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  מפעל הזוהר העולמי בת ים

ג' תשרי תשע"ו



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אשאלות

מעלה של   די בבית  ותשובות שאלות
יד  חלק

ב ' חלק כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות

הערב  רבני  ע הצדיקי מלחמת  דור מדור  בעמלק לה' מלחמה
 שני מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי   (העמלקי) רב

שלו]האחרוני האמיתי  הש נכתוב השאלה את השואל בקשת [לפי 

דין : סודותבית  הספר  את כשראיתה ועוף בהמה  בשר  לאכול הפסקת לא למה
!הנושרים

לאה : בן שכל אבישי  להיות יכול  איך כי להאמין, רציתי ולא קראתי  באמת
אני  למה לאכול נתנו הם ואם טרף, בשר  לאכול נתנו הדורות בכל הצדיקים

להחמיר של צריך  דין מהבית  לפחד בכלל  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  ולא ?
בזה, לטפל ועשרים מאה לאחר  זמן לי יש כעת, לי נוגע זה מה וחשבתי  מעלה,

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין ?מי 

דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 
השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים

לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,
בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?

בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?
בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?

בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : יצחק בית אמנון רבי והגה"צ שליט"א  לנדא הרב שהגה"צ שמעת לא האם
בעולם כשר בשר  שאין הלאהאמרו ולמאכלת שלו הדרשות את שמעת הלא ??

לאה : בן  הכשריםאבישי ונותנים כלום אומרים שלא רבנים מאות לי  יש אם
יותר להחמיר  צריך הייתי  מה הכל, כן על  גם הגדולים שהרבנים ראיתי  הלא ?

טרף  שהבשר אחת מילה מהם שמעתי לא פעם  ואף אותםאכלו, תקחו ?
אותי  ולא ?לגיהנום

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אשאלות

מעלה של   די בבית  ותשובות שאלות
יד  חלק

ב ' חלק כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות

הערב  רבני  ע הצדיקי מלחמת  דור מדור  בעמלק לה' מלחמה
 שני מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי   (העמלקי) רב

שלו]האחרוני האמיתי  הש נכתוב השאלה את השואל בקשת [לפי 

דין : סודותבית  הספר  את כשראיתה ועוף בהמה  בשר  לאכול הפסקת לא למה
!הנושרים

לאה : בן שכל אבישי  להיות יכול  איך כי להאמין, רציתי ולא קראתי  באמת
אני  למה לאכול נתנו הם ואם טרף, בשר  לאכול נתנו הדורות בכל הצדיקים

להחמיר של צריך  דין מהבית  לפחד בכלל  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  ולא ?
בזה, לטפל ועשרים מאה לאחר  זמן לי יש כעת, לי נוגע זה מה וחשבתי  מעלה,

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין ?מי 

דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 
השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים

לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,
בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?

בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?
בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?

בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : יצחק בית אמנון רבי והגה"צ שליט"א  לנדא הרב שהגה"צ שמעת לא האם
בעולם כשר בשר  שאין הלאהאמרו ולמאכלת שלו הדרשות את שמעת הלא ??

לאה : בן  הכשריםאבישי ונותנים כלום אומרים שלא רבנים מאות לי  יש אם
יותר להחמיר  צריך הייתי  מה הכל, כן על  גם הגדולים שהרבנים ראיתי  הלא ?

טרף  שהבשר אחת מילה מהם שמעתי לא פעם  ואף אותםאכלו, תקחו ?
אותי  ולא ?לגיהנום

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ב

הנושרי סודות  ספר 
בזה? האשמי ה מי

על   האשמי ה האחרונה?מי השואה 

ישראל  מעם גדולים חלקים  ואיבוד ישראל שסבלו המאורעות כל כי  יבואר  בו
בבשר. והסוחרים השוחטים מכשולות בעקבות זה גמורים, לגוים שנהפכו 

!!! בעול כשר בשר  שאי הסודות  מגלה יצחק אמנו הרב הגה"צ



:1-8 תשע"ה בא פרשת ד  2000 ברדיו מהאלמין האדמו "ר

בבית תורה הדין כל  עם העליון בעולם הרשב"י את  שראתה תשובה הבעלת
תחזיקו  לה אמר הרשב "י  - הגאולה על נוראים סודות וגילוי - מעלה של  דין
זוהר תלמדו  בשמים, מוכן כבר הכל הגאולה תהיה תיכף כי  הקדוש, בזוהר חזק

יציל  זה רק כי  ישראל לכל ותפיצו !!!הקדוש



בארץ  כאן - הברית ובארצות  בלונדון השחיטה כשרות בענין גדולות סודות
שהקב"ה האחרון הניסיון זה / הבית  הבעל הס "מ כאן / גרוע יותר  מאה פי
בנבילות לנגוע לא נפש מסירת טיפת  רק לו  יש שבאמת מי  אותנו מנסה
על  לקבל וצריך  ישראל שמע אומר אחד שכל הקטן הנסיון זה / וטריפות
עצמו  את משקר  בעיות שיש  כשיודע בשר  אוכל ואם נפש , מסירת עצמו

ישראל  שמע איכה!!כשאומר הראשון אדם את שאל הקב "ה / ועכשיו ! ?
איכה היהודי  את וגםשואל  ספרים, מאלף יותר של ממחבר שמעת / ?

כשר בשר שאין שליט"א יצחק אמנון והרב לנדא הרב תענו הגה"צ  מה ?
והנורא הדין ?ליום



מתי  כסף...עד ישבע לא כסף ?אוהב 

צדיקי דברי ויסל חכמי עיני יעוור  כס

הרבה/וגם לשחוט השוחטים על את ומאיימים וממהרים עוזרים הרבנים
כדי  לשעה, בהמות/עופות  יותר  לשחוט שיכולים  אחרים שוחטים  מביאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

שוחט וכל  שלהם/ הפרנסה יפסידו הרבה ישחטו לא שאם השוחטים על לאיים
כי  לכם דעו ששחט, העוף לפי כסף ומקבל שוחט עופות כמה וסופר ששוחט
עם נשמות את מוכרים אתם למה הרבנות, לראשי ובקשה טריפה/ השחיטה

ישראל  עם על ח"ו שואה ומביאים !!!ישראל
בגדר שהם רבנים ישנם - ועמלקים רב ערב הם הכשרים שנותנים הרבנים רוב 
רבנים ויש אסורים, מתיר נהיים וכך כלום, יודעים ולא שנשבה, תינוק של
שמרויחים שקלים מיליוני של  כסף בצע בעד  ישראל את  ומכשילים שיודעים

!!!בבשר
של  הבעיות הם מה ולשמוע ללמוד  שמוכן אחד  רב מצאתי  לא ועוד

!!!השחיטה
דור: מדור ישראל בני  על איומה שואה

1# שואה

בנימין  בגבעת נהרגו מישראל  אלף  שבעים

מוחה  ואינו למחות בידו שיש  מי כל
החוטא שדם מיחה, ולא למחות בידו שיש מי של  עונשו גדול כמה וראה בא
בישראל  הנשפכין הדמים  וכל מידו, הוא ברוך  הקדוש דורש בעוונו. שמת
תלו  בנימין בגבעת שנהרגו מישראל אלף שבעים שאותן כך כדי עד בו , תולין

ההוא. בדור בסנהדרין
מחזיר ואינו למוטב ישראל את ולהחזיר  מיחה ולא למחות בידו  שסיפק מי  כל
צופה אדם בן "ואתה שנאמר ידו על  אלא אינם בישראל הנשפכין הדמים כל
ימות בעונו רשע הוא וגו' אותם והזהרת דבר מפי ושמעת  ישראל לבית נתתיך
לספינה דומין הן ולמה  בזה זה ערבים ישראל שכל  לפי אדרוש " מידך ודמו
נקרעת, הספינה כל אלא אחד בית בה נקרע אומרין אין אחד  בית בה שנקרע
היה ישראל  עדת כל ועל בחרם מעל  זרח בן עכן "הלא שנאמר ישראל , הם כך
מה מפני בנימין  בגבעת שנהרגו אלף שבעים  אותן תאמר ושמא וגו' קצף"
אלעזר בן ופנחס  ויהושע משה שהניח גדולה לסנהדרי להם  שהיו לפי נהרגו
בגדיהם ולהגביה  במתניהם ברזל  של חבלים ולקשור לילך להם היה עמהם 
אחד  יום  ללכיש, אחד יום ישראל עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן  למעלה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ב

הנושרי סודות  ספר 
בזה? האשמי ה מי

על   האשמי ה האחרונה?מי השואה 

ישראל  מעם גדולים חלקים  ואיבוד ישראל שסבלו המאורעות כל כי  יבואר  בו
בבשר. והסוחרים השוחטים מכשולות בעקבות זה גמורים, לגוים שנהפכו 

!!! בעול כשר בשר  שאי הסודות  מגלה יצחק אמנו הרב הגה"צ



:1-8 תשע"ה בא פרשת ד  2000 ברדיו מהאלמין האדמו "ר

בבית תורה הדין כל  עם העליון בעולם הרשב"י את  שראתה תשובה הבעלת
תחזיקו  לה אמר הרשב "י  - הגאולה על נוראים סודות וגילוי - מעלה של  דין
זוהר תלמדו  בשמים, מוכן כבר הכל הגאולה תהיה תיכף כי  הקדוש, בזוהר חזק

יציל  זה רק כי  ישראל לכל ותפיצו !!!הקדוש



בארץ  כאן - הברית ובארצות  בלונדון השחיטה כשרות בענין גדולות סודות
שהקב"ה האחרון הניסיון זה / הבית  הבעל הס "מ כאן / גרוע יותר  מאה פי
בנבילות לנגוע לא נפש מסירת טיפת  רק לו  יש שבאמת מי  אותנו מנסה
על  לקבל וצריך  ישראל שמע אומר אחד שכל הקטן הנסיון זה / וטריפות
עצמו  את משקר  בעיות שיש  כשיודע בשר  אוכל ואם נפש , מסירת עצמו

ישראל  שמע איכה!!כשאומר הראשון אדם את שאל הקב "ה / ועכשיו ! ?
איכה היהודי  את וגםשואל  ספרים, מאלף יותר של ממחבר שמעת / ?

כשר בשר שאין שליט"א יצחק אמנון והרב לנדא הרב תענו הגה"צ  מה ?
והנורא הדין ?ליום



מתי  כסף...עד ישבע לא כסף ?אוהב 

צדיקי דברי ויסל חכמי עיני יעוור  כס

הרבה/וגם לשחוט השוחטים על את ומאיימים וממהרים עוזרים הרבנים
כדי  לשעה, בהמות/עופות  יותר  לשחוט שיכולים  אחרים שוחטים  מביאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

שוחט וכל  שלהם/ הפרנסה יפסידו הרבה ישחטו לא שאם השוחטים על לאיים
כי  לכם דעו ששחט, העוף לפי כסף ומקבל שוחט עופות כמה וסופר ששוחט
עם נשמות את מוכרים אתם למה הרבנות, לראשי ובקשה טריפה/ השחיטה

ישראל  עם על ח"ו שואה ומביאים !!!ישראל
בגדר שהם רבנים ישנם - ועמלקים רב ערב הם הכשרים שנותנים הרבנים רוב 
רבנים ויש אסורים, מתיר נהיים וכך כלום, יודעים ולא שנשבה, תינוק של
שמרויחים שקלים מיליוני של  כסף בצע בעד  ישראל את  ומכשילים שיודעים

!!!בבשר
של  הבעיות הם מה ולשמוע ללמוד  שמוכן אחד  רב מצאתי  לא ועוד

!!!השחיטה
דור: מדור ישראל בני  על איומה שואה

1# שואה

בנימין  בגבעת נהרגו מישראל  אלף  שבעים

מוחה  ואינו למחות בידו שיש  מי כל
החוטא שדם מיחה, ולא למחות בידו שיש מי של  עונשו גדול כמה וראה בא
בישראל  הנשפכין הדמים  וכל מידו, הוא ברוך  הקדוש דורש בעוונו. שמת
תלו  בנימין בגבעת שנהרגו מישראל אלף שבעים שאותן כך כדי עד בו , תולין

ההוא. בדור בסנהדרין
מחזיר ואינו למוטב ישראל את ולהחזיר  מיחה ולא למחות בידו  שסיפק מי  כל
צופה אדם בן "ואתה שנאמר ידו על  אלא אינם בישראל הנשפכין הדמים כל
ימות בעונו רשע הוא וגו' אותם והזהרת דבר מפי ושמעת  ישראל לבית נתתיך
לספינה דומין הן ולמה  בזה זה ערבים ישראל שכל  לפי אדרוש " מידך ודמו
נקרעת, הספינה כל אלא אחד בית בה נקרע אומרין אין אחד  בית בה שנקרע
היה ישראל  עדת כל ועל בחרם מעל  זרח בן עכן "הלא שנאמר ישראל , הם כך
מה מפני בנימין  בגבעת שנהרגו אלף שבעים  אותן תאמר ושמא וגו' קצף"
אלעזר בן ופנחס  ויהושע משה שהניח גדולה לסנהדרי להם  שהיו לפי נהרגו
בגדיהם ולהגביה  במתניהם ברזל  של חבלים ולקשור לילך להם היה עמהם 
אחד  יום  ללכיש, אחד יום ישראל עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן  למעלה
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ישראל , מקומות לכל וכן לירושלים, אחד יום לחברון, אחד יום א-ל , לבית 
ישראל  שיתישבו עד ובשלש ובשתים בשנה ארץ דרך  ישראל  את וילמדו
שברא כולן בעולמות הוא ברוך הקדוש של שמו ויתקדש שיתגדל כדי בארצם 
ואחד  אחד כל  לארצם כשנכנסו אלא כן עשו לא והם סופו ועד העולם מסוף
להרבות שלא כדי נפשי עליך שלום ואומרים ולשדהו ולזיתו לכרמו נכנס מהם
ראוין  שאינם ודברים  מכוערין דברים בנימין בני וכשעשו הטורח, את עליהן 
הקדוש  אמר העולם, כל את  להחריב  הוא ברוך הקדוש ביקש שעה באותה
ויעסקו  וישנו שיקראו כדי אלא ישראל ארץ את לאלו  נתתי לא הוא ברוך

עש"ב. כו' ארץ דרך  וילמדו בזמנו ענין כל י "א)בתורה פרק רבא אליהו דבי  (תנא

ואחד  אחד כל על  העיר  של והרב  מקהלתו, אחד  כל  עוונות על נענש קהלה מנהיג
דכתיב  הוא הדא לשונו: וזה יתרו" "וישמע הפסוק על יתרו פרשת רבה במדרש
ר' אמר לרעך " ערבת אם "בני  הכתוב שאמר  זה יעקב" בית ד ' דבר "שמעו 
ואינו  בצבור לי ' איכפת לא חבר שאדם הימים כל החברים על  נאמרה נחמי '
איכפת לא נזקק אני  לטובתי  יאמר  לא טלית ונטל בראש אדם נתמנה  עליו נענש
או  חבירו על בייא מעביר אדם ראה  אם עליו הציבור טורח כל אלא בצבור  לי
לרעך  ערבת אם בני  צווחת הקדש ורוח עליו נענש  בידו ממחה ולא עבירה עובר
עצמך  הכנסת אתה הוא ברוך הקדוש לו אמר כפיך , לזר תקעת עליו ערב אתה
נוצח או לזירה עצמו מכניס שהוא ומי  שם] להתאבק שנכנסים מקום [פי ' לזירה

לשונו. כאן עד ניצח, או

שנה  1980 לפני  שצ "ה  ג'  2 # שואה

להרוג עליהם נגזר  כן על מסעודתו, שנהנו לפי הגזירה עיקר  היתה בפורים
איסור של ומשתה ושמחה איסור של  ושתי ' מאכילה שנהנו הגופים את ולאבד

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

במסכת י "ב )איתא הוא(מגילה  כי  לאבדי בקש אשר המן ארור  אומרים לכן 
לגזור הכח  את לו היה  כך ידי  על  אסורות , במאכלות ישראל בני  את האכיל

בב"ח וכתב קשות. גזירות היהודים תר "ע )על סי ' היתה(או"ח  בפורים  וזל "ק,
את ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על מסעודתו, שנהנו לפי  הגזירה עיקר
וכשעשו  איסור , של  ומשתה ושמחה איסור  של  ושתי' מאכילה שנהנו הגופים
ואל  היהודים כל את כנוס "לך אסתר שאמרה כמו נפשותם עינוי  תשובה
את לזכור  טוב ויום למשתה קבעום לפיכך ימים " שלשת  תשתו ואל תאכלו
ניצלו  היהודים  בזכותו כי היהודי מרדכי  ברוך אומרים ולכן  הנס. עיקר

הו  ולכן אסורות, במאכלות יכשלו לא שיהודים נזהר הוא המן, של  אמגזירתו 
שאינו אוכל תאכל  לא שאסתר לשמור המלך  בשער כשר.ישב 

שנה  900  3 # שואה

 אכל גלל  תיה תח ת  פר אי אל  בעיִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
אס מאכל ת מת ונתמה צא עד רת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

מחנה ב "דגל ומובא  ּת ימן" "אגּ רת  הנּ קרא היּ דוּ ע בּ מכ ּת בוֹ  ז"ל הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמבּ "ם
זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  ה ּמ תים(ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פרוּ  איׁש  אלף ׁש בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מל עליהם וּ בא מהדּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אס וּ ר וֹ ת בּ מאכל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
כּ לּ ם את רח "ל.והרג 1 ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌


בספה"ק הובא ז"ל, הרמב"ם שכתב  מה וראה ובא

אפרים  מחנה דגל ובספה"ק פענח עקב )צפנח  ,(פרשת 
אנשי שאלו אחת שפעם זי"ע, טוב  שם  מהבעל ששמע
המתים תחיית על ז"ל להרמב"ם  במכתב אחת מדינה
מן בגמרא חז"ל שדרשו ומה התורה. מן  להם  לומר 
רצה  ולא  אחר. באופן  לדורשם  שיש אמרו הפסוקים,
שמואל ר ' לתלמידו  אמר אך דבר, בעצמו הוא להשיבם 

ישיבם . שהוא תבון אבן

מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו

החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחי' העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,

ומתטהרים . ומתקדשים  איבריו
ומעופש עקור שכל אב בנין נעשה ח "ו, להיפוך וכן 
אבי והוא מת, בחינת נעשה שלו וחיות זרות , בדעות
טמא וטמא נטמאים איבריו ורמ"ח וכו ', הטומאה אבות
שהיא החיות אמיתת  ממנו ונעלם  דבר, לכל  יקרא
זרות  לדיעות ונופל ונטמא  העולמות, כל של אלקות
מתים וזבחי מתים  אלמים אלילים  הם  אחרים , ואלהים 

להם . יקראו
המשנה  וחכמי המדות ובעלי  ואמוראים התנאים  לכן
משתיו, וביין הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא  נפשן  שמרו הם



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ד 

ישראל , מקומות לכל וכן לירושלים, אחד יום לחברון, אחד יום א-ל , לבית 
ישראל  שיתישבו עד ובשלש ובשתים בשנה ארץ דרך  ישראל  את וילמדו
שברא כולן בעולמות הוא ברוך הקדוש של שמו ויתקדש שיתגדל כדי בארצם 
ואחד  אחד כל  לארצם כשנכנסו אלא כן עשו לא והם סופו ועד העולם מסוף
להרבות שלא כדי נפשי עליך שלום ואומרים ולשדהו ולזיתו לכרמו נכנס מהם
ראוין  שאינם ודברים  מכוערין דברים בנימין בני וכשעשו הטורח, את עליהן 
הקדוש  אמר העולם, כל את  להחריב  הוא ברוך הקדוש ביקש שעה באותה
ויעסקו  וישנו שיקראו כדי אלא ישראל ארץ את לאלו  נתתי לא הוא ברוך

עש"ב. כו' ארץ דרך  וילמדו בזמנו ענין כל י "א)בתורה פרק רבא אליהו דבי  (תנא

ואחד  אחד כל על  העיר  של והרב  מקהלתו, אחד  כל  עוונות על נענש קהלה מנהיג
דכתיב  הוא הדא לשונו: וזה יתרו" "וישמע הפסוק על יתרו פרשת רבה במדרש
ר' אמר לרעך " ערבת אם "בני  הכתוב שאמר  זה יעקב" בית ד ' דבר "שמעו 
ואינו  בצבור לי ' איכפת לא חבר שאדם הימים כל החברים על  נאמרה נחמי '
איכפת לא נזקק אני  לטובתי  יאמר  לא טלית ונטל בראש אדם נתמנה  עליו נענש
או  חבירו על בייא מעביר אדם ראה  אם עליו הציבור טורח כל אלא בצבור  לי
לרעך  ערבת אם בני  צווחת הקדש ורוח עליו נענש  בידו ממחה ולא עבירה עובר
עצמך  הכנסת אתה הוא ברוך הקדוש לו אמר כפיך , לזר תקעת עליו ערב אתה
נוצח או לזירה עצמו מכניס שהוא ומי  שם] להתאבק שנכנסים מקום [פי ' לזירה

לשונו. כאן עד ניצח, או

שנה  1980 לפני  שצ "ה  ג'  2 # שואה

להרוג עליהם נגזר  כן על מסעודתו, שנהנו לפי הגזירה עיקר  היתה בפורים
איסור של ומשתה ושמחה איסור של  ושתי ' מאכילה שנהנו הגופים את ולאבד

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

במסכת י "ב )איתא הוא(מגילה  כי  לאבדי בקש אשר המן ארור  אומרים לכן 
לגזור הכח  את לו היה  כך ידי  על  אסורות , במאכלות ישראל בני  את האכיל

בב"ח וכתב קשות. גזירות היהודים תר "ע )על סי ' היתה(או"ח  בפורים  וזל "ק,
את ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על מסעודתו, שנהנו לפי  הגזירה עיקר
וכשעשו  איסור , של  ומשתה ושמחה איסור  של  ושתי' מאכילה שנהנו הגופים
ואל  היהודים כל את כנוס "לך אסתר שאמרה כמו נפשותם עינוי  תשובה
את לזכור  טוב ויום למשתה קבעום לפיכך ימים " שלשת  תשתו ואל תאכלו
ניצלו  היהודים  בזכותו כי היהודי מרדכי  ברוך אומרים ולכן  הנס. עיקר

הו  ולכן אסורות, במאכלות יכשלו לא שיהודים נזהר הוא המן, של  אמגזירתו 
שאינו אוכל תאכל  לא שאסתר לשמור המלך  בשער כשר.ישב 

שנה  900  3 # שואה

 אכל גלל  תיה תח ת  פר אי אל  בעיִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
אס מאכל ת מת ונתמה צא עד רת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

מחנה ב "דגל ומובא  ּת ימן" "אגּ רת  הנּ קרא היּ דוּ ע בּ מכ ּת בוֹ  ז"ל הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמבּ "ם
זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  ה ּמ תים(ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פרוּ  איׁש  אלף ׁש בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מל עליהם וּ בא מהדּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אס וּ ר וֹ ת בּ מאכל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
כּ לּ ם את רח "ל.והרג 1 ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌


בספה"ק הובא ז"ל, הרמב"ם שכתב  מה וראה ובא

אפרים  מחנה דגל ובספה"ק פענח עקב )צפנח  ,(פרשת 
אנשי שאלו אחת שפעם זי"ע, טוב  שם  מהבעל ששמע
המתים תחיית על ז"ל להרמב"ם  במכתב אחת מדינה
מן בגמרא חז"ל שדרשו ומה התורה. מן  להם  לומר 
רצה  ולא  אחר. באופן  לדורשם  שיש אמרו הפסוקים,
שמואל ר ' לתלמידו  אמר אך דבר, בעצמו הוא להשיבם 

ישיבם . שהוא תבון אבן

מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו

החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחי' העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,

ומתטהרים . ומתקדשים  איבריו
ומעופש עקור שכל אב בנין נעשה ח "ו, להיפוך וכן 
אבי והוא מת, בחינת נעשה שלו וחיות זרות , בדעות
טמא וטמא נטמאים איבריו ורמ"ח וכו ', הטומאה אבות
שהיא החיות אמיתת  ממנו ונעלם  דבר, לכל  יקרא
זרות  לדיעות ונופל ונטמא  העולמות, כל של אלקות
מתים וזבחי מתים  אלמים אלילים  הם  אחרים , ואלהים 

להם . יקראו
המשנה  וחכמי המדות ובעלי  ואמוראים התנאים  לכן
משתיו, וביין הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא  נפשן  שמרו הם



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ו

אוֹ ר בּ ספר  כּ תב אסוּ רוֹ ת: מאכל וֹ ת האוֹ כל על הּק בר בּ ח בּ וּ ט דּ הענׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
י"ט )צדּ יקים בּ עוֹ לם(ּפ רק בּ מאכלים  מדקדּ ק היה ׁש א מי  כּ י דּ ע קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה מפרׁש  אּס וּ ר אינוֹ  ואפ לּ וּ  להּת ר , אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר היה וא ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה 
על  וּ מכּ ה ה ּק בר  חבּ וּ ט על הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר ענׁש וֹ  ז"ל . מחכמינוּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
מה ּפ כין  ואז ּפ רׁש נדּ א, ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ טנוֹ 
ויצּ ילנוּ  יׁש מרנוּ  ה' הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מ כּ ים ּפ ניו על ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
עד  חמוּ ר, עוֹ ן ׁש הוּ א בּ חלב בּ שׂ ר בּ א ּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה ה ּק ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמ דּ ין

לׁש וֹ נוֹ . ◌ְ◌ָכּ אן


לפרש הקודש, רוח עליהם שורה  והי ' שכלם האירו ולכן
שרתה  כי הקדושה, התורה  בדת סתום  מאמר כל 
ואור חד כולא ואורייתא הוא  אשר אלקי, כח  עליהם 
לעולם ינתק לא אשר המשולש  חוט הוא ג "כ נשמתם 
טמאים בודאי הללו אנשים אבל  עולמים . ולעולמי
נטמטם שלהם ומוח לבם  ומשם דמם, ונטמאו 
שלהם החיות ולכך והטמאות, האסורות במאכלות

מתיקות  לקבל יכלו ולא  ואפיקורסות, למינות נוטה 
עולם אלקי שכל  עפ"י הבנוים מאמרינו דברי צוף נופת
פתאום לחוץ, ויצאו פניהם  והעיזו והואיל  עליון. ומלך
להם . אשר וכל אותם  יכרתו וכרות הכורת, עליהם  יבוא
בא אשר עד מועטים  ימים  היו לא  כי  להם, עלתה  וכך

ע "כעליהם  להם, אשר  כל  וביזז אותם  והרג גדול  מלך
דבריו . תוכן

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות זשאלות

שנה  431 לפני ה 'שמ "ה  4 # שואה

קראקא בּ עיר וּ טרפוֹ ת בּ נבלוֹ ת ׁש נים עשׂ רוֹ ת יהוּ דים אלפי ע שׂ ר וֹ ת  הכׁש ילוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
זצוק "ל  ׁש ּפ ירא נטע נתן רבּ י המק בּ ל הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן עמ ּק וֹ ת" "מגלּ ה בּ על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

ק  דּ ין בּ ית להבּ עלי אב גּ דוֹ ל  ּת ּק וּ ן נתן  עמּק וֹ ת" "מגלּ ה בּ על הּק ד וֹ ׁש  והרב ראקא, ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה.

היה עמוקות" שה"מגלה איפה בעיר שנה מאות כארבע לפני שקרה סיפור  זה
יהודי  את ובמיוחד כולו , העולם את אז זיעזה וזה קראקא]. [בעיר  שמה הרב
מאכילים צדקה בעלי ושלמים יראים קצבים היה: כך שהיה ומעשה  אירופה,
ממש  חזיר  בשר עם  יהודים אלפי רבבות של  שלמה עיר  יודעין ובלי בשוגג

אנגלית - אידיש - הקודש בלשון שפות: המלא....בשלש  לסיפור

הסיפור :  תוכ מהסיפור נקודות 18

לעשות. מסוגלים שקצבים מה .1

במלכודת. נופלים ישראל גדולי  .2

וטריפות. ונבילות באכילת ישראל  כלל  את לרמות ושיטה דרך .3

ונצרך . נרשא לכל רחבה ביד צדקה מחלקים קצבים .4

במרכזה. ועומדים הקהילה עניני  בכל  מכובד מקום לקצבים .5

אירוע. בכל  עבורם מוכן משפחתיים ובאירועים בשמחות מיוחד  מקום .6

חתניהם. ביותר והטובים היפים המכובדים הבחורים .7

ימיהם. בדמי שנקטעו צעירים של  בנשמות מתמלא החיים  בית .8

ל"ע. ויתומים אלמנות משאירים צעירים אנשים  .9

צער. מלאי  הורים ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים  .10

גלגלים. על כולה העיר  .11

לאפתות. נזרקים בשר  של  קילוגרמים אלפי  .12

לזבל . ונזרקים נשברים דולרים מליוני של בערך  כלים .13

הישר. הדרך את עוזבים חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות .14

עשרות במשך קראקא ששמה שלמה לעיר ודם חלב מאכילים מנקרים  .15
שנים.

כלי  ישיבות ראשי  – וצדיקים גאונים – דיינים – רבנים – חכמים תלמידי .16
– מעשה ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים שוחטים – סופרים – קודש



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ו

אוֹ ר בּ ספר  כּ תב אסוּ רוֹ ת: מאכל וֹ ת האוֹ כל על הּק בר בּ ח בּ וּ ט דּ הענׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
י"ט )צדּ יקים בּ עוֹ לם(ּפ רק בּ מאכלים  מדקדּ ק היה ׁש א מי  כּ י דּ ע קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה מפרׁש  אּס וּ ר אינוֹ  ואפ לּ וּ  להּת ר , אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר היה וא ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה 
על  וּ מכּ ה ה ּק בר  חבּ וּ ט על הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר ענׁש וֹ  ז"ל . מחכמינוּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
מה ּפ כין  ואז ּפ רׁש נדּ א, ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ טנוֹ 
ויצּ ילנוּ  יׁש מרנוּ  ה' הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מ כּ ים ּפ ניו על ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
עד  חמוּ ר, עוֹ ן ׁש הוּ א בּ חלב בּ שׂ ר בּ א ּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה ה ּק ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמ דּ ין

לׁש וֹ נוֹ . ◌ְ◌ָכּ אן


לפרש הקודש, רוח עליהם שורה  והי ' שכלם האירו ולכן
שרתה  כי הקדושה, התורה  בדת סתום  מאמר כל 
ואור חד כולא ואורייתא הוא  אשר אלקי, כח  עליהם 
לעולם ינתק לא אשר המשולש  חוט הוא ג "כ נשמתם 
טמאים בודאי הללו אנשים אבל  עולמים . ולעולמי
נטמטם שלהם ומוח לבם  ומשם דמם, ונטמאו 
שלהם החיות ולכך והטמאות, האסורות במאכלות

מתיקות  לקבל יכלו ולא  ואפיקורסות, למינות נוטה 
עולם אלקי שכל  עפ"י הבנוים מאמרינו דברי צוף נופת
פתאום לחוץ, ויצאו פניהם  והעיזו והואיל  עליון. ומלך
להם . אשר וכל אותם  יכרתו וכרות הכורת, עליהם  יבוא
בא אשר עד מועטים  ימים  היו לא  כי  להם, עלתה  וכך

ע "כעליהם  להם, אשר  כל  וביזז אותם  והרג גדול  מלך
דבריו . תוכן

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות זשאלות

שנה  431 לפני ה 'שמ "ה  4 # שואה

קראקא בּ עיר וּ טרפוֹ ת בּ נבלוֹ ת ׁש נים עשׂ רוֹ ת יהוּ דים אלפי ע שׂ ר וֹ ת  הכׁש ילוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
זצוק "ל  ׁש ּפ ירא נטע נתן רבּ י המק בּ ל הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן עמ ּק וֹ ת" "מגלּ ה בּ על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

ק  דּ ין בּ ית להבּ עלי אב גּ דוֹ ל  ּת ּק וּ ן נתן  עמּק וֹ ת" "מגלּ ה בּ על הּק ד וֹ ׁש  והרב ראקא, ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה.

היה עמוקות" שה"מגלה איפה בעיר שנה מאות כארבע לפני שקרה סיפור  זה
יהודי  את ובמיוחד כולו , העולם את אז זיעזה וזה קראקא]. [בעיר  שמה הרב
מאכילים צדקה בעלי ושלמים יראים קצבים היה: כך שהיה ומעשה  אירופה,
ממש  חזיר  בשר עם  יהודים אלפי רבבות של  שלמה עיר  יודעין ובלי בשוגג

אנגלית - אידיש - הקודש בלשון שפות: המלא....בשלש  לסיפור
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לעשות. מסוגלים שקצבים מה .1

במלכודת. נופלים ישראל גדולי  .2

וטריפות. ונבילות באכילת ישראל  כלל  את לרמות ושיטה דרך .3

ונצרך . נרשא לכל רחבה ביד צדקה מחלקים קצבים .4

במרכזה. ועומדים הקהילה עניני  בכל  מכובד מקום לקצבים .5

אירוע. בכל  עבורם מוכן משפחתיים ובאירועים בשמחות מיוחד  מקום .6

חתניהם. ביותר והטובים היפים המכובדים הבחורים .7

ימיהם. בדמי שנקטעו צעירים של  בנשמות מתמלא החיים  בית .8

ל"ע. ויתומים אלמנות משאירים צעירים אנשים  .9

צער. מלאי  הורים ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים  .10

גלגלים. על כולה העיר  .11

לאפתות. נזרקים בשר  של  קילוגרמים אלפי  .12

לזבל . ונזרקים נשברים דולרים מליוני של בערך  כלים .13

הישר. הדרך את עוזבים חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות .14

עשרות במשך קראקא ששמה שלמה לעיר ודם חלב מאכילים מנקרים  .15
שנים.

כלי  ישיבות ראשי  – וצדיקים גאונים – דיינים – רבנים – חכמים תלמידי .16
– מעשה ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים שוחטים – סופרים – קודש
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למאכילי  במאנסי  – והנורא הגדול  הדין יום מאימת חששו הקצבים בקראקא .7
פחד . כל  הי' לא הטריפות

לוקחים במאנסי  – המקדש בית חורבן  על  ובכו לבבם קרעו הרבנים בקראקא .8
הרבנים נגד להתגונן בכדי הכשר , דמי  דולר למליון  קרוב  הרבנים של גדול  חלק
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ובניו  וטריפות , נבילות הרבה  כך כל מכרו  שנה 40 במשך הכל בסך בקראקא .9
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חודש בתוך בשר טונות אלפי  למטוסים החולים, לבתי (ובפרט לקעיטערערס,

ועוד. וכבדים לשונות בחלב , מטובלים שהם נקניקיות פרענקפורטער , סאלאמיס,

את ישברו יורק ניו  ששמה הטריפה שהעיר יצוו שהרבנים הזכי' לנו תהי' מתי 
לזבל . הטרף הבשר כל את  ולזרוק הטרפים, הכלים
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הישר  קב הקדוש מספר מהראש"ק)יבואר או מהרש"ק  גם מכונה קאיידנובר, שמואל אהרן (רבי 

עבור נהרגו יהודים שמיליון איך (1676 יוני  ,03 ה'תל "ו בתמוז יט ה'שפ "ד
קלים ק"ב )שוחטים פרק הישר  (קב 

ק"ב רק הישר ֶֶקב

אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" אדוֹ ם מלכוּ ת נקראת א)לכן ע ּמ וּ ד ו דּ ף כּ י (מג לּ ה , ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רא ׁש וֹ נה. קלּפ ה והיא אד וֹ ם, ׁש ל  הר  יד  ּת חת יוֹ ׁש בת היא הזּ את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ דינה

"ׁש מע" תבוֹ ת ראׁש י ׁש הן - ערבית מנחה, 2.ׁש חרית, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

לא  טרפה דה "ב ר הד  וזה  "ר   מני חי יעקב  יצחק  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאברה
"ֵֹתאכל

הּס וֹ ד יד )וזהוּ  א  "ּפ וֹ לין",(ירמיּ ה גּ ימטריּ א הוּ א "צפוֹ ן" כּ י  הרעה", ּת ּפ תח  "מצּ פוֹ ן ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
◌ָ◌ִ"ליטא".

ונפלאות נוראות סודות ועוד

בּ ראׁש ית ּפ ר ׁש ת ר בּ ה בּ ּמ דרׁש  יב )א. כ לאדם(ּפ ר ׁש ה אהים "ויּ ע שׂ  לׁש וֹ נוֹ : וזה , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ ר " כּ תנוֹ ת כא)וּ לאׁש ּת וֹ  ג "כּ תנוֹ ת(בּ רא ׁש ית כּ תוּ ב: היה מאיר  ר בּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

"כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב היה מאיר רבּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  דּ וקא לּמ ה ּת מוּ ּה , והוּ א בּ אל"ף. - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ ר "
ּת וֹ ר וֹ ת ספרי בּ ׁש אר וא בּ אל "ף , - מ וֹ רנוּ ?א וֹ ר " אבי , הגּ אוֹ ן  ׁש חבּ ר ׁש מ וּ אל" "בּ ר כּ ת ספר (ע יּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ליבּ  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  הגּ אוֹ ן בּ ׁש ם  ׁש ם ע יּ ן ג), טוּ ר  ו  (דּ ף בּ ראׁש ית בּ פר ׁש ת ז"ל, קאיידנאווער  ׁש מוּ אל  רבּ י  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב 

ׁש ם) ע יּ ן  כּ תב , מה  ז"ל .צוּ נץ ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מוֹ רנוּ  הא הי, האי ׁש  ה וּ א  ה א קד וֹ ׁש , מּפ ה מעּת י מה ּפ י על  לתרץ ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ ראה
נאה ודבר  נפלא דּ בר אחד  מקבּ ל בּ ׁש ם ׁש אמר  ז"ל , צ וֹ רף העׁש יל ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב

בּ ּת וֹ רה הנּ כּת ב  עשׂ ו, בּ ן אליפז בּ ן צפ וֹ  כּ י דּ ע , זה: והוּ א טו)וּ מתקבּ ל, לו  :(בּ ראׁש ית ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ קדה כּ ן גּ ם היא  וּ כנגדּ וֹ  אּמ וֹ ת, ׁש בּ ׁש בעים ראׁש וֹ נה הקלּפ ה היא צפוֹ ", ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ"אלּ וּ ף
ה) ט א אלּ וּ (ׁש מוּ אל אוֹ תיּ וֹ ת [ּפ רוּ ׁש : דּ דין כּ א וֹ תיּ וֹ ת - דּ דין א וֹ ת יּ וֹ ת צוּ ף". "ארץ : ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
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וטריפות נבילות אוכלים חשובות משפחות אלפי  ועשרות רבן  בית של תינוקות 
שנים. עשרות ודם  חלב

קראקא. בכל השמים  לב עד ויללות בכיות .17
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רבנים. מאות ישנם במאנסי  – אחד רב  הי' לקראקא .1

קצבים. מאות במאנסי – קצבים שני היו בקראקא .2

בקראק  במזיד .3. במאנסי – בשוגג טריפה האכילות א

ובהסכמתם בהכשר הוא במאנסי  – הרב, של  לאפו מתחת קרה זה בקראקא .4
מהרע-בנים. חלק  של

שהוא חרדיות, קהילות מאות ישנן במאנסי – אחת עיר רק היתה קראקא .5
ישראל . מכלל  גדול חלק

לאחר במאנסי – הראשונה בהתעוררות  בתשובה חזרו הקצבים בקראקא .6
המחנו"ט ואנשי  ישראל, גדולי רבנים ידי  על מרה זעקה  של  שנים עשרות

וטריפות) נבילות חלב  מאכילית חלב.(ראשי -תיבות: מאכילי  ישנם עוד עדיין 

למאכילי  במאנסי  – והנורא הגדול  הדין יום מאימת חששו הקצבים בקראקא .7
פחד . כל  הי' לא הטריפות

לוקחים במאנסי  – המקדש בית חורבן  על  ובכו לבבם קרעו הרבנים בקראקא .8
הרבנים נגד להתגונן בכדי הכשר , דמי  דולר למליון  קרוב  הרבנים של גדול  חלק
התמימים היהודים  המוחות את ולטשטש  הערעור, את להשתיק  המעוררים,

טריפה. בשר לאכול שיפסיקו ליהודים חלילה להרשות ולא

ובניו  וטריפות , נבילות הרבה  כך כל מכרו  שנה 40 במשך הכל בסך בקראקא .9
בקראקא כי  השנים, כל  במשך שם שמכרו כפי כזו כמו אחד  ביום מוכרים יורק
יום כל  בשר של טונות אלפי  מפיצים יורק בניו אבל ביזנעס , אקספורט הי ' לא
למסעדות, המלון, לבתי  שם, המסעות ולכל הברית ארצות בכל האטליזים לכל

חודש בתוך בשר טונות אלפי  למטוסים החולים, לבתי (ובפרט לקעיטערערס,

ועוד. וכבדים לשונות בחלב , מטובלים שהם נקניקיות פרענקפורטער , סאלאמיס,

את ישברו יורק ניו  ששמה הטריפה שהעיר יצוו שהרבנים הזכי' לנו תהי' מתי 
לזבל . הטרף הבשר כל את  ולזרוק הטרפים, הכלים
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הישר  קב הקדוש מספר מהראש"ק)יבואר או מהרש"ק  גם מכונה קאיידנובר, שמואל אהרן (רבי 

עבור נהרגו יהודים שמיליון איך (1676 יוני  ,03 ה'תל "ו בתמוז יט ה'שפ "ד
קלים ק"ב )שוחטים פרק הישר  (קב 

ק"ב רק הישר ֶֶקב

אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" אדוֹ ם מלכוּ ת נקראת א)לכן ע ּמ וּ ד ו דּ ף כּ י (מג לּ ה , ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רא ׁש וֹ נה. קלּפ ה והיא אד וֹ ם, ׁש ל  הר  יד  ּת חת יוֹ ׁש בת היא הזּ את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ דינה

"ׁש מע" תבוֹ ת ראׁש י ׁש הן - ערבית מנחה, 2.ׁש חרית, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

לא  טרפה דה "ב ר הד  וזה  "ר   מני חי יעקב  יצחק  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאברה
"ֵֹתאכל

הּס וֹ ד יד )וזהוּ  א  "ּפ וֹ לין",(ירמיּ ה גּ ימטריּ א הוּ א "צפוֹ ן" כּ י  הרעה", ּת ּפ תח  "מצּ פוֹ ן ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
◌ָ◌ִ"ליטא".

ונפלאות נוראות סודות ועוד

בּ ראׁש ית ּפ ר ׁש ת ר בּ ה בּ ּמ דרׁש  יב )א. כ לאדם(ּפ ר ׁש ה אהים "ויּ ע שׂ  לׁש וֹ נוֹ : וזה , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ ר " כּ תנוֹ ת כא)וּ לאׁש ּת וֹ  ג "כּ תנוֹ ת(בּ רא ׁש ית כּ תוּ ב: היה מאיר  ר בּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

"כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב היה מאיר רבּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  דּ וקא לּמ ה ּת מוּ ּה , והוּ א בּ אל"ף. - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ ר "
ּת וֹ ר וֹ ת ספרי בּ ׁש אר וא בּ אל "ף , - מ וֹ רנוּ ?א וֹ ר " אבי , הגּ אוֹ ן  ׁש חבּ ר ׁש מ וּ אל" "בּ ר כּ ת ספר (ע יּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ליבּ  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  הגּ אוֹ ן בּ ׁש ם  ׁש ם ע יּ ן ג), טוּ ר  ו  (דּ ף בּ ראׁש ית בּ פר ׁש ת ז"ל, קאיידנאווער  ׁש מוּ אל  רבּ י  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב 

ׁש ם) ע יּ ן  כּ תב , מה  ז"ל .צוּ נץ ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מוֹ רנוּ  הא הי, האי ׁש  ה וּ א  ה א קד וֹ ׁש , מּפ ה מעּת י מה ּפ י על  לתרץ ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ ראה
נאה ודבר  נפלא דּ בר אחד  מקבּ ל בּ ׁש ם ׁש אמר  ז"ל , צ וֹ רף העׁש יל ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב

בּ ּת וֹ רה הנּ כּת ב  עשׂ ו, בּ ן אליפז בּ ן צפ וֹ  כּ י דּ ע , זה: והוּ א טו)וּ מתקבּ ל, לו  :(בּ ראׁש ית ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ קדה כּ ן גּ ם היא  וּ כנגדּ וֹ  אּמ וֹ ת, ׁש בּ ׁש בעים ראׁש וֹ נה הקלּפ ה היא צפוֹ ", ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ"אלּ וּ ף
ה) ט א אלּ וּ (ׁש מוּ אל אוֹ תיּ וֹ ת [ּפ רוּ ׁש : דּ דין כּ א וֹ תיּ וֹ ת - דּ דין א וֹ ת יּ וֹ ת צוּ ף". "ארץ : ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
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וּ מרּמ ז  ּפ וֹ לין בּ מדינת היתה וּ ממׁש ל ּת וֹ  ראׁש וֹ ן, מל היה והוּ א א לּ וּ ]. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אוֹ תיּ וֹ ת
מלכוּ ת נקראת ולכן "צפוֹ ". גּ ימטריּ א ׁש הוּ א ּפ וֹ לין , אוֹ תיּ וֹ ת ה וּ א  ּפ ל וֹ ני כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפלוֹ ני,

אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" א)אדוֹ ם עּמ וּ ד ו דּ ף היא(מגלּ ה הזּ את הּמ דינה כּ י , ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌
רא ׁש וֹ נה. קלּפ ה והיא אד וֹ ם, ׁש ל  הר  יד  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת

ואילן  וחוּ ה, הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל חטא מחמת בּ אה היא צפוֹ  ׁש ל  הקל ּפ ה כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְודע,
היה חּט ה הראׁש וֹ ן, אדם א)ׁש אכל  ע ּמ וּ ד מ דּ ף כ "ב(בּ רכוֹ ת גּ ימטריּ א ח ּט ה כּ י (ּת ּק וּ ני, ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לא) דּ ף  טז, ּת ּק וּ ן הּת וֹ רה.זהר, ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת בּ כ"ב בּ חטאוֹ  ׁש ּפ גם , ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וח' המינית , מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, ׁש ל בּ ּמ דּ ה היה  הראׁש וֹ ן  אדם ׁש ל ׁש חטא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
על  בּ א ׁש חטא חוּ ה, סוֹ ד  וזהוּ  "צפוֹ ". כּ מנין קע"ו, גּ ימטריּ א עוֹ לה כ"ב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
ׁש ל  הּפ גם היה ידּה  ועל ׁש מינית, מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, מ ּמ דּ ת  נבראת היתה כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָידּה ,

לעיל . וכ נּ זכּ ר אוֹ תיּ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכ "ב

בּ מלּ וּ אּה  "חוּ ה" מן הנּ עלם  קח  ה"א. וא"ו ח"ת כּ זה: "חוּ ה" מן הנּ עלם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
יהיה הי  לאלף ת "ח ׁש בּ ׁש נת לרּמ ז, ת"ח. גּ ימטר יּ א הוּ א - א' א"ו, ת', ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ זה:
אל  אהרן יבוֹ א "בּ זאת בּ ׁש נת הגּ אלּ ה להי וֹ ת ראוּ י ׁש היה צפוֹ , ׁש ל  הקלּפ ה ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִּת גבּ רת

ג )הּק דׁש " טז כּ יּ דוּ ע (ויּ קרא וליטא, ּפ וֹ לין בּ ארץ הי וּ  עקד וֹ ת הרבּ ה ׁש נה וּ באוֹ תוֹ  , ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
"זאת", בּ ׁש נת וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ הנּ עשׂ ים ק ׁש ים, ודינים רע וֹ ת מגּ זר וֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְוּ מפרסם
זי"ן, כּ זה: "זאת" מן וה נּ עלם הם. קד ת על מיּ שׂ ראל רבב וֹ ת כּ ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ הרגוּ 
בּ סוֹ ד  נרמז ׁש הוּ א "צפוֹ ", גּ ימטר יּ א ׁש הוּ א ו', ל"ף י "ן והוּ א: ּת "ו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאל"ף ,

הּסֹוד"ּפ לוֹ ני " וזהּו . יד)3 א  גּ ימטר יּ א(ירמּיה הוּ א "צפוֹ ן" כּ י הרעה", ּת ּפ תח "מצּ פוֹ ן ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌


הגיםõנ Ł וי סיון, כ ' àיõם  סליחõת לõמר ä הגìŁ ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָיד äע 
àני äאחינ äהäקבע סיון כ' ôענית זה. àיõם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלהתע õìת

õïִלין .
ליעקב, צרה עת Łהיה סיון  כ' Łל זה ôענית ויסõד ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוע ñר
הŁי . לאלף ות"ט ת"ח Łàנת áדõל õת Łäמדõת áְְְְְִִִֵֶֶַַָָזרõת
הáëרים éמים  הłçראלית קדŁõה  א ëה Łל âמן üïŁְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻונ
זה  על äזרá ההäא õâàר àארץ  äהי אŁר והáדõלים  ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָארצה,
הáזרה  ועל  àנה, אחד יõם  לדõרõת  àכçה äוקבע ôְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָענית
קרõב äהיŁ äתינõàר הáא õנים  ä דíי ות "ט  ת"ח Łנת Łְְְְִִֵֶֶַַַָָל 

õŁנõת. סליחõת לעיל  הìזéר ְְְְִִִֵַַָלזמן
éהן àŁתי הáאõן  äינà ת רõסליח àסõף äסïונד ז"ל, ü"ה (àעל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹ

ה ìקרא מאמר ü" ה äינàר éתב  äמñדם תי"א. Łנת àְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹאמ łטרדאם

ä תינõנõעוà ,äארעŁ רעõת ה áזרõת  מעłה סäïר עפה  מגêה  Łàְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָם

וליטא ) äפאדליא וואלין אäקרינא àארץ àעלהרàים, äינà ר áם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
àפראג . ונדïס סיון לכ' סליחõת חàר ט õב" י õם ְְְְְְִִִִִֵַָָ"õôספ õת 
סיון כ' âבי õם סק "ט , תק "פ סימן אברהם " "מגן ְְִִִֵֵַַָָָָָע çן 
לõמר נõהגין  והרàה  קõŁת, äגזר õת צרõת הר àה äְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהי

הר àה  äנחרב ת"ח "Łàנת :õŁקד לõŁן וזה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָסליחõת
àסליח õת  éŁתäב õמé ה נה ãתõאà áדõל õת ְְְְְִִִֶַָָָָקהõêת
מלכäת  àכל  להתע õìת נõהגים  éן  על  ü"ה àעל Łְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָחàר 

õïִלין".
"כ' :õנõŁל וזה éתב יłראל" "אõהב Łõדñה ספר äְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָבסõף
אזי éראäי, זה מק çם  אם äïéר, י õם עד  התחלה ה äא ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָסיון
על יד  "éי  üוסימנ ונכõן . éרא äי äïéר י õם לק çם  ְְְִִִֵַַַָָָָָָיäכל
י õם  "ã" י" סיון , כ ' תבõת  ראŁי "é"ס" ,"ã"י éִֵֵֵֵָָָָ"ס

עכלה"ק . ִִַהäïéרים ".
יłראל" אõהב "ילק äט נח)äבספר אõת קסה  הביא,(ע äëד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

זצ " מאïטא Łõ דñה הáאõן õאמר סיון àהתע õררäת Łכ ' ל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
להתעõררäת, áדõל  Łä רâ י õם õתõאà Łרõâ והיה  áְְְְְְְִֵָָָָדõלה 
מ Łôעה  י õתר אז Łדרëה àבית והàכõçת ה çלל õת äְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָוהי

àְָאב .
éתב אסôר מג êת על  מŁה" "יłמח  Łõדñה äְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹבספר

ïסäק כח)על ט  יעברŁ)äם לא הא êה הäïרים  "וימי ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אסôר וôכôב מ åרעם , יסäף לא  וזכרם הçהäדים üõô ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמ

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יאשאלות

ודברי  דּ וקא, ת"ח וּ ב ׁש נת זוֹ  בּ מדינה דּ וקא הגּ זרה היה ולכן "ליטא", ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ"ּפ וֹ לין",
כּ ל  בּ פני לגלּ וֹ תם ר וֹ צה אני  ׁש אין כּ בּ וּ ׁש ים, דּ ברי עוֹ ד  בּ ידי יׁש  והנּ ה חן. חכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִפי
הע ׁש יל  ר בּ י הרב מוֹ רנוּ  האהי, האי ׁש  מן ּק בּ לּת י  מה לצּ נוּ עין, אם כּ י  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָאדם,

ז"ל . ◌ַ◌ֵצוֹ רף

בּ ס וֹ ד רכ"ו, מנין הוּ א "ליטא", "ּפ וֹ לין", בּ גימטר יּ א ׁש הוּ א "צפ וֹ ן" כּ י (על ודע, ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

פה) קיט ּת הלּ ים ׁש ל ּפ י  וּ קל ּפ ה צ דּ יקים. וּ בהריגת ׁש קרים  בּ עלילוֹ ת ׁש יחה", לי "כּ רוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּס פרים ידוּ ע  הוּ א טז)עשׂ ו ׁש מ וּ אל מדרׁש  קכ , ט וֹ ב  ׁש וֹ חר מדר ׁש  "חזיר(ע יּ ן נקרא ׁש הוּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

יד )מיּ ער" פ ּת הלּ ים (ּת הלּ ים  בּ ספר גּ דוֹ לה היא "יער " ׁש ל ע' אוֹ ת ולכן לרּמ ז (ׁש ם), , ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ עי"ן, - עוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת על  ׁש ּמ ר ּמ ז עשׂ ו, ׁש ל  ע' והיא אּמ וֹ ת, הע ' כּ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת וֹ לין

להמקבּ לים כּ יּ דוּ ע  בּ אל"ף , - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת  החטא קדם מט ׁש היה ׁש ער  ח יּ ים, עץ (ע יּ ן  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ו) דּ ף הלּ ּק וּ טים, ספר  ד. -ּפ רק אוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת הּס וֹ ד  ויהיה  החטא, ית ּק ן לעתיד ולכן . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
הראׁש וֹ ן. אדם חטא קדם ׁש היה  כּ מוֹ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אל "ף, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קיסר  ניר וֹ ן מזּ רע  היה מאיר א)ור בּ י  ע ּמ וּ ד נו דּ ף גּ יטין  ּפ גם(ע יּ ן לתּק ן מתחיל והיה , ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ אל"ף, - מיּ אר " "חזיר וּ כׁש ּת כ ּת ב בּ עי "ן. - מיּ ער " "חזיר בּ סוֹ ד עשׂ ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל
היה ולכן בּ אל"ף. - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת יהיה אז ע שׂ ו, וּ כׁש יּ תּק ן "מאיר". ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
וקל  אוֹ ר", "כּ תנוֹ ת כּ זה : בּ אל"ף עוֹ ר" "כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב מאיר ר בּ י  ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתוֹ 
ׁש ל  האל "ף  ועם כּ רה, כּ מנין רכ"ה , גּ ימטר יּ א הוּ א "חזיר" ה ּס וֹ ד: וזהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהבין .
לי  "כּ ר וּ  כּ מנין רכ "ו, הוּ א בּ אל"ף, - "מ יּ אר " להי וֹ ת עתיד ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ"מיּ ער ",
הגּ אלּ ה, כּ ׁש ּת בוֹ א בּ טלין לעתיד יהיוּ  ּת חּת ינוּ , ׁש וּ חה ׁש כּ וֹ רים והאּמ וֹ ת  ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָׁש וּ חה".

להבין. וקל בּ אל"ף, - אוֹ ר " "כּ תנ וֹ ת ויהי וּ  החטא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ תּק ן


õŁנõת. àמ õêת  הענין  éפל  הìה ,'õ וג אביחיל" àְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָת
ô"ו היא הëסõר õת éי מעôי , מה ïי  על לי  ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָונראה 
רמז ת"ח , ה äא  áד õלה ח ä"ר Łל וח' áד õלה, ְְְְִֶֶֶַָָֹוôכôב
Łנת  על נכôב להי õת רא äי אז Łהיתה הáזרה ãתõ אŁְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
על יד éי Łמע ôי הרמז Ł"א זה ïי  ועל והבן. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָת"ח 
éי Łמע ôי, éאן  עד סיון כ' תבõת ראŁי הäא éְִִִֵֵֵַַָָָָ"ס
áזרת  היא הלא éי  àעמלק, לה' מלחמה לזה üçŁְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
âאף  לקח , ויõסיף חכם  וŁçמע  לעיל , ìéזéר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָעמלק,
היה  לא äבת"ח וŁלõם , חס éליה, אז נגזר Łְְְְִֶַַָָָָָָָָֹהיה
ëéה  זה üדרà נגזר היה Łהéליה לי נראה éְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָליה,
àאדר àי "ג  להיõת ראäיים äהיŁ מ łçראל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָנפõŁת
,ä יהרג זה àמנין ìŁפõŁת נגזר הçהäדים , אõיבי  äברŁְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
על ìŁéחם  üé אחר וŁל õם , חס éליה, היה äְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמ ëילא 
äêא õ ל נôן  àריקניא חõזר õאינ הâין  äמ âת ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהרעה

àספר ëéבאר  ,ä הי הריג õת ëéה éי àפåרõן ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנפõŁת
הõçתר הרג היה Łהäא ת"ח ìŁרמז רק יהäדה", ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"Łבט 
היה  אחד àפעם אז  היה Łאם  היה, והרוחה áְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָדõל 
אפן על éן  אין מה וŁל õם, חס י łראל, זכר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנéŁח 
הäïרים Łם  על הäא äïרים והìה  הfiמחה, éן ועל  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָזה,
 הא êה" הäïרים  "וימי אמר  éן  ועל  äלאבדן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהרג
üõôמ ä יעבר לא äלאבדן להרג äנôìŁ ל õמר , õנõ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹרצ
ãàá éי éל äם àלא  äטרï י לא ל õמר, õנõ רצ ְְְְְִִִֵַַַָֹֹהçהäדים .
õנõרצ  "וזכרם" הäא ההרוחה  רק àע õה"ר , ã יליâְְְְִִֵַַַַָָָָ

יסäף  לא  "וזכרם  הçהäדים . Łל  éדיל õמר,  מ åרעם " ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ü והאי ,Łמפר זה ועל  י łראל, זרע  זכר יסäף êŁְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא
áדõלה  וח ' ת'  אביחיל " àת אסôר "וôכ ôב  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹזה?
עד בס"ד, ïליאה  והäא לעיל  ìéז éר ת"ח  על éŁְְְְְִִֵֶַַַָָָָתבה

âבריו . éְָָָאן



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות י 

וּ מרּמ ז  ּפ וֹ לין בּ מדינת היתה וּ ממׁש ל ּת וֹ  ראׁש וֹ ן, מל היה והוּ א א לּ וּ ]. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אוֹ תיּ וֹ ת
מלכוּ ת נקראת ולכן "צפוֹ ". גּ ימטריּ א ׁש הוּ א ּפ וֹ לין , אוֹ תיּ וֹ ת ה וּ א  ּפ ל וֹ ני כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפלוֹ ני,

אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" א)אדוֹ ם עּמ וּ ד ו דּ ף היא(מגלּ ה הזּ את הּמ דינה כּ י , ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌
רא ׁש וֹ נה. קלּפ ה והיא אד וֹ ם, ׁש ל  הר  יד  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת

ואילן  וחוּ ה, הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל חטא מחמת בּ אה היא צפוֹ  ׁש ל  הקל ּפ ה כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְודע,
היה חּט ה הראׁש וֹ ן, אדם א)ׁש אכל  ע ּמ וּ ד מ דּ ף כ "ב(בּ רכוֹ ת גּ ימטריּ א ח ּט ה כּ י (ּת ּק וּ ני, ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לא) דּ ף  טז, ּת ּק וּ ן הּת וֹ רה.זהר, ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת בּ כ"ב בּ חטאוֹ  ׁש ּפ גם , ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וח' המינית , מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, ׁש ל בּ ּמ דּ ה היה  הראׁש וֹ ן  אדם ׁש ל ׁש חטא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
על  בּ א ׁש חטא חוּ ה, סוֹ ד  וזהוּ  "צפוֹ ". כּ מנין קע"ו, גּ ימטריּ א עוֹ לה כ"ב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
ׁש ל  הּפ גם היה ידּה  ועל ׁש מינית, מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, מ ּמ דּ ת  נבראת היתה כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָידּה ,

לעיל . וכ נּ זכּ ר אוֹ תיּ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכ "ב

בּ מלּ וּ אּה  "חוּ ה" מן הנּ עלם  קח  ה"א. וא"ו ח"ת כּ זה: "חוּ ה" מן הנּ עלם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
יהיה הי  לאלף ת "ח ׁש בּ ׁש נת לרּמ ז, ת"ח. גּ ימטר יּ א הוּ א - א' א"ו, ת', ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ זה:
אל  אהרן יבוֹ א "בּ זאת בּ ׁש נת הגּ אלּ ה להי וֹ ת ראוּ י ׁש היה צפוֹ , ׁש ל  הקלּפ ה ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִּת גבּ רת

ג )הּק דׁש " טז כּ יּ דוּ ע (ויּ קרא וליטא, ּפ וֹ לין בּ ארץ הי וּ  עקד וֹ ת הרבּ ה ׁש נה וּ באוֹ תוֹ  , ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
"זאת", בּ ׁש נת וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ הנּ עשׂ ים ק ׁש ים, ודינים רע וֹ ת מגּ זר וֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְוּ מפרסם
זי"ן, כּ זה: "זאת" מן וה נּ עלם הם. קד ת על מיּ שׂ ראל רבב וֹ ת כּ ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ הרגוּ 
בּ סוֹ ד  נרמז ׁש הוּ א "צפוֹ ", גּ ימטר יּ א ׁש הוּ א ו', ל"ף י "ן והוּ א: ּת "ו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאל"ף ,

הּסֹוד"ּפ לוֹ ני " וזהּו . יד)3 א  גּ ימטר יּ א(ירמּיה הוּ א "צפוֹ ן" כּ י הרעה", ּת ּפ תח "מצּ פוֹ ן ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌


הגיםõנ Ł וי סיון, כ ' àיõם  סליחõת לõמר ä הגìŁ ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָיד äע 
àני äאחינ äהäקבע סיון כ' ôענית זה. àיõם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלהתע õìת

õïִלין .
ליעקב, צרה עת Łהיה סיון  כ' Łל זה ôענית ויסõד ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוע ñר
הŁי . לאלף ות"ט ת"ח Łàנת áדõל õת Łäמדõת áְְְְְִִִֵֶֶַַָָזרõת
הáëרים éמים  הłçראלית קדŁõה  א ëה Łל âמן üïŁְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻונ
זה  על äזרá ההäא õâàר àארץ  äהי אŁר והáדõלים  ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָארצה,
הáזרה  ועל  àנה, אחד יõם  לדõרõת  àכçה äוקבע ôְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָענית
קרõב äהיŁ äתינõàר הáא õנים  ä דíי ות "ט  ת"ח Łנת Łְְְְִִֵֶֶַַַָָל 

õŁנõת. סליחõת לעיל  הìזéר ְְְְִִִֵַַָלזמן
éהן àŁתי הáאõן  äינà ת רõסליח àסõף äסïונד ז"ל, ü"ה (àעל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹ

ה ìקרא מאמר ü" ה äינàר éתב  äמñדם תי"א. Łנת àְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹאמ łטרדאם

ä תינõנõעוà ,äארעŁ רעõת ה áזרõת  מעłה סäïר עפה  מגêה  Łàְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָם

וליטא ) äפאדליא וואלין אäקרינא àארץ àעלהרàים, äינà ר áם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
àפראג . ונדïס סיון לכ' סליחõת חàר ט õב" י õם ְְְְְְִִִִִֵַָָ"õôספ õת 
סיון כ' âבי õם סק "ט , תק "פ סימן אברהם " "מגן ְְִִִֵֵַַָָָָָע çן 
לõמר נõהגין  והרàה  קõŁת, äגזר õת צרõת הר àה äְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהי

הר àה  äנחרב ת"ח "Łàנת :õŁקד לõŁן וזה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָסליחõת
àסליח õת  éŁתäב õמé ה נה ãתõאà áדõל õת ְְְְְִִִֶַָָָָקהõêת
מלכäת  àכל  להתע õìת נõהגים  éן  על  ü"ה àעל Łְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָחàר 

õïִלין".
"כ' :õנõŁל וזה éתב יłראל" "אõהב Łõדñה ספר äְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָבסõף
אזי éראäי, זה מק çם  אם äïéר, י õם עד  התחלה ה äא ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָסיון
על יד  "éי  üוסימנ ונכõן . éרא äי äïéר י õם לק çם  ְְְִִִֵַַַָָָָָָיäכל
י õם  "ã" י" סיון , כ ' תבõת  ראŁי "é"ס" ,"ã"י éִֵֵֵֵָָָָ"ס

עכלה"ק . ִִַהäïéרים ".
יłראל" אõהב "ילק äט נח)äבספר אõת קסה  הביא,(ע äëד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

זצ " מאïטא Łõ דñה הáאõן õאמר סיון àהתע õררäת Łכ ' ל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
להתעõררäת, áדõל  Łä רâ י õם õתõאà Łרõâ והיה  áְְְְְְְִֵָָָָדõלה 
מ Łôעה  י õתר אז Łדרëה àבית והàכõçת ה çלל õת äְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָוהי

àְָאב .
éתב אסôר מג êת על  מŁה" "יłמח  Łõדñה äְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹבספר

ïסäק כח)על ט  יעברŁ)äם לא הא êה הäïרים  "וימי ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אסôר וôכôב מ åרעם , יסäף לא  וזכרם הçהäדים üõô ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמ

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יאשאלות

ודברי  דּ וקא, ת"ח וּ ב ׁש נת זוֹ  בּ מדינה דּ וקא הגּ זרה היה ולכן "ליטא", ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ"ּפ וֹ לין",
כּ ל  בּ פני לגלּ וֹ תם ר וֹ צה אני  ׁש אין כּ בּ וּ ׁש ים, דּ ברי עוֹ ד  בּ ידי יׁש  והנּ ה חן. חכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִפי
הע ׁש יל  ר בּ י הרב מוֹ רנוּ  האהי, האי ׁש  מן ּק בּ לּת י  מה לצּ נוּ עין, אם כּ י  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָאדם,

ז"ל . ◌ַ◌ֵצוֹ רף

בּ ס וֹ ד רכ"ו, מנין הוּ א "ליטא", "ּפ וֹ לין", בּ גימטר יּ א ׁש הוּ א "צפ וֹ ן" כּ י (על ודע, ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

פה) קיט ּת הלּ ים ׁש ל ּפ י  וּ קל ּפ ה צ דּ יקים. וּ בהריגת ׁש קרים  בּ עלילוֹ ת ׁש יחה", לי "כּ רוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּס פרים ידוּ ע  הוּ א טז)עשׂ ו ׁש מ וּ אל מדרׁש  קכ , ט וֹ ב  ׁש וֹ חר מדר ׁש  "חזיר(ע יּ ן נקרא ׁש הוּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

יד )מיּ ער" פ ּת הלּ ים (ּת הלּ ים  בּ ספר גּ דוֹ לה היא "יער " ׁש ל ע' אוֹ ת ולכן לרּמ ז (ׁש ם), , ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ עי"ן, - עוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת על  ׁש ּמ ר ּמ ז עשׂ ו, ׁש ל  ע' והיא אּמ וֹ ת, הע ' כּ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת וֹ לין

להמקבּ לים כּ יּ דוּ ע  בּ אל"ף , - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת  החטא קדם מט ׁש היה ׁש ער  ח יּ ים, עץ (ע יּ ן  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ו) דּ ף הלּ ּק וּ טים, ספר  ד. -ּפ רק אוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת הּס וֹ ד  ויהיה  החטא, ית ּק ן לעתיד ולכן . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
הראׁש וֹ ן. אדם חטא קדם ׁש היה  כּ מוֹ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אל "ף, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קיסר  ניר וֹ ן מזּ רע  היה מאיר א)ור בּ י  ע ּמ וּ ד נו דּ ף גּ יטין  ּפ גם(ע יּ ן לתּק ן מתחיל והיה , ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ אל"ף, - מיּ אר " "חזיר וּ כׁש ּת כ ּת ב בּ עי "ן. - מיּ ער " "חזיר בּ סוֹ ד עשׂ ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל
היה ולכן בּ אל"ף. - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת יהיה אז ע שׂ ו, וּ כׁש יּ תּק ן "מאיר". ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
וקל  אוֹ ר", "כּ תנוֹ ת כּ זה : בּ אל"ף עוֹ ר" "כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב מאיר ר בּ י  ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתוֹ 
ׁש ל  האל "ף  ועם כּ רה, כּ מנין רכ"ה , גּ ימטר יּ א הוּ א "חזיר" ה ּס וֹ ד: וזהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהבין .
לי  "כּ ר וּ  כּ מנין רכ "ו, הוּ א בּ אל"ף, - "מ יּ אר " להי וֹ ת עתיד ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ"מיּ ער ",
הגּ אלּ ה, כּ ׁש ּת בוֹ א בּ טלין לעתיד יהיוּ  ּת חּת ינוּ , ׁש וּ חה ׁש כּ וֹ רים והאּמ וֹ ת  ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָׁש וּ חה".

להבין. וקל בּ אל"ף, - אוֹ ר " "כּ תנ וֹ ת ויהי וּ  החטא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ תּק ן


õŁנõת. àמ õêת  הענין  éפל  הìה ,'õ וג אביחיל" àְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָת
ô"ו היא הëסõר õת éי מעôי , מה ïי  על לי  ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָונראה 
רמז ת"ח , ה äא  áד õלה ח ä"ר Łל וח' áד õלה, ְְְְִֶֶֶַָָֹוôכôב
Łנת  על נכôב להי õת רא äי אז Łהיתה הáזרה ãתõ אŁְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
על יד éי Łמע ôי הרמז Ł"א זה ïי  ועל והבן. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָת"ח 
éי Łמע ôי, éאן  עד סיון כ' תבõת ראŁי הäא éְִִִֵֵֵַַָָָָ"ס
áזרת  היא הלא éי  àעמלק, לה' מלחמה לזה üçŁְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
âאף  לקח , ויõסיף חכם  וŁçמע  לעיל , ìéזéר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָעמלק,
היה  לא äבת"ח וŁלõם , חס éליה, אז נגזר Łְְְְִֶַַָָָָָָָָֹהיה
ëéה  זה üדרà נגזר היה Łהéליה לי נראה éְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָליה,
àאדר àי "ג  להיõת ראäיים äהיŁ מ łçראל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָנפõŁת
,ä יהרג זה àמנין ìŁפõŁת נגזר הçהäדים , אõיבי  äברŁְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
על ìŁéחם  üé אחר וŁל õם , חס éליה, היה äְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמ ëילא 
äêא õ ל נôן  àריקניא חõזר õאינ הâין  äמ âת ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהרעה

àספר ëéבאר  ,ä הי הריג õת ëéה éי àפåרõן ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנפõŁת
הõçתר הרג היה Łהäא ת"ח ìŁרמז רק יהäדה", ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"Łבט 
היה  אחד àפעם אז  היה Łאם  היה, והרוחה áְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָדõל 
אפן על éן  אין מה וŁל õם, חס י łראל, זכר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנéŁח 
הäïרים Łם  על הäא äïרים והìה  הfiמחה, éן ועל  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָזה,
 הא êה" הäïרים  "וימי אמר  éן  ועל  äלאבדן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהרג
üõôמ ä יעבר לא äלאבדן להרג äנôìŁ ל õמר , õנõ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹרצ
ãàá éי éל äם àלא  äטרï י לא ל õמר, õנõ רצ ְְְְְִִִֵַַַָֹֹהçהäדים .
õנõרצ  "וזכרם" הäא ההרוחה  רק àע õה"ר , ã יליâְְְְִִֵַַַַָָָָ

יסäף  לא  "וזכרם  הçהäדים . Łל  éדיל õמר,  מ åרעם " ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ü והאי ,Łמפר זה ועל  י łראל, זרע  זכר יסäף êŁְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא
áדõלה  וח ' ת'  אביחיל " àת אסôר "וôכ ôב  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹזה?
עד בס"ד, ïליאה  והäא לעיל  ìéז éר ת"ח  על éŁְְְְְִִֵֶַַַָָָָתבה

âבריו . éְָָָאן



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יב

הרעה " ּת ּפ תח  "מ צּ פוֹ ן כּ י לעניננוּ , נחזר יד )והנּ ה א  הגּ אלּ ה,(ירמ יּ ה כּ ׁש ּת בוֹ א ולכן , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
הכּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  ליטא, ּפ וֹ לין, ׁש הוּ א צפוֹ ן, בּ מדינוֹ ת ּת חלּ ה הגּ אלּ ה (ׁש יר ּת היה ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

טז) ד מצּ ד הירים הגּ אלּ ה התעוֹ רר וּ ת יהיה בּ תחלּ ה  כּ י  תימן", וּ בוֹ אי  צפוֹ ן  "עוּ רי  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌
הצּ פוּ ן  טוּ ב לרב ישׂ ראל כּ לל יזכּ ה  ּכ ואחר תימן ", "וּ בוֹ אי   ּכ ואחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָצפוֹ ן,

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים.

וזהוּ  עי"ן, אוֹ ת  אל"ף אוֹ ת מן נעשׂ ה הראׁש וֹ ן אדם חטא דּ מכּ ח לעיל, כּ תבנ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
מפריד  "נרגּ ן ולכן בּ אל"ף, - "אוֹ ר" להיוֹ ת  צרי ׁש היה עוֹ ר", "כּ תנוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ תבוֹ ת

כח)(מׁש ל אלּ וּ ף" טז מקבּ ליםי  ספרי בּ כּמ ה זה ענין כּ מבאר  א,, חלק ה בּ רית ל וּ ח וֹ ת ׁש ני (ע יּ ן  ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

טז.) דּ ף דּ וד, בּ ית ׁש חרית,מאמר  ּת פלּ וֹ ת: ׁש ׁש  ידי  על זה  וּ פגם חטא ּת ּק נוּ  והאבוֹ ת , ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
"ׁש מע" תבוֹ ת ראׁש י ׁש הן - ערבית .4מנחה, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

תאכלוּ " א טרפה בּ דה "וּ ב שׂ ר  הּס וֹ ד וזהוּ  - בּ שׂ "ר כּ מנין חי וּ  יעקב יצחק ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
ידוּ ע  ב )והנּ ה ע ּמ וּ ד  קמז דּ ף י, ּת ּק וּ ן בּ סוֹ פוֹ , זהר ותּק וּ ני  א, ע ּמ וּ ד  קסז דּ ף א, חלק זהר ׁש ּמ כּ ח(ע יּ ן , ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌

יׁש מעאל , קלּפ ת הוּ א וחמוֹ ר  וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר קל ּפ וֹ ת: ׁש ּת י  גּ ברוּ  הראׁש וֹ ן אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵחטא
כּ מנין  תק"ב, גּ ימטריּ א הן "יׁש מעאל " "אדוֹ ם", ותבוֹ ת אדוֹ ם, קלּפ ת ה וּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ ר
- יצחק ׁש נים, קע"ה חי  היה אברהם כּ י הזּ ה, בּ ע וֹ לם חיּ ים האב וֹ ת ׁש היוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנים
תק "ב  יהי וּ  - יחד צרפם - וקמ"ז וק"פ קע"ה ׁש נים, קמ "ז - יעקב ׁש נים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָק"פ 

ה ּס וֹ ד וזהוּ  הקלּפ ה. נגד  בּ קד ה הן  האבוֹ ת כּ י  ל )ׁש נים, כב  בּ דה(ׁש מוֹ ת  "וּ בשׂ ר  ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
להבין.5טרפה וקל תק"ב, גּ ימטריּ א כּ ן גּ ם הוּ א "בּ שׂ ר" כּ י תאכלוּ ", א ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
על אברהם" "àרéת àספר מäבא ה ëע ôיק : ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ[אמר

ח)הïסäק  כג אזעם(ëàד àר äמה אל ק àה לא אñב "מה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
õ פäêא  א' תבõת: ראŁי אזע "ם  âתבת ה'", זעם ְְֵֵֵֶַַַָָֹֹלא 
äמ äבא י łראל, קדת ליסõד רמז  ו' ע õלם , Łְְִִֵֶֶֶַָָָֻל 
ארץ", ôצעד "àזע"ם ïסäק על זצ"ל ט õב Łם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָמהàעל 
רא Łי וגם  מקוא õת, ערäבין, זביחה, תבõת: ראŁי  ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָזע "ם

א'רץ ô'צעד  ז'עם  ואינãתבõת Łäëה אõת רק ה äא הב ' (éי  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ה ôבה ) ות "טמäáף  ת "ח לגזרõת ר õמז  ת"ט, éמנין  ע õלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
àית  äאחינ על  וŁלõם , חס éליה, áזרõת אז ä היŁְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ
àפנים éאן ëéבאר וליטא õïלין àמדינת ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹיłראל 

ֵֶַהíפר .
מהáאõן Łלמה" לחם  "אגרõת ספר ל õŁן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹוזה

א עäëד מד âף זצ äק"ל, יäד(Łם)מ Łאמלõיא אõת ְְִַַַַָ

הïסäק על Łאמר זי "ע  ט õב Łם  âהàעל  ãמי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמ
זביחה, נõטריקõן  זע "ם ארץ ", ôצעד  "àזעם  ג ' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָחבäñק 
äנחäצים ראçŁים  הם äêא âברים  Łג ' מקוה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָערäבין,
Łéרה  Łחיטה ,ä הינâ ליłראל, ðŁריכין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמאד,
àעיר, ער äבין  וçŁהיה  Łמים , ירא äבõדק ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ õחט

ולע "ד הארץ. ויק õמם יצעד זה ידי ועל Łéר , äְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
õŁפטים Łמ õŁן àחידת éתäב àמה זה לרמז Łְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹי
על זביחה, ערäבין, מקוה ,  מת õק" יצא "äמע "ז ְְִִִֵֵֶַַָָָָיד :
õŁפטים : àפר Łת ויל "ר ליłראל . Łפע  נïŁע  äê א ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידי
Łמע אלהם ואמר העם אל  ודàר הéהן  Łáונ"ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
זכäת  àכם  אין  äê אפ ז"ל : ר"י  וכתב ,'äוכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיłראל "
אתכם , ŁõçŁיע  אôם  éדאי  àלבד Łמע  קריאת  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאêא

חכ ל õŁן  א ע äëד מב àסõטה לברכה ע çן זכרõנם  äמינ ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
אחר . àל õŁן  ìŁה ור"י  י õחאי, àן  Łמע õן  רàי  Łàְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָם
אêא àכם  אין äêאפ בלה "ק âנרמז ,Łלפר Ł ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָוי
ער äבין , מקוה, Łחיטה, נõטריקõן : Łמ"ע , ְְְְְִִִִִֵֶַַָקריאת
"àזעם :Łלפר ונראה אתכם. ŁõçŁיע  אôם  éְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָדאי
אõהב Łõדñה àספר  éתב מה ïי על ארץ", ôְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצעד

àראŁית)י łראל éתäב(ïרŁת  âמה האריז"ל Łàם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
âה ם לõמר, רצה  אזéר" "והארץ àחñתי  àְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻפרŁת
Łל õמאמר וìŁתה  חטאה  הארץ מה יזéר üרàְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹית
ïרי עץ  הארץ  õôŁצא  Łאמר הäא, üäרà Łõ דñְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה
וזה  ïרי . ע łõה עץ וõôצא  ìŁתה והארץ ïרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָע łõה
éיון וŁלõם , חס ,ä חטאçŁé י łראל על זכäת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמליצת

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יגשאלות

"ר ימטר א ְֲִֵֵַָָעמלק

עמלק" גּ וֹ ים ׁש "ראׁש ית ידוּ ע, זה כ )והנּ ה כד לוֹ (בּ ּמ דבּ ר  ויׁש  הרׁש ע, עשׂ ו מזּ רע , ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אחר" "אל כּ מנין - ר"מ  גּ ימטריּ א הוּ א "עמלק" כּ י אחר, בּ אל לד אחיזה (ׁש מוֹ ת ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

י-ה-ו-ה"יד ) "ר וּ ח  הוּ א בּ ּק דה וּ כנגדּ וֹ  ר"מ, גּ ימטריּ א כּ ן  גּ ם ׁש הוּ א  יא, (ׁש וֹ פטים ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יתגּ בּ רכט ) דּ הוּ א דּ וד, בּ ן מׁש יח בּ ּק דה י ׁש  וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר קלּפ וֹ ת ׁש ּת י  כּ נגד והנּ ה .ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ סוֹ ד  חמוֹ ר ׁש ל הקלּפ ה ט )על ט וּ מ ׁש (זכריה  החמוֹ ר ", על ור וֹ כב "עני  יוֹ סף : בּ ן יח ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

הכּ תוּ ב  ׁש אמר  כּ מוֹ  "ׁש וֹ ר", יז)אּק רי לג לוֹ ".(דּ ברים הדר ׁש וֹ ר וֹ  "בּ כ וֹ ר  : ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ זּ הר  איתא ב )וה נּ ה  ע ּמ וּ ד קא דּ ף ר וּ ת, חדׁש  וזהר  ב , ע ּמ וּ ד  קכד דּ ף ג  חלק ׁש ּת י (ע יּ ן מבּ ין כּ י  , ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הנּ קראת אחת קלּפ ה יצא וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר מּק לּפ וֹ ת  דּ הינוּ  לעיל, הנּ זכּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּק ליּפ וֹ ת

צפע" יצא נח ׁש  "מר ׁש  כּ י כט )"צפע", יד -(י ׁש עיה  "עמלק" גּ ימטר יּ א ו"צפע" , ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
עפץ בּ מי ּת וֹ רה בּ ספר  לכ ּת ב  אנוּ  צריכין ולכן א)ר "מ, ע ּמ וּ ד יט דּ ף גּ יטין ׁש ה וּ א(ע יּ ן ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אנוּ  מה צפע , ׁש ל הּק לּפ ה מכניעין אנוּ  וּ בזה אתון,  ּבּ הּפ ו "צפע" ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
עפצין. בּ מי  ּת וֹ רה הּס פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְכּ וֹ תבין

הראׁש וֹ נוֹ ת קלּפ וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש הן - ׁש וֹ ר חמוֹ ר , נחׁש , תב וֹ ת: ראׁש י הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 
אמר וּ  ולכן "צרעת ". גּ ימטריּ א - "חמ וֹ ר " "ׁש וֹ ר" וּ קלּפ וֹ ת אּמ וֹ ת. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש בעים

לברכה זכרוֹ נם ד )רבּ וֹ תינוּ  כ  ר בּ ה [ּפ ר וּ ׁש :(בּ ראׁש ית  צרעת היא דּ נח ׁש  סלעין  הנּ י  : ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש בּ נּ חׁש  כּ תמים  כּ סלעים)א וֹ תם ונראה עג וּ ל וֹ ת  ח בּ ר בּ וּ רוֹ ת מנּמ ר וּ לפי (ׁש הוּ א צרעת], היא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ צרעת. נלקה הרע , ל ׁש וֹ ן דּ בּ ר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה נּ ח ׁש 

ולילית סמא"ל  הוּ א ׁש לּ וֹ  ׁש הר עשׂ ו, בּ ן אליפז, בּ ן צפ וֹ  קל ּפ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
לעיל , ׁש כּ תבּת י כּ מוֹ  וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ גּ דוֹ ל חרבּ ן בּ קטר וּ גם עשׂ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עה,
על  בּ קדה ׁש נּ כּת בים ּת וֹ רה הּס פרי  הר בּ ים, בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הוֹ נאים, ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְולקחוּ 
דּ וּ כסוּ סט וּ ס, גּ בּ י על  וא תק"ב, גּ ימטריּ א ׁש הוּ א בּ שׂ ר , מצּ ד העוֹ ר ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַגּ בּ י
עמלק. קלּפ ת  נגד ׁש הוּ א עפץ, בּ מי דּ וקא ונכּת ב  ה ער וֹ ת , מצּ ד ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

לברכה זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  א)ולכן ע ּמ וּ ד יח  דּ ף זרה ּת וֹ רה(עב וֹ דה בּ ספר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
נשׂ רף. לחוּ ד והּק לף ּפ וֹ רחוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ּת רדיוֹ ן, בּ ן חנינא  רבּ י עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ שׂ רף
ּפ רחוּ , ׁש אוֹ תיּ וֹ תיהן ּת וֹ רה, ספרי אלפים כּ ּמ ה נשׂ רפים היוּ  ּפ וֹ לין  בּ גזר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
ׁש וּ ם להם אין זה ׁש ּמ כּ ח י וֹ דעים, אינם והוֹ נאים נשׂ רף . והעפץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּק לף

צוּ תה הּת וֹ רה כּ י  בּ ּק דה, ל )אחיזה כב  א(ׁש מ וֹ ת טרפה בּ דה  "וּ בשׂ ר ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
גּ  על לכּת ב מ ּת ר אבל אסוּ ר , הוּ א בּ אכילה - וּ טרפה,תאכלוּ " נבלה עוֹ ר בּ י ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌


çŁחטא Łäâח אין  éן אם  Łחטא, מ âבר ìŁְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָברא
ŁçŁé  "àזעם" וזה Łם . ע çן âבריו éאן  עד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאדם .

ארץ, ôצעד אז  וŁלõם , חס הäא, üäרà Łõדñמה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָזעם
והבן .] äעלינ זכäת ְְְֵֵֵַָָלל ëד 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יב

הרעה " ּת ּפ תח  "מ צּ פוֹ ן כּ י לעניננוּ , נחזר יד )והנּ ה א  הגּ אלּ ה,(ירמ יּ ה כּ ׁש ּת בוֹ א ולכן , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
הכּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  ליטא, ּפ וֹ לין, ׁש הוּ א צפוֹ ן, בּ מדינוֹ ת ּת חלּ ה הגּ אלּ ה (ׁש יר ּת היה ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

טז) ד מצּ ד הירים הגּ אלּ ה התעוֹ רר וּ ת יהיה בּ תחלּ ה  כּ י  תימן", וּ בוֹ אי  צפוֹ ן  "עוּ רי  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌
הצּ פוּ ן  טוּ ב לרב ישׂ ראל כּ לל יזכּ ה  ּכ ואחר תימן ", "וּ בוֹ אי   ּכ ואחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָצפוֹ ן,

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים.

וזהוּ  עי"ן, אוֹ ת  אל"ף אוֹ ת מן נעשׂ ה הראׁש וֹ ן אדם חטא דּ מכּ ח לעיל, כּ תבנ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
מפריד  "נרגּ ן ולכן בּ אל"ף, - "אוֹ ר" להיוֹ ת  צרי ׁש היה עוֹ ר", "כּ תנוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ תבוֹ ת

כח)(מׁש ל אלּ וּ ף" טז מקבּ ליםי  ספרי בּ כּמ ה זה ענין כּ מבאר  א,, חלק ה בּ רית ל וּ ח וֹ ת ׁש ני (ע יּ ן  ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

טז.) דּ ף דּ וד, בּ ית ׁש חרית,מאמר  ּת פלּ וֹ ת: ׁש ׁש  ידי  על זה  וּ פגם חטא ּת ּק נוּ  והאבוֹ ת , ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
"ׁש מע" תבוֹ ת ראׁש י ׁש הן - ערבית .4מנחה, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

תאכלוּ " א טרפה בּ דה "וּ ב שׂ ר  הּס וֹ ד וזהוּ  - בּ שׂ "ר כּ מנין חי וּ  יעקב יצחק ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
ידוּ ע  ב )והנּ ה ע ּמ וּ ד  קמז דּ ף י, ּת ּק וּ ן בּ סוֹ פוֹ , זהר ותּק וּ ני  א, ע ּמ וּ ד  קסז דּ ף א, חלק זהר ׁש ּמ כּ ח(ע יּ ן , ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌

יׁש מעאל , קלּפ ת הוּ א וחמוֹ ר  וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר קל ּפ וֹ ת: ׁש ּת י  גּ ברוּ  הראׁש וֹ ן אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵחטא
כּ מנין  תק"ב, גּ ימטריּ א הן "יׁש מעאל " "אדוֹ ם", ותבוֹ ת אדוֹ ם, קלּפ ת ה וּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ ר
- יצחק ׁש נים, קע"ה חי  היה אברהם כּ י הזּ ה, בּ ע וֹ לם חיּ ים האב וֹ ת ׁש היוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנים
תק "ב  יהי וּ  - יחד צרפם - וקמ"ז וק"פ קע"ה ׁש נים, קמ "ז - יעקב ׁש נים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָק"פ 

ה ּס וֹ ד וזהוּ  הקלּפ ה. נגד  בּ קד ה הן  האבוֹ ת כּ י  ל )ׁש נים, כב  בּ דה(ׁש מוֹ ת  "וּ בשׂ ר  ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
להבין.5טרפה וקל תק"ב, גּ ימטריּ א כּ ן גּ ם הוּ א "בּ שׂ ר" כּ י תאכלוּ ", א ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
על אברהם" "àרéת àספר מäבא ה ëע ôיק : ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ[אמר

ח)הïסäק  כג אזעם(ëàד àר äמה אל ק àה לא אñב "מה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
õ פäêא  א' תבõת: ראŁי אזע "ם  âתבת ה'", זעם ְְֵֵֵֶַַַָָֹֹלא 
äמ äבא י łראל, קדת ליסõד רמז  ו' ע õלם , Łְְִִֵֶֶֶַָָָֻל 
ארץ", ôצעד "àזע"ם ïסäק על זצ"ל ט õב Łם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָמהàעל 
רא Łי וגם  מקוא õת, ערäבין, זביחה, תבõת: ראŁי  ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָזע "ם

א'רץ ô'צעד  ז'עם  ואינãתבõת Łäëה אõת רק ה äא הב ' (éי  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ה ôבה ) ות "טמäáף  ת "ח לגזרõת ר õמז  ת"ט, éמנין  ע õלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
àית  äאחינ על  וŁלõם , חס éליה, áזרõת אז ä היŁְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ
àפנים éאן ëéבאר וליטא õïלין àמדינת ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹיłראל 

ֵֶַהíפר .
מהáאõן Łלמה" לחם  "אגרõת ספר ל õŁן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹוזה

א עäëד מד âף זצ äק"ל, יäד(Łם)מ Łאמלõיא אõת ְְִַַַַָ

הïסäק על Łאמר זי "ע  ט õב Łם  âהàעל  ãמי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמ
זביחה, נõטריקõן  זע "ם ארץ ", ôצעד  "àזעם  ג ' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָחבäñק 
äנחäצים ראçŁים  הם äêא âברים  Łג ' מקוה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָערäבין,
Łéרה  Łחיטה ,ä הינâ ליłראל, ðŁריכין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמאד,
àעיר, ער äבין  וçŁהיה  Łמים , ירא äבõדק ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ õחט

ולע "ד הארץ. ויק õמם יצעד זה ידי ועל Łéר , äְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
õŁפטים Łמ õŁן àחידת éתäב àמה זה לרמז Łְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹי
על זביחה, ערäבין, מקוה ,  מת õק" יצא "äמע "ז ְְִִִֵֵֶַַָָָָיד :
õŁפטים : àפר Łת ויל "ר ליłראל . Łפע  נïŁע  äê א ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידי
Łמע אלהם ואמר העם אל  ודàר הéהן  Łáונ"ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
זכäת  àכם  אין  äê אפ ז"ל : ר"י  וכתב ,'äוכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיłראל "
אתכם , ŁõçŁיע  אôם  éדאי  àלבד Łמע  קריאת  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאêא

חכ ל õŁן  א ע äëד מב àסõטה לברכה ע çן זכרõנם  äמינ ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
אחר . àל õŁן  ìŁה ור"י  י õחאי, àן  Łמע õן  רàי  Łàְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָם
אêא àכם  אין äêאפ בלה "ק âנרמז ,Łלפר Ł ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָוי
ער äבין , מקוה, Łחיטה, נõטריקõן : Łמ"ע , ְְְְְִִִִִֵֶַַָקריאת
"àזעם :Łלפר ונראה אתכם. ŁõçŁיע  אôם  éְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָדאי
אõהב Łõדñה àספר  éתב מה ïי על ארץ", ôְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצעד

àראŁית)י łראל éתäב(ïרŁת  âמה האריז"ל Łàם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
âה ם לõמר, רצה  אזéר" "והארץ àחñתי  àְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻפרŁת
Łל õמאמר וìŁתה  חטאה  הארץ מה יזéר üרàְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹית
ïרי עץ  הארץ  õôŁצא  Łאמר הäא, üäרà Łõ דñְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה
וזה  ïרי . ע łõה עץ וõôצא  ìŁתה והארץ ïרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָע łõה
éיון וŁלõם , חס ,ä חטאçŁé י łראל על זכäת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמליצת

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יגשאלות

"ר ימטר א ְֲִֵֵַָָעמלק

עמלק" גּ וֹ ים ׁש "ראׁש ית ידוּ ע, זה כ )והנּ ה כד לוֹ (בּ ּמ דבּ ר  ויׁש  הרׁש ע, עשׂ ו מזּ רע , ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אחר" "אל כּ מנין - ר"מ  גּ ימטריּ א הוּ א "עמלק" כּ י אחר, בּ אל לד אחיזה (ׁש מוֹ ת ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

י-ה-ו-ה"יד ) "ר וּ ח  הוּ א בּ ּק דה וּ כנגדּ וֹ  ר"מ, גּ ימטריּ א כּ ן  גּ ם ׁש הוּ א  יא, (ׁש וֹ פטים ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יתגּ בּ רכט ) דּ הוּ א דּ וד, בּ ן מׁש יח בּ ּק דה י ׁש  וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר קלּפ וֹ ת ׁש ּת י  כּ נגד והנּ ה .ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ סוֹ ד  חמוֹ ר ׁש ל הקלּפ ה ט )על ט וּ מ ׁש (זכריה  החמוֹ ר ", על ור וֹ כב "עני  יוֹ סף : בּ ן יח ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

הכּ תוּ ב  ׁש אמר  כּ מוֹ  "ׁש וֹ ר", יז)אּק רי לג לוֹ ".(דּ ברים הדר ׁש וֹ ר וֹ  "בּ כ וֹ ר  : ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ זּ הר  איתא ב )וה נּ ה  ע ּמ וּ ד קא דּ ף ר וּ ת, חדׁש  וזהר  ב , ע ּמ וּ ד  קכד דּ ף ג  חלק ׁש ּת י (ע יּ ן מבּ ין כּ י  , ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הנּ קראת אחת קלּפ ה יצא וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר מּק לּפ וֹ ת  דּ הינוּ  לעיל, הנּ זכּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּק ליּפ וֹ ת

צפע" יצא נח ׁש  "מר ׁש  כּ י כט )"צפע", יד -(י ׁש עיה  "עמלק" גּ ימטר יּ א ו"צפע" , ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
עפץ בּ מי ּת וֹ רה בּ ספר  לכ ּת ב  אנוּ  צריכין ולכן א)ר "מ, ע ּמ וּ ד יט דּ ף גּ יטין ׁש ה וּ א(ע יּ ן ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אנוּ  מה צפע , ׁש ל הּק לּפ ה מכניעין אנוּ  וּ בזה אתון,  ּבּ הּפ ו "צפע" ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
עפצין. בּ מי  ּת וֹ רה הּס פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְכּ וֹ תבין

הראׁש וֹ נוֹ ת קלּפ וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש הן - ׁש וֹ ר חמוֹ ר , נחׁש , תב וֹ ת: ראׁש י הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 
אמר וּ  ולכן "צרעת ". גּ ימטריּ א - "חמ וֹ ר " "ׁש וֹ ר" וּ קלּפ וֹ ת אּמ וֹ ת. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש בעים

לברכה זכרוֹ נם ד )רבּ וֹ תינוּ  כ  ר בּ ה [ּפ ר וּ ׁש :(בּ ראׁש ית  צרעת היא דּ נח ׁש  סלעין  הנּ י  : ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש בּ נּ חׁש  כּ תמים  כּ סלעים)א וֹ תם ונראה עג וּ ל וֹ ת  ח בּ ר בּ וּ רוֹ ת מנּמ ר וּ לפי (ׁש הוּ א צרעת], היא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ צרעת. נלקה הרע , ל ׁש וֹ ן דּ בּ ר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה נּ ח ׁש 

ולילית סמא"ל  הוּ א ׁש לּ וֹ  ׁש הר עשׂ ו, בּ ן אליפז, בּ ן צפ וֹ  קל ּפ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
לעיל , ׁש כּ תבּת י כּ מוֹ  וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ גּ דוֹ ל חרבּ ן בּ קטר וּ גם עשׂ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עה,
על  בּ קדה ׁש נּ כּת בים ּת וֹ רה הּס פרי  הר בּ ים, בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הוֹ נאים, ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְולקחוּ 
דּ וּ כסוּ סט וּ ס, גּ בּ י על  וא תק"ב, גּ ימטריּ א ׁש הוּ א בּ שׂ ר , מצּ ד העוֹ ר ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַגּ בּ י
עמלק. קלּפ ת  נגד ׁש הוּ א עפץ, בּ מי דּ וקא ונכּת ב  ה ער וֹ ת , מצּ ד ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

לברכה זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  א)ולכן ע ּמ וּ ד יח  דּ ף זרה ּת וֹ רה(עב וֹ דה בּ ספר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
נשׂ רף. לחוּ ד והּק לף ּפ וֹ רחוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ּת רדיוֹ ן, בּ ן חנינא  רבּ י עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ שׂ רף
ּפ רחוּ , ׁש אוֹ תיּ וֹ תיהן ּת וֹ רה, ספרי אלפים כּ ּמ ה נשׂ רפים היוּ  ּפ וֹ לין  בּ גזר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
ׁש וּ ם להם אין זה ׁש ּמ כּ ח י וֹ דעים, אינם והוֹ נאים נשׂ רף . והעפץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּק לף

צוּ תה הּת וֹ רה כּ י  בּ ּק דה, ל )אחיזה כב  א(ׁש מ וֹ ת טרפה בּ דה  "וּ בשׂ ר ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
גּ  על לכּת ב מ ּת ר אבל אסוּ ר , הוּ א בּ אכילה - וּ טרפה,תאכלוּ " נבלה עוֹ ר בּ י ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌


çŁחטא Łäâח אין  éן אם  Łחטא, מ âבר ìŁְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָברא
ŁçŁé  "àזעם" וזה Łם . ע çן âבריו éאן  עד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאדם .

ארץ, ôצעד אז  וŁלõם , חס הäא, üäרà Łõדñמה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָזעם
והבן .] äעלינ זכäת ְְְֵֵֵַָָלל ëד 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יד 

היּ וֹ ם מאוֹ תוֹ  - ּת וֹ רה  הּס פרי  ׁש נּ שׂ רפוּ  ואחר בּ ּק דה, אחיזה להם היה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה
ׁש בּ ּק ד ה, וחמוֹ ר ׁש וֹ ר  כּ ח  ויפריח לעיל, ה נּ זכּ רוֹ ת הּק לּפ וֹ ת כּ ח ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִנתמעטוּ 
מעלה ׁש ל והּמ קדּ ׁש  יוֹ סף , בּ ן וּ מ ׁש יח דּ וד בּ ן מׁש יח  מׁש יחין: ּת רין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ בוֹ א וּ 

למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵירד

שנה  314  תס"א בשנת 6 # שואה

לנו  שגרמו כה עד עלינו שעבר  מה ולספר  להגיד יוכל  ומי לדבר פה לנו ואין
יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים
ומוכרח אותם, תשליך רח"ל הקליפה הוא לכל  וטרפה  נבילה בכלל מיתתם

בכלב  מגולגל  להיות

ועכשיו  וזל "ק: האחרון בדף פסח של הגדה על משה " מטה "ברית בספר
לא עדיין אשר ביתינו את החריב זה שדבר  למפרע ראינו חזקתם שאיתרע
קלקולים כמה נמצא וכאשר בעונינו, עדיין בגלות והשכינה  בימינו, נבנה
ובפרט וכו'. מלהשתרע, היריעה קצר  כי  הספר על להעלות אין  אשר 
שיש  ומחמת ולקלקל לפשוע הדבר קרוב צמרו מחמת הכבשים בשחיטת
לוודאי  וקרוב לשחוט וממהרים כ"כ מדקדקים אינו הרבה לשחוט להם
ולומר בדבר  מותמ' שיהי' נתברר ...ומי  כאשר  וטריפות נבילות  שמאכילין
אבותיהם מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל מיומים יום ומה בגוברין גבר  מה
וישטחו  וא"ת בשר לאכול  לנו יתן מי  לאמר דבריהם את ששוחטים בידם 
לאכול  שבקשו על כליה  ישראל  של שונאיהם נתחייבו שהיה  וישחטו אלא
נעשה אם ואנחנו  ואינם  חטאו ואבותינו  נחירה בשר היינו תאוה בשר
ואוי  הדין מיום לנו ואוי ח"ו  בעונם נלכדים להיות טובים לא כמעשיהם
שעבר מה ולספר  להגיד  יוכל  ומי לדבר פה לנו ואין התוכחה: מיום לנו
לעצמם ששחטו  ידעו ולא רעות כמה השוחטים לנו שגרמו כה עד  עלינו
הקליפה הוא לכל  וטרפה  נבילה בכלל מיתתם  יהיה כן כמו פגומה בסכין
באריכות עיי"ש וכו', בכלב מגולגל להיות ומוכרח אותם , תשליך רח"ל

גדול .

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות טושאלות

שנה  256 לפני תק"ב  שנת  7 # שואה 

אדלער נתן רבי הקדוש שהצדיק הנשר  דרך בספר שכתב מה שאמר ידוע  (ומה 

טוב  שם הבעל  תלמידי  ספרי  בשאר  ועוד עקב ), (פרשת  אפרים מחנה דגל בספר  ראה  זי "ע , טוב  שם הבעל 

שמאכיליםשכתבו) השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב  שעיקר  ,
ממש. ומיד תיכף  יבא זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם את

משיח להביא הגדולה במלחמתו  זי"ע אדלער נת רבי הקדוש  הצדיק

ביאת עיכוב  שעיקר אדלער, נתן רבי  הקדוש מהצדיק  מובא הנשר דרך  בספר
בנבילות ישראל עם את שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח
ממקצת שם שכתב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות
בדורנו  לדעת  מהנוגע בגולה] ישראל בני אחינו תיבות [ראשי "האבי"ב" מספר 
ר' בנסתר, מקובלים מפרעשבורג סופר משה ר ' ותלמידו אדלער נתן ר ' וז"ל :
הסטרא חותם ולהכניע דמיין, דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן
כל  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך  על בסוד פסולים שוחטים על ששורה אחרא
לברוח. והוצרך קצבים רודפים  עליו  העמיד מ"ם הסמ "ך אך משיח, בא רצונו
ב"זע"ם" זה  על  ורמז הדין לעלמא  הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד היה וזה

מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

ישראל  מדת יצאו גרמניה כל !!!וכמעט

שנה  255 לפני ה'תק "כ  8 # שואה

ושלום חס  מכליה ישראל עם את  להציל הגדולה במלחמתם הקדושים הצדיקים

לבטלה. וניסה אוישווי"ץ של הנוראה הגזירה ראה הקדוש  טוב שם הבעל  א')

זי "ע  טוב שם בעל ישראל רבי ורבינו מורינו הקדוש הצדיק שכתב מכתב
כתב  כך - נסתר " הצדיק גילו ["בן זי"ע. מטלוסט מרדכי מ' הק' הרב לחבירו

קעב] [דף  הקודש באגרת אליו] זי"ע מהבעש"ט מכתבים ס'(יג )בכמה מכתב  ,
שנת תמוז  לחודש י"ב בווארשא לאור  יצא - "התמים" בספר  [נדפס :[183 [נו'

לשונו : וזה רביעית] חוברת - תרצ"ו



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יד 

היּ וֹ ם מאוֹ תוֹ  - ּת וֹ רה  הּס פרי  ׁש נּ שׂ רפוּ  ואחר בּ ּק דה, אחיזה להם היה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה
ׁש בּ ּק ד ה, וחמוֹ ר ׁש וֹ ר  כּ ח  ויפריח לעיל, ה נּ זכּ רוֹ ת הּק לּפ וֹ ת כּ ח ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִנתמעטוּ 
מעלה ׁש ל והּמ קדּ ׁש  יוֹ סף , בּ ן וּ מ ׁש יח דּ וד בּ ן מׁש יח  מׁש יחין: ּת רין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ בוֹ א וּ 

למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵירד

שנה  314  תס"א בשנת 6 # שואה

לנו  שגרמו כה עד עלינו שעבר  מה ולספר  להגיד יוכל  ומי לדבר פה לנו ואין
יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים
ומוכרח אותם, תשליך רח"ל הקליפה הוא לכל  וטרפה  נבילה בכלל מיתתם

בכלב  מגולגל  להיות

ועכשיו  וזל "ק: האחרון בדף פסח של הגדה על משה " מטה "ברית בספר
לא עדיין אשר ביתינו את החריב זה שדבר  למפרע ראינו חזקתם שאיתרע
קלקולים כמה נמצא וכאשר בעונינו, עדיין בגלות והשכינה  בימינו, נבנה
ובפרט וכו'. מלהשתרע, היריעה קצר  כי  הספר על להעלות אין  אשר 
שיש  ומחמת ולקלקל לפשוע הדבר קרוב צמרו מחמת הכבשים בשחיטת
לוודאי  וקרוב לשחוט וממהרים כ"כ מדקדקים אינו הרבה לשחוט להם
ולומר בדבר  מותמ' שיהי' נתברר ...ומי  כאשר  וטריפות נבילות  שמאכילין
אבותיהם מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל מיומים יום ומה בגוברין גבר  מה
וישטחו  וא"ת בשר לאכול  לנו יתן מי  לאמר דבריהם את ששוחטים בידם 
לאכול  שבקשו על כליה  ישראל  של שונאיהם נתחייבו שהיה  וישחטו אלא
נעשה אם ואנחנו  ואינם  חטאו ואבותינו  נחירה בשר היינו תאוה בשר
ואוי  הדין מיום לנו ואוי ח"ו  בעונם נלכדים להיות טובים לא כמעשיהם
שעבר מה ולספר  להגיד  יוכל  ומי לדבר פה לנו ואין התוכחה: מיום לנו
לעצמם ששחטו  ידעו ולא רעות כמה השוחטים לנו שגרמו כה עד  עלינו
הקליפה הוא לכל  וטרפה  נבילה בכלל מיתתם  יהיה כן כמו פגומה בסכין
באריכות עיי"ש וכו', בכלב מגולגל להיות ומוכרח אותם , תשליך רח"ל

גדול .

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות טושאלות

שנה  256 לפני תק"ב  שנת  7 # שואה 

אדלער נתן רבי הקדוש שהצדיק הנשר  דרך בספר שכתב מה שאמר ידוע  (ומה 

טוב  שם הבעל  תלמידי  ספרי  בשאר  ועוד עקב ), (פרשת  אפרים מחנה דגל בספר  ראה  זי "ע , טוב  שם הבעל 

שמאכיליםשכתבו) השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב  שעיקר  ,
ממש. ומיד תיכף  יבא זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם את

משיח להביא הגדולה במלחמתו  זי"ע אדלער נת רבי הקדוש  הצדיק

ביאת עיכוב  שעיקר אדלער, נתן רבי  הקדוש מהצדיק  מובא הנשר דרך  בספר
בנבילות ישראל עם את שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח
ממקצת שם שכתב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות
בדורנו  לדעת  מהנוגע בגולה] ישראל בני אחינו תיבות [ראשי "האבי"ב" מספר 
ר' בנסתר, מקובלים מפרעשבורג סופר משה ר ' ותלמידו אדלער נתן ר ' וז"ל :
הסטרא חותם ולהכניע דמיין, דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן
כל  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך  על בסוד פסולים שוחטים על ששורה אחרא
לברוח. והוצרך קצבים רודפים  עליו  העמיד מ"ם הסמ "ך אך משיח, בא רצונו
ב"זע"ם" זה  על  ורמז הדין לעלמא  הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד היה וזה

מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

ישראל  מדת יצאו גרמניה כל !!!וכמעט

שנה  255 לפני ה'תק "כ  8 # שואה

ושלום חס  מכליה ישראל עם את  להציל הגדולה במלחמתם הקדושים הצדיקים

לבטלה. וניסה אוישווי"ץ של הנוראה הגזירה ראה הקדוש  טוב שם הבעל  א')

זי "ע  טוב שם בעל ישראל רבי ורבינו מורינו הקדוש הצדיק שכתב מכתב
כתב  כך - נסתר " הצדיק גילו ["בן זי"ע. מטלוסט מרדכי מ' הק' הרב לחבירו

קעב] [דף  הקודש באגרת אליו] זי"ע מהבעש"ט מכתבים ס'(יג )בכמה מכתב  ,
שנת תמוז  לחודש י"ב בווארשא לאור  יצא - "התמים" בספר  [נדפס :[183 [נו'

לשונו : וזה רביעית] חוברת - תרצ"ו



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות טז

אושפיצין, טי "ת ת"ק ראה ג' ליום אור ב"ה,

מטלוסט מרדכי  מ ' הק' הרב לחברי

שמו)למע"ש  וטובים(למען הקהלה, על טובים לא דברים אני רואה כי לבוא תיכף
ונמת האחד  מן לפההשנים תבוא שתכף חזק בטחוני ליראיו", ה' "וסוד סוד, יק 

דו"ש  חברך  לי. הם נחוצים כי  נ"ע הק' ממורינו לך  הידועים  הכתבים אתך תקח
מטלוסט. בע"ש ישראל  נאמנה. באהבה

השחיטה לתקן הדין לעלמא הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד  היה וזה
עירובין  זביחה תיבות: ראשי אר "ץ, תצעד ב"זע"ם" זה על  ורמז והשוחטים,

מקוואות.

ב"זע"ם" זה: על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב שם  הבעל  ירידת סוד היה וזה
מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

האחרון  הנסיון שיהיה מה  קדשו ברוח  ראה זי "ע  הקדוש טוב שם הבעל
דמשיחא: בעקבתא

וע'ירוב  ש'חיטה ש"מקוה" דרקיע  במתיבתא שומע זי"ע הק ' טוב שם הבעל
עליהם עומד שהעולם הדת יסודי הם

ביחד  יושבים היו לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל  הרבי  שתלמידי שמעתי
עליו. להשגיח צריך הדור ומנהיג שראש העקרי הדבר  איזהו ומתווכחים

שמים, ירא  השו"ב  שיהיה הזביחה על  להשגיח הוא שהעיקר אמרו מהם יש
מטמטמים אסורים מאכלות ושלום חס כי לזה  השייכים ענינים שאר  בכל  וכן

הלב. את 

בשערה התלויים כהררים שבת הלכות כי  העיקר  הוא עירובין שאמרו (חגיגהויש

א') עמוד י ' מאוד .דף חמור והאיסור

כי  חשש , שום בלי כשרה תהיה שהמקוה  להשגיח העיקר היא מקוה אמרו ויש
הרע  על  להתגבר  מאוד לו קשה כשרות בלי ושלום חס  הוא האדם בנין יסוד  אם 

ליצלן. רחמנא

הלשון, בזה לברכה זכרונו טוב שם בעל  ישראל  הרב  מרן להם אמר זה ואחר
דרקיע  במתיבתא כן גם פלפלו הזאת בעת כי  לי ואמרו 6תיתי  עיקר  מהם איזה


,השמים מן ותשובות  שאלות הובאראה ה ', ח "ה )(סימן סוף  .ברדב "ז

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יזשאלות

במקרא הוא והסימן  וכמר . ג')כמר ארץ (חבקוק תצעד תיבות7בזע"ם ראשי
"עירובין 8"זביחה "מקוה9, עכ"ל .10, הארץ. יסוד הם אלה כל  ,

שנה  220 לפני 9 # שואה

דאורייתא  חלב  אכלו  ווילנא העיר  כל

י"ט נפטר 1720 באפריל 23 ה'ת"פ, בניסן ט "ו נולד  זלמן שלמה בן אליהו רבי 
רבינו  הגאון בכינויים: שנודע  1797 באוקטובר 9 ה'תקנ"ח , בתשרי 

החסיד  הגאון מווילנה, אליהו,הגאון
משה רבי  הגה"צ  המנקר זצ"ל , הגר"א של  בזמנו לאור יצא שערים לחם הספר
החסיד  והגאון  דאורייתא , חלב  אוכלים ווילנא העיר שכל מצא קיראן מק "ק
זצ"ל , זלמן שלמה רבי  אחיו ובתוכם  ישראל גדולי  עשרה לקח זי"ע מווילנא
שכל  הדבר נכון שאמת ומצאו הניקור  והלכות מלאכת כל וביררו רב זמן וישבו
קורא קול  על חתמו דשם רבנים העשר וכל חלב , באכילת  נכשלו ווילנא העיר
שלום רבי מהגה"צ כרכים ,- ט' ניקור  ספרי  מקובץ - הניקור של הענין לתקן איך

שליט"א מהאלמין אדמו"ר  מרן כ"ק  גראס, יהודה 


( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד  àְְְִֶַַַַָזעם 
חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ

עכו"ם . שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם  לשונו:
יושבי רמסת  ארץ תצעד פירוש : שם  דוד  ובמצודות

הארץ.
דפירודא מעלמא הוא הרבים  דרשות ידוע  ז'ביחה :

עולם הבורא  רשות הוא היחיד  ורשות אחרא, הסטרא 
ישראל, כנסת דקדושה ס"ט סטרא (דף זהר בתיקוני  (ראה

א ') ע'),עמוד  דרוש  תורה  לשמחת שלמה לחם  דרשות ,
יע "תולדות בעל  שכתב מה וראה יוסף"וכו', (פרשת קב

העולה ) בד "ה  היצרנשא  התחכם  עתה קדשו: לשון  וזה 
כל ברשתו וללכוד  ולפתות לילך יצטרך שלא  הרע 
והוא בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד רק  ויחיד, יחיד
טריפות  המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד
זה  ידי  ועל  עיי "ש . ברשתו , נלכדו וכולם לרבים 
שכתוב כמו אפיקורסים  ונעשים  הדת על  מעבירם 

בשו"ת חיים  ז')הדברי סי ' א' חלק ידי(יו"ד  שעל  כותב
התקלקלו קהילות הרבה קלים, שהיו שוחטים 

רח"ל  היהדות דרך את ועזבו שם בגרמניה , (עיין 

.באריכות)

זהר בתיקוני  ראה א ')ע 'ירובין: עמוד  ס"ט  עוד(דף ראה .
עהרענרייך  זלמן שלמה רבי הקדוש הצדיק שכתוב מה

משאמלויא שלמה )זי"ע  לחם דרשות ותשובות שאלות :(בעל
יפריעו שלא נפש  במסירות ואחד אחד  כל יתאמץ וכן 
היותר צד על השם  ברוך שעשינו העירוב ושלום  חס
וכוונתו העירוב של הרבה הטובה בביאור  והארכתי טוב,
הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבים מרשות לעשות
הקדושים , בספרים כמבואר דקדושה סטרא עולם 

ישראל  אוהב השבועות)וכו'.ראה באר(לחג עוד ראה .
שורש שבת  של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים  מים 

זה ). בענין א' ענף ב'
 לברוח קודש  שבת בערב לטבול צריך "מ'קוה:

ראה  עולם: של יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות 
חיים  מים באר הקדוש בהעלותך)בספר  עוד(פרשת ראה ,

זהר א ')תיקוני עמוד ס ' מהימנא(דף  רעיא דף , (השמטות

ב ') עמוד מהימנארס"ד רעיא רמ "ב, דף  פנחס פרשת (במדבר

א ') זהרעמוד  תיקוני  א '), עמוד  כ' זהר(דף  תיקוני  ס"ו , (דף 

ב ') במקוואות עמוד הכשילו האלו הצדוקים  כן ועל  .
עה"פ: י"ג, י "ג , בראשית רש "י  [ראה להכעיס. פסולות

מאוד ]. לה' וחטאים רעים סדום ואנשי 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות טז

אושפיצין, טי "ת ת"ק ראה ג' ליום אור ב"ה,

מטלוסט מרדכי  מ ' הק' הרב לחברי

שמו)למע"ש  וטובים(למען הקהלה, על טובים לא דברים אני רואה כי לבוא תיכף
ונמת האחד  מן לפההשנים תבוא שתכף חזק בטחוני ליראיו", ה' "וסוד סוד, יק 

דו"ש  חברך  לי. הם נחוצים כי  נ"ע הק' ממורינו לך  הידועים  הכתבים אתך תקח
מטלוסט. בע"ש ישראל  נאמנה. באהבה

השחיטה לתקן הדין לעלמא הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד  היה וזה
עירובין  זביחה תיבות: ראשי אר "ץ, תצעד ב"זע"ם" זה על  ורמז והשוחטים,

מקוואות.

ב"זע"ם" זה: על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב שם  הבעל  ירידת סוד היה וזה
מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

האחרון  הנסיון שיהיה מה  קדשו ברוח  ראה זי "ע  הקדוש טוב שם הבעל
דמשיחא: בעקבתא

וע'ירוב  ש'חיטה ש"מקוה" דרקיע  במתיבתא שומע זי"ע הק ' טוב שם הבעל
עליהם עומד שהעולם הדת יסודי הם

ביחד  יושבים היו לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל  הרבי  שתלמידי שמעתי
עליו. להשגיח צריך הדור ומנהיג שראש העקרי הדבר  איזהו ומתווכחים

שמים, ירא  השו"ב  שיהיה הזביחה על  להשגיח הוא שהעיקר אמרו מהם יש
מטמטמים אסורים מאכלות ושלום חס כי לזה  השייכים ענינים שאר  בכל  וכן

הלב. את 

בשערה התלויים כהררים שבת הלכות כי  העיקר  הוא עירובין שאמרו (חגיגהויש

א') עמוד י ' מאוד .דף חמור והאיסור

כי  חשש , שום בלי כשרה תהיה שהמקוה  להשגיח העיקר היא מקוה אמרו ויש
הרע  על  להתגבר  מאוד לו קשה כשרות בלי ושלום חס  הוא האדם בנין יסוד  אם 

ליצלן. רחמנא

הלשון, בזה לברכה זכרונו טוב שם בעל  ישראל  הרב  מרן להם אמר זה ואחר
דרקיע  במתיבתא כן גם פלפלו הזאת בעת כי  לי ואמרו 6תיתי  עיקר  מהם איזה


,השמים מן ותשובות  שאלות הובאראה ה ', ח "ה )(סימן סוף  .ברדב "ז

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יזשאלות

במקרא הוא והסימן  וכמר . ג')כמר ארץ (חבקוק תצעד תיבות7בזע"ם ראשי
"עירובין 8"זביחה "מקוה9, עכ"ל .10, הארץ. יסוד הם אלה כל  ,

שנה  220 לפני 9 # שואה

דאורייתא  חלב  אכלו  ווילנא העיר  כל

י"ט נפטר 1720 באפריל 23 ה'ת"פ, בניסן ט "ו נולד  זלמן שלמה בן אליהו רבי 
רבינו  הגאון בכינויים: שנודע  1797 באוקטובר 9 ה'תקנ"ח , בתשרי 

החסיד  הגאון מווילנה, אליהו,הגאון
משה רבי  הגה"צ  המנקר זצ"ל , הגר"א של  בזמנו לאור יצא שערים לחם הספר
החסיד  והגאון  דאורייתא , חלב  אוכלים ווילנא העיר שכל מצא קיראן מק "ק
זצ"ל , זלמן שלמה רבי  אחיו ובתוכם  ישראל גדולי  עשרה לקח זי"ע מווילנא
שכל  הדבר נכון שאמת ומצאו הניקור  והלכות מלאכת כל וביררו רב זמן וישבו
קורא קול  על חתמו דשם רבנים העשר וכל חלב , באכילת  נכשלו ווילנא העיר
שלום רבי מהגה"צ כרכים ,- ט' ניקור  ספרי  מקובץ - הניקור של הענין לתקן איך

שליט"א מהאלמין אדמו"ר  מרן כ"ק  גראס, יהודה 


( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד  àְְְִֶַַַַָזעם 
חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ

עכו"ם . שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם  לשונו:
יושבי רמסת  ארץ תצעד פירוש : שם  דוד  ובמצודות

הארץ.
דפירודא מעלמא הוא הרבים  דרשות ידוע  ז'ביחה :

עולם הבורא  רשות הוא היחיד  ורשות אחרא, הסטרא 
ישראל, כנסת דקדושה ס"ט סטרא (דף זהר בתיקוני  (ראה

א ') ע'),עמוד  דרוש  תורה  לשמחת שלמה לחם  דרשות ,
יע "תולדות בעל  שכתב מה וראה יוסף"וכו', (פרשת קב

העולה ) בד "ה  היצרנשא  התחכם  עתה קדשו: לשון  וזה 
כל ברשתו וללכוד  ולפתות לילך יצטרך שלא  הרע 
והוא בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד רק  ויחיד, יחיד
טריפות  המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד
זה  ידי  ועל  עיי "ש . ברשתו , נלכדו וכולם לרבים 
שכתוב כמו אפיקורסים  ונעשים  הדת על  מעבירם 

בשו"ת חיים  ז')הדברי סי ' א' חלק ידי(יו"ד  שעל  כותב
התקלקלו קהילות הרבה קלים, שהיו שוחטים 

רח"ל  היהדות דרך את ועזבו שם בגרמניה , (עיין 

.באריכות)

זהר בתיקוני  ראה א ')ע 'ירובין: עמוד  ס"ט  עוד(דף ראה .
עהרענרייך  זלמן שלמה רבי הקדוש הצדיק שכתוב מה

משאמלויא שלמה )זי"ע  לחם דרשות ותשובות שאלות :(בעל
יפריעו שלא נפש  במסירות ואחד אחד  כל יתאמץ וכן 
היותר צד על השם  ברוך שעשינו העירוב ושלום  חס
וכוונתו העירוב של הרבה הטובה בביאור  והארכתי טוב,
הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבים מרשות לעשות
הקדושים , בספרים כמבואר דקדושה סטרא עולם 

ישראל  אוהב השבועות)וכו'.ראה באר(לחג עוד ראה .
שורש שבת  של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים  מים 

זה ). בענין א' ענף ב'
 לברוח קודש  שבת בערב לטבול צריך "מ'קוה:

ראה  עולם: של יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות 
חיים  מים באר הקדוש בהעלותך)בספר  עוד(פרשת ראה ,

זהר א ')תיקוני עמוד ס ' מהימנא(דף  רעיא דף , (השמטות

ב ') עמוד מהימנארס"ד רעיא רמ "ב, דף  פנחס פרשת (במדבר

א ') זהרעמוד  תיקוני  א '), עמוד  כ' זהר(דף  תיקוני  ס"ו , (דף 

ב ') במקוואות עמוד הכשילו האלו הצדוקים  כן ועל  .
עה"פ: י"ג, י "ג , בראשית רש "י  [ראה להכעיס. פסולות

מאוד ]. לה' וחטאים רעים סדום ואנשי 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יח

שנה  218 לפני תקנ"ז בשנת  10 # שואה

הדת מן ויצאו נשרו יהודים מיליון ש-3.5 אמר  זי "ע מצאנז שהצה"ק לכם דעו
טריפה. בשר שאכלו מפני

נוראי סודות  לנו מגלה זי"ע חיי דברי בעל הקדוש הצדיק ג )

ג' לערך הדת מן יצאו פיגול , בשר שהאכילו הקלים השוחטים ידי שעל וידוע
חיים" "דברי ותשובות בשאלות  כמבואר  רח"ל, יהודים מיליאן  דעהוחצי (יורה

ז') סימן א' הישראלי ,חלק הלב שמטמטם אסורות כמאכלות עבירה  שאין
לוע"ז  בארץ קהילות כמה הדת מן יצאו  זה ידי דעל ראינו הרבים ובעונותינו
עליהם וגברו הקלים, השובי"ם  ידי על  וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו

הקהל  מן שנאבדו עד זרות אש )דעות להבות החוצבים דבריו בדגל (עיי "ש מובא וכן ,
אפרים" זצ"ל )מחנה מהרמב "ם מכתב  עקב  בתחיית(פרשת כפרו  איש אלף ששבעים

עליהם ובא מהדת שיצאו עד אסורות במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל המתים
יחיד  כל  לפתות שלא מ"ם הסמ"ך  שמערמת וידוע רח"ל . כולם את והרג מלך

שוח מעמיד רק הכל ויחיד, זה ידי ועל דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים טים
ברשתו.

שנה  98 לפני  תרע"ד ה' 11 # שואה 

בשר יהיה ולא טרף, הכל הברית ארצות שבכל והכשרות הרידב"ז ספר ראה
המשיח. ביאת עד כשר

זי "ע  הירושלמי  על הרידב "ז בעל  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה יבואר 
בארצינו  המצב על  נכתוב  ועכשיו הברית, בארצות שנה כ-40 לפני  כתבנו זה כל
מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי בארץ כאן השחיטות של  הכשרות הקדושה.
שמי  המהירה השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית,
רק  והשוחט העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות  משש יותר ששוחט
בשו"ת. נתפרסם  וגם הגדולים הרבנים  כל אסרו וזה לשחיטה, הראש את אוחז

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יטשאלות

הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת עופות(קעפעל 600 רק לשחוט מותר ,
יכולים ובה"מ  גדול בדעיבד  ורק המומחה הטוב הכי  לשוחט רק [וזה לשעה,
מ-250 יותר לשחוט  אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה], את להכשיר אולי
כשהשוחט לשעה, 900-1200 שוחטים בארץ כאן והאמת לשעה, מכסימום

ביד . העוף כל  את לבד  אוחז

וממילא זה, את יאחז שהגוי במקום ביד העוף כל את  אוחז השוחט בארץ כאן
ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה  שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד
בהקדמה ירושלמי] על ספר  [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר  וטריפות נבילות
תסמר אשר  הזאת בהעיר ראיתי  רע ענין עוד וכותב: - התורה על חיבורו של
שו"ב  ויש  ששוחטים. העופות נוצות  בעצמם מורטים השו"ב ראשי , שערות
שבת ובליל  הנוצות, ומורטים עופות אלפים ב ' עד  עש"ק  ו' ה' ביום ששוחטים
פיו  לתוך הכף  תחבו ביתם בני  אשר מהם ויש  לאכול, שלו הידיים נלאו קודש
גמורה נבילה שחיטתו הלא הכף לאחוז  כח  לו היה לא כי  לאכול, שב "ק בלילי
ר"ל , וטריפה בנבילה יהודים של בטנם נתפגלו  וכך כך בין אסורין , והכלים
יכנסו  שלא יתפלל מעיו לתוך תורה דברי שיכנסו אדם שיתפלל  עד חז"ל ואמרו
הוברח מעיו לתוך אסורים דברים שנכנס  כיון כי  מעיו, לתוך אסורים דברים
תשובה, לעשות שקשה עד  תועבה דבר  לכל ר"ל  התאוה ונתגברה היהדות רוח
עכ "ל ]. להבחין, ואין ורעים טובים הארצות מכל  שנקבצו המדינה  בגרם וכ"ז 

להלכה, טובה היתה ביד העוף את יאחז  שהשוחט כך, זה  את עשו למה הסיבה
הכשרות, על בתים בעלי הם הרבנים שלא ומכיון קטנה, בשחיטה רק  זה אבל
ומה כשר, מה והמכשולות, והבעיות הסיבות  כל את יודעים  אינם הרבנים [וגם
הכל  שיבין כדי  הדברים בכל לבד עסק  ולא שוחט  היה  לא שהוא מכיון טרף,
והשחיטה, השוחט בספר לערך, שנה 80 לפני שוחט שכתב כמו  בוריה, על
ידיעה שום לו אין בכשרות הפעולות כל ועושה בעצמו שוחט  אינו הרב  שאם

כשר מה בכלל מבין הכשרות,ולא בכלל להם איכפת שלא שחיטות  וישנם [?
העופות, את בזול ממילא  ומוכרים טרף, אם בין כשר אם  בין  הרבה ושוחטים
שכל  ידוע  וזה המחירים, על תחרות ונהיה הרבה, עולה לא שהשחיטה מכיון
מאכילי  של השרשרת נעשה וכך מאוד, קשה הפרנסה כי  בזול, מחפש אחד 

טריפות.

עופות יותר  ועוד יותר עוד לשחוט יתחילו שכולם כדי דבר הבעל עשה מה
לו  איכפת ולא  לבד, העוף  את מחזיק  שהשוחט בחומרא , אותם תפס לשעה,
השוחטים את שמחייבים מפני  וטריפות, נבילות הכל ממילא כי דבר , לבעל 
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שנה  218 לפני תקנ"ז בשנת  10 # שואה

הדת מן ויצאו נשרו יהודים מיליון ש-3.5 אמר  זי "ע מצאנז שהצה"ק לכם דעו
טריפה. בשר שאכלו מפני

נוראי סודות  לנו מגלה זי"ע חיי דברי בעל הקדוש הצדיק ג )

ג' לערך הדת מן יצאו פיגול , בשר שהאכילו הקלים השוחטים ידי שעל וידוע
חיים" "דברי ותשובות בשאלות  כמבואר  רח"ל, יהודים מיליאן  דעהוחצי (יורה

ז') סימן א' הישראלי ,חלק הלב שמטמטם אסורות כמאכלות עבירה  שאין
לוע"ז  בארץ קהילות כמה הדת מן יצאו  זה ידי דעל ראינו הרבים ובעונותינו
עליהם וגברו הקלים, השובי"ם  ידי על  וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו

הקהל  מן שנאבדו עד זרות אש )דעות להבות החוצבים דבריו בדגל (עיי "ש מובא וכן ,
אפרים" זצ"ל )מחנה מהרמב "ם מכתב  עקב  בתחיית(פרשת כפרו  איש אלף ששבעים

עליהם ובא מהדת שיצאו עד אסורות במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל המתים
יחיד  כל  לפתות שלא מ"ם הסמ"ך  שמערמת וידוע רח"ל . כולם את והרג מלך

שוח מעמיד רק הכל ויחיד, זה ידי ועל דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים טים
ברשתו.

שנה  98 לפני  תרע"ד ה' 11 # שואה 

בשר יהיה ולא טרף, הכל הברית ארצות שבכל והכשרות הרידב"ז ספר ראה
המשיח. ביאת עד כשר

זי "ע  הירושלמי  על הרידב "ז בעל  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה יבואר 
בארצינו  המצב על  נכתוב  ועכשיו הברית, בארצות שנה כ-40 לפני  כתבנו זה כל
מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי בארץ כאן השחיטות של  הכשרות הקדושה.
שמי  המהירה השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית,
רק  והשוחט העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות  משש יותר ששוחט
בשו"ת. נתפרסם  וגם הגדולים הרבנים  כל אסרו וזה לשחיטה, הראש את אוחז

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יטשאלות

הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת עופות(קעפעל 600 רק לשחוט מותר ,
יכולים ובה"מ  גדול בדעיבד  ורק המומחה הטוב הכי  לשוחט רק [וזה לשעה,
מ-250 יותר לשחוט  אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה], את להכשיר אולי
כשהשוחט לשעה, 900-1200 שוחטים בארץ כאן והאמת לשעה, מכסימום

ביד . העוף כל  את לבד  אוחז

וממילא זה, את יאחז שהגוי במקום ביד העוף כל את  אוחז השוחט בארץ כאן
ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה  שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד
בהקדמה ירושלמי] על ספר  [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר  וטריפות נבילות
תסמר אשר  הזאת בהעיר ראיתי  רע ענין עוד וכותב: - התורה על חיבורו של
שו"ב  ויש  ששוחטים. העופות נוצות  בעצמם מורטים השו"ב ראשי , שערות
שבת ובליל  הנוצות, ומורטים עופות אלפים ב ' עד  עש"ק  ו' ה' ביום ששוחטים
פיו  לתוך הכף  תחבו ביתם בני  אשר מהם ויש  לאכול, שלו הידיים נלאו קודש
גמורה נבילה שחיטתו הלא הכף לאחוז  כח  לו היה לא כי  לאכול, שב "ק בלילי
ר"ל , וטריפה בנבילה יהודים של בטנם נתפגלו  וכך כך בין אסורין , והכלים
יכנסו  שלא יתפלל מעיו לתוך תורה דברי שיכנסו אדם שיתפלל  עד חז"ל ואמרו
הוברח מעיו לתוך אסורים דברים שנכנס  כיון כי  מעיו, לתוך אסורים דברים
תשובה, לעשות שקשה עד  תועבה דבר  לכל ר"ל  התאוה ונתגברה היהדות רוח
עכ "ל ]. להבחין, ואין ורעים טובים הארצות מכל  שנקבצו המדינה  בגרם וכ"ז 

להלכה, טובה היתה ביד העוף את יאחז  שהשוחט כך, זה  את עשו למה הסיבה
הכשרות, על בתים בעלי הם הרבנים שלא ומכיון קטנה, בשחיטה רק  זה אבל
ומה כשר, מה והמכשולות, והבעיות הסיבות  כל את יודעים  אינם הרבנים [וגם
הכל  שיבין כדי  הדברים בכל לבד עסק  ולא שוחט  היה  לא שהוא מכיון טרף,
והשחיטה, השוחט בספר לערך, שנה 80 לפני שוחט שכתב כמו  בוריה, על
ידיעה שום לו אין בכשרות הפעולות כל ועושה בעצמו שוחט  אינו הרב  שאם

כשר מה בכלל מבין הכשרות,ולא בכלל להם איכפת שלא שחיטות  וישנם [?
העופות, את בזול ממילא  ומוכרים טרף, אם בין כשר אם  בין  הרבה ושוחטים
שכל  ידוע  וזה המחירים, על תחרות ונהיה הרבה, עולה לא שהשחיטה מכיון
מאכילי  של השרשרת נעשה וכך מאוד, קשה הפרנסה כי  בזול, מחפש אחד 

טריפות.

עופות יותר  ועוד יותר עוד לשחוט יתחילו שכולם כדי דבר הבעל עשה מה
לו  איכפת ולא  לבד, העוף  את מחזיק  שהשוחט בחומרא , אותם תפס לשעה,
השוחטים את שמחייבים מפני  וטריפות, נבילות הכל ממילא כי דבר , לבעל 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות כ

בגלל  והשוחט הרגשה, לו שיהיה לשחוט , אדם לבן שאפשר ממה יותר לשחוט
מקבלים וגם הרבנים, חשבון על הכל ועושה בעבודתו, להמשיך צריך  פרנסה
ממילא לשעה, שוחט הוא עופות כמה ההספק  לפי  המשכורת מקומות בהרבה 
נבילות חשבון על גבוה יותר  משכורת מקבל  מי  השוחטים בין תחרות יש
את משך אחד וכך טרף, כבר וזה נאמנותו את מאבד ההלכה פי ועל וטריפות,

החמורים. תורה איסורי  על ועוברים טריפות, אוכלים וכולנו השני,

למדתי  שאני מה בסכין , גדולות פגימות שמתירים בארץ כאן  שקרה דבר עוד
הפגימות על אמרו וכולם  שנה, 130 לפני שוחטים שהיו שוחטים אצל

דאורייתא. נבילה וממש  פגימה, זה היום שמתירים

העצה מה רק אז ולעשות טובים שוחטים לקחת ליושנה, עטרה להחזיר ?
הבשר שרוב  מזה מדברים לא וכבר טרף , הכל בסטונאות כי  קטנות, שחיטות
איך  בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים, בא אוכלים שאנחנו
בכל  זה את ומוכרים מערבים בשר שמביאים ביומו יום מידי  שתופסים
הבעל  הוא השטן כי הטובים, הכי  במקומות אפילו הארץ , ערי ובכל ירושלים,

היגענו  איפו אז כידוע, הבניםהבית, רוב  יוצאים זה ומפני  אוכלים, אנחנו מה ?
רעה. לתרבות

הרדב  לשון התורה:וזה על ספרו בהקדמת הקדוש  "ז

השפעת אבדה היראי הרבני  ג

וכן  מרבים, ד' ויראי  תורה בעלי  רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי  אכחד לא
שפל  העם בעיני כי  כלל להועיל בכחם אין אבל  כשירים, ובוטשערס שו"ב 

הרבנים, כבוד  מאוד

והקצבים הרע-בנים בין מרקד  השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
הקדושים ישראל בני  את להכשיל הפעולות כל  ועושה שלהם, והמכשירים
כשר, שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר "ש גדול וכשרב איסור , בפיטומי 
רב  בין מבחינים אינם וההמון  בזיונות, מיני בכל  אותו ומבזים אותו משפילים

נעדרת] והאמת לשו"ב שו"ב  ובין לרב

בין  לשו"ב, שו"ב בין לרב, רב בין  אח"כ יבינו  לא  מעשיהם  בראותם
להבחין  ואין חז"ל, כמאמר  כרבא, לקי הוצא בהדי  כי  לבוטשער , בוטשער
[מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל על  כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה
בשר תיבת שם שהולכים מקום ובכל כשר בשר למכור יש כאן הודעה הוא

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כאשאלות

בשר הזאת במדינה כלל מוצא שלא עד  לעינים, בולטות באותיות כשר
נשבר ד' לדבר  והחרדים תורה בעלי הכשירים והיהודים כשר, והכל טריפה
שנתקבצו  המון לנגד יעשו מה אבל  הבשר, להכשיר  ומיגעים בקרבם לבם
וטריפה נבילה אכלו כי  כלל, לכשרות לב משימין שאין העולם פינות מד '
העיר לתקן החרדים מפי כלל, לשמוע רוצין אינן והמה הספינה, על גם 
הבשר, מקח להוזיל להם עוזרים  ובוטשארס ושובי "ם ורבניהם כשר, במאכל

זול  בשר  זול בשר הזאת, המציאות אל פונים זולל )וכולם בשר זולל בשר  ,(ר "ל
ירויח לא כשר ומבשר ג"כ, להוזיל הכשר  היהודי הבוטשער  ומוכרח 

המוכר הבוטשער  כמו  טריפה.כשימכור

כשהיו  השני' עולם מלחמת לפני  אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
(2 כשר . בשר  (1 בשר : סוגי שני  לכה"פ מטבחיים כל אצל  הי' כתיקונם שנים
ורק  כשר מבשר  מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר  מובן כשר . גלאט
בצירוף  הפשוט והאדם להשיגו, כדי  ורכושו מהונו מבזבז הי ' אמיתי  מדקדק
לו  הספיק  - לשבת משבת  רק בשר אכלו שלא והרבה - שכיח המטבע הי ' שלא

כשר. בשר

לא בכפליים לקתה אשר אמעריקע במדינת כן אלף לא  ירדה שהיר "ש די 
ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש מושג בין גדול הבדל ששורר עד  אחורנית  מעלות
היראים של מכריסן תמימים אותן  של צפרנן וטובה קדם שבימי ותמים
בלבד  כשר  מאכילת רצון שבע אדם ואין שכיח שהמטבע זאת עוד  דעכשיו.
אחר שגם מובן ומאליו המהדרין . מן  למהדרין כשר  גלאט רק רוצה אלא
בלבד  כאלו  ריאות לייצר  הסכימו לא  הבהמות זה  מין רק לאכול בנ"א הסכמת
נתחכמו  מזה וכתוצאה מפטיר . או ששי ס"ת של עליות כל  לעשות שא"א  כמו
המטרה השיגו זה ובאופן הכל על כשר  גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי 
במציאות היאך מתבוננים אינם והעולם שלם, ישאר  והכבש שבע יהי' שהזאב
ואוכלוסיה המדינה  לכל בהמה בשר  פונט מיליאנען של גדולים כמויות להעניק
העיקר להם כי לדעת. רוצים ואין להו איכפת לא זה כל כשר, גלאט בחותמת 
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר שלקחו  בנפש סיפוק די להם שיש
בדיקה, שחיטה, המהדרין מן למהדרין גלאט כשר בשר - לבנה  קידוש - גדולות
וישבעו, ענוים יאכלו אלומי, פלוני הרב השגחת תחת והודח, ונמלח ניקור,

וטריפות]. נבילות ספק  מפוקפק בבשר  מתפטמים  ועי "ז 

ופלצות יאחזוך  ורעדה חיל הללו שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא 
דאז  היראים על תקר"א , תמ"ה ותמ"ה דאז השוחטים  רשעת מגודל יבעתוך ,



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות כ

בגלל  והשוחט הרגשה, לו שיהיה לשחוט , אדם לבן שאפשר ממה יותר לשחוט
מקבלים וגם הרבנים, חשבון על הכל ועושה בעבודתו, להמשיך צריך  פרנסה
ממילא לשעה, שוחט הוא עופות כמה ההספק  לפי  המשכורת מקומות בהרבה 
נבילות חשבון על גבוה יותר  משכורת מקבל  מי  השוחטים בין תחרות יש
את משך אחד וכך טרף, כבר וזה נאמנותו את מאבד ההלכה פי ועל וטריפות,

החמורים. תורה איסורי  על ועוברים טריפות, אוכלים וכולנו השני,

למדתי  שאני מה בסכין , גדולות פגימות שמתירים בארץ כאן  שקרה דבר עוד
הפגימות על אמרו וכולם  שנה, 130 לפני שוחטים שהיו שוחטים אצל

דאורייתא. נבילה וממש  פגימה, זה היום שמתירים

העצה מה רק אז ולעשות טובים שוחטים לקחת ליושנה, עטרה להחזיר ?
הבשר שרוב  מזה מדברים לא וכבר טרף , הכל בסטונאות כי  קטנות, שחיטות
איך  בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים, בא אוכלים שאנחנו
בכל  זה את ומוכרים מערבים בשר שמביאים ביומו יום מידי  שתופסים
הבעל  הוא השטן כי הטובים, הכי  במקומות אפילו הארץ , ערי ובכל ירושלים,

היגענו  איפו אז כידוע, הבניםהבית, רוב  יוצאים זה ומפני  אוכלים, אנחנו מה ?
רעה. לתרבות

הרדב  לשון התורה:וזה על ספרו בהקדמת הקדוש  "ז

השפעת אבדה היראי הרבני  ג

וכן  מרבים, ד' ויראי  תורה בעלי  רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי  אכחד לא
שפל  העם בעיני כי  כלל להועיל בכחם אין אבל  כשירים, ובוטשערס שו"ב 

הרבנים, כבוד  מאוד

והקצבים הרע-בנים בין מרקד  השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
הקדושים ישראל בני  את להכשיל הפעולות כל  ועושה שלהם, והמכשירים
כשר, שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר "ש גדול וכשרב איסור , בפיטומי 
רב  בין מבחינים אינם וההמון  בזיונות, מיני בכל  אותו ומבזים אותו משפילים

נעדרת] והאמת לשו"ב שו"ב  ובין לרב

בין  לשו"ב, שו"ב בין לרב, רב בין  אח"כ יבינו  לא  מעשיהם  בראותם
להבחין  ואין חז"ל, כמאמר  כרבא, לקי הוצא בהדי  כי  לבוטשער , בוטשער
[מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל על  כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה
בשר תיבת שם שהולכים מקום ובכל כשר בשר למכור יש כאן הודעה הוא
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בשר הזאת במדינה כלל מוצא שלא עד  לעינים, בולטות באותיות כשר
נשבר ד' לדבר  והחרדים תורה בעלי הכשירים והיהודים כשר, והכל טריפה
שנתקבצו  המון לנגד יעשו מה אבל  הבשר, להכשיר  ומיגעים בקרבם לבם
וטריפה נבילה אכלו כי  כלל, לכשרות לב משימין שאין העולם פינות מד '
העיר לתקן החרדים מפי כלל, לשמוע רוצין אינן והמה הספינה, על גם 
הבשר, מקח להוזיל להם עוזרים  ובוטשארס ושובי "ם ורבניהם כשר, במאכל

זול  בשר  זול בשר הזאת, המציאות אל פונים זולל )וכולם בשר זולל בשר  ,(ר "ל
ירויח לא כשר ומבשר ג"כ, להוזיל הכשר  היהודי הבוטשער  ומוכרח 

המוכר הבוטשער  כמו  טריפה.כשימכור

כשהיו  השני' עולם מלחמת לפני  אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
(2 כשר . בשר  (1 בשר : סוגי שני  לכה"פ מטבחיים כל אצל  הי' כתיקונם שנים
ורק  כשר מבשר  מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר  מובן כשר . גלאט
בצירוף  הפשוט והאדם להשיגו, כדי  ורכושו מהונו מבזבז הי ' אמיתי  מדקדק
לו  הספיק  - לשבת משבת  רק בשר אכלו שלא והרבה - שכיח המטבע הי ' שלא

כשר. בשר

לא בכפליים לקתה אשר אמעריקע במדינת כן אלף לא  ירדה שהיר "ש די 
ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש מושג בין גדול הבדל ששורר עד  אחורנית  מעלות
היראים של מכריסן תמימים אותן  של צפרנן וטובה קדם שבימי ותמים
בלבד  כשר  מאכילת רצון שבע אדם ואין שכיח שהמטבע זאת עוד  דעכשיו.
אחר שגם מובן ומאליו המהדרין . מן  למהדרין כשר  גלאט רק רוצה אלא
בלבד  כאלו  ריאות לייצר  הסכימו לא  הבהמות זה  מין רק לאכול בנ"א הסכמת
נתחכמו  מזה וכתוצאה מפטיר . או ששי ס"ת של עליות כל  לעשות שא"א  כמו
המטרה השיגו זה ובאופן הכל על כשר  גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי 
במציאות היאך מתבוננים אינם והעולם שלם, ישאר  והכבש שבע יהי' שהזאב
ואוכלוסיה המדינה  לכל בהמה בשר  פונט מיליאנען של גדולים כמויות להעניק
העיקר להם כי לדעת. רוצים ואין להו איכפת לא זה כל כשר, גלאט בחותמת 
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר שלקחו  בנפש סיפוק די להם שיש
בדיקה, שחיטה, המהדרין מן למהדרין גלאט כשר בשר - לבנה  קידוש - גדולות
וישבעו, ענוים יאכלו אלומי, פלוני הרב השגחת תחת והודח, ונמלח ניקור,

וטריפות]. נבילות ספק  מפוקפק בבשר  מתפטמים  ועי "ז 

ופלצות יאחזוך  ורעדה חיל הללו שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא 
דאז  היראים על תקר"א , תמ"ה ותמ"ה דאז השוחטים  רשעת מגודל יבעתוך ,



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות כב

נדבר, ומה נאמר מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים בזה  הרגישו לא איך
ודבר נא לך חזי , ופוק זה, ענין כל  מאוד ושכיח מצוי היום שגם לך, כשנגלה
עייפים מצבם, את ותראה שלהם, עבודתם כלות אחרי  השוחטים עם

עכ"ל . ומעוצבנים,

זי "ע  הרשב"א כתב כבר כי כשר, שהכל לך יגיד  כשהשוחט תאמין אל [וגם
שוחטים הרבה ישנם  ב"ה אבל להם, להאמין  אפשר  ואי בימינם, ששקר

האמת את ומספרים להם וכואב שמים יראת  ניצוץ בהם שחיטתשיש (ספר

בשר  ].כהלכתה)ואכילת

שנה  115 לפני 12 # שואה

שעבור איך  הברית , בארצות יוסף יעקב רבינו של הגדולה המלחמה יבואר
ביולי  28 תר"א - 1840 (חריף יוסף [יעקב זי"ע. אותו, הרגו הכשרות תיקון
ומייסד  יורק, ניו העיר  של  והיחיד  הראשון הראשי הרב היה תרס"ג ) 2091
לדרשותיו  אלפים קהל ומשך  רהוט, מישרים ומגיד כדרשן  נודע הרבנים, אגודת

המוסריות).]

40 # לכשרות במדריך שנים הרבה לפני  שכתבתי  מה לכם  נעתיק

הכשרות טרגדיית זצ "ל  יוסף  יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב
שנים מאות בת ארוכה  בהיסטוריה ומורדות עליות  - הברית בארצות

עמה יחד הביאה הראשונים, ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ  מבוא
היה ניתן לא שבהם שנים היו היהדות, תחומי בכל בעיות של  ארוכה שורה
לעבוד  נאלצו ישראל  מבני  רבבות הברית, בארצות חיים יהודים כי להכיר 
ככל  אך רופפים . היו היהודים החיים תחומי יתר  כל וממילא בשבתות,
בחמישים במיוחד  אחרות, וממדינות מאירופא יהודים יותר  ובאו שהתקבצו
מן  נשתנה והמצב תחום, בכל  כמעט גדולה מהפכה חלה האחרונות שנים
המוני  שהגיעו למרות  וזאת פרוץ, נשאר  אחד תחום אך  הקצה. אל  הקצה
עדינות. נקודות אותן על להתגבר הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים

דוקא לאו אמורה זו אימרה מטהר... שהכסף סוד זה אין הכשרות: תחום וזהו
על  גם אלא שנה, מאה לפני הברית בארצות שגרו אמריקאים יהודים אצל
אותה על לגבור הכח  בהם ואין חזק שיצרם אנשים בתוכנו ישנם כאשר דורנו,
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של  כשלון  הוא ביותר, הקטן הכשלון ומיוחד , עדין  הינו זה תחום  - חולשה.
בנבילות ההמונים הכשלת פירושו הטרף את "מכשירים" חלילה אם הכלל,

מתפשר. ובלתי חזק טיפול מחייב  הנושא ולכן וטריפות,

הצליח לא זה ודורנו הכשרות, בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
זה בגליון החל  פותחים שאנו בסידרה - האפלים . היצרים אותן על להתגבר
ומסמכים עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה במשך אשר על נכתב
אחת - השנים. במשך שנדפסו העיתונות ומן הספרים מן אספנו אותן
ארה"ב  דרי  וידעו שיכירו כדי  סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות
נגד  וכידון בחרב לצאת זמנינו וצדיקי  גאוני החליטו למה הטעם בימינו
ירחיק  ביתו  ונפשות  נפשו על החס שכל בחיל קרי  ובכרוזא כלל בשר אכילת 
פוק  תאכל . אבדון עד  הוא אש כי  בהמה בשר  מין מכל אחריו וזרעו עצמו
מצאה לא האחרונות השנים במאות בארה"ב פה שדרו הדור גדולי  הני  חזי
לא בארה"ב כי  והכריזו התמוטטו בסיסו , על הכשרות להעמיד חיל ידיהם
חוזרות אין חז"ל דברי האיך חזי  ופוק בשר , כשרות בענין לעולם תיקון יכנס 
וזאת רע טבע ומוליד הלב  מטמטם איסור דאכילת ערוך בשולחן קי "ל  ריקם.
ולא עמהם. הנעשה יודעין אין כי במתכוון ח"ו עושין שאין בתינוקות אפילו 
עליהם משפיע  אסורות מאכלות אכלה  שלהם מינקת אם אפילו אלא בלבד זו
מזמן  נשאר  לא תחתית, שאול  שלהם הדורות כל ירדו למה  תבין כן ועל לרע,
ישראל . קהל  מתוך ויצאו נשתמדו והשאר אלפים, אלפי  מני אחד רק ההוא 
יהיה וכי  - זה. מטעם הכל  עצביהם ויעבדו בגוים ויתערבו נכריות נשים נשאו
קיום להבטיח שהרוצה זמנינו גאוני יחליטו הנ"ל  כל אחר אם חידוש  לך
ישראל  בבית ימצא ולא יראה לא והלאה ממנו הבהמה  בשר ישליך לדורותיו
ואז  אותו יגרש גרש כלה הזדמנות. ושאר שמחות אצל ולא הבית בתוך לא
חייא זרעא ישראל בית לתפארת דדהבא שושילתא  ממשיכי כשר  זרע יראה 

בכלל . ועד דוד בן ביאת עד יפסוק לא די וקיימא

 

זצ"ל   יוס יעקב הג"ר  הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב א.

שהיה זצ"ל יאסעף יעקב רבי הצדיק הגאון כאשר  שנים  ממאה יותר לפני  כבר
הזנחה שם מצא הוא זי "ע, חיים החפץ בשליחות לאמריקה, הגיע הכולל רב
הצבור הכשרות, בשטח ניכר היה זה הגדול  בחלק היהדות, תחומי בכל גדולה
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נדבר, ומה נאמר מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים בזה  הרגישו לא איך
ודבר נא לך חזי , ופוק זה, ענין כל  מאוד ושכיח מצוי היום שגם לך, כשנגלה
עייפים מצבם, את ותראה שלהם, עבודתם כלות אחרי  השוחטים עם

עכ"ל . ומעוצבנים,

זי "ע  הרשב"א כתב כבר כי כשר, שהכל לך יגיד  כשהשוחט תאמין אל [וגם
שוחטים הרבה ישנם  ב"ה אבל להם, להאמין  אפשר  ואי בימינם, ששקר

האמת את ומספרים להם וכואב שמים יראת  ניצוץ בהם שחיטתשיש (ספר

בשר  ].כהלכתה)ואכילת

שנה  115 לפני 12 # שואה

שעבור איך  הברית , בארצות יוסף יעקב רבינו של הגדולה המלחמה יבואר
ביולי  28 תר"א - 1840 (חריף יוסף [יעקב זי"ע. אותו, הרגו הכשרות תיקון
ומייסד  יורק, ניו העיר  של  והיחיד  הראשון הראשי הרב היה תרס"ג ) 2091
לדרשותיו  אלפים קהל ומשך  רהוט, מישרים ומגיד כדרשן  נודע הרבנים, אגודת

המוסריות).]

40 # לכשרות במדריך שנים הרבה לפני  שכתבתי  מה לכם  נעתיק

הכשרות טרגדיית זצ "ל  יוסף  יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב
שנים מאות בת ארוכה  בהיסטוריה ומורדות עליות  - הברית בארצות

עמה יחד הביאה הראשונים, ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ  מבוא
היה ניתן לא שבהם שנים היו היהדות, תחומי בכל בעיות של  ארוכה שורה
לעבוד  נאלצו ישראל  מבני  רבבות הברית, בארצות חיים יהודים כי להכיר 
ככל  אך רופפים . היו היהודים החיים תחומי יתר  כל וממילא בשבתות,
בחמישים במיוחד  אחרות, וממדינות מאירופא יהודים יותר  ובאו שהתקבצו
מן  נשתנה והמצב תחום, בכל  כמעט גדולה מהפכה חלה האחרונות שנים
המוני  שהגיעו למרות  וזאת פרוץ, נשאר  אחד תחום אך  הקצה. אל  הקצה
עדינות. נקודות אותן על להתגבר הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים

דוקא לאו אמורה זו אימרה מטהר... שהכסף סוד זה אין הכשרות: תחום וזהו
על  גם אלא שנה, מאה לפני הברית בארצות שגרו אמריקאים יהודים אצל
אותה על לגבור הכח  בהם ואין חזק שיצרם אנשים בתוכנו ישנם כאשר דורנו,
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של  כשלון  הוא ביותר, הקטן הכשלון ומיוחד , עדין  הינו זה תחום  - חולשה.
בנבילות ההמונים הכשלת פירושו הטרף את "מכשירים" חלילה אם הכלל,

מתפשר. ובלתי חזק טיפול מחייב  הנושא ולכן וטריפות,

הצליח לא זה ודורנו הכשרות, בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
זה בגליון החל  פותחים שאנו בסידרה - האפלים . היצרים אותן על להתגבר
ומסמכים עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה במשך אשר על נכתב
אחת - השנים. במשך שנדפסו העיתונות ומן הספרים מן אספנו אותן
ארה"ב  דרי  וידעו שיכירו כדי  סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות
נגד  וכידון בחרב לצאת זמנינו וצדיקי  גאוני החליטו למה הטעם בימינו
ירחיק  ביתו  ונפשות  נפשו על החס שכל בחיל קרי  ובכרוזא כלל בשר אכילת 
פוק  תאכל . אבדון עד  הוא אש כי  בהמה בשר  מין מכל אחריו וזרעו עצמו
מצאה לא האחרונות השנים במאות בארה"ב פה שדרו הדור גדולי  הני  חזי
לא בארה"ב כי  והכריזו התמוטטו בסיסו , על הכשרות להעמיד חיל ידיהם
חוזרות אין חז"ל דברי האיך חזי  ופוק בשר , כשרות בענין לעולם תיקון יכנס 
וזאת רע טבע ומוליד הלב  מטמטם איסור דאכילת ערוך בשולחן קי "ל  ריקם.
ולא עמהם. הנעשה יודעין אין כי במתכוון ח"ו עושין שאין בתינוקות אפילו 
עליהם משפיע  אסורות מאכלות אכלה  שלהם מינקת אם אפילו אלא בלבד זו
מזמן  נשאר  לא תחתית, שאול  שלהם הדורות כל ירדו למה  תבין כן ועל לרע,
ישראל . קהל  מתוך ויצאו נשתמדו והשאר אלפים, אלפי  מני אחד רק ההוא 
יהיה וכי  - זה. מטעם הכל  עצביהם ויעבדו בגוים ויתערבו נכריות נשים נשאו
קיום להבטיח שהרוצה זמנינו גאוני יחליטו הנ"ל  כל אחר אם חידוש  לך
ישראל  בבית ימצא ולא יראה לא והלאה ממנו הבהמה  בשר ישליך לדורותיו
ואז  אותו יגרש גרש כלה הזדמנות. ושאר שמחות אצל ולא הבית בתוך לא
חייא זרעא ישראל בית לתפארת דדהבא שושילתא  ממשיכי כשר  זרע יראה 

בכלל . ועד דוד בן ביאת עד יפסוק לא די וקיימא

 

זצ"ל   יוס יעקב הג"ר  הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב א.

שהיה זצ"ל יאסעף יעקב רבי הצדיק הגאון כאשר  שנים  ממאה יותר לפני  כבר
הזנחה שם מצא הוא זי "ע, חיים החפץ בשליחות לאמריקה, הגיע הכולל רב
הצבור הכשרות, בשטח ניכר היה זה הגדול  בחלק היהדות, תחומי בכל גדולה
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כלל . תורה בני היו לא במקום שגרו והיהודים מצומצם, מאוד היה אז היהודי 
בגלל  אבל טובה, כשרות מערכת להקים אנושיים על בכוחות ניסה הוא
מערכת לבנות אופן בשום יכול ולא מוגבל מאוד היה הוא אז ששררו התנאים
היו  לכך הסיבות שנים, עשרות במשך כך נמשך  המצב מדרגתו. פי  על כשרות
את ומחטיאים חוטאים ישראל , הפושעי  שאותם העובדה וביניהם שונות,
הכתירו  פשוטים הארצים עמי  ביותר, נחותה  ממדריגה בעצמם שהיו הרבים,
מכובדת" "אישיות האמריקאית בשפה או "ראבאייס " או "רבנים" בשם עצמם
לאחר ברור דכפין, לכל  הכשרים  חילק רחבה וביד המכשיר " "רב נהיה הוא  וכך

מאמץ. כל ללא רחבה" ביד "שילמו  שגם
מיהודים אז מורכב היה הגדול  בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע , כפי 
מאחר וזאת מעשה, ואנשי חסידים היו לא הללו מאירופה , שברחו פשוטים
עם התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו  מעשה ואנשי החסידים ואותם

זאת. לעשות שלא להם הציעו שהללו והרבנים כזההאדמורי"ם במצב ולכן
מאמץ  - הכשרות בנין של התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל  הרב נאלץ
בשביל  להעמיד לו עזר שמישהו עד להכניס נאלץ  הוא משמע  תרתי ודמים רב
שהוא מה כל אבל  באירופה, בעבר שהיה כמו אמיתית  כשרות רצו שבאמת אלו
מאותה רשמים - לעשות. צריך  היה שהוא ממה קטן חלק רק זה היה עשה
לאור שיצא ליכט" אידישע "דאס בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה"
יוסף  רבי החסיד הרב הנודע החזן ידי  על שנה שמונים לפני  הברית בארצות
שהוא היכן שם והיהדות, התורה קרן את להרים מאוד שרצה ז"ל רוזנבלט

העולם. מן ונפטר לב שבץ  קיבל שהוא עד פרנסתו כל  את השקיע 

האשמה  בראש הרבני ב .
זצ"ל , מענדעלאוויטש פייוויל  הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
כותב  זצ"ל  מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי  הגאון הרב קצרה: סקירה  ליתן ראוי 
"הניתוח הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין  החוברות  מאותן באחד
מספר של הודעה האחרון בשבוע קרא שהוא בעובדה פותח  הוא החשוב"
על  תולים "פילעי " לממכר  וחנויות  שהיות להודיע והחליטו שהתאספו רבנים
את מזהירים הם כשרות, הן כאילו טריפה בשר  על  "כשר" תויות המוצרים
נבילות ימכרו שלא לנקניק, החרושת בתי את מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור

טריפה. הינן הנקניק  מתוצרת אחוז ש-90 להם העירו כי  והודיע וטריפות,
הינם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל  "אני הרשימה: בעל  כותב כך ועל

טריפות יקנו  ולא שישמרו מעל מזהירים: שפרקו היהודים אותם  בשביל  ?
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טרף  לאכול  להם איכפת ולא יהדות של עול בכך עצמם מסתפקים  הללו  ,?
"כשר" החנות חלון על  אזהרה,שכתוב תעזור  לא כלל  היהודים לאותם לדעתי !

להם לדאוג זקוקים אינם והרבנים הרבנים, של האזהרה לקול  ישמעו הם לא
כשרוצים ולכן לדבר, אחראים יותר יהיו לא והרבנים וימות", לרשע "הלעיטהו
אלא כשר, רק המחפשים האחרים היהודים למען זאת  לעשות חייבים להזהיר
בשר לקנות אופן בשום  יכנסו לא היהודים אותם אבל מספיק , נזהרים לא הם 
שתולה או נאמן, איש שהינו הקצב את מכירים אינם בעצמם שהם במקום כשר

חנות. אותו על השגחה נותן שהוא מרב שלט  אצלו

בשאלה, בפנינו ניצבת ...עתה מבהילים: ממש בהמשך כותב  שהוא הדברים
הצבור את מזהירים אתם הנותניםממה רבנים אותם נגד להזהיר  עליכם הלא ?

לאטליזים בארצותשלטים המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם האם ?
"רבנים" עצמם את המכנים  כאלו של  או רבנים של ב"הכשר" הינם ?הברית

נגדם זעקה קול מקימים  אינם מדוע כן שבתי ואם גם ומבקשים  פונים אתם - .?
יושר מ"קוזאק " תובעים הינכם האם חמץ, ימכרו שלא לנקניק !,!!החרושת

לשמאל  מימין ההכשרים את יזרקו לא שהללו מהרבנים  תובעים  אינם ?מדוע
של  שמותיהם את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול מרימים לא הינכם מדוע
ונותנים כותבים שהינם זול כך  כל  אצלם הינו "כשר" שהמלה הרבנים אותם 

אסור דבר כל על  במריבותהכשרים כרוך הדבר  כי תשיבו בודאי אתם ,?
הזמנים... בכל היהדות  על ששמר הנפש המסירות היכן אבל ?וקטטות,

הגיע  לא מדינה  ובשום זמן בשום ... זצ"ל: מנדלוביץ  הרב שם כותב עוד
הללו  הגדולים הצדיקים הגדולים מנהיגנו רק  היהדות, שמירת ענין  בקלות
מצוה "כל כי מקרבך " הרע ה"ובערת את לקיים הצליחו וכך  נפשם את מסרו
מסירות רואים איננו לדאבוננו, כאן אבל  בידם", נתקיימה  עליה נפשם שנתנו
העומד  על  מרובה פרוץ שהוא היא והאמת הרבנים , של ביותר הקטנה  נפש
וכל  שבמיעוט, מיעוט ואולי קטן, מיעוט שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ
עטו  את חוסך  אינו  מהם אחד אף - תורה גדולי  רבנים וביניהם - הרבנים היתר 
עומדים הכתבות אותן את קורא כשאני  - להם. בא שרק כמה הכשרים מלתת
שארץ  ואיך  עצמה, על חוזרת שההיסטוריה איך  רואה כשאני  בעינים דמעות לי

"הקדושה")הזהב דברי (אמריקה את ולסלף החכמים עיני את  לעוור  מסוגלת 
אותן  את לצדו לסחוף  הרבים בעוונותינו יכול סעם" "הדוד של כוחו הצדיקים,
בנקודה נפגשים אנו [כאן - מותר... האסור על לומר  יכולים שהם עד היהודים
ובעונותינו  בארה"ב, היהדות לעם מספחת נגע היתה מעולם אשר  מאד, יקרה
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כלל . תורה בני היו לא במקום שגרו והיהודים מצומצם, מאוד היה אז היהודי 
בגלל  אבל טובה, כשרות מערכת להקים אנושיים על בכוחות ניסה הוא
מערכת לבנות אופן בשום יכול ולא מוגבל מאוד היה הוא אז ששררו התנאים
היו  לכך הסיבות שנים, עשרות במשך כך נמשך  המצב מדרגתו. פי  על כשרות
את ומחטיאים חוטאים ישראל , הפושעי  שאותם העובדה וביניהם שונות,
הכתירו  פשוטים הארצים עמי  ביותר, נחותה  ממדריגה בעצמם שהיו הרבים,
מכובדת" "אישיות האמריקאית בשפה או "ראבאייס " או "רבנים" בשם עצמם
לאחר ברור דכפין, לכל  הכשרים  חילק רחבה וביד המכשיר " "רב נהיה הוא  וכך

מאמץ. כל ללא רחבה" ביד "שילמו  שגם
מיהודים אז מורכב היה הגדול  בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע , כפי 
מאחר וזאת מעשה, ואנשי חסידים היו לא הללו מאירופה , שברחו פשוטים
עם התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו  מעשה ואנשי החסידים ואותם

זאת. לעשות שלא להם הציעו שהללו והרבנים כזההאדמורי"ם במצב ולכן
מאמץ  - הכשרות בנין של התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל  הרב נאלץ
בשביל  להעמיד לו עזר שמישהו עד להכניס נאלץ  הוא משמע  תרתי ודמים רב
שהוא מה כל אבל  באירופה, בעבר שהיה כמו אמיתית  כשרות רצו שבאמת אלו
מאותה רשמים - לעשות. צריך  היה שהוא ממה קטן חלק רק זה היה עשה
לאור שיצא ליכט" אידישע "דאס בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה"
יוסף  רבי החסיד הרב הנודע החזן ידי  על שנה שמונים לפני  הברית בארצות
שהוא היכן שם והיהדות, התורה קרן את להרים מאוד שרצה ז"ל רוזנבלט

העולם. מן ונפטר לב שבץ  קיבל שהוא עד פרנסתו כל  את השקיע 

האשמה  בראש הרבני ב .
זצ"ל , מענדעלאוויטש פייוויל  הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
כותב  זצ"ל  מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי  הגאון הרב קצרה: סקירה  ליתן ראוי 
"הניתוח הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין  החוברות  מאותן באחד
מספר של הודעה האחרון בשבוע קרא שהוא בעובדה פותח  הוא החשוב"
על  תולים "פילעי " לממכר  וחנויות  שהיות להודיע והחליטו שהתאספו רבנים
את מזהירים הם כשרות, הן כאילו טריפה בשר  על  "כשר" תויות המוצרים
נבילות ימכרו שלא לנקניק, החרושת בתי את מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור

טריפה. הינן הנקניק  מתוצרת אחוז ש-90 להם העירו כי  והודיע וטריפות,
הינם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל  "אני הרשימה: בעל  כותב כך ועל

טריפות יקנו  ולא שישמרו מעל מזהירים: שפרקו היהודים אותם  בשביל  ?
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טרף  לאכול  להם איכפת ולא יהדות של עול בכך עצמם מסתפקים  הללו  ,?
"כשר" החנות חלון על  אזהרה,שכתוב תעזור  לא כלל  היהודים לאותם לדעתי !

להם לדאוג זקוקים אינם והרבנים הרבנים, של האזהרה לקול  ישמעו הם לא
כשרוצים ולכן לדבר, אחראים יותר יהיו לא והרבנים וימות", לרשע "הלעיטהו
אלא כשר, רק המחפשים האחרים היהודים למען זאת  לעשות חייבים להזהיר
בשר לקנות אופן בשום  יכנסו לא היהודים אותם אבל מספיק , נזהרים לא הם 
שתולה או נאמן, איש שהינו הקצב את מכירים אינם בעצמם שהם במקום כשר

חנות. אותו על השגחה נותן שהוא מרב שלט  אצלו

בשאלה, בפנינו ניצבת ...עתה מבהילים: ממש בהמשך כותב  שהוא הדברים
הצבור את מזהירים אתם הנותניםממה רבנים אותם נגד להזהיר  עליכם הלא ?

לאטליזים בארצותשלטים המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם האם ?
"רבנים" עצמם את המכנים  כאלו של  או רבנים של ב"הכשר" הינם ?הברית

נגדם זעקה קול מקימים  אינם מדוע כן שבתי ואם גם ומבקשים  פונים אתם - .?
יושר מ"קוזאק " תובעים הינכם האם חמץ, ימכרו שלא לנקניק !,!!החרושת

לשמאל  מימין ההכשרים את יזרקו לא שהללו מהרבנים  תובעים  אינם ?מדוע
של  שמותיהם את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול מרימים לא הינכם מדוע
ונותנים כותבים שהינם זול כך  כל  אצלם הינו "כשר" שהמלה הרבנים אותם 

אסור דבר כל על  במריבותהכשרים כרוך הדבר  כי תשיבו בודאי אתם ,?
הזמנים... בכל היהדות  על ששמר הנפש המסירות היכן אבל ?וקטטות,

הגיע  לא מדינה  ובשום זמן בשום ... זצ"ל: מנדלוביץ  הרב שם כותב עוד
הללו  הגדולים הצדיקים הגדולים מנהיגנו רק  היהדות, שמירת ענין  בקלות
מצוה "כל כי מקרבך " הרע ה"ובערת את לקיים הצליחו וכך  נפשם את מסרו
מסירות רואים איננו לדאבוננו, כאן אבל  בידם", נתקיימה  עליה נפשם שנתנו
העומד  על  מרובה פרוץ שהוא היא והאמת הרבנים , של ביותר הקטנה  נפש
וכל  שבמיעוט, מיעוט ואולי קטן, מיעוט שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ
עטו  את חוסך  אינו  מהם אחד אף - תורה גדולי  רבנים וביניהם - הרבנים היתר 
עומדים הכתבות אותן את קורא כשאני  - להם. בא שרק כמה הכשרים מלתת
שארץ  ואיך  עצמה, על חוזרת שההיסטוריה איך  רואה כשאני  בעינים דמעות לי

"הקדושה")הזהב דברי (אמריקה את ולסלף החכמים עיני את  לעוור  מסוגלת 
אותן  את לצדו לסחוף  הרבים בעוונותינו יכול סעם" "הדוד של כוחו הצדיקים,
בנקודה נפגשים אנו [כאן - מותר... האסור על לומר  יכולים שהם עד היהודים
ובעונותינו  בארה"ב, היהדות לעם מספחת נגע היתה מעולם אשר  מאד, יקרה
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העדה עיני להיות שצריכים הרבנים בינינו: מרקד  השטן עדיין הרבים
הרבנות, מסוה תחת שולל ישראל הכלל את מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם

בכלל  כולן "רבנים" מדגישין היראיםוכשאנו וגם הפחותין הן כיצד ! הא !?
הכשרים זורקין וכסף, זהב אחר לחפור  קרדום מרבנות עושין שבהם הפחותין
מוכרי  חנויות עשיריות הארץ כמן יצמחו ולילה  יום שבין עד המבקש לכל
והכל  המדינה, רחבי  של ולרוחבה לאורכה המהדרין מן למהדרין כשר  בשר

ה ורובן לצבור ראשן משוקעים שהרבנים כך כדי  עד  הגיע והמצב תועפות, ון
כסף. בצע בעד לא אם קטנה אצבע לזוז  מוכן שאין עד כסף  בצע  אחר ברדיפה
עסקם והללו הללו כלום. ולא  הבתים ובעלי  הרבנים בין אין אומרת זאת
מסתחרים שהבעה"ב  בפרק שבו ביניהם המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר 
כשרות, כמו לנו הקדוש  כל את למכור  לשוק מובילין הרבנים היתר בדרך
בתים לבעלי חונפין הון  לגרוף שלהוטין דאחר  תורה  גופי  ושארי צניעות שבת,

ממזרים" מטהר וזהב  "כסף ומתקיים דבר שום על מוכיחין רח"ל ].ואין

היתר הרבנים אותם מצאו ...ומהיכן וכותב: זצ "ל  מנדלוביץ הרב  ממשיך עוד
מהם מבקש לא לכסף, כך כל ולהתמכר  בה, לחפור קרדום התורה מן לעשות
יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת כסף  כלל לקחת ולא הרמב"ם בשיטת ללכת
בריתות, וגיטין, קידושין סידור מעריכת להם שיש  מההכנסות היטב להתפרנס
שיוכלו  בכבוד מזה להתפרנס יכולים והם וכדומה מצבות הקמת הספדים,
אינם הרבנים הברית, בארצות כאן אבל פניות, ללא היהדות לטובת לעבוד 
הכשרים על כלל לדבר ואין להם, שילמו לא עוד  כל ממקומם לזוז מוכנים
לקבל  מנת על  שלא לעשות מוכן אינו אחד אף  בכך תשלום, ללא נותנים שאינם
ישיבה, למען תורה, תלמוד למען  לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס ,

בושה לאותה אוי - ישלמו... כמה  מראש מתנים ומנתחהללו ממשיך הכותב  !
הוא הרבנים, אותם של  כוונותיהם את מביא  הוא הזמנים, באותן המצב  את 
הדעת על  עולה כלל  אין הרבנים אותם של  שבראשם העובדה את מבכה
אנשים כאלו רק זאת עשו זה בכיון עשו כן  שכבר ומה ויראה, תורה להרביץ
רשימה. באותה ביטוי לידי  בא שהדבר כפי נפש מסירות להם שיש  בתים בעלי 

הזהב לעגל משתחוי  הרבני ג .

במסירות ממש בתים בעלי  בשבילם עובדים  כאן , לנו שיש הישיבות ...ומעט
אינם שהרבנים בכך די ולא בתים, הבעלי את דוחפים  שאינם די ולא  נפש,
לעניין  בתים לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך שיצליחו  המנהיגים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כזשאלות

כאשר כספי, תשלום הללו בענינים מונח  לא כי  כאלו, בענינים הרבנים את 
מבינים ואז פה בחצי  עונים הם ישיבה למען נאום שישא רב עם מדברים

שמים שומו לשלם. הרבניםשצריכים בעיני  שקדוש דבר כל איך אין ! האם ?
אידיאלים כלל כך להם כל שיתמכרו לעם, דוגמא להראות הצריכים מנהיגים ?

הזהב  הקיר"לעגל  איזובי יענו מה ואז  בעל ? שואל הרשימה בהמשך  - ?
הרבנות" כבוד  את מבזים הינם שבהתנהגותם  יודעים אינם "האם  ?המאמר:

אטום כך כל שלהם והלב חרשות  שלהם האזנים האם ושואל  ממשיך  הוא
לבריות להם אוי ואומרת, המכרזת קול הבת את לשמוע מסוגלים שאינם

תורה של ?"מעלבונה

העם בין יסתובבו שהרבנים "אדרבה, המאמר : בעל  מתלונן מאוחר  יותר
בכך  אשם ומי הרבנים, על דעתם ומה לשני  מדבר שאחד איך היטב  וישמעו
דבר כל המודדים ביזנעס, למען הכל ההופכים עצמם הרבנים אותם לא אם 
הרבנים אותם אינם האם יותר ועוד  שקיבלו, הכסף כמות פי על  וקדוש גדול

ביותר המולכלך  במסחר  העוסקים ממולחים מאריך סוחרים המאמר בעל ,?
אין  מדוע  לרבנים טענות יש עוד זאת כל ולאחר  ומסיים, זה בענין מאוד 

בהם ומזלזלים האם!!שומעים השאלה נשאלת רשימה אותה את כשקוראים - .!
היום בזמנינו גם דומה המצב אין בארצות היום שקורה 60מה במשך בזמננו ,?

חסידים ושלמים, יראים יהודים אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר  למרות שנה
צדיקים תורה, מרביצי ישיבות וראשי  ישיבות  עשרות כבר וישנם מעשה, ואנשי
אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם כאלה מעשה, ואנשי  חסידי עליון קדושי 
לדאבונינו  אבל מיוחד , באופן שמים יראת עם וחסידות תורה  מרביצי הללו
רצו  לכסף המכורים  אלו אותם כי  אצלם, אינה השליטה הרבים בעוונותינו
איך  חדשה דרך  ומצאו  והחסידות התורה עולם ומנהיגי  הבתים בעלי להיות
אותם מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי חזק  בטרור הזרוע , בכח הכל  על להשתלט
לא השני  ימי  את  אחד לקצר  מוכנים השחורים  האנשים אותן המסחר, בעלי 
מן  האקדח את מוציאים  שהם ידי על - כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם
את מסיים ז"ל מנדלוביץ הרב - לשטריימעל... מתחת או הבעקישע של הכיס

כדלהלן : בדברים  רשימתו

צבועי רבני ד .

ולאחרונה זאת, יודעים הישרים הרבנים  כל חדש , אינו לעיל , שכתבתי מה כל
נגד  וזעקו  הרבנים נגד דיברו אמיתיים שרבנים איך  לשמוע לי יצא ראשון ביום
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העדה עיני להיות שצריכים הרבנים בינינו: מרקד  השטן עדיין הרבים
הרבנות, מסוה תחת שולל ישראל הכלל את מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם

בכלל  כולן "רבנים" מדגישין היראיםוכשאנו וגם הפחותין הן כיצד ! הא !?
הכשרים זורקין וכסף, זהב אחר לחפור  קרדום מרבנות עושין שבהם הפחותין
מוכרי  חנויות עשיריות הארץ כמן יצמחו ולילה  יום שבין עד המבקש לכל
והכל  המדינה, רחבי  של ולרוחבה לאורכה המהדרין מן למהדרין כשר  בשר

ה ורובן לצבור ראשן משוקעים שהרבנים כך כדי  עד  הגיע והמצב תועפות, ון
כסף. בצע בעד לא אם קטנה אצבע לזוז  מוכן שאין עד כסף  בצע  אחר ברדיפה
עסקם והללו הללו כלום. ולא  הבתים ובעלי  הרבנים בין אין אומרת זאת
מסתחרים שהבעה"ב  בפרק שבו ביניהם המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר 
כשרות, כמו לנו הקדוש  כל את למכור  לשוק מובילין הרבנים היתר בדרך
בתים לבעלי חונפין הון  לגרוף שלהוטין דאחר  תורה  גופי  ושארי צניעות שבת,

ממזרים" מטהר וזהב  "כסף ומתקיים דבר שום על מוכיחין רח"ל ].ואין

היתר הרבנים אותם מצאו ...ומהיכן וכותב: זצ "ל  מנדלוביץ הרב  ממשיך עוד
מהם מבקש לא לכסף, כך כל ולהתמכר  בה, לחפור קרדום התורה מן לעשות
יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת כסף  כלל לקחת ולא הרמב"ם בשיטת ללכת
בריתות, וגיטין, קידושין סידור מעריכת להם שיש  מההכנסות היטב להתפרנס
שיוכלו  בכבוד מזה להתפרנס יכולים והם וכדומה מצבות הקמת הספדים,
אינם הרבנים הברית, בארצות כאן אבל פניות, ללא היהדות לטובת לעבוד 
הכשרים על כלל לדבר ואין להם, שילמו לא עוד  כל ממקומם לזוז מוכנים
לקבל  מנת על  שלא לעשות מוכן אינו אחד אף  בכך תשלום, ללא נותנים שאינם
ישיבה, למען תורה, תלמוד למען  לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס ,

בושה לאותה אוי - ישלמו... כמה  מראש מתנים ומנתחהללו ממשיך הכותב  !
הוא הרבנים, אותם של  כוונותיהם את מביא  הוא הזמנים, באותן המצב  את 
הדעת על  עולה כלל  אין הרבנים אותם של  שבראשם העובדה את מבכה
אנשים כאלו רק זאת עשו זה בכיון עשו כן  שכבר ומה ויראה, תורה להרביץ
רשימה. באותה ביטוי לידי  בא שהדבר כפי נפש מסירות להם שיש  בתים בעלי 

הזהב לעגל משתחוי  הרבני ג .

במסירות ממש בתים בעלי  בשבילם עובדים  כאן , לנו שיש הישיבות ...ומעט
אינם שהרבנים בכך די ולא בתים, הבעלי את דוחפים  שאינם די ולא  נפש,
לעניין  בתים לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך שיצליחו  המנהיגים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כזשאלות

כאשר כספי, תשלום הללו בענינים מונח  לא כי  כאלו, בענינים הרבנים את 
מבינים ואז פה בחצי  עונים הם ישיבה למען נאום שישא רב עם מדברים

שמים שומו לשלם. הרבניםשצריכים בעיני  שקדוש דבר כל איך אין ! האם ?
אידיאלים כלל כך להם כל שיתמכרו לעם, דוגמא להראות הצריכים מנהיגים ?

הזהב  הקיר"לעגל  איזובי יענו מה ואז  בעל ? שואל הרשימה בהמשך  - ?
הרבנות" כבוד  את מבזים הינם שבהתנהגותם  יודעים אינם "האם  ?המאמר:

אטום כך כל שלהם והלב חרשות  שלהם האזנים האם ושואל  ממשיך  הוא
לבריות להם אוי ואומרת, המכרזת קול הבת את לשמוע מסוגלים שאינם

תורה של ?"מעלבונה

העם בין יסתובבו שהרבנים "אדרבה, המאמר : בעל  מתלונן מאוחר  יותר
בכך  אשם ומי הרבנים, על דעתם ומה לשני  מדבר שאחד איך היטב  וישמעו
דבר כל המודדים ביזנעס, למען הכל ההופכים עצמם הרבנים אותם לא אם 
הרבנים אותם אינם האם יותר ועוד  שקיבלו, הכסף כמות פי על  וקדוש גדול

ביותר המולכלך  במסחר  העוסקים ממולחים מאריך סוחרים המאמר בעל ,?
אין  מדוע  לרבנים טענות יש עוד זאת כל ולאחר  ומסיים, זה בענין מאוד 

בהם ומזלזלים האם!!שומעים השאלה נשאלת רשימה אותה את כשקוראים - .!
היום בזמנינו גם דומה המצב אין בארצות היום שקורה 60מה במשך בזמננו ,?

חסידים ושלמים, יראים יהודים אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר  למרות שנה
צדיקים תורה, מרביצי ישיבות וראשי  ישיבות  עשרות כבר וישנם מעשה, ואנשי
אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם כאלה מעשה, ואנשי  חסידי עליון קדושי 
לדאבונינו  אבל מיוחד , באופן שמים יראת עם וחסידות תורה  מרביצי הללו
רצו  לכסף המכורים  אלו אותם כי  אצלם, אינה השליטה הרבים בעוונותינו
איך  חדשה דרך  ומצאו  והחסידות התורה עולם ומנהיגי  הבתים בעלי להיות
אותם מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי חזק  בטרור הזרוע , בכח הכל  על להשתלט
לא השני  ימי  את  אחד לקצר  מוכנים השחורים  האנשים אותן המסחר, בעלי 
מן  האקדח את מוציאים  שהם ידי על - כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם
את מסיים ז"ל מנדלוביץ הרב - לשטריימעל... מתחת או הבעקישע של הכיס

כדלהלן : בדברים  רשימתו

צבועי רבני ד .

ולאחרונה זאת, יודעים הישרים הרבנים  כל חדש , אינו לעיל , שכתבתי מה כל
נגד  וזעקו  הרבנים נגד דיברו אמיתיים שרבנים איך  לשמוע לי יצא ראשון ביום



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות כח

מעל  המסוה את ולתמיד אחת להוריד  חייבים ואמרו: רבנים של  סוג אותו
רבותי  כן עירובפניהם, אבל  ביותר , הטוב הדבר להיות יכול היה זה  פרשיות!

שיורידו  אלו להיות להם  מותר מי  יודעים אין  בעולם, ובוהו תוהו קורה  כאן, יש
פניהם שמעל הרבנים אותם הם ומי  הרבנים, אותם פני  מעל  המסיכה את 
שעומד  אחד אותו שדוקא מאוד  שיתכן שקורה מה המסוה, את להוריד חייבים
שעומד  ממנו דוקא הרבנים , אותם פני מעל המסוה את להוריד שיש וזועק
איזה המסוה, את להוריד צריכים שמים יראת מלא הוא כאילו  פנים ומעמיד
הוא ומי  אמת דובר  הוא מי פנים, המעמיד הוא ומי אמת שאומר מי הוא רב

להרבותצבוע  רוצים  אתם אם לכם, ויקר  חשוב התורה כבוד אם רבותי , ולכן ?
ואז  השפלות, לתחתית ירד שלדאבוננו שלכם העצמי  והכבוד ישראל כבוד 
אל  פעם, ועוד פעם עוד האוכל, מתוך הפסולת את תבררו לענין, סדר  תכניסו
קודש  "זרע שיהיה אבל עשיריה " בה "ועוד רק ושישאר אחד מאף  תפחדו
הוא שמים, שם מחלל הוא אם בתורה, ביותר  הגדול  שיהיה אחד , ואף מצבתה"
כבוד  זאת עם  יחד  וממילא התורה כבוד  ואז למחנה, מחוץ להישאר  חייב 
ללבבם נוגע השמים שיראת היהודים ואותם  הנכון הברק  את יקבל  הרבנות 
בעניני  לסייע הרבה ויוכלו בידכם יסייעו שבקדושה דבר  ובכל  עליכם , ישמרו
וכבר אחורנית, מעלות עשר ירדה לדאבוננו שעתה מה והיהדות , התורה חיזוק

מועד... בא כי לחננה  עת כי של  הזמן כהיוםהגיע  ששכיחים דמה [נמצא - !
על  בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר או בהספידא לדרוש המתכבדים רבנים
לבשר הכשרים  נתינת  ידי על גדול היותר המסייע שהוא בזמן בו הדור שפלות
מתחת העומדים מנהיגים לאותן חיזוק  בנתינת או גמור חלב או ◌ֵמפוקפק
המדינה. לכל  חלב וודאי  וטריפות נבילות  ספק  בשר  מכירת של הענקי  המסחר
עצמה]. על  חוזרת וההיסטוריה שלנו הזוהר במדינת לעולמים היה כבר  זה כל

האם רבותי: אתכם שואל אני ועתה דבריו, את מנדלוביץ  הרב  סיים אלו במלים
בזמנינו  הנעשה  על להוסיף שצריכים משהו עוד עשינו חסר  לא בדורנו האם ?

דבר אותו  או את הרפורמים שלא העובדה כן  וכמו הגדול השם החילול ?
הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים כאלו אלא כך, נוהגים הקונסרבטיבים
ומחו  הודיעו מחוגם כאשר  ועוד האורטודוקסיה, מן ביותר  והטובים החזקים
אצלהם שהסתובבו רח"ל, כרת עונש באותו דאורייתא איסור אותו בענין
ובאותו  וטרפות נבלות  באכילת מישראל רבבות והכשילו שנה שלשים  במשך

ה" ואותם חמור, במצחחטא פנים ולהעיז לקום  העוז  את להם יש רע-בנים"
היו  כאילו בדיוק  חלב, לא שהוא דאורייתא חלב על  ואומרים בעינים ◌ֵ◌ֵנחושה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כטשאלות

פייוויל  ר ' הרב של דבריו את ציטטנו כאן עד  - לילה... שהוא יום על אומרים
מה ונראה אחורנית  קצת נקפוץ  עתה שנה, שמונים לפני  שאירע במה מנדלוביץ

יורק. לניו  מחוץ שנה מאה לפני קרה 

שנה  83 לפני 13 # שואה

תרצ "ב  בשנת השוחטים] [קול שטימע, שוחטים די בהירחון הגדולה המלחמה
הברית. בארצות הטריפות מאכילי הבוטשערס  נגד  השוחטים מלחמת  תרצ"ו -
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מעל  המסוה את ולתמיד אחת להוריד  חייבים ואמרו: רבנים של  סוג אותו
רבותי  כן עירובפניהם, אבל  ביותר , הטוב הדבר להיות יכול היה זה  פרשיות!

שיורידו  אלו להיות להם  מותר מי  יודעים אין  בעולם, ובוהו תוהו קורה  כאן, יש
פניהם שמעל הרבנים אותם הם ומי  הרבנים, אותם פני  מעל  המסיכה את 
שעומד  אחד אותו שדוקא מאוד  שיתכן שקורה מה המסוה, את להוריד חייבים
שעומד  ממנו דוקא הרבנים , אותם פני מעל המסוה את להוריד שיש וזועק
איזה המסוה, את להוריד צריכים שמים יראת מלא הוא כאילו  פנים ומעמיד
הוא ומי  אמת דובר  הוא מי פנים, המעמיד הוא ומי אמת שאומר מי הוא רב

להרבותצבוע  רוצים  אתם אם לכם, ויקר  חשוב התורה כבוד אם רבותי , ולכן ?
ואז  השפלות, לתחתית ירד שלדאבוננו שלכם העצמי  והכבוד ישראל כבוד 
אל  פעם, ועוד פעם עוד האוכל, מתוך הפסולת את תבררו לענין, סדר  תכניסו
קודש  "זרע שיהיה אבל עשיריה " בה "ועוד רק ושישאר אחד מאף  תפחדו
הוא שמים, שם מחלל הוא אם בתורה, ביותר  הגדול  שיהיה אחד , ואף מצבתה"
כבוד  זאת עם  יחד  וממילא התורה כבוד  ואז למחנה, מחוץ להישאר  חייב 
ללבבם נוגע השמים שיראת היהודים ואותם  הנכון הברק  את יקבל  הרבנות 
בעניני  לסייע הרבה ויוכלו בידכם יסייעו שבקדושה דבר  ובכל  עליכם , ישמרו
וכבר אחורנית, מעלות עשר ירדה לדאבוננו שעתה מה והיהדות , התורה חיזוק

מועד... בא כי לחננה  עת כי של  הזמן כהיוםהגיע  ששכיחים דמה [נמצא - !
על  בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר או בהספידא לדרוש המתכבדים רבנים
לבשר הכשרים  נתינת  ידי על גדול היותר המסייע שהוא בזמן בו הדור שפלות
מתחת העומדים מנהיגים לאותן חיזוק  בנתינת או גמור חלב או ◌ֵמפוקפק
המדינה. לכל  חלב וודאי  וטריפות נבילות  ספק  בשר  מכירת של הענקי  המסחר
עצמה]. על  חוזרת וההיסטוריה שלנו הזוהר במדינת לעולמים היה כבר  זה כל

האם רבותי: אתכם שואל אני ועתה דבריו, את מנדלוביץ  הרב  סיים אלו במלים
בזמנינו  הנעשה  על להוסיף שצריכים משהו עוד עשינו חסר  לא בדורנו האם ?

דבר אותו  או את הרפורמים שלא העובדה כן  וכמו הגדול השם החילול ?
הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים כאלו אלא כך, נוהגים הקונסרבטיבים
ומחו  הודיעו מחוגם כאשר  ועוד האורטודוקסיה, מן ביותר  והטובים החזקים
אצלהם שהסתובבו רח"ל, כרת עונש באותו דאורייתא איסור אותו בענין
ובאותו  וטרפות נבלות  באכילת מישראל רבבות והכשילו שנה שלשים  במשך

ה" ואותם חמור, במצחחטא פנים ולהעיז לקום  העוז  את להם יש רע-בנים"
היו  כאילו בדיוק  חלב, לא שהוא דאורייתא חלב על  ואומרים בעינים ◌ֵ◌ֵנחושה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כטשאלות

פייוויל  ר ' הרב של דבריו את ציטטנו כאן עד  - לילה... שהוא יום על אומרים
מה ונראה אחורנית  קצת נקפוץ  עתה שנה, שמונים לפני  שאירע במה מנדלוביץ

יורק. לניו  מחוץ שנה מאה לפני קרה 

שנה  83 לפני 13 # שואה

תרצ "ב  בשנת השוחטים] [קול שטימע, שוחטים די בהירחון הגדולה המלחמה
הברית. בארצות הטריפות מאכילי הבוטשערס  נגד  השוחטים מלחמת  תרצ"ו -
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שנה  80 לפני 14 # שואה

הראשונה. מלחמת פרוץ  לפני בווארשא ישראל הגדולי של הגדולה המלחמה
תרצ"ז) תרצ"ב  הרבנים(בשנת  וכל וחמורים סוסים בשר אכלו ווארשא העיר כל .

וגמלים חמורים סוסים אכילת את לעצור  יכלו ולא חזקים קורא'ת בקול יצאו
ישראל  מכלל גדול חלק יצאו וכך - כרכים 9 ניקור ספרי בקובץ באריכות [ראה

ישראל ]. מדת 

שנה  70 לפני תש "ד  15 # שואה 

ׁש ל  כּ חוֹ  כּ ל  כּ י זי "ע: מבּ עלזא רקח אהרן  ר בּ י האדמו "ר מרן כ"ק האקי  ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהרה"ק
קלּ ים ׁש וֹ חטים ׁש היוּ  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  ׁש אכלוּ  ידי על בּ א ימ"ש  הגּ רמני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הּס כּ ינים הׁש חיזוּ  ׁש א מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מזּ ה
היה זה ידי ועל עמלק ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר הבּ על ׁש ל  החרב  את הׁש חיז ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ דבעי,

רח"ל . יהוּ דים מיליוֹ ני  לׁש חט ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְבּ כחוֹ 

שנה  53 לפני 16 # שואה

הברית. בארצות זצ"ל זילבער אליעזר  רבי  הגדול  רבינו של הגדולה המלחמה
ישראל  מדת יצאו וכך - וטריפות נבילות הבשר  שכל השחיטות ואופני השחיטות כל  נגד  יצא תשכ"ב  (בשנת 

יהודים) .מיליוני 
נשיא היה תשכ"ח , בשבט ט' נפטר תרמ "א בשבט כ "ג נולד סילבר אליעזר  הרב

הרב  המוביליםאגודת האורתודוקסים הרבנים ובין וקנדה הברית ארצות של נים
השנייה, העולם במלחמת שלו ההצלה בפעולות התפרסם אמריקה. יהדות של

ואוהיו. מסצ'וסטס  פנסילבניה, יורק, בניו שונים רבניים תפקידים מילא

גאוני ,כמלאכי ראשוני קמאי, רבנ דגזור דאורייתא גזירה דא
זיע"א  שלפנינו  הדור  וצדיקי

תש "כ  אלול 
שליט"א הרה"ג לכבוד 

וסיפרו  שוחטים ג' לפני ובאו בברוקלין , רב  ואני היות כי בזה לעורר באתי

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לאשאלות

ששמים דהיינו תלוי' שחיטה ששוחטים השחיטה, מעשה שהולך  איך לי
השחיטה נגד יצאו  וכידוע  וכו', אותם ותולים הבהמות רגלי על שרשרת
ואח"כ  בשחיטה, גדול מומחה שהי' זצ"ל הרידב "ז הצדיקים  הגאונים  הזאת 
ראש  שליט"א, סילבער  אליעזר  רבי  הגאון הזאת השחיטה על ג"כ עורר 
השחיטה נגד חוצ שיצאו הרבנים את לעורר בזה באתי כן על הרבנים, אגודת
יוצאי  החרדים האנשים כל  בשר קונים הזאת שמהשחיטה שמעתי כי הזאת 
הזאת בשחיטה עוברים השוחט לי  שסיפר  וכפי מהשואה, שניצלו אונגארין,
ושנה כעבר נעשים פרנסתם מפני והשוחטים שחיטה, הל' החמש כל על
י "ז  סי ' יו"ד בשו"ע כמבואר לו יגיד  מקלו  וממילא כהיתר , להם ונעשה

עיי"ש.

הרב  כי להם שאמרו המכשירים להרבנים בלבלו שהשוחטים איך לי  סיפר  עוד
הרבה הברית בארצות כאן הזאת והשחיטה מדבר, שהוא מה יודע אינו סילבער

כלל . מהבהמות מפחדים  לא כי מיוראפ , טובה יותר

גם מפחדים אינם אמת, אמנם אך מהבהמות, מפחדים שאינם אמת  זה אמנם
יבואו  שנה, ועשרים מאה  ולאחר  ששחטו, שחיטה כל על דו"ח ליתן שיצטרכו

וכו'. טריפה, אותי עשיתם למה ויטענו  הבהמות כל

מובא וע"ז כסף, בצע עבור יתמכרו  מיוראפ שניצלו  שרבנים בושה לאותה אוי
שהם אלו שאפילו בצפון, שחיטתן קדשים קדשי הקדושים בספרים כבר

בצפון הרע היצר אותם שוחטים יאתה)קדושים מזהב  צפון קדשי (כסף, יותר ואפ"ל .
השם, קידוש על  למליונים קדושים שנהרגו מדייטשלאנד שיצאו אלו קדשים
שלא זה די לא  לכבתחילה , להחזירו ישראל הכלל  לבנות שיוכלו נשארו ואלו
נבילות ספיקי הפליטה משארית שניצלו ליהודים  שנותנים שקלקלו, אלא תקנו,

רח"ל .וטריפו  ת

כמה לפני ששחטו כמו שישחטו לתקן לראות ונא נא אליכם  מתחנן אני וע"כ
אתם וע "כ  זצ "ל, צאנז חסידי  אתם הלא עלי, גדול ולפלא מונחת, שחיטה שנים
באופן  לשחוט התרתם ואיך התורה, מן  אסור  שחדש מכונה, מצות אוכלים לא

?החדש 

 הרבני אחד
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שנה  80 לפני 14 # שואה

הראשונה. מלחמת פרוץ  לפני בווארשא ישראל הגדולי של הגדולה המלחמה
תרצ"ז) תרצ"ב  הרבנים(בשנת  וכל וחמורים סוסים בשר אכלו ווארשא העיר כל .

וגמלים חמורים סוסים אכילת את לעצור  יכלו ולא חזקים קורא'ת בקול יצאו
ישראל  מכלל גדול חלק יצאו וכך - כרכים 9 ניקור ספרי בקובץ באריכות [ראה

ישראל ]. מדת 

שנה  70 לפני תש "ד  15 # שואה 

ׁש ל  כּ חוֹ  כּ ל  כּ י זי "ע: מבּ עלזא רקח אהרן  ר בּ י האדמו "ר מרן כ"ק האקי  ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהרה"ק
קלּ ים ׁש וֹ חטים ׁש היוּ  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  ׁש אכלוּ  ידי על בּ א ימ"ש  הגּ רמני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הּס כּ ינים הׁש חיזוּ  ׁש א מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מזּ ה
היה זה ידי ועל עמלק ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר הבּ על ׁש ל  החרב  את הׁש חיז ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ דבעי,

רח"ל . יהוּ דים מיליוֹ ני  לׁש חט ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְבּ כחוֹ 

שנה  53 לפני 16 # שואה

הברית. בארצות זצ"ל זילבער אליעזר  רבי  הגדול  רבינו של הגדולה המלחמה
ישראל  מדת יצאו וכך - וטריפות נבילות הבשר  שכל השחיטות ואופני השחיטות כל  נגד  יצא תשכ"ב  (בשנת 

יהודים) .מיליוני 
נשיא היה תשכ"ח , בשבט ט' נפטר תרמ "א בשבט כ "ג נולד סילבר אליעזר  הרב

הרב  המוביליםאגודת האורתודוקסים הרבנים ובין וקנדה הברית ארצות של נים
השנייה, העולם במלחמת שלו ההצלה בפעולות התפרסם אמריקה. יהדות של

ואוהיו. מסצ'וסטס  פנסילבניה, יורק, בניו שונים רבניים תפקידים מילא

גאוני ,כמלאכי ראשוני קמאי, רבנ דגזור דאורייתא גזירה דא
זיע"א  שלפנינו  הדור  וצדיקי

תש "כ  אלול 
שליט"א הרה"ג לכבוד 

וסיפרו  שוחטים ג' לפני ובאו בברוקלין , רב  ואני היות כי בזה לעורר באתי

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לאשאלות

ששמים דהיינו תלוי' שחיטה ששוחטים השחיטה, מעשה שהולך  איך לי
השחיטה נגד יצאו  וכידוע  וכו', אותם ותולים הבהמות רגלי על שרשרת
ואח"כ  בשחיטה, גדול מומחה שהי' זצ"ל הרידב "ז הצדיקים  הגאונים  הזאת 
ראש  שליט"א, סילבער  אליעזר  רבי  הגאון הזאת השחיטה על ג"כ עורר 
השחיטה נגד חוצ שיצאו הרבנים את לעורר בזה באתי כן על הרבנים, אגודת
יוצאי  החרדים האנשים כל  בשר קונים הזאת שמהשחיטה שמעתי כי הזאת 
הזאת בשחיטה עוברים השוחט לי  שסיפר  וכפי מהשואה, שניצלו אונגארין,
ושנה כעבר נעשים פרנסתם מפני והשוחטים שחיטה, הל' החמש כל על
י "ז  סי ' יו"ד בשו"ע כמבואר לו יגיד  מקלו  וממילא כהיתר , להם ונעשה

עיי"ש.

הרב  כי להם שאמרו המכשירים להרבנים בלבלו שהשוחטים איך לי  סיפר  עוד
הרבה הברית בארצות כאן הזאת והשחיטה מדבר, שהוא מה יודע אינו סילבער

כלל . מהבהמות מפחדים  לא כי מיוראפ , טובה יותר

גם מפחדים אינם אמת, אמנם אך מהבהמות, מפחדים שאינם אמת  זה אמנם
יבואו  שנה, ועשרים מאה  ולאחר  ששחטו, שחיטה כל על דו"ח ליתן שיצטרכו

וכו'. טריפה, אותי עשיתם למה ויטענו  הבהמות כל

מובא וע"ז כסף, בצע עבור יתמכרו  מיוראפ שניצלו  שרבנים בושה לאותה אוי
שהם אלו שאפילו בצפון, שחיטתן קדשים קדשי הקדושים בספרים כבר

בצפון הרע היצר אותם שוחטים יאתה)קדושים מזהב  צפון קדשי (כסף, יותר ואפ"ל .
השם, קידוש על  למליונים קדושים שנהרגו מדייטשלאנד שיצאו אלו קדשים
שלא זה די לא  לכבתחילה , להחזירו ישראל הכלל  לבנות שיוכלו נשארו ואלו
נבילות ספיקי הפליטה משארית שניצלו ליהודים  שנותנים שקלקלו, אלא תקנו,

רח"ל .וטריפו  ת

כמה לפני ששחטו כמו שישחטו לתקן לראות ונא נא אליכם  מתחנן אני וע"כ
אתם וע "כ  זצ "ל, צאנז חסידי  אתם הלא עלי, גדול ולפלא מונחת, שחיטה שנים
באופן  לשחוט התרתם ואיך התורה, מן  אסור  שחדש מכונה, מצות אוכלים לא

?החדש 

 הרבני אחד
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תלוי' השחיטה נגד מעורר   ז"ל סילווער  אליעזר  ר ' הרב
[פט]). ג' חוברת עשירית , שנה תשי"ט, טבת  בחודש המאור   בירחו (נדפס

הצדיק  הגאון להרב שליט"א  זילבער  מוהר"א שכתב במכתב שם בהמאור  וז"ל 
שליט"א: דייטש ליפא  י"ט חנני' מוה"ר

לידי "נ  בנד"ז: לו כותב  סינסינטי  אב "ד  שליט"א זילבער מוהר"א  האדיר  הגאון
ולכלה במדינה הטהרה מצב  להטבת נפלא עסקן בש"ט, המוכתר הגאון הרב
דייטש  ליפא יו"ט חנני' מוה"ר דרכיו בכל וחרד  ירא ישראל, כרמי מן הקוצים 

וכו '... העלמע דק"ק אב"ד  שליט"א,

התלוי' השחיטה על

העירות ברוב שהתנהגו תלוי ' שחיטה נגד פקפוקי על  ונימוקי טעמי אודיעו ו.
הרידב"ז  גמור  באיסור אסר ושכבר  האחרונות, בשנים במדינה המטבחים ובתי
אח"ז  אני אסרתי  וכן בדענווער . פה כשהי ' שנה חמשים לפני  וצפת מסלוצק
הרעש  את מנענע התלויות והגסות השורים של הראש המחזיק שהנכרי  בראותי 
אל  ראשה  להטות מתאמצת כשהבהמה ובפרט רבות, פעמים השחיטה בעת
מסייע  כמו ונמצא הסכין, על  הראש ודוחק השחיטה בעת בידיו מהפכה הצד
על  הראש מוליך הנכרי יחד, שוחטים  ונכרי ישראל  וכמו בשחיטה, ממש
הוא דוחק שלפעמים מלבד  הצואר. על הסכין נגדו מוליך  והשוחט  הסכין ,
תלוי'. שחיטה  ואסרתי פעמים הרבה ראיתי וכזה הסכין. על הראש את הנכרי

על  הי' השחיטה פקודתי  תחת שהיו המטבחים ובבתי  שהייתי  בעירות  ובס"ד
בנוי  הגדולים  מטבחים  בתי כל שנים לפני עד נהגו וכה הבהמה כשמונחת  האר
ונמסרה הת"ח  זקני  הרבנים  מות אחרי  ורק  וכו', בוסטון ושיקאגו, יורק
שאלם מבלי אחד אחד המטבחים בתי  ממוני  תקנו הצעירים לפיקוח השחיטה

מהם. בכמה יש נבלה שספק אעמודה משמרתי  על ואני  הזקנים, הרבנים את

שלו, הננו בברכה
זילבער אליעזר
לאגה "ק  הרב זצ"ל, צמח בונ ר' בהרה"ג 
דארה"ב אגוה"ר נשיאות ראש סינסינעטי, פה 

נ.ב.

ח בספר בשנתראה שנדפס פרידמאן צבי אהרן ר ' השו"ב  מהרה"ג טוב ן
נשמע  ולא נראה לא עדיין אשר  בשחיטה חידוש שמה שהנהיגו שמה תרל"ה,
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מאכיל  הדרך זה על  והשוחט כן לשחוט אסור  שלפענ"ד ישראל, תפוצות בכל
שלא ויזהר ישמר בלבבו נוגע ה' יראת אשר  וכל ספק, בלתי לישראל טריפות
הלזה. בתועבה נפשו יטמא ולא ירצה לא הוא פיגול כי  הלזה זבח מבשר  לאכול 
הקדש  בעבודת  ומשמש שעומד שנים מל "ג יותר  שזה אף עצמו על ומעיד
ושא"א הזה בדרך לשחוט אומן לשום אופן בשום אפשר שאי  אומר בשחיטה,
שמביא יעו"ש הרבים  ולהחטיא  לחטוא הזאת הגדולה הרעה לעשות ה' לירא

שמה. עושים רעות ששתים

הרגליים שני  בחבל שקושרים הגסות, בהמות בשחיטת יארק בנוא שנוהגין א.
המטבחיים, בבית מלמעלה בגלגל הקבוע להחבל  נקשר והחבל האחוריים,
עד  רגלי' בשני  הבהמה את ומושך  הגלגל, עם עולה והחבל הגלגל את וסובבים
ורגלי ' צדי ', על ומונחת לאר ונופלת  הקדמיים, רגלי ' על לעמוד יכולה  שאינה
ומשרתי  כרצונה, אותם ולפרכס לנענע ויכולה כלל, אסורים אינם  הקדמיים
עד  באר קרניו שתי  על הראש את ומעמידים בחזקה ראשה תופסים הטבחים
במהירות השוחט ובא מתוח, והצואר  הראש עם ולפרכס לנענע יכולה שאינה
הקדמיים הרגליים ידי על  ילקה שלא ירא כי  יען לשוחטה גדול ובפחד  בבהלה

אסורים. שאינם הבהמה של 

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

אותה. ושוחטין בראשה ומחזיקין האר על  הבהמה

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

בהם. הבהמה תפרכס שמא אסורים, אינם אשר  הקדמיים הבהמה מרגלי

דבר, שום על  נסמך  אינו  כי  מתנענע , בוודאי  התלוי דבר כל אשר  ידוע וזה
בוודאי  אז הסכין על הצוואר  לדחוק עוד  עוזרים הטבחים שמשרתי ובפרט

ינענ  אם ואף ודרסה.מתנענע, שהיי' תהי ' קצת, רק  ע

עין  כהרף רק שתהי ' ואף תלוי, באשם אשמים הם שכולם בעיני ראיתי  וזה
כשהשור נבהל שאינו שוחט כל  לומר יכול וכי  שביארנו, כמו לחוש ראוי 
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תלוי' השחיטה נגד מעורר   ז"ל סילווער  אליעזר  ר ' הרב
[פט]). ג' חוברת עשירית , שנה תשי"ט, טבת  בחודש המאור   בירחו (נדפס

הצדיק  הגאון להרב שליט"א  זילבער  מוהר"א שכתב במכתב שם בהמאור  וז"ל 
שליט"א: דייטש ליפא  י"ט חנני' מוה"ר

לידי "נ  בנד"ז: לו כותב  סינסינטי  אב "ד  שליט"א זילבער מוהר"א  האדיר  הגאון
ולכלה במדינה הטהרה מצב  להטבת נפלא עסקן בש"ט, המוכתר הגאון הרב
דייטש  ליפא יו"ט חנני' מוה"ר דרכיו בכל וחרד  ירא ישראל, כרמי מן הקוצים 

וכו '... העלמע דק"ק אב"ד  שליט"א,

התלוי' השחיטה על

העירות ברוב שהתנהגו תלוי ' שחיטה נגד פקפוקי על  ונימוקי טעמי אודיעו ו.
הרידב"ז  גמור  באיסור אסר ושכבר  האחרונות, בשנים במדינה המטבחים ובתי
אח"ז  אני אסרתי  וכן בדענווער . פה כשהי ' שנה חמשים לפני  וצפת מסלוצק
הרעש  את מנענע התלויות והגסות השורים של הראש המחזיק שהנכרי  בראותי 
אל  ראשה  להטות מתאמצת כשהבהמה ובפרט רבות, פעמים השחיטה בעת
מסייע  כמו ונמצא הסכין, על  הראש ודוחק השחיטה בעת בידיו מהפכה הצד
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מהם. בכמה יש נבלה שספק אעמודה משמרתי  על ואני  הזקנים, הרבנים את

שלו, הננו בברכה
זילבער אליעזר
לאגה "ק  הרב זצ"ל, צמח בונ ר' בהרה"ג 
דארה"ב אגוה"ר נשיאות ראש סינסינעטי, פה 

נ.ב.

ח בספר בשנתראה שנדפס פרידמאן צבי אהרן ר ' השו"ב  מהרה"ג טוב ן
נשמע  ולא נראה לא עדיין אשר  בשחיטה חידוש שמה שהנהיגו שמה תרל"ה,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לגשאלות

מאכיל  הדרך זה על  והשוחט כן לשחוט אסור  שלפענ"ד ישראל, תפוצות בכל
שלא ויזהר ישמר בלבבו נוגע ה' יראת אשר  וכל ספק, בלתי לישראל טריפות
הלזה. בתועבה נפשו יטמא ולא ירצה לא הוא פיגול כי  הלזה זבח מבשר  לאכול 
הקדש  בעבודת  ומשמש שעומד שנים מל "ג יותר  שזה אף עצמו על ומעיד
ושא"א הזה בדרך לשחוט אומן לשום אופן בשום אפשר שאי  אומר בשחיטה,
שמביא יעו"ש הרבים  ולהחטיא  לחטוא הזאת הגדולה הרעה לעשות ה' לירא

שמה. עושים רעות ששתים

הרגליים שני  בחבל שקושרים הגסות, בהמות בשחיטת יארק בנוא שנוהגין א.
המטבחיים, בבית מלמעלה בגלגל הקבוע להחבל  נקשר והחבל האחוריים,
עד  רגלי' בשני  הבהמה את ומושך  הגלגל, עם עולה והחבל הגלגל את וסובבים
ורגלי ' צדי ', על ומונחת לאר ונופלת  הקדמיים, רגלי ' על לעמוד יכולה  שאינה
ומשרתי  כרצונה, אותם ולפרכס לנענע ויכולה כלל, אסורים אינם  הקדמיים
עד  באר קרניו שתי  על הראש את ומעמידים בחזקה ראשה תופסים הטבחים
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הפילו  אשר זה דרך על ששחטו  אבותינו ואבות אבותינו  נהגו כן בהם  גם 

אותה. ושוחטין בראשה ומחזיקין האר על  הבהמה

עד  הבהמה כל  בגלגל להעלות  טבחים מאיזה שם שנתחדש בדבר מתאונן ב.
ומגיעים לאר , סמוך  הקדמיים ורגלי ' וראשה באויר  האחוריים ברגלי' שתלוי'
השור אוחזים הטבחים ומשרתי למעלה מלמטה וחותך  הצואר  נגד עד מלמטה
מלמטה וחותך  הצואר  נגד מלמטה סכינו ומכניס השוחט ובא קרניו, בשתי
והשוחט הסכין, על הצואר עם הראש את דוחקים הטבחים ומשרתי למעלה,
ונבהל  ירא כי הבהמה, בצד אלא לעמוד מקום  לו  אין והשוחט נגדם, שוחט
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דבר, שום על  נסמך  אינו  כי  מתנענע , בוודאי  התלוי דבר כל אשר  ידוע וזה
בוודאי  אז הסכין על הצוואר  לדחוק עוד  עוזרים הטבחים שמשרתי ובפרט

ינענ  אם ואף ודרסה.מתנענע, שהיי' תהי ' קצת, רק  ע

עין  כהרף רק שתהי ' ואף תלוי, באשם אשמים הם שכולם בעיני ראיתי  וזה
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות לד 

הירא כל כדרך קצת, רק יבהל השוחט אם  ואף ברגליו, לפרכס מתחיל
דרסה והיא יותר  עוד דוחקין לפרכס מתחיל כאשר הטבחים ומשרתי  לנפשו ,

שום בלי ספק.וודאית
הצוואר דוחקין באין אף למעלה מלמטה לשחוט אוסרין  אנו הרי זאת כל מלבד
וודאית דרסה  משום ואסורה הסכין על הצוואר בחוזק דוחקין  ובנד"ד הסכין על

לו) מסייע  ועכו "ם ישראל כשוחטין דהוי  עוד  לעורר  השוחטים(ויש אותן על לגזור  וראוי ,
מוחה ואינו למחות בידו שיש מי  וכל הזאת, התועבה עוד יעשו ולא יזידון שלא
שהיא שאומרים זה באופן השוחטים לדברי תאמינו אל הדין. את ליתן עתיד
וכו' כן האומרים בנפשותם וחוטאים ואדם אלקים בעיני  היא רעה יפה, שחיטה

רח"ל . יעו"ש  וכו '

שנה  60 מ למעלה   נמש תשע"ה  תש"ח 17 # שואה 

שואה   הזמ כל  ומביאי הביאו הקדושה בארצינו  המכשירי הרבני
רח "ל  חדשה

עשרות - נושרים ממיליון יותר  הקדושה בארצנו הנושרים כל  על אשמים הם 
הכל  רבותי / בעולם כמותכם שאין הרוצחים אתם / ואלמנות יתומים אלפים

האלו  הטריפות מכל  לאכול תפסיקו ממש גאולתכםטריפה זמן הגיע רבותי  / !
עם ישראל  עם את שמכשילים רב הערב  רבני נגד למלחמה כולכם תצאו

והטריפות הגדולת !!!השחיטות
המצב  על נכתוב  ועכשיו הברית, בארצות שנה כ -40 לפני כתבנו לעיל  הנזכר  כל
גרוע  יותר  אחוזים 200 פי  בארץ כאן השחיטות של הכשרות הקדושה. בארצינו
המהירה השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית, מארצות
והשוחט העוף , את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות משש יותר  ששוחט שמי
נתפרסם וגם הגדולים הרבנים כל  אסרו וזה לשחיטה, הראש את אוחז  רק

בשו"ת.
הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת לשעה,(קעפעל עופות 600 רק  לשחוט מותר  ,

אולי  יכולים ובה "מ גדול בדעיבד ורק המומחה הטוב הכי לשוחט רק [וזה
מכסימום מ-250 יותר  לשחוט אסור  היה ביד העוף בלקיחת אז זה], את  להכשיר 

א לבד  אוחז כשהשוחט לשעה, 900-1200 שוחטים בארץ כאן והאמת תלשעה,
ביד . העוף כל 

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות להשאלות

וממילא זה, את יאחז שהגוי במקום ביד העוף כל את  אוחז השוחט בארץ כאן
ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה  שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד
בהקדמה ירושלמי] על ספר  [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר  וטריפות נבילות

באריכות. הרידב"ז שכתב מה למעלה  ראה התורה, על  חיבורו של

שנה  45 לפני תש"ל  18 # שואה

בארצות ודם חלב ופריפות נבילות המאכילי נגד שנה 50 של הגדולה המלחמה
עד  המעוררים, את פעמים כמה שהרגו וכמעט חרדים, רבנים תחת הברית
שבת שומרים לא אבל שטריימלעך עם  שהולכים אפילו מהדת  יצאו שרובם

וכו'.

כמו ישראל באלוקי לכפור האד את  מביא חלב  אכילת   הסבר
וזכרו . שמו ימח צבי שבתי אצל שראינו

צבי  ששבתי איך - שבירושלים הגדול דין מבית עדות גביית נביא לזה ובנוסף 
הברכה זה על ועשה כרת איסור שהיא הכליות חלב אותם והאכיל מנין ◌ֶ◌ֵלקח
תורת בספר  שמובא כמו אסוּ רים, מּת יר העולם מלך אלקינו ד' אתה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַברוך
שבתי  נגד  וכתבים מאמרים קבוצת  והיא זצ"ל מעמדין יעקב לרבינו הקנאות
בירושלים צילום בדפוס ונדפס  תקי "ב . באמסטערדאם נדפס סודו, ומתי צבי

וז"ל : מקור, הוצאת ע"י תשל "א

ואתא הוינא, כחדא דינא בי תלתא במותב תוב"ב: בירושלים עדות קבלת טופס
עדות בתורת והעיד ספרדי איש חביב  משה מהו"רר הכולל החכם לקדמנא

בירושלים(בלשונו) חכמים תלמידי בין הדבר שמפורסם מעיד אני בלה"ק : וז"ל ,
לעשרה כליות חלב האכיל  דתו, שהמיר קודם תר"ו  צבי  ששבתי  וחברון ,
פסח, אכילת כסדר והאכילם  לארץ  בחוץ פסח  להקריב להם צוה גם מישראל,
וגם אסוּ רים, מּת יר  ה' אתה ברוך הנוסחא, בזו חלב אכילת על ברכה עשה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַגם 
כך  ואחר  זה דבר  כן גם שעשה גדול תורה בעל  אחד מאדם  זה דבר שמעתי
משיח שהוא עצמו על  צבי  שבתי  גילה  תכ"ה  שבשנת שמעתי גם תשובה, עשה
ור"מ אב "ד יצחקי  אברהם  הרב הכולל מהחכם שמעתי  עוד דוד ...... בן
מהור "ר הכולל החכם הגדול מרבו ששמע תוב"ב, ירושלים בעיה"ק דספרדים

ג אף משה וזכרו, שמו ימח צבי  לשבתי מבזה הייתי  לא מתחילה אומר , לאנטי
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הירא כל כדרך קצת, רק יבהל השוחט אם  ואף ברגליו, לפרכס מתחיל
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שום בלי ספק.וודאית
הצוואר דוחקין באין אף למעלה מלמטה לשחוט אוסרין  אנו הרי זאת כל מלבד
וודאית דרסה  משום ואסורה הסכין על הצוואר בחוזק דוחקין  ובנד"ד הסכין על

לו) מסייע  ועכו "ם ישראל כשוחטין דהוי  עוד  לעורר  השוחטים(ויש אותן על לגזור  וראוי ,
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המהירה השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית, מארצות
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תורת בספר  שמובא כמו אסוּ רים, מּת יר העולם מלך אלקינו ד' אתה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַברוך
שבתי  נגד  וכתבים מאמרים קבוצת  והיא זצ"ל מעמדין יעקב לרבינו הקנאות
בירושלים צילום בדפוס ונדפס  תקי "ב . באמסטערדאם נדפס סודו, ומתי צבי

וז"ל : מקור, הוצאת ע"י תשל "א

ואתא הוינא, כחדא דינא בי תלתא במותב תוב"ב: בירושלים עדות קבלת טופס
עדות בתורת והעיד ספרדי איש חביב  משה מהו"רר הכולל החכם לקדמנא

בירושלים(בלשונו) חכמים תלמידי בין הדבר שמפורסם מעיד אני בלה"ק : וז"ל ,
לעשרה כליות חלב האכיל  דתו, שהמיר קודם תר"ו  צבי  ששבתי  וחברון ,
פסח, אכילת כסדר והאכילם  לארץ  בחוץ פסח  להקריב להם צוה גם מישראל,
וגם אסוּ רים, מּת יר  ה' אתה ברוך הנוסחא, בזו חלב אכילת על ברכה עשה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַגם 
כך  ואחר  זה דבר  כן גם שעשה גדול תורה בעל  אחד מאדם  זה דבר שמעתי
משיח שהוא עצמו על  צבי  שבתי  גילה  תכ"ה  שבשנת שמעתי גם תשובה, עשה
ור"מ אב "ד יצחקי  אברהם  הרב הכולל מהחכם שמעתי  עוד דוד ...... בן
מהור "ר הכולל החכם הגדול מרבו ששמע תוב"ב, ירושלים בעיה"ק דספרדים

ג אף משה וזכרו, שמו ימח צבי  לשבתי מבזה הייתי  לא מתחילה אומר , לאנטי



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות לו

שמו  ימח צבי שבתי של יד כתב שראיתי אחר  רק בו, מאמין הייתי שלא  פי על
אלקיכם הוי "ה אני עצמו את וחתם בו, מאמין שהיה לאחד לכאן  שכתב  וזכרו
בכל  אותו מחרים אני זה אחר ככתיבתו, הקדוש שם  שכתב דהיינו צבי, שבתי

ויום. יום

שליט"א מקאשוי אדמו"ר  כ"ק הקדוש הגאון  של הגדולה המלחמה א.
הברית. בארצות הניקור  פירצת על  תשמ"ג )במלחמתו – תשל"ט (בשנת 

זצוקלה"ה, מקלויזנבורג האדמו"ר  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה ב.
בי"ג הגדולה  בדרשתו ודם, חלב וטריפות נבילות המאכילי  נגד במלחמתו

רחמים. של תשמ"ג )מדות – תשל"ט מאת(בשנת - עשרה שלש ברית ומאמר  דרוש -
שליט"א הלברשטאם יהודה יקותיאל  מרן הגה"ק  אדומו"ר קדושת כבוד 
שנת מדות י "ג ביום - רב בקהל  צדק  בשר  אשר - צאנז אבדק "ק [זצוקללה"ה]
אדמו"ר כ"ק  והטהור  הקדוש הצדיק מהגאון  קורא וקול דרשה - לפ"ק. תש"נ
המכשירים הרבנים נגד אש  להבות  חוצב בקול  שיצא זצוקללה"ה מקלויזנבורג
רחמנא ישראל, להכלל ודם חלב וטריפות נבילות שמאכילים המכשילים
כ "ק  גראס , יהודה שלום  רבי מהגה"צ - י "ב . חלק ניקור ספרי  מקובץ ליצלן.

שליט"א. מהאלמין אדמו"ר מרן

נגד  במלחמתו שליט"א מהאלמין אדמו"ר  כ "ק של הגדולה המלחמה ג.
הברית. בארצות טריפות המאכילי

נגד  במלחמתו  שליט"א שיין יהודה הרב  הגאון של  הגדולה המלחמה ד.
כסף  בצע עבור  עצמו את שמכר  ווייסמאנדעל, הרב הגדול  טריפות המאכיל
ונגד  הברית, בארצות ביותר הגדולים טריפות מהמאכילי  רובאשקין למשפחת

היינימאן. הרב

בס "ד 

קורא  קול

היינימאן  משה  הרב של טיבו חכםמה תלמיד  באמת הוא האם  לו ? יש האם ?
ובדיקות בשחיטות וטריפותידיעה נבילות ספק בגדר הוא שחיטתו ומדוע ??

ישר לדעת הוא עופות שחיטות על המכשיר רב  של היסודות שיסוד כידוע
יו"ד  בשו"ע המובאים  למיניהם  ובדיקות שחיטה של ההלכות כל את והפוך
הן  אם  המזדמנות שאלות לפסוק הוא המכשיר רב  של תפקידו כי א', חלק
הקשות העבודות  מן הוא אלו  במקצועות  וההוראה כשר. או ונבילה  טריפה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לזשאלות

לאלפיהם הדינים ופרטי  והמסופעות  הרבות  ההלכות  מפני  וזאת שבקודש,
בתחומי  מיוחדים הוראה מורי ממנים היו כבר התלמוד ובזמן בה. הכרוכות

טריפות של  זו במסכת הלכה ע "ב )(עיין נ"ה דף .חולין 

בתמימות, חשבנו היינימאן הרב של הטריפות" "פרשת פרסום לפני ובאמת
ובדיקות, שחיטות בתחומי ובמיוחד בתורה מופלג ת"ח הוא היינימאן  שהרב
בעניני  ורגל יד  לו שאין לנו נודע ודרישות  וחקירות בירורים לאחר  אמנם -
מושג קצת לקוראים לכם לתת  בכדי  בפרט. ובדיקות ובשחיטות בכלל  הלכה
גביית ע "י  ששמענו  עובדות כמה לכם אספר אלו, בענינים ידיעתו גודל  על

היינימאן. משה להרב ביותר  הקרובים המשגיחים מאחד עדות

גאלדבערגער, נתן הרב בשם  משגיח  עובד גליל" "פאלס  בשחיטת א. סיפור 
ומכיון  טריפה. ומה כשר  מה פוסק והוא אליו, מביאים המזדמנות  השאלות  וכל
של  לכמות הגיע וממילא ביסודיות , שאלה כל  בודק גאלדבערגער שהר "נ

וכדומה. דאטמא בבוקא או מעיים בבני  כמו טריפות,

משה הרב שם  הי' ובמקומו מעבודתו גאלדבערגער  הרב החסיר אחת פעם
פה הסתכל נפלאה במהירות וממש - השאלות , כל  את אליו והביאו היינימאן
11 לו היו שחיטה של שעות ג' ובמשך טריף, ומה כשר מה פסק  ומיד ושם
שחיטה שעות  בג' כלל בדרך  היו גאלדבערגער הרב שאצל בזמן בו טריפות,
משגיח שם  והי ' עופות. מ25.000 יותר שוחטים שעות וב4 טריפות, 52 בערך
הרבה מטריף הי' גאלדבערגער הרב היינימאן, הרב את ושאל  הנ"ל את שראה

הכשיר היינימאן שהרב ?שאלות

להרב  אותם והראה הכשיר, היינימאן שהרב עופות כמה לקח הזה והמשגיח
אותם הכשרת איך לו ואמר  שהםהיינימאן, מעים בבני בבירור רואים הנה ?

הרב  ולא אתה לא  היינימאן, הרב לו השיב טריפה. - מעיים הבני וניקב  ניקבו
אלו בהלכות מבינים  המשגיחיםגאלדבערגער על סומך  היינימאן הרב  איך כן, אם פלא: (והוא

שם נמצא לא שהוא מתי  .?)שלו

"פאלס  של  המנהל  אליו בא כהרגילו, לעבודתו, חזר גאלדבערגער כשהרב
הרב  עופות. הרבה כ "כ  לי  מטריף אתה מה עליו, וצעק ברעסקי , מר גליל ",
- מטריף, שאתה מהמספר שליש אלא הטריף ולא במקומך, פה הי ' היינימאן

וד"ל . פרנסתו, שיאבד מחשש תמידי בפחד נמצא גאלדבערגער הרב ומאז

הי ' עוף שכל  באירופה אחד רב של המעשה כידוע עוד , פה להוסיף  אני וחייב 
לכלבים העופות כל זורק אתה מדוע אותו ושאלו לכלב , -?זורק להם , והשיב
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שמו  ימח צבי שבתי של יד כתב שראיתי אחר  רק בו, מאמין הייתי שלא  פי על
אלקיכם הוי "ה אני עצמו את וחתם בו, מאמין שהיה לאחד לכאן  שכתב  וזכרו
בכל  אותו מחרים אני זה אחר ככתיבתו, הקדוש שם  שכתב דהיינו צבי, שבתי

ויום. יום

שליט"א מקאשוי אדמו"ר  כ"ק הקדוש הגאון  של הגדולה המלחמה א.
הברית. בארצות הניקור  פירצת על  תשמ"ג )במלחמתו – תשל"ט (בשנת 

זצוקלה"ה, מקלויזנבורג האדמו"ר  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה ב.
בי"ג הגדולה  בדרשתו ודם, חלב וטריפות נבילות המאכילי  נגד במלחמתו

רחמים. של תשמ"ג )מדות – תשל"ט מאת(בשנת - עשרה שלש ברית ומאמר  דרוש -
שליט"א הלברשטאם יהודה יקותיאל  מרן הגה"ק  אדומו"ר קדושת כבוד 
שנת מדות י "ג ביום - רב בקהל  צדק  בשר  אשר - צאנז אבדק "ק [זצוקללה"ה]
אדמו"ר כ"ק  והטהור  הקדוש הצדיק מהגאון  קורא וקול דרשה - לפ"ק. תש"נ
המכשירים הרבנים נגד אש  להבות  חוצב בקול  שיצא זצוקללה"ה מקלויזנבורג
רחמנא ישראל, להכלל ודם חלב וטריפות נבילות שמאכילים המכשילים
כ "ק  גראס , יהודה שלום  רבי מהגה"צ - י "ב . חלק ניקור ספרי  מקובץ ליצלן.

שליט"א. מהאלמין אדמו"ר מרן

נגד  במלחמתו שליט"א מהאלמין אדמו"ר  כ "ק של הגדולה המלחמה ג.
הברית. בארצות טריפות המאכילי

נגד  במלחמתו  שליט"א שיין יהודה הרב  הגאון של  הגדולה המלחמה ד.
כסף  בצע עבור  עצמו את שמכר  ווייסמאנדעל, הרב הגדול  טריפות המאכיל
ונגד  הברית, בארצות ביותר הגדולים טריפות מהמאכילי  רובאשקין למשפחת

היינימאן. הרב

בס "ד 

קורא  קול

היינימאן  משה  הרב של טיבו חכםמה תלמיד  באמת הוא האם  לו ? יש האם ?
ובדיקות בשחיטות וטריפותידיעה נבילות ספק בגדר הוא שחיטתו ומדוע ??

ישר לדעת הוא עופות שחיטות על המכשיר רב  של היסודות שיסוד כידוע
יו"ד  בשו"ע המובאים  למיניהם  ובדיקות שחיטה של ההלכות כל את והפוך
הן  אם  המזדמנות שאלות לפסוק הוא המכשיר רב  של תפקידו כי א', חלק
הקשות העבודות  מן הוא אלו  במקצועות  וההוראה כשר. או ונבילה  טריפה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לזשאלות

לאלפיהם הדינים ופרטי  והמסופעות  הרבות  ההלכות  מפני  וזאת שבקודש,
בתחומי  מיוחדים הוראה מורי ממנים היו כבר התלמוד ובזמן בה. הכרוכות

טריפות של  זו במסכת הלכה ע "ב )(עיין נ"ה דף .חולין 

בתמימות, חשבנו היינימאן הרב של הטריפות" "פרשת פרסום לפני ובאמת
ובדיקות, שחיטות בתחומי ובמיוחד בתורה מופלג ת"ח הוא היינימאן  שהרב
בעניני  ורגל יד  לו שאין לנו נודע ודרישות  וחקירות בירורים לאחר  אמנם -
מושג קצת לקוראים לכם לתת  בכדי  בפרט. ובדיקות ובשחיטות בכלל  הלכה
גביית ע "י  ששמענו  עובדות כמה לכם אספר אלו, בענינים ידיעתו גודל  על

היינימאן. משה להרב ביותר  הקרובים המשגיחים מאחד עדות

גאלדבערגער, נתן הרב בשם  משגיח  עובד גליל" "פאלס  בשחיטת א. סיפור 
ומכיון  טריפה. ומה כשר  מה פוסק והוא אליו, מביאים המזדמנות  השאלות  וכל
של  לכמות הגיע וממילא ביסודיות , שאלה כל  בודק גאלדבערגער שהר "נ

וכדומה. דאטמא בבוקא או מעיים בבני  כמו טריפות,

משה הרב שם  הי' ובמקומו מעבודתו גאלדבערגער  הרב החסיר אחת פעם
פה הסתכל נפלאה במהירות וממש - השאלות , כל  את אליו והביאו היינימאן
11 לו היו שחיטה של שעות ג' ובמשך טריף, ומה כשר מה פסק  ומיד ושם
שחיטה שעות  בג' כלל בדרך  היו גאלדבערגער הרב שאצל בזמן בו טריפות,
משגיח שם  והי ' עופות. מ25.000 יותר שוחטים שעות וב4 טריפות, 52 בערך
הרבה מטריף הי' גאלדבערגער הרב היינימאן, הרב את ושאל  הנ"ל את שראה

הכשיר היינימאן שהרב ?שאלות

להרב  אותם והראה הכשיר, היינימאן שהרב עופות כמה לקח הזה והמשגיח
אותם הכשרת איך לו ואמר  שהםהיינימאן, מעים בבני בבירור רואים הנה ?

הרב  ולא אתה לא  היינימאן, הרב לו השיב טריפה. - מעיים הבני וניקב  ניקבו
אלו בהלכות מבינים  המשגיחיםגאלדבערגער על סומך  היינימאן הרב  איך כן, אם פלא: (והוא

שם נמצא לא שהוא מתי  .?)שלו

"פאלס  של  המנהל  אליו בא כהרגילו, לעבודתו, חזר גאלדבערגער כשהרב
הרב  עופות. הרבה כ "כ  לי  מטריף אתה מה עליו, וצעק ברעסקי , מר גליל ",
- מטריף, שאתה מהמספר שליש אלא הטריף ולא במקומך, פה הי ' היינימאן

וד"ל . פרנסתו, שיאבד מחשש תמידי בפחד נמצא גאלדבערגער הרב ומאז

הי ' עוף שכל  באירופה אחד רב של המעשה כידוע עוד , פה להוסיף  אני וחייב 
לכלבים העופות כל זורק אתה מדוע אותו ושאלו לכלב , -?זורק להם , והשיב
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את אוכל הכלב אם סימן, לי  יש  לכן  - אותו תשליכון לכלב בתורה כתיב  כי
כשר. הוא הרי לאו ואם נבילה, שהוא הסימן הרי העוף,

אלא - לאו אם כשר אם לבדוק העופות משליך לא לכלב גם זה היינימאן והרב
לכשר, או לטריפה וזורק  הטוב, כרצונו  עופות מוריד  הוא הליין מרוצת כדי תוך
הוא להטריף ושצריך מטריף, הוא להכשירם שצריך עופות ההיפך, ועוד
היינימאן  להרב  לקנות "פאלס" של בתים לבעלי כסף די  אין האם - מכשיר,

טריפות. בהלכות לפסוק מלומד גדול... "כלב" איזה

שליט"א, בלאו הרב ששמו משגיח  עובד גליל" "פאלס בשחיטת ב'. סיפור 
הוא בלאו הרב שקבלנו , העדות גביית לפי היינימאן. משה הרב בשביל שעובד 
השוחטים של  הצעקות שמע בערך, שנה לפני וכשהתחיל  מרבים, שמים ירא
הרב  וטריפות. בנבילות  יהודים ולהכשיל  כזאת במהירות לעבוד יכולים שאינם
נכשלים שאכן למסקנה, והגיע המצב את בירר הענין , לו כאב  שמאוד בלאו
וצריך  טוב לא שהמצב לו, ואמר  היינימאן משה להרב  הלך וטריפות. בנבילות
בעצמו  והוא מכשלה, שום  שאין היינימאן  הרב לו השיב המכשלה. את לתקן
כמו  ומהודרת  כשירה שחיטה עוד ואין וספק, חשש שום בלי מהעופות אוכל
עם יותר  התווכח  ולא כרגיל בעבודתו המשיך בלאו הרב היינימאן. הרב של
לאדם שליט"א בלאו הרב אמר  זה , סיפור אחרי ימים כמה - היינימאן הרב
והלוואי  "גליל", של העופות את קונה גולם העולם כל איך מבין שאיננו  אחד ,
שאסור ולהודיע קצהו ועד העולם מקצה  זעקה קול  להקים יכול הייתי אם 
אלא ברירה לי אין לכן מטירוריזם , אני מפחד  אבל - אלו מעופות לאכול 

לשתוק.

מאוד  חשוב  בתפקיד שם שמשרת  חשוב אחד רב יש בדעטרויט ג': סיפור 
ובכשרות תורה בלייקוואוד )בהרבצת שנים כמה יחד למדנו הקרובים, מידידיי  הוא זה פעם(רב  .

מה לו שיבאר  בתמימות, אותו ושאל היינימאן משה הרב עם  זה רב נפגש אחת
זה אם לחפש שצריך לו השיב  היינימאן והרב מעיים. בבני  לבדוק צריך בדיוק
לאו. - לו והשיב מעים, בבני שאלות עוד  אין האם אותו , לשאול והמשיך קרוע,
כל  את לי  וסיפר שמחה באיזה אותי  פגש שבוע אחרי  - לדרכו הלך זה ורב 

הסיפור.

של  בליין עברו נבילות עופות עשרות שכמה סיפור  הי' א' פעם ד : סיפור 
מהו  היינימאן הרב  את שאלו והשוחטים העופות, בשאר ונתערבו השחיטה
ג' סעיף  ק"א בסי ' המבואר  בנוצתה נתערב מטעם להתיר אפשר  האם הדין,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לטשאלות

בטלה באחרות  שנתערבה בנוצתה תרנגולת המחבר , שהווז"ל עם(מכיון עדיין א

עוד...הנוצות) עיי"ש וכו' שהוא כמות  האורחים לפני  להתכבד ראויה אינה שהרי
רוב  כי מותרים, העופות  בוודאי - גאונותו ברוב היינימאן הרב להם השיב
הוסיף  ועוד וכו'... ברובא בטיל ובמילא כשרים הם הרי העופות של הנוצות
ונשא, רם גדול  מצחוק התגלגלו  שם  שעמדו השוחטים וכהנה... כהנה סברות
שהרב  יתכן ואיך משיסטער. אפילו מעולם שמעו לא עוד כזו הארצות עם -
אפילו  בנוצתה, נתערב דין  זה מה ידע לא שלנו המכשיר הרב שהוא היינימאן
יש  היומי דף של  השיעור  את ושומע הוואקמען לעבודתו יום כל  שנוסע הפועל
הבליעל  הרב  הוא ומה מי מכל  יותר מוכיח זה סיפר  - זה בדין מושג כבר לו

הזה...

גמוררבותי  הארץ עם הוא היינימאן משה הרב !!

צריך  מעיים בבני  והלא טריפה, הוא מעיים הבני שניקב  היא מפורשת הלכה
תחת נקב ושיהי' נפוח  קצת שיהי ' שכיח מאוד  ששם ה"גבעיל" במקום לבדוק
בעמפייר כמו מעיים, בבני השחיטות בכל יום כל  יש טריפות והרבה הנפיחה,

לבדוק שצריך  דיבי " ה"סניא עם ומה וכו'... בוויינלאנד  מצוי)או לא זה אבל (אמנם 
אותו. לבדוק חייבים להלכה

דיבי", "סניא זה ומה "גבעול " זה מה יודע  אינו היינימאן שהרב כ "כ  אני  בטוח
אין  מעיים הבני  קרוע אם ואדרבה, בנק... איזה של  שם שזהו חושב הוא אולי
נקרע  ואם - דטבחא ידא במשמוש נקרע דלפעמים תולים אנו כי להטריף,
מלהאכיל  זה בליעל  אדם  יחרד לא ואיך לחיות, כלל יכול  העוף אין מחיים

בישראל  ?טריפות

בגמרא ז"ל. חכמינו של  חרדתם מדת וראה ג')בוא דף ובהוריות ז' דף מובא,(סנהדרין
כל  את סביבו מאסף הי ' טריפות בעניני שאלה לפניו  הביאו כאשר אשי , שרב 
"כי  מעשהו, את הסביר וכך בנידון, ולתת לשאת כדי  אלו בהלכות הבקיאים
הקורה, מן קטנה  נסורת אלינו שתגיע פירוש, מכשורא", שיבא דלימטיין היכי 
יהי ' ולא כולם בין העונש יתחלק בתשובתם, המשיבים יטעו שאם וכוונתו,

בלבד . עליו טעון הכבד המשא

לזו", דומה  זו בטריפות אומרים "אין מובא, ע"ב  מ"ח  דף חולין ובמסכת
לברר צריך אלא  והשוואות, היקשים לעשות אפשרות אין טריפות בדיני  כלומר,

מחייבתכ  הטריפות או הכשרות קביעת אלא בלבד, זו ולא לגופו, ופרט פרט ל
ולקבוע  הנידון האבר של  במצבו בדיוק  ולהתמצות להבחין יכולת יהי' שלהרב



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות לח

את אוכל הכלב אם סימן, לי  יש  לכן  - אותו תשליכון לכלב בתורה כתיב  כי
כשר. הוא הרי לאו ואם נבילה, שהוא הסימן הרי העוף,

אלא - לאו אם כשר אם לבדוק העופות משליך לא לכלב גם זה היינימאן והרב
לכשר, או לטריפה וזורק  הטוב, כרצונו  עופות מוריד  הוא הליין מרוצת כדי תוך
הוא להטריף ושצריך מטריף, הוא להכשירם שצריך עופות ההיפך, ועוד
היינימאן  להרב  לקנות "פאלס" של בתים לבעלי כסף די  אין האם - מכשיר,

טריפות. בהלכות לפסוק מלומד גדול... "כלב" איזה

שליט"א, בלאו הרב ששמו משגיח  עובד גליל" "פאלס בשחיטת ב'. סיפור 
הוא בלאו הרב שקבלנו , העדות גביית לפי היינימאן. משה הרב בשביל שעובד 
השוחטים של  הצעקות שמע בערך, שנה לפני וכשהתחיל  מרבים, שמים ירא
הרב  וטריפות. בנבילות  יהודים ולהכשיל  כזאת במהירות לעבוד יכולים שאינם
נכשלים שאכן למסקנה, והגיע המצב את בירר הענין , לו כאב  שמאוד בלאו
וצריך  טוב לא שהמצב לו, ואמר  היינימאן משה להרב  הלך וטריפות. בנבילות
בעצמו  והוא מכשלה, שום  שאין היינימאן  הרב לו השיב המכשלה. את לתקן
כמו  ומהודרת  כשירה שחיטה עוד ואין וספק, חשש שום בלי מהעופות אוכל
עם יותר  התווכח  ולא כרגיל בעבודתו המשיך בלאו הרב היינימאן. הרב של
לאדם שליט"א בלאו הרב אמר  זה , סיפור אחרי ימים כמה - היינימאן הרב
והלוואי  "גליל", של העופות את קונה גולם העולם כל איך מבין שאיננו  אחד ,
שאסור ולהודיע קצהו ועד העולם מקצה  זעקה קול  להקים יכול הייתי אם 
אלא ברירה לי אין לכן מטירוריזם , אני מפחד  אבל - אלו מעופות לאכול 

לשתוק.

מאוד  חשוב  בתפקיד שם שמשרת  חשוב אחד רב יש בדעטרויט ג': סיפור 
ובכשרות תורה בלייקוואוד )בהרבצת שנים כמה יחד למדנו הקרובים, מידידיי  הוא זה פעם(רב  .

מה לו שיבאר  בתמימות, אותו ושאל היינימאן משה הרב עם  זה רב נפגש אחת
זה אם לחפש שצריך לו השיב  היינימאן והרב מעיים. בבני  לבדוק צריך בדיוק
לאו. - לו והשיב מעים, בבני שאלות עוד  אין האם אותו , לשאול והמשיך קרוע,
כל  את לי  וסיפר שמחה באיזה אותי  פגש שבוע אחרי  - לדרכו הלך זה ורב 

הסיפור.

של  בליין עברו נבילות עופות עשרות שכמה סיפור  הי' א' פעם ד : סיפור 
מהו  היינימאן הרב  את שאלו והשוחטים העופות, בשאר ונתערבו השחיטה
ג' סעיף  ק"א בסי ' המבואר  בנוצתה נתערב מטעם להתיר אפשר  האם הדין,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לטשאלות

בטלה באחרות  שנתערבה בנוצתה תרנגולת המחבר , שהווז"ל עם(מכיון עדיין א

עוד...הנוצות) עיי"ש וכו' שהוא כמות  האורחים לפני  להתכבד ראויה אינה שהרי
רוב  כי מותרים, העופות  בוודאי - גאונותו ברוב היינימאן הרב להם השיב
הוסיף  ועוד וכו'... ברובא בטיל ובמילא כשרים הם הרי העופות של הנוצות
ונשא, רם גדול  מצחוק התגלגלו  שם  שעמדו השוחטים וכהנה... כהנה סברות
שהרב  יתכן ואיך משיסטער. אפילו מעולם שמעו לא עוד כזו הארצות עם -
אפילו  בנוצתה, נתערב דין  זה מה ידע לא שלנו המכשיר הרב שהוא היינימאן
יש  היומי דף של  השיעור  את ושומע הוואקמען לעבודתו יום כל  שנוסע הפועל
הבליעל  הרב  הוא ומה מי מכל  יותר מוכיח זה סיפר  - זה בדין מושג כבר לו

הזה...

גמוררבותי  הארץ עם הוא היינימאן משה הרב !!

צריך  מעיים בבני  והלא טריפה, הוא מעיים הבני שניקב  היא מפורשת הלכה
תחת נקב ושיהי' נפוח  קצת שיהי ' שכיח מאוד  ששם ה"גבעיל" במקום לבדוק
בעמפייר כמו מעיים, בבני השחיטות בכל יום כל  יש טריפות והרבה הנפיחה,

לבדוק שצריך  דיבי " ה"סניא עם ומה וכו'... בוויינלאנד  מצוי)או לא זה אבל (אמנם 
אותו. לבדוק חייבים להלכה

דיבי", "סניא זה ומה "גבעול " זה מה יודע  אינו היינימאן שהרב כ "כ  אני  בטוח
אין  מעיים הבני  קרוע אם ואדרבה, בנק... איזה של  שם שזהו חושב הוא אולי
נקרע  ואם - דטבחא ידא במשמוש נקרע דלפעמים תולים אנו כי להטריף,
מלהאכיל  זה בליעל  אדם  יחרד לא ואיך לחיות, כלל יכול  העוף אין מחיים

בישראל  ?טריפות

בגמרא ז"ל. חכמינו של  חרדתם מדת וראה ג')בוא דף ובהוריות ז' דף מובא,(סנהדרין
כל  את סביבו מאסף הי ' טריפות בעניני שאלה לפניו  הביאו כאשר אשי , שרב 
"כי  מעשהו, את הסביר וכך בנידון, ולתת לשאת כדי  אלו בהלכות הבקיאים
הקורה, מן קטנה  נסורת אלינו שתגיע פירוש, מכשורא", שיבא דלימטיין היכי 
יהי ' ולא כולם בין העונש יתחלק בתשובתם, המשיבים יטעו שאם וכוונתו,

בלבד . עליו טעון הכבד המשא

לזו", דומה  זו בטריפות אומרים "אין מובא, ע"ב  מ"ח  דף חולין ובמסכת
לברר צריך אלא  והשוואות, היקשים לעשות אפשרות אין טריפות בדיני  כלומר,

מחייבתכ  הטריפות או הכשרות קביעת אלא בלבד, זו ולא לגופו, ופרט פרט ל
ולקבוע  הנידון האבר של  במצבו בדיוק  ולהתמצות להבחין יכולת יהי' שלהרב



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מ

בכלל  יודע אינו היינימאן הרב ואם זו. שאלה שייכת הלכתית הגדרה לאיזה
הקרב  הדין מיום מפחד אינו הוא איך מעיים, בבני לבדוק  צריך שאלה איזה

בישראל . טריפות המאכילי גדול הוא הרי - ובא

גמור האר ע הוא היינימא שהרב מפורשת  גמרא

בשם מסויים אדם מגדירים אנו איך  חכם", "תלמיד של  מושג אצלינו קיים
חכם" חולין"תלמיד  במסכת  הוא מקורו ע "ב )? מ "ד איזהו (דף  חסדא, רב אמר

חכם לעצמו,תלמיד  טריפה הרואה הר "ן: ומסביר לעצמו. טריפה  הרואה זה - ?
על  לסמוך הוא וראוי טריפה. ואיזו כשירה איזו לפרש  שיודע כך לכלל שהגיע

שם. ברש"י  גם עיין אחרים, להוראת צריך ואינו עצמו

הרוחנית מרותו את עליו לקבל מוכן  הי ' לא יוחנן שרבי  מובא  ע"ב  צ"ה ובדף
בו  שהיו כתבים של גדול תכריך לו  שיגר  ששמואל לאחר  אלא שמואל, של
עליו  וקיבלו שמואל  של  מגדלותו יוחנן ר' התרשם אז טריפות, בספקי בירורים

עיי"ש. בבבל, רב  לי  יש ואמר: כרבו 

יראה לעיל, שכתבתי  הסיפורים 3 את בעיון פעם עוד ויקרא  יתעצל שלא ומי
בהלכות בודאי  עכ"פ  גמור , הארץ עם הוא היינימאן שהרב  במציאות ויבין
שעדיין  מועטות קהילות עוד שיש גדול פלא הוא ובאמת  ובדיקות , שחיטות

שלו. ההכשרים על סומכים

- אחד לרגע אפילו נשקוט  לא שבעהזשי "ת - נאמנה , להבטיחכם יכול אני
היינימאן  הרב של  מעלליו את לפרסם עז ביתר ונמשיך ומלואו עולם ונזעזע

המכשולים. כל שיתוקנו  עד 

"א-יו" של הכשרות מחלקת ראשי  גענעק והרב בעלסקי  להרב נרגשת פניה
שותקים אתם ומדוע  לכם היה מה ידענו לא עתה "פאלס עד של  הפלענט  הרי ?

תרועה קול שום מכם שומעים לא ואיך  השגחתכם, תחת בעיקר נמצא גליל "
הקיימים המכשולים כל ולהסיר  ובתקיפות בחוזק הענין כל את תקחו שאתם

?שם

שבודאי  היינימאן הרב על התקופה כל  סמכתם ואתם שהיות למסקנה, הגענו
בארגוני  גם זה דבר  שקיים כמו מכשול, שום ואין מאוד טוב ב"פאלס" הכשרות
הרבנים" "התאחדות שאפילו והראיה - השני על סומך שאחד אחרים כשרות

היינימאן. הרב על דברים בהרבה סומכים גם

ומלואו  עולם  קבל היינימאן הרב של האמיתי פרצופו שהתגלה כעת אבל
עליו יותר  לסמוך רשאים  אתם אין  טלפיו, את  גילה לגבי והחזיר ענין  בשום

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מאשאלות

כל  את לתקן ומיד תיכף אותם וחייבים ב"פאלס ", והבדיקות השחיטה
המכשולות.

הכל  לתקן מסוגלים גם אתם חייבים, שאתם ממה שחו בכך, ספק שום לנו אין
ולקבוע  והבדיקות השחיטות סדרי  בכל הבקי מכשיר רב  שם להעמיד במהירות,
מ"אמפייר" "פאלס" יגרע מדוע וכדומה. השחיטה מהלך על חדשים סדרים

?וכדומה

הכשרות חומת בביצור  הגדול כוחכם את אבדתם ?האם

שנים עשרות לפני  שהייתם למדריגה לחזור רוצים אתם כהיוםהאם ב"ה ?
ביותר החרדים אנשים על אפילו מקובל ה"א-יו" של !הכשרות

השחיטה סדרי  את לכם ויקבע הבית בעל עליכם יהי' היינימאן  הרב האם
?ב "פאלס"

התהום עד יתדרדר שלא כבודכם על הזהרו !אנא

יום מתקשרים שונים ואנשים רבנים שבועות, כמה שזה לנו ידוע  אורחא: ואגב
מה לברר  בכדי  שליט"א גנעק  הרב את ומבקשים גנעק  הרב של לטלפון יום

עונה ואין קול ואין גליל", "פאלס  בשחיטת מכל קרה מתעלם הוא מדוע !
שיזכה בכדי  בעיניו כ "כ  חשוב אינו הציבור  כוח האם - אליו והטלפונים הפניות

הענין  כל על ברורה תשובה איזה ?לקבל

ראוי  ולטובתכם לשער, אין עד ממש  מאוד  חזק הוא הציבור שכוח ידוע, לנו
מה במהרה  לראות מצפים אנו ולכם . לנו  ייטב למען  הרבים, בכוח שתתחשבו
המכשולות כל לתקן בכדי  שליט"א, גנעק והרב בעלסקי  הרב של הפעולות יהיו 

גליל". ב"פאלס

בקרוב  לפרסם אנו עומדים כי  היינימאן, מהרב ולפחד  לחשוש מה כלל לכם אין
וינועו  הכתוב שיקויים עתה, עד ששמעתם העובדות מכל חמורות יותר  עובדות 
מעכב  היינימאן  שהרב לנו יוודע ואם תבל. מוסדות  ויתנודדו הסיפים אמות
המלחמה נגביר ומיד תיכף  אז  - גליל " ב"פאלס המכשולות את לתקן בעדכם
הרב  על  הנוראות העובדות כל את  כולו בעולם  ונפרסם רבה , בתקיפות

היינימאן.

- יתברך, שמו ולכבוד ולתורתו  ד' לדבר  החרדים תורה הבני  לכל  פונים אנו
אל  אנא - אמת - החיים, יסוד שהוא אחד לדבר אותנו חינכו  השנים כל הרי 
שכל  ומורא, פחד  ובלי  לרגליכם , נר  יהי' והאמת בנפשיכם, שקר  ח"ו תעשו
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ח"ו  להכניס לא סטארס הבוטשער את ולהתרות שלו המדרש בבית יכריז אחד 
המכשולות כל  שיתוקנו עד "גליל" הנקראים ואלו "פאלס" משחיטת עופות

המצורף. במכתב הנזכרים

ואנ  ישראל , כל ועל עלינו הקב"ה ירחם זה שלכל ובזכות בתפילה, מעתיר י 
סליחה מחילה לנו יהי ' ל"ע, חזיר  באכילת  שנכשלו  בתוכם ואני הרבנים

עד אסורות ממאכלות להינצל ושנזכה עולם.וכפרה,
לפ"ק  תשנ"ב אב  מנח ט "ו 
בצער ,  החות
פעלדמא  חיי ישראל הרב

היינימא משה הרב  קיי לסטאר  גלוי מכתב

שיין  יהודה הרב ידי על לאור יצא - קיי סטאר דבאלטימור הכשרות ◌ַועד

שהתפרסמו  קורא הקול  מודעות את הפצתי מטה החתום שאני  בי  חושדים
הסטאר בהשגחת  פאלס" "גליל של השחיטה נגד אמריקע  במדינות לאחרונה
נעימים אינם  שכלל עובדות מובאים אלו קורא בקול היינימאן, הרב של קיי 

קיי . הסטאר של  לחיך

סטאר של  הכללית ההשגחה עצם על  גדול ספק מטילים אלו קורא קול מודעות
שהם. מקום בכל קיי

אותי , מחשידים קיי שסטאר החשדות על  להשיב אני  מחוייב הדברים, מטבע
בצורה להבהיר  רוצה הנני  דבריי  בתחילת אבל כך , על אי "ה אשיב ובהמשך
טעם יש אחר , אדם  ולא בזה אותי דווקא מחשידים  קיי הסטאר מדוע  ברורה,

ביותר. הטוב  צד  על הכל אסביר הבאות  ובשורות  בדבר,

מהביקורים אחד  הי ' זה "וויינלאנד", בשחיטת בקרתי  בערך חודשים 9 מלפני 
הלל  ר' הרה"ג אלי נלווה זה בביקורי זו. בשחיטה מבקר שאני  הרבים
התאחדות של הפוסקים  מגדולי קיסקא" מ "מאונט שליט"א וויינבערגער
ר' לאפיס נכנס  בוויינלאנד, השחיטה בית של  באפיס  יחד כשישבנו  - הרבנים.
מאות כמה עתה בדקתי הנה שליט "א, הלל להר "ר  ואמר היינימאן, שמואל

הגרמה שום מצאתי ולא לערך  ודאי)עופות נבילה  הלל (שהוא  הר"ר לו ענה .
ביותר ... מובחרים פה השוחטים  הרי הגרמות, שיהי' מדוע שליט"א,

סמוך  חרושת לבית היינימאן ש. הרב  עם יחד הלכתי  באפיס, זו  שיחה אחרי
השגחתו, תחת עומד  שאינו תוצרת מייצרים זו חרושת בבית לויינלאנד. ונראה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מגשאלות

של  ההכשר  של  בעטיפות מודבק שם התוצרת שכל  ומצאתי בדיקה שם ועשיתי 
אתם מדוע  לו ואמר  הבית, לבעל  פנה היינמאן ש. הרב - קיי, הסטאר
הכשר נותנים  אנו אין הרי הזה, התוצרת על שלנו ההכשר בחותם משתמשים

הזה ?במקום

מ-"סטאר פרסומת מודעות ּפ רעס  ג'ואיש בעיתון ראיתי  שבועות 4 כ - לאחר  רק
ללא קיי סטאר של בהכשר השתמש הנ"ל  חרושת שבית שמודיעים קיי ",

רשות.

מס  הוא האם היינימאן, להרב בשאלה פניתי  מעמד עמו באותו יבוא שאני  כים
קיי  הסטאר בהשגחת פאלס" "גליל השחיטה בבית ומיד ,לבקר תיכף לי  ענה .?

אודיעך  השחיטה לבית אלך שאני  ובזמן רבה, בשמחה תבוא לא, מדוע  בודאי 
מתי  ושאלתיו, פעמים מספר  אליו פניתי שבועות כמה משך אתי. יחד  ותבוא

לשחיטה נלך לך .כבר אקרא כבר אני  לשחיטה כשאלך לי ענה פעם ובכל  ?

"פאלס  השחיטה מבית ממכיריי לכמה פניתי ממני, מתחמק  שהוא כשראיתי
השבועות במשך שם הי' היינימאן ש. הרב אם אותם ושאלתי  גליל ",
הבנתי  מהם שקבלתי  התשובה מתוך  הענין, כל את  להם וספרתי האחרונים ,
כל  את שם לראות אותי  לקחת היינימאן הרב של  בדעתו עלה לא פעם שאף

השחיטה. עניני 

דעת בגילוי אי "ה אכתוב  גליל", "פאלס השחיטה  בבית ל"ע בדיוק הנעשה ועל
מה כל על בעיקר לכתוב רוצה אני זה דעת  ובגילוי לפרסם , מתכונן  שאני  השני

קיי . הסטאר של  בהכשר  הטונה דגי של הפרשה סביב שהתרחש

כדלהלן : מקרה  קרה זו, שנה אדר ר"ח

של  גדול  באקס בגראסערי , קנתה לייקואוד , דישיבת  הכולל  אברכי מנשי אחת
של  חותמת עם עטיפה עליהם שהי' דלייט". "טונה של "טונה" קופסאות
אלא דג, אינו שהדג לראות, נדהמה קופסא, וכשפתחה קיי. הסטאר  השגחת

הינימאן ש . הרב אל התקשרה מיד טמא, דג הוא הסימנים מתגורר לפי (שהוא 

אחוז בלייקואוד ) %001 בודאי  השיב והוא בתמימות. הענין כל את לו וסיפרה
הדג ובודאי תמידי , משגיח החרושת בבית שם ויש המלאה, אחריותו על טונה
הדגים את תחזירי בעיניך, חן מוצא אינו הדג ואם טונה, דג הוא  הזה

לגראסערי .

כשרות בעניני  מתעסק שאני בידעה לאשתי, זו  אשה  פנתה האלה, הדברים אחר
"טונה של בקופסא יש דג סוג איזה לברר באפשרותי  אם וביקשה והשגחה,
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ח"ו  להכניס לא סטארס הבוטשער את ולהתרות שלו המדרש בבית יכריז אחד 
המכשולות כל  שיתוקנו עד "גליל" הנקראים ואלו "פאלס" משחיטת עופות

המצורף. במכתב הנזכרים

ואנ  ישראל , כל ועל עלינו הקב"ה ירחם זה שלכל ובזכות בתפילה, מעתיר י 
סליחה מחילה לנו יהי ' ל"ע, חזיר  באכילת  שנכשלו  בתוכם ואני הרבנים

עד אסורות ממאכלות להינצל ושנזכה עולם.וכפרה,
לפ"ק  תשנ"ב אב  מנח ט "ו 
בצער ,  החות
פעלדמא  חיי ישראל הרב

היינימא משה הרב  קיי לסטאר  גלוי מכתב

שיין  יהודה הרב ידי על לאור יצא - קיי סטאר דבאלטימור הכשרות ◌ַועד

שהתפרסמו  קורא הקול  מודעות את הפצתי מטה החתום שאני  בי  חושדים
הסטאר בהשגחת  פאלס" "גליל של השחיטה נגד אמריקע  במדינות לאחרונה
נעימים אינם  שכלל עובדות מובאים אלו קורא בקול היינימאן, הרב של קיי 

קיי . הסטאר של  לחיך

סטאר של  הכללית ההשגחה עצם על  גדול ספק מטילים אלו קורא קול מודעות
שהם. מקום בכל קיי

אותי , מחשידים קיי שסטאר החשדות על  להשיב אני  מחוייב הדברים, מטבע
בצורה להבהיר  רוצה הנני  דבריי  בתחילת אבל כך , על אי "ה אשיב ובהמשך
טעם יש אחר , אדם  ולא בזה אותי דווקא מחשידים  קיי הסטאר מדוע  ברורה,

ביותר. הטוב  צד  על הכל אסביר הבאות  ובשורות  בדבר,

מהביקורים אחד  הי ' זה "וויינלאנד", בשחיטת בקרתי  בערך חודשים 9 מלפני 
הלל  ר' הרה"ג אלי נלווה זה בביקורי זו. בשחיטה מבקר שאני  הרבים
התאחדות של הפוסקים  מגדולי קיסקא" מ "מאונט שליט"א וויינבערגער
ר' לאפיס נכנס  בוויינלאנד, השחיטה בית של  באפיס  יחד כשישבנו  - הרבנים.
מאות כמה עתה בדקתי הנה שליט "א, הלל להר "ר  ואמר היינימאן, שמואל

הגרמה שום מצאתי ולא לערך  ודאי)עופות נבילה  הלל (שהוא  הר"ר לו ענה .
ביותר ... מובחרים פה השוחטים  הרי הגרמות, שיהי' מדוע שליט"א,

סמוך  חרושת לבית היינימאן ש. הרב  עם יחד הלכתי  באפיס, זו  שיחה אחרי
השגחתו, תחת עומד  שאינו תוצרת מייצרים זו חרושת בבית לויינלאנד. ונראה
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של  ההכשר  של  בעטיפות מודבק שם התוצרת שכל  ומצאתי בדיקה שם ועשיתי 
אתם מדוע  לו ואמר  הבית, לבעל  פנה היינמאן ש. הרב - קיי, הסטאר
הכשר נותנים  אנו אין הרי הזה, התוצרת על שלנו ההכשר בחותם משתמשים

הזה ?במקום

מ-"סטאר פרסומת מודעות ּפ רעס  ג'ואיש בעיתון ראיתי  שבועות 4 כ - לאחר  רק
ללא קיי סטאר של בהכשר השתמש הנ"ל  חרושת שבית שמודיעים קיי ",

רשות.

מס  הוא האם היינימאן, להרב בשאלה פניתי  מעמד עמו באותו יבוא שאני  כים
קיי  הסטאר בהשגחת פאלס" "גליל השחיטה בבית ומיד ,לבקר תיכף לי  ענה .?

אודיעך  השחיטה לבית אלך שאני  ובזמן רבה, בשמחה תבוא לא, מדוע  בודאי 
מתי  ושאלתיו, פעמים מספר  אליו פניתי שבועות כמה משך אתי. יחד  ותבוא

לשחיטה נלך לך .כבר אקרא כבר אני  לשחיטה כשאלך לי ענה פעם ובכל  ?

"פאלס  השחיטה מבית ממכיריי לכמה פניתי ממני, מתחמק  שהוא כשראיתי
השבועות במשך שם הי' היינימאן ש. הרב אם אותם ושאלתי  גליל ",
הבנתי  מהם שקבלתי  התשובה מתוך  הענין, כל את  להם וספרתי האחרונים ,
כל  את שם לראות אותי  לקחת היינימאן הרב של  בדעתו עלה לא פעם שאף

השחיטה. עניני 

דעת בגילוי אי "ה אכתוב  גליל", "פאלס השחיטה  בבית ל"ע בדיוק הנעשה ועל
מה כל על בעיקר לכתוב רוצה אני זה דעת  ובגילוי לפרסם , מתכונן  שאני  השני

קיי . הסטאר של  בהכשר  הטונה דגי של הפרשה סביב שהתרחש

כדלהלן : מקרה  קרה זו, שנה אדר ר"ח

של  גדול  באקס בגראסערי , קנתה לייקואוד , דישיבת  הכולל  אברכי מנשי אחת
של  חותמת עם עטיפה עליהם שהי' דלייט". "טונה של "טונה" קופסאות
אלא דג, אינו שהדג לראות, נדהמה קופסא, וכשפתחה קיי. הסטאר  השגחת

הינימאן ש . הרב אל התקשרה מיד טמא, דג הוא הסימנים מתגורר לפי (שהוא 

אחוז בלייקואוד ) %001 בודאי  השיב והוא בתמימות. הענין כל את לו וסיפרה
הדג ובודאי תמידי , משגיח החרושת בבית שם ויש המלאה, אחריותו על טונה
הדגים את תחזירי בעיניך, חן מוצא אינו הדג ואם טונה, דג הוא  הזה

לגראסערי .

כשרות בעניני  מתעסק שאני בידעה לאשתי, זו  אשה  פנתה האלה, הדברים אחר
"טונה של בקופסא יש דג סוג איזה לברר באפשרותי  אם וביקשה והשגחה,
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ידיעה לי  ויש טונה דגי של חרושת בבתי הרבה אני מבקר  בתפקידי  כי  דלייט",
ביום התרחש זאת עובדא זו. בקופסא יש דג סוג איזה  אדע אני ואולי בזה,
ערב  ששי  ביום רק לביתי  שאבוא  הנ"ל , לאשה ענתה ואשתי בשבוע. רביעי
לקחתי  ששי ביום ובאמת בענין, אטפל שמיד ממני  לבקש ותשתדל קודש, שבת
מה מומחים 7 ושאלתי דגים שמוכרים חרושת בתי ל -4 והלכתי  הנ "ל הדג את 
אחד  טמא דג והוא "קלעם" שמו זה  שדג אחד, פה ענו וכולם הזה, הדג עם

מה חיש - המים. ממשגיחי משרצי  לאחד אנג'לס ללוס בטלפון התקשרתי ר 
כל  את לו וספרתי  טונה, הדגי על  המשגיח שהוא קיי  סטאר של הכשרות
שעשו  בעת החרושת בבית שם היה לא בעצמו שהוא המשגיח לי  וענה הסיפור ,

אחר. משגיח שם  היה ובודאי האלו, הקופסאות את

של  הייצור  כל  על הממונה שהוא אוסיינא מהרב טלפון קבלתי הנ "ל, כל  אחרי
עם שקרה מה כל  את שיברר בנאמנות לי הבטיח והוא , דלייט" ה"טונה

ה"טונה".

שהוא שומאן מהרב טלפון עוד קבלתי ש"ק. נרות הדלקת לפני דקות מספר 
הגראסעריס  לכל להודיע שאלך ממני ביקש והוא - קיי , סטאר של  כללי  המנהל 
היה שכבר  והיות חדשה, להודעה עד  דלייט" ה "טונה הדג את ימכרו שלא
מודעות, כמה מהר פרסמתי  לכן סגורים, היו הגראסעריס וכל  מאוד, מאוחר

דלייט" ב"טונה להשתמש לא יזהר שהציבור

שאשה קיי, סטאר של מהאפיס  לי  הודיעו וגם חדשה. להודעה עד מספר  קוד
על  - בחזרה כספה את ותקבל לקארליפונייע  הבקאקס כל  את להחזיר  יכולה זו
כספה,- את  לאשה לשלם רוצים שאתם מצידכם יפה אמנם זה להם, עניתי זה
ברורה הוכחה  לי  שיהיה ובכדי  אצלנו פה ישאר הבאקס שכל מעונין  אני אבל

טמאים... דגים מוכרים קיי שסטאר 

במוצאי  גם לקונים שעריהם את  שפותחים גראסעריס יש בבאלטימור  כידוע,
השבת, יציאת אחרי  ורבע שעה 7.45 בשעה שבת במוצאי ובאמת, שבת.
אם לברר מארקעט מייל סעווען  הנקרא בבאלטימור  לחנות בטלפון התקשרתי 
- דלייט" ה"טונה  הדג את למכור  שיפסיק  הודעה איזה קיבל החנות בעל

בענין. הודעה שום קיבל שלא  תשובה ממנו וקבלתי

מאוד  מתמיהים במוצאי והדברים סגורים החנויות שכל ליקוואד בעירנו - !
"טונה הדג את  יותר ימכרו שלא  שבת  לפני  דקות מספר להודיע הזדרזו שבת,
- זה. דג במוצש"ק  שימכור מי  כלל  שייך היה שלא  ואעפ "י  דלייט"
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לבעלי  כלל הודיעו לא  שבת, במוצאי גם החנויות פתוחים ששם ובבאלטימור 
זה דג למכור  שיפסיקו  ???החנויות

מקרוב  לראות לליקוואד  יבוא ראשון ביום אוסיינאש מהרב טלפון עוד קבלתי 
הזה היום עד  אבל בחנויות , והסתובב בא  הוא באמת - הזה המכשול קרה איך
יכול  שאצלה אלו, דגים שקנתה לאשה לא וגם הענין לברר אלי בא לא עדיין

קיי . הסטאר של  בהכשר  הטמאים הדגים את בעיניו לראות

את לו שתתן וביקשה הזאת, לאשה היינימאן ש. הרב  בא שבועות  כמה לאחר 
נתנה ולא יתירה בחכמה התנהגה זאת אשה אבל האלו, כל הדגים את לו

מהקופסא. "קלעם" חתיכת אלא הקופסא,

שיראו  קיי . הסטאר אנשי עם ושוב שוב להתקשר  ניסיתי התקופה כל  במשך
והם מהם, תשובה שום קבלתי  ולא המכשול, ולהוריד הענין את לסדר
הזו  לחנות הודיעו לא עדיין  ואפילו הענין, מכל לחלוטין מתעלמים

דלייט... "טונה הדג את למכור שיפסיקו בבאלטימור 

להשקיט רק היתה קיי  הסטאר של  שכוונתם להחלטה, הגעתי  זאת, כל לאחרי 
ומיד  תיכף הודיעו לכן הענין, שם ושישתתק  בלייקוואד  שהיתה הסערה את 
נתנו  לא באמריקע, מקומות בשאר  אבל זה, דג מלמכור שיפסיקו בלייקוואד 
וכלל  כלל אותם מטריד ואין דבר, שום  קרה שלא וכאילו בענין, הוראה שום

ל"ע. טמאים דגים שאוכלים

שיפרסמו  לעיתונים להעבירו בכוונה הענין כל על  דעת גילוי לכתוב החלטתי 
את שיקראו קיי  לסטאר שלחתיו  לעיתון, דעת הגילוי את ששלחתי  ולפני  זאת,
המכשול , את יתקנו ואולי הנ"ל , כל על לענות מה להם יש ואולי  דעת הגילוי 
ואמנם המכשול , את שיתקנו כבד  לח  עליהם להפעיל כוונתי  היתה מזה ויותר
זמן  איזה לתת בכדי דעת הגילוי את ידפיסו לא שעדיין העיתון עם  דברתי

הענין. את שיתקנו קיי  לסטאר

קיי  הסטאר של לאפיס לבאלטימור  נסעתי הזה, המכשול  שהתגלה  אחרי  שבעון
קראו  כזה, מכשול  פעם עוד יהי ' שלא קיי  הסטאר עבור  מרצוני תכנית והכנתי
והרב  קיי  הסטאר של האפיס  של הנשיא  שהוא פאלק ד"ר  הרב  של לאפיס לי
עקב  כי  וטענו עלי , מרוגזים מאוד היו הם מעמד  באותו באפיס, היה גם שומאן
של  הביזנעס כל להתמוטט  עלול דלייט", ה"טונה  סביב שנוצר  המהומה כל

דלייט"... "טונה
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ידיעה לי  ויש טונה דגי של חרושת בבתי הרבה אני מבקר  בתפקידי  כי  דלייט",
ביום התרחש זאת עובדא זו. בקופסא יש דג סוג איזה  אדע אני ואולי בזה,
ערב  ששי  ביום רק לביתי  שאבוא  הנ"ל , לאשה ענתה ואשתי בשבוע. רביעי
לקחתי  ששי ביום ובאמת בענין, אטפל שמיד ממני  לבקש ותשתדל קודש, שבת
מה מומחים 7 ושאלתי דגים שמוכרים חרושת בתי ל -4 והלכתי  הנ "ל הדג את 
אחד  טמא דג והוא "קלעם" שמו זה  שדג אחד, פה ענו וכולם הזה, הדג עם

מה חיש - המים. ממשגיחי משרצי  לאחד אנג'לס ללוס בטלפון התקשרתי ר 
כל  את לו וספרתי  טונה, הדגי על  המשגיח שהוא קיי  סטאר של הכשרות
שעשו  בעת החרושת בבית שם היה לא בעצמו שהוא המשגיח לי  וענה הסיפור ,

אחר. משגיח שם  היה ובודאי האלו, הקופסאות את

של  הייצור  כל  על הממונה שהוא אוסיינא מהרב טלפון קבלתי הנ "ל, כל  אחרי
עם שקרה מה כל  את שיברר בנאמנות לי הבטיח והוא , דלייט" ה"טונה

ה"טונה".

שהוא שומאן מהרב טלפון עוד קבלתי ש"ק. נרות הדלקת לפני דקות מספר 
הגראסעריס  לכל להודיע שאלך ממני ביקש והוא - קיי , סטאר של  כללי  המנהל 
היה שכבר  והיות חדשה, להודעה עד  דלייט" ה "טונה הדג את ימכרו שלא
מודעות, כמה מהר פרסמתי  לכן סגורים, היו הגראסעריס וכל  מאוד, מאוחר

דלייט" ב"טונה להשתמש לא יזהר שהציבור

שאשה קיי, סטאר של מהאפיס  לי  הודיעו וגם חדשה. להודעה עד מספר  קוד
על  - בחזרה כספה את ותקבל לקארליפונייע  הבקאקס כל  את להחזיר  יכולה זו
כספה,- את  לאשה לשלם רוצים שאתם מצידכם יפה אמנם זה להם, עניתי זה
ברורה הוכחה  לי  שיהיה ובכדי  אצלנו פה ישאר הבאקס שכל מעונין  אני אבל

טמאים... דגים מוכרים קיי שסטאר 

במוצאי  גם לקונים שעריהם את  שפותחים גראסעריס יש בבאלטימור  כידוע,
השבת, יציאת אחרי  ורבע שעה 7.45 בשעה שבת במוצאי ובאמת, שבת.
אם לברר מארקעט מייל סעווען  הנקרא בבאלטימור  לחנות בטלפון התקשרתי 
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מהשאלות
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מו

לבדיקה מהקופסא הזה הדג את לקחתי  האם אותי, ששאלו הראשונה שאלה
להם עניתי - טמא או כשר הזה הדג אם  יקבע שהכימקאי  לכימיקאי, במעבדה
למעבדה זה דג הבאתם כן אתם האם בחזרה אותם שאלתי ומיד - לא -

מומחיםלכימיקאי  לשאול צריכים בדגים הלכה פי שעל  להם והוספתי  ..?
למעבדה. ולא לדגים, מיוחדים

ה"טונה את שמייצרים חרושת בית באותו האם אותם שאלתי הדברים, בתוך
שלהם והוסיפו, לאו. אופן  בשום לי, ענו הם טמאים, דגים גם מייצרים דלייט"
ואנו  טמאים דגים מייצר אינו זה חרושת שבית ולהחליט לבדוק דרכים יש

טמאים. דגים שם מייצרים שאינם אחוז  ב-%100 בדבר  ואחראים ערבים

מ הוצאתי  מהם ששמעתי  מה קאמפאני אחרי  לו שקוראים דזּ קאמענט  אמתחתי
ה"טונה את מייצרים ששם "תאיילנמד" שבמדינת החרושת מהבית פראפילל 

קלעמס. בייבי גם מייצרים שהם בבירור  כתוב ובדוקאמענט דלייט"

מהדוקומענט . קאפי  וביקשו  נדהמו, שומאן והרב פאלק היתכן(אתמהההרב !

ממני) זאת לבקש ויצטרכו כזה  דאקאמענט יהיה לא אלו להם.שלרבנים ונתתי 

בעצמם הם הקופסאות, את  שעושים חרושת שהבית לי, הודו זאת כל אחרי
העטיפות את מחזיקים והם "לעיבעל" הקופסא של  העטיפות  את מזמינים
העטיפות על יש  ביקורת איזה אותם שאלתי  מיד כרצונם, בהם ועושים אצליהם

כלום.האלו  לי ענו ולא  - ?

אותם שאלתי  !ועוד

התאריך  משמעות מה לי  שיענו  מהם ובקשתי ,09.113 תאריך  יש הקופסאות שעל
אמריקאי  תאריך או אירופאי תאריך מוסגהנ"ל, לו  שאין לי, ענה  שומאן הרב ?

זה. בענין על(אתמההכלל שממונה מי  הנ"ל ! התאריך של משמעותו מה יידע  לא .?)כשרות

הוא תאריך  איזה  מינה הנפקא הוא מה אותי, שואל שומאן כך .והרב לו עניתי  ?
וארזו  ששי ביום הדגים  את שבשלו הוא, משמעותו אמריקאי , תאריך  זה אם 

קודש שבת ביום בקופסאות מקוררים)אותם כבר כשהם  רק אותם אורזים לא  הדגים  ואם(כי 
אותם וארזו שב"ק ביום הדגים את שבשלו משמעותו, אירופאי , תאריך  לפי זה

ראשון. ביום

הבישול  את  שעושה תמידי המשגיח זה הוא מי לדעת, וברצוני  כן (שיהי 'אם 

ישראל ) כלום.בישול לי ענו לא  זה על וגם קודש , בשבת

אותם שאלתי  !ועוד

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מזשאלות

וחשבון הדין את לראות ניתן (ריפארט )ברצוני הזה וחשבון בדין כי  המשגיח, של
בדו"ח להיות צריך וגם  החרושת בבית מבקר  שהמשגיח הזמנים  את לראות 
רצו  ולא ובאריזתם. בבישולם היה  שהמשגיח הקופסאות של  הקוד מספרי 

ואופן. פנים  בשום וחשבון הדין את לי להראות 

להם, ואמרתי שומאן ולהרב פאלק ד "ר להרב בדברים פניתי זאת כל  לאור
- דו"ח , לנו שאין לך  מנין אותי  ושאלו וחשבון , דין שום לכם אין שכנראה
ואיני  דבר , כל  בודק שאני  הסודיים המהלכים את יש לי שגם להם, עניתי 

שלי . הסודות את לגלות מעוניין 

אותם שאלתי  !ועוד

כשיוצא משגיח כל שמקבל עבודה" "דף איזה לי להראות לכם יש האם
ההשגחה זמן  כל משך  לעשות עליו מה שידע לי לתפקידו, הראו  הם זה על  - ?

נת לא אבל  דף , שם.איזה כתוב מה  בו לקרות אופן בשום  לי נו

דגים מייצרים שאתם שהיות חשוב, פרט עוד להם הסברתי הזדמנות  באותו
בישול  ורק אך אוכלים אין ישראל  באר וכידוע  ישראל. אר  לאנשי גם טונה

הרמ"א כשיטת ולא יוסף הבית זורקבשיטת שישראל  מועיל  אינו יוסף הבית דלפי  (הכוונה,

ישראל ) בישול שייקרא האש  לתוך  להםע  אין שומאן והרב פאלק שד "ר לי נתברר והנה ,
מבשלים אין בזמנינו למשל  הבישול, סדר  של התהליך בכל כלל  ידיעה מספיק 

בהסקה אלא ממש, אסור(סטים)באש ומה מותר מה חלוקים מיני כל  בזה  ויש 
בית עפ "י  בישול שיהי ' לסדר יוכלו איך  כן ואם וכדומה, ישראל  בישול לגבי 
לי  הבטיחו הבישול, סדר בזמנינו עובד איך להם שהסברתי  לאחר אבל - יוסף 

יוסף. בית בישול  שיהי ' שיסדרו נאמנה

מה כל  שיפרסמו נאמן " "יתד לעיתון שניה דעת גילוי שלחתי אדר  י "ב בתאריך
קיי . סטאר  של  לאפיס קאפי  שלחתי  הפעם וגם הטמאים, הדגים עם שהתרחש

תשובה איזה להם יש  האם אותם ושאלו קיי, לסטאר התקשרה העיתון  מערכת 
קיי  הסטאר  של האפיס שלחו מה זמן אחרי לעיתון, כלום ענו ולא הזה, בדבר
לו  שיש "טונה" קופסא  שכל  מודיעים, הם  ובו נאמן" "יתד לעיתון הבהרה
כזאת, קפסא לו שיש ומי חשש , בו יש הנ"ל, הקוד מספר  בו ויש כפול מכסה

הדבר. לברר קיי הסטאר  של לאפיס יתקשר

זה, דג יאכלו שלא הדבר לפרסם פעולה שום עשו לא ימים שבעויים במשך
עליהם איימתי וגם עליהם שהפעלתי  לחצים  של ממושך  מסע לאחר אלא
ברורה לא מודעה איזה שלחו  בקושי אז , או  העיתונים בכל  הענין את שאפרסם
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יוסף. בית בישול  שיהי ' שיסדרו נאמנה

מה כל  שיפרסמו נאמן " "יתד לעיתון שניה דעת גילוי שלחתי אדר  י "ב בתאריך
קיי . סטאר  של  לאפיס קאפי  שלחתי  הפעם וגם הטמאים, הדגים עם שהתרחש

תשובה איזה להם יש  האם אותם ושאלו קיי, לסטאר התקשרה העיתון  מערכת 
קיי  הסטאר  של האפיס שלחו מה זמן אחרי לעיתון, כלום ענו ולא הזה, בדבר
לו  שיש "טונה" קופסא  שכל  מודיעים, הם  ובו נאמן" "יתד לעיתון הבהרה
כזאת, קפסא לו שיש ומי חשש , בו יש הנ"ל, הקוד מספר  בו ויש כפול מכסה

הדבר. לברר קיי הסטאר  של לאפיס יתקשר

זה, דג יאכלו שלא הדבר לפרסם פעולה שום עשו לא ימים שבעויים במשך
עליהם איימתי וגם עליהם שהפעלתי  לחצים  של ממושך  מסע לאחר אלא
ברורה לא מודעה איזה שלחו  בקושי אז , או  העיתונים בכל  הענין את שאפרסם
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קיי , הסטאר  את להשמי  חפש שאחד  טוענים הם ועכשיו נאמן". "יתד לעיתון
קיי ... הסטאר של לקופסא טמא דג זו(אתמההוהכניס כשירה  אשה זה, טמא דג הכניס מי  !

הסטאר?)מליקוואוד  על  לא רק יהי', שלא מי על  האשמה את להטיל היא מטרתם
קיי .

שומאן  הרב עם יחד  בבאלטימור  קיי  סטאר של באפיס שהייתי מעמד באותו
איתו  יחד  אותי  לקח לא היינימאן שמואל הרב  מדוע אותם, שאלתי פאלק, וד"ר 
נתנו  בעצמם שהם - לי ענו הם לי, שהבטיח כפי , גליל" "פאלס  השחיטה לבית 

א להכניס לא היינימאן להרב והוראה  השחיטהפקודה לבית אופן בשום ותי 
רוצים אינם כי הכשר, נותנים שהם חרושת בית לשום וגם  פאלס " "גליל של
כל  את השחיטה בבית שתראה רוצים איננו וגם שם, יבקר  הזה שהגרובלער
אלו  קרי 'ה, ברחובות  זאת  אפרסם  אני  ולבסוף שם שעושים והדיעבד  הקולות
שרוצה שומאן הרב  לי  אמר  הדברים [בתוך בפירוש. לי שאמרו הדברים הם 

סיפור: לי לספר

ואדם אדם, איזה עוד עם יחד בשחיטה ביקר היינימאן משה הרב אחת, פעם
ענה - היינימאן משה להרב העוף את  והראה כראוי, נמלח שאינו עוף  ראה זה
כאן  עד בדיעבד. ופרסם זה אדם  והלך בדיעבד, כשר  שזה היינימאן , מ. הרב לו
פסק  על  חולק שהוא זה מאדם גדולה חוצפה שזו  שומאן, הרב והוסיף הסיפור ,

- היינימאן. משה הרב של דינו

אלא היינימאן. הרב על כלל חולק אינו הוא בידך , היא שטעות לו עניתי זה על
כשרים אלא דיעבד, עופות לקנות רוצה ואינו  גליל , של עופות קונה הוא פשוט,

לכתחילה. כשר גלאט

התחלתי  פאלס " "גליל של  השחיטה לבית להיכנס רשות לי  ננו שלא אחרי
כל  את אבל "גליל ", של השחיטה בבית שמתרחש מה כל אחרי היטיב לחקור

בקרוב. שיתפרסם דעת בגילוי אי"ה אכתוב לי, שנודע מה

הכשרות ועד של המנהל  שהוא הרב את שם ופגשתי לבאלטימור  נסעתי
שונים. ענינים על יחד  ודברנו היינימאן משה הרב את פגשתי  וגם דבאלטימור 

טונה. הדגי אודות  שדברנו מה רק אציין זה דעת ובגילוי 

מזמינים הקופסאות של  החרושת בית אם היינימאן, משה  הרב את שאלתי
אצלם זאת מחזיקים והם  ההכשר  של חותמות עם העטיפות את אםבעצמם - ?

דגים של קופסאות על אותם ידביקו שלא העטיפות על לך יש ביקורת איזה  כך
לשאול  צריך והוא להשיב . לי יודע שאינו לי, ענה היינמאן מ. הרב  - טמאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מטשאלות

היתכן  לו, אמרתי לזה - המשגיחים אתאת ומסדר  אחראי שהוא היחיד האדם !
משה הרב ורק אך הוא החרושת, בבית  ההשגחה  של  והמהלכים התכניות כל

המשגיח ידע מנין יודע , לא היינימאן הרב  ואם ובעצמו, בכבודו -היינימאן ?
מנין) חייא שנה  לא  ....(רבי 

כלום זה על לי  ענה לא היינימאן משה !והרב
היינימאן : הרב  את שאלתי עוד 

סטאר של בעטיפות  מלהשתמש  שיפחדו חרושת  הבית על סומכים אתם האם
ישתמש  לא חרושת  שהבית שלי  מהבטחונות אחד  זה בוודאי כן. - לי  ענה  - קיי 

שלי . בעטיפות
קיי  שסטאר  כתוב  ושם דעטרויט, של הכשרות  ועד ידי  על  היוצא גרעם" "כשר 
בעת משגיח שם שהי ' לאשר יכולים אינם כי  "טונה " סוגי  כמה על  אחראי אינו

הט את האלו.שייצרו ונה
ה"טונה": הם מאשרים)ואלו אינם זה "קוד " ושגם  בפרסומת  כתוב  שאינו קוד עוד אצלי  (ונמצא

של  בעטיפות  משתמש הנ"ל חרושת שהבית כוונתו, זו, פרסומת משמעות
יכול  ובהחלט האלו, המספרים את  רק מצאו ובינתיים ידיעתכם, ללא קיי סטאר 
משה להרב אמרתי  זה כל - בהשגחה כלל שאינם  "קוד " מספרי עוד שיש להיות

היינימאן.
אם לאשר יכול  אינו קיי שהסטאר בהשכלי , זאת  משיג ואינו ממני  הוא פליאה
משגיח היה שלא - הישר בשכל  להבין ניתן שכן  מה - לאו או משגיח שם היה
זה אבל  להבין. ניתן זה - משגיח בלי הקופסאות את עשו חרושת והבית כלל.
"זה לאו, או שם  משגיח הי' אם כלל לאשר יכול  אינו היינמאן משה שהרב
ואיפה החרושת" בבית הנעשה כל על כלל  ביקורת שום לו שאין אומר

בדבר נעשההאחריות מה יודע ואינו  דגים על הכשר  נותן היינימאן משה הרב ?
לאו  או משגיח  היה אם ?שם

בעיתון  פרסמו קיי שהסטאר  במודעה  היינימאן, משה הרב את שאלתי עוד
חשש  בו יש כפול מכסה עם קפוסא לו שיש שמי כך. שם אמרו נאמן" "יתד

לאו  או כשר זה אם  לברר קיי  הסטאר  של לאפיס מהויתקשר אותו  שאלתי ?
כפול  מכסה של הענין הטמאהוא הדג יש כזאת שבקופסא הכוונה האם ?

הרגילים. הקופסאות מכל משונה קופסא סתם שזה או "קלעס"
חרושת בית של תוצרת שזה מראה, כפול מכסה של שהסימן לי, ענה זה על
"קלעמס", הטמא הדג היה האשה של  הקופסא  שבתוך הסיבה היה  וזה אחר,

אחר ... חרושת מבית היה זה כי
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קיי , הסטאר  את להשמי  חפש שאחד  טוענים הם ועכשיו נאמן". "יתד לעיתון
קיי ... הסטאר של לקופסא טמא דג זו(אתמההוהכניס כשירה  אשה זה, טמא דג הכניס מי  !

הסטאר?)מליקוואוד  על  לא רק יהי', שלא מי על  האשמה את להטיל היא מטרתם
קיי .

שומאן  הרב עם יחד  בבאלטימור  קיי  סטאר של באפיס שהייתי מעמד באותו
איתו  יחד  אותי  לקח לא היינימאן שמואל הרב  מדוע אותם, שאלתי פאלק, וד"ר 
נתנו  בעצמם שהם - לי ענו הם לי, שהבטיח כפי , גליל" "פאלס  השחיטה לבית 

א להכניס לא היינימאן להרב והוראה  השחיטהפקודה לבית אופן בשום ותי 
רוצים אינם כי הכשר, נותנים שהם חרושת בית לשום וגם  פאלס " "גליל של
כל  את השחיטה בבית שתראה רוצים איננו וגם שם, יבקר  הזה שהגרובלער
אלו  קרי 'ה, ברחובות  זאת  אפרסם  אני  ולבסוף שם שעושים והדיעבד  הקולות
שרוצה שומאן הרב  לי  אמר  הדברים [בתוך בפירוש. לי שאמרו הדברים הם 
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ואדם אדם, איזה עוד עם יחד בשחיטה ביקר היינימאן משה הרב אחת, פעם
ענה - היינימאן משה להרב העוף את  והראה כראוי, נמלח שאינו עוף  ראה זה
כאן  עד בדיעבד. ופרסם זה אדם  והלך בדיעבד, כשר  שזה היינימאן , מ. הרב לו
פסק  על  חולק שהוא זה מאדם גדולה חוצפה שזו  שומאן, הרב והוסיף הסיפור ,

- היינימאן. משה הרב של דינו

אלא היינימאן. הרב על כלל חולק אינו הוא בידך , היא שטעות לו עניתי זה על
כשרים אלא דיעבד, עופות לקנות רוצה ואינו  גליל , של עופות קונה הוא פשוט,

לכתחילה. כשר גלאט

התחלתי  פאלס " "גליל של  השחיטה לבית להיכנס רשות לי  ננו שלא אחרי
כל  את אבל "גליל ", של השחיטה בבית שמתרחש מה כל אחרי היטיב לחקור

בקרוב. שיתפרסם דעת בגילוי אי"ה אכתוב לי, שנודע מה

הכשרות ועד של המנהל  שהוא הרב את שם ופגשתי לבאלטימור  נסעתי
שונים. ענינים על יחד  ודברנו היינימאן משה הרב את פגשתי  וגם דבאלטימור 

טונה. הדגי אודות  שדברנו מה רק אציין זה דעת ובגילוי 

מזמינים הקופסאות של  החרושת בית אם היינימאן, משה  הרב את שאלתי
אצלם זאת מחזיקים והם  ההכשר  של חותמות עם העטיפות את אםבעצמם - ?

דגים של קופסאות על אותם ידביקו שלא העטיפות על לך יש ביקורת איזה  כך
לשאול  צריך והוא להשיב . לי יודע שאינו לי, ענה היינמאן מ. הרב  - טמאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מטשאלות

היתכן  לו, אמרתי לזה - המשגיחים אתאת ומסדר  אחראי שהוא היחיד האדם !
משה הרב ורק אך הוא החרושת, בבית  ההשגחה  של  והמהלכים התכניות כל

המשגיח ידע מנין יודע , לא היינימאן הרב  ואם ובעצמו, בכבודו -היינימאן ?
מנין) חייא שנה  לא  ....(רבי 

כלום זה על לי  ענה לא היינימאן משה !והרב
היינימאן : הרב  את שאלתי עוד 

סטאר של בעטיפות  מלהשתמש  שיפחדו חרושת  הבית על סומכים אתם האם
ישתמש  לא חרושת  שהבית שלי  מהבטחונות אחד  זה בוודאי כן. - לי  ענה  - קיי 

שלי . בעטיפות
קיי  שסטאר  כתוב  ושם דעטרויט, של הכשרות  ועד ידי  על  היוצא גרעם" "כשר 
בעת משגיח שם שהי ' לאשר יכולים אינם כי  "טונה " סוגי  כמה על  אחראי אינו

הט את האלו.שייצרו ונה
ה"טונה": הם מאשרים)ואלו אינם זה "קוד " ושגם  בפרסומת  כתוב  שאינו קוד עוד אצלי  (ונמצא

של  בעטיפות  משתמש הנ"ל חרושת שהבית כוונתו, זו, פרסומת משמעות
יכול  ובהחלט האלו, המספרים את  רק מצאו ובינתיים ידיעתכם, ללא קיי סטאר 
משה להרב אמרתי  זה כל - בהשגחה כלל שאינם  "קוד " מספרי עוד שיש להיות

היינימאן.
אם לאשר יכול  אינו קיי שהסטאר בהשכלי , זאת  משיג ואינו ממני  הוא פליאה
משגיח היה שלא - הישר בשכל  להבין ניתן שכן  מה - לאו או משגיח שם היה
זה אבל  להבין. ניתן זה - משגיח בלי הקופסאות את עשו חרושת והבית כלל.
"זה לאו, או שם  משגיח הי' אם כלל לאשר יכול  אינו היינמאן משה שהרב
ואיפה החרושת" בבית הנעשה כל על כלל  ביקורת שום לו שאין אומר

בדבר נעשההאחריות מה יודע ואינו  דגים על הכשר  נותן היינימאן משה הרב ?
לאו  או משגיח  היה אם ?שם

בעיתון  פרסמו קיי שהסטאר  במודעה  היינימאן, משה הרב את שאלתי עוד
חשש  בו יש כפול מכסה עם קפוסא לו שיש שמי כך. שם אמרו נאמן" "יתד

לאו  או כשר זה אם  לברר קיי  הסטאר  של לאפיס מהויתקשר אותו  שאלתי ?
כפול  מכסה של הענין הטמאהוא הדג יש כזאת שבקופסא הכוונה האם ?

הרגילים. הקופסאות מכל משונה קופסא סתם שזה או "קלעס"
חרושת בית של תוצרת שזה מראה, כפול מכסה של שהסימן לי, ענה זה על
"קלעמס", הטמא הדג היה האשה של  הקופסא  שבתוך הסיבה היה  וזה אחר,

אחר ... חרושת מבית היה זה כי
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שאשה מהבאקס דלייט" "טונה של קופסאות 2 באמתחתי לי היה מעמד באותו
עליהם היה ולא הקופסאות את בדקתי ומיד  בגראסערי , שם קנתה מלייקוואד זו

כפול . מכסה שום

נדהם היינמאן מ. !הרב

הוא וכאן אחר, חרושת מבית הוא קלעס הטמא שהדג סימן שזה אמר הוא
הדגים הגיעו מאיפה השאלה חזרה כן. ואם הנכון. הוא שההיפך ממש רואה

זו  לקופסא  ?הטמאים

ימצא אם תורה בן  אברך לדעתך, האם היינימאן, משה הרב  את שאלתי ועד
קיי  לסטאר יתקשר  הוא אלו, בדגים יזרוק שאלה בודאי זה תורה  בן אברך - ?

המ כל פשר מה א"כ לגארביטש, הקופסא כל הזאתאת המוזרה אז ודעה - ?
פשוטים. לאנשים אלא תורה לבני מכוונת היתה לא  הזאת שהמודעה לי  ענה
אם לברר טלפון בשביל  דולר 2 יבזבז פשוט אדם האם אותו . שאלתי  זה על

כשר סענט 97 של כלוםקופסא לי ענה  לא זה על ?!

אחרי  עד שם עומד המשגיח האם היינימאן, משה הרב  את שאלתי  ועוד
הקופסאות על העטיפות את להדביק ?.שגומרים

שדברתי  לו, עניתי זה על הסוף . עד שם עומד  המשגיח שבודאי לי. ענה זה על
הזמן  כל  שם נמצא לא שהוא לי, אמר והוא .... בשם שלו מהמשגיחים אחד  עם
אחרי  שם  לבקר הולך הוא ורק הבישול, בשעת אלא העטיפות, הדבקת עד

העטיפות. כשמדביקים שבועיים

והרי  העטיפה. הזמן כל שם נמצא לא המשגיח  אם אותו. לשאול והמשכתי
מה יודע אתה איך כן אם לך, ידועים אין הקוד  שמספרי  בעצמך  אמרת אתה

דלייט" ה"טונה על הכשר נותן אתה ואיך  שם, ?עושים

עד  המשגיח עומד טאווייאן שבמדינת היינימאן. משה הרב  לי ענה זה על -
בטאווייאן  מאשר אחרת תורה יש תאיילנד במדינת הכי ושאלתי ?הסוף .

ע"ז  כלום לי ענה !ולא

הענין : לסיכום

תשובה שום קבלתי לא היינימאן, משה הרב את ששאלתי השאלות כל על
- שאלות אותו ששואלים שאדם ביותר , הברורה בצורה לדעת וצריך  ממנו ,
לענות מה לו שאין אלא לענות, רוצה אינו שהוא אומר  לא זה - עונה לא והוא

הזה.... בדבר תשובה שום  לו ואין

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות נאשאלות

הסטאר האם דבאלטימור ", הכשרות מ"ועד חשוב  רב  איזה שאלתי אגב, ודרך
כי  היינימאן, משה להרב רק שייך שזה או רבנים", ל"ועד באמת שייך קיי 
הוא קיי  סטאר  של היחידי  הבית שהבעל  מופיע ושם קאפי  מסמך יש ידי תחת

היינימאן )מקס הכשרות(אינדובודאל ועד גם לעצמו קורא היינימאן מקס והוא
חשב  הוא גדול . חידוש היה זה הזה הרב אצל קיי . וסטאר דבאלטימור 
רוצה והנני רבנים. הרבה של ארגון הוא קיי והסטאר הכשרות הועד  שבודאי 

כאן. עד שכתבתי מה הכל  על אחראי שאני לסיים,

אחראי  איני  - קורא  הקול  מודעות את פרסמתי שאני אותי שחשדו מה ועל
מודעות את שכתבו  האלו האנשים הם מי יודע איני כי  קורא , קול למודעות
כותב  שאני מה כל כי  כתבתי, שאני  מה על  ורק אך אחראי אני  - קורא. הקול

המלא. שמי את חותם אני ומפרסם

ימהר, שלא  באמת  כשר גלאט  לאכול  שרוצה שמי  הזמן. כבר  הגיע  ובאמת
הכשר על אומרים הם מה מוסמכים אנשים אצל  ויברר  לרגע, במחשבתו ויעצר 

וכדומה. זה

שיי יהודה   החות
לעקוואוד עוועניו, 10780.פירסט ג'ערסי, ניו

809  463  6408 טלפו 271 באקס פאסט
809  509  7776 נאמבער פאקס

בלונדו שיצא  קורא קול ה.

הדבר נודע !אכן 

בלונדון  החרדיות דקהילות  החרדים  העסקנים וועד 

ע"י הנדרשת  השחיטה בעני שליט "א פאדווא להרב גלויות שאלות
" חיי בעלי "צער חברת 

אליו  יבא השחיטה בעניני להעיר שרוצה שמי  במכתבו כתב פאדווא והרב היות
האמת. על יודה אולי כל, לעיני  גלויות שאלות באלו יצאנו ע"כ דבריו, וישמע

בענין  פאדווא הרב שכותב  שמה  רואים השוחטים, שסיפרו מה לפי  א.
האמת. היפך הוא בלונדון השחיטה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות נ 
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הדגים הגיעו מאיפה השאלה חזרה כן. ואם הנכון. הוא שההיפך ממש רואה
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הזמן  כל  שם נמצא לא שהוא לי, אמר והוא .... בשם שלו מהמשגיחים אחד  עם
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- שאלות אותו ששואלים שאדם ביותר , הברורה בצורה לדעת וצריך  ממנו ,
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הזה.... בדבר תשובה שום  לו ואין
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אחראי  איני  - קורא  הקול  מודעות את פרסמתי שאני אותי שחשדו מה ועל
מודעות את שכתבו  האלו האנשים הם מי יודע איני כי  קורא , קול למודעות
כותב  שאני מה כל כי  כתבתי, שאני  מה על  ורק אך אחראי אני  - קורא. הקול

המלא. שמי את חותם אני ומפרסם

ימהר, שלא  באמת  כשר גלאט  לאכול  שרוצה שמי  הזמן. כבר  הגיע  ובאמת
הכשר על אומרים הם מה מוסמכים אנשים אצל  ויברר  לרגע, במחשבתו ויעצר 
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ע"י הנדרשת  השחיטה בעני שליט "א פאדווא להרב גלויות שאלות
" חיי בעלי "צער חברת 

אליו  יבא השחיטה בעניני להעיר שרוצה שמי  במכתבו כתב פאדווא והרב היות
האמת. על יודה אולי כל, לעיני  גלויות שאלות באלו יצאנו ע"כ דבריו, וישמע

בענין  פאדווא הרב שכותב  שמה  רואים השוחטים, שסיפרו מה לפי  א.
האמת. היפך הוא בלונדון השחיטה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות נב

זצללה"ה מסאטמאר הקדוש שרבינו בטענה בבאקס, לשחוט התיר איך  ב.
שרביה"ק  ידוע הרי זו, שחיטה מתיר  הוא זה סמך ועל  המטבחיים, בבית  ביקר
שום על הכשר נתן ולא בארה"ב המטבחיים בבית ביקר לא מעולם מסאטמאר

שהוא. בשר

רוצים זה את וגם אינשי, משקרי  לא לגלויי  דעבידא מילתא ז"ל ואמרו
???להכחיש 

יבא בזה להעיר  מה דבר שהוא  מי ביד  יש  ואם וז"ל : במכתבו כותב  כתה"ר ג.
דבריו. את ואשמע  אלי 

למה הבריות , בפי יש מה לשמוע רוצה שכת"ר  הדבר אמת אם שאלתנו: ד.
הה' כל על עוברים הזאת בשחיטה כי וכותבים אומרים שלו  כשהשובי "ם

לשמוע  כשרוצים הזאת, השחיטה להפסיק די זה אין  האם שחיטה, ?הלכות

וחותמים ידם בכתב מכתבים הרבה וכותבים זועקים כדתיא רבני אם ה.
עד  הנהוגה משחיטה לשנות הפען " "הבאקס להכניס שלא בתחנונים ומבקשים 
המלה, מובן במלוא וטריפות נבילות יאכילו הזאת שבשחיטה מפני הזה, היום

לזה לב משים אינו ?למה

לשמוע  רוצה יקרא לזאת ?האם

וטריפות, נבילות הוא ופען בבאקס השחיטה  שאופן ומודים יודעים כולם ו.
בתוקף כך על העומד היחידי כתה"ר שלו,ורק אחד משו"ב  חוץ והשוחטים, הרבנים  כל  (נגד

עמלק) של נו"ט.שותפו לישראל להאכיל 

וטריפות בנבילות  בלונדון ישראל עם את תאכילו מתי  עד שואלים: אנו ???ז.

זכות. לכף האדם כל את דן והוי  אבות במשנה אחז"ל והנה 

ע  ללמד  שיכולים היחידי שכתה"רוהזכות רק, הוא הזה בהיתר  מעכת "ר ל 
הנכון, הדעת  מאפיל שזה ולחתניו ולבניו לו מאוד גדולה הנאה טובת מקבל
לב  משים ואינו וישבעו, ענווים יאכלו צועק  זה ומפני  האמת. ולהבחין לראות 
שלא בתחנונים לו  שכותבים העולם מכל  והצדיקים הגאונים הרבנים לדברי

וטריפות. לנבילות השחיטה  יהפוך 

אינם שעדיין בלונדון, חרדים רבנים נמצאים ועוד ישראל , אלמן שלא  לא-ל תודה
ושלא איסורים, באכילת להכשל שלא שמים שם חילול  נגד  ומוחים משוחדים
למשה הלכה שהוא שחיטה, הלכות ה' על יעברו שבזה חדשים, דברים לחדש

מסיני .

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות נגשאלות

נפש  בשאט וטריפות בנבילות הרבים מכשיל שהוא רב על לסמוך  יכולים איך
?במזיד 

רב  נקרא זה ?האם

אשמים, חיים" בעלי "הצער  אנשי  לא כי ולתמיד  אחת לדעת צריכים אחבנ"י 
השחיטה על נותן שהוא בההיתר  בזה, אשם פאדווא הרב רק לא. וכלל  כלל

הזו.

שישבנו אחר דבר : ועסקנים)סוף קהילות מנהיגי  למסקנה:(רבנים באנו ולילה יומם

של  ניצוץ עדיין בקרבו  בוער ואשר סיני , הר על  עמדו  רגליו אשר  איש שכל .1
כשרותו  כל אשר "כדתיא" הבשר  מאכילת ביתו ובני  עצמו יפריש שמים, יראת 
פאדווא מהרב חוץ הרבנים כל  כאשר  עיניים, וסמיית  וזיוף, סילוף אלא אינו

כשרותה. אי על  וצועקים מודים

ולעשות "כדתיא" מקהילת להפרד  ורק א אחרת, ברירה לנו אי
עצמאית קהלה

קהלה ולעשות  "כדתיא" מקהילת להפרד ורק אך אחרת, ברירה לנו אין .2
תהי ' זאת הקדושה. ותורתו ה' לדבר החרדים בתים ובעלי מרבנים עצמאית

בב"א. הגו"צ ויחיש פירות, ופרי  פירות  ויפרח יציץ עוד וזה ההצלה, תחילת

עם קטנות שחיטות ולעשות להתארגן ה' לדבר החרדים צריכים בארץ כן  כמו
בשחיטה. שמבינים מומחים

וכל  הבּ שׂ ר , נגד  ק וֹ ראים  בּ קוֹ ל  יצאוּ  י שׂ ראל גּ דוֹ לי יראים, רבּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעשׂ רוֹ ת
נגדּ ם. וּ מבּט לים בּ טלים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ כׁש ירים

כי  אסורות מאכלות של מטמטום להיטהר זוכים  הקדוש הזוהר  לימוד ידי  ועל
וזוכים זי"ע] מקאריץ פנחס רבי [הצה"ק מקוה כמו  מטהר הקדוש הזוהר 

ומבחינים הקדושים, האבות בקדושת מז)להידבק יא הּט מא(ויקרא בּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהבדּ יל
בקדושה בוער  והלב ּת אכל , א אׁש ר החיּ ה וּ בין הנּ אכלת החיּ ה וּ בין הּט הר ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֵוּ בין

הצאצאים. מכל דקדושה נחת ורואים שבשמים, לאבינו

יראנוּ  הכּ ׁש רוּ ת ׁש מירת בּ ר כּ תוֹ וּ בזכוּ ת את לנוּ  ויצוּ ה  י ׁש וּ עתוֹ  את  יתבּ ר הם  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ציּ וֹ ן  ׁש בוּ ת וּ להׁש יב כּ קדם ימים עלינוּ  לחדּ ׁש  ראׁש וֹ נים  בּ רית לנוּ  ויזכּ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּט וֹ בה,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוירוּ ׁש לים
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זצללה"ה מסאטמאר הקדוש שרבינו בטענה בבאקס, לשחוט התיר איך  ב.
שרביה"ק  ידוע הרי זו, שחיטה מתיר  הוא זה סמך ועל  המטבחיים, בבית  ביקר
שום על הכשר נתן ולא בארה"ב המטבחיים בבית ביקר לא מעולם מסאטמאר

שהוא. בשר

רוצים זה את וגם אינשי, משקרי  לא לגלויי  דעבידא מילתא ז"ל ואמרו
???להכחיש 

יבא בזה להעיר  מה דבר שהוא  מי ביד  יש  ואם וז"ל : במכתבו כותב  כתה"ר ג.
דבריו. את ואשמע  אלי 

למה הבריות , בפי יש מה לשמוע רוצה שכת"ר  הדבר אמת אם שאלתנו: ד.
הה' כל על עוברים הזאת בשחיטה כי וכותבים אומרים שלו  כשהשובי "ם

לשמוע  כשרוצים הזאת, השחיטה להפסיק די זה אין  האם שחיטה, ?הלכות

וחותמים ידם בכתב מכתבים הרבה וכותבים זועקים כדתיא רבני אם ה.
עד  הנהוגה משחיטה לשנות הפען " "הבאקס להכניס שלא בתחנונים ומבקשים 
המלה, מובן במלוא וטריפות נבילות יאכילו הזאת שבשחיטה מפני הזה, היום

לזה לב משים אינו ?למה

לשמוע  רוצה יקרא לזאת ?האם

וטריפות, נבילות הוא ופען בבאקס השחיטה  שאופן ומודים יודעים כולם ו.
בתוקף כך על העומד היחידי כתה"ר שלו,ורק אחד משו"ב  חוץ והשוחטים, הרבנים  כל  (נגד

עמלק) של נו"ט.שותפו לישראל להאכיל 

וטריפות בנבילות  בלונדון ישראל עם את תאכילו מתי  עד שואלים: אנו ???ז.

זכות. לכף האדם כל את דן והוי  אבות במשנה אחז"ל והנה 

ע  ללמד  שיכולים היחידי שכתה"רוהזכות רק, הוא הזה בהיתר  מעכת "ר ל 
הנכון, הדעת  מאפיל שזה ולחתניו ולבניו לו מאוד גדולה הנאה טובת מקבל
לב  משים ואינו וישבעו, ענווים יאכלו צועק  זה ומפני  האמת. ולהבחין לראות 
שלא בתחנונים לו  שכותבים העולם מכל  והצדיקים הגאונים הרבנים לדברי

וטריפות. לנבילות השחיטה  יהפוך 

אינם שעדיין בלונדון, חרדים רבנים נמצאים ועוד ישראל , אלמן שלא  לא-ל תודה
ושלא איסורים, באכילת להכשל שלא שמים שם חילול  נגד  ומוחים משוחדים
למשה הלכה שהוא שחיטה, הלכות ה' על יעברו שבזה חדשים, דברים לחדש

מסיני .
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נפש  בשאט וטריפות בנבילות הרבים מכשיל שהוא רב על לסמוך  יכולים איך
?במזיד 

רב  נקרא זה ?האם

אשמים, חיים" בעלי "הצער  אנשי  לא כי ולתמיד  אחת לדעת צריכים אחבנ"י 
השחיטה על נותן שהוא בההיתר  בזה, אשם פאדווא הרב רק לא. וכלל  כלל

הזו.

שישבנו אחר דבר : ועסקנים)סוף קהילות מנהיגי  למסקנה:(רבנים באנו ולילה יומם

של  ניצוץ עדיין בקרבו  בוער ואשר סיני , הר על  עמדו  רגליו אשר  איש שכל .1
כשרותו  כל אשר "כדתיא" הבשר  מאכילת ביתו ובני  עצמו יפריש שמים, יראת 
פאדווא מהרב חוץ הרבנים כל  כאשר  עיניים, וסמיית  וזיוף, סילוף אלא אינו

כשרותה. אי על  וצועקים מודים

ולעשות "כדתיא" מקהילת להפרד  ורק א אחרת, ברירה לנו אי
עצמאית קהלה

קהלה ולעשות  "כדתיא" מקהילת להפרד ורק אך אחרת, ברירה לנו אין .2
תהי ' זאת הקדושה. ותורתו ה' לדבר החרדים בתים ובעלי מרבנים עצמאית

בב"א. הגו"צ ויחיש פירות, ופרי  פירות  ויפרח יציץ עוד וזה ההצלה, תחילת

עם קטנות שחיטות ולעשות להתארגן ה' לדבר החרדים צריכים בארץ כן  כמו
בשחיטה. שמבינים מומחים

וכל  הבּ שׂ ר , נגד  ק וֹ ראים  בּ קוֹ ל  יצאוּ  י שׂ ראל גּ דוֹ לי יראים, רבּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעשׂ רוֹ ת
נגדּ ם. וּ מבּט לים בּ טלים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ כׁש ירים

כי  אסורות מאכלות של מטמטום להיטהר זוכים  הקדוש הזוהר  לימוד ידי  ועל
וזוכים זי"ע] מקאריץ פנחס רבי [הצה"ק מקוה כמו  מטהר הקדוש הזוהר 

ומבחינים הקדושים, האבות בקדושת מז)להידבק יא הּט מא(ויקרא בּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהבדּ יל
בקדושה בוער  והלב ּת אכל , א אׁש ר החיּ ה וּ בין הנּ אכלת החיּ ה וּ בין הּט הר ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֵוּ בין

הצאצאים. מכל דקדושה נחת ורואים שבשמים, לאבינו

יראנוּ  הכּ ׁש רוּ ת ׁש מירת בּ ר כּ תוֹ וּ בזכוּ ת את לנוּ  ויצוּ ה  י ׁש וּ עתוֹ  את  יתבּ ר הם  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ציּ וֹ ן  ׁש בוּ ת וּ להׁש יב כּ קדם ימים עלינוּ  לחדּ ׁש  ראׁש וֹ נים  בּ רית לנוּ  ויזכּ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּט וֹ בה,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוירוּ ׁש לים



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות נד 

חלום סיפור עם – 2000 ברדיו וכשרות  שחיטה בענין  מהאלמין האדמו"ר דרשת
תשובה בעלת של עצום וגילוי

  



עצמה על שקיבלה ואשה  ברדיו- שליט"א  מהאלמין האדמו "ר לדרשת  האזינו
וגילוי  חלום על  מספרת שבועיים רק  הקדוש זוהר ולומדת אמיתית  תשובה
הזוהר הפצת בזכות זכתה - הגאולה על ומסר הנביא ואליהו  הרשב"י  עם עצום

הקדוש 
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