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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

על מצב השחיטה
חלק ב

בבדיקת מאוד נזהרנו ,השחיטות התחלנו וכ
והדבר .העו במפרקת לנגוע לבלי הסכי ושמירת

חדשה בשמלה וככתוב סוד אינו י"חהזה סימ)

עצ לתו חת אפילו פג בו נמצא וא וז"ל: 'י סעי

פסולה) שחיטתו השוחטיהמפרקת לכל וידוע ,
,האמת על כ ג היו יודו מהשוחטי וקצת
מעשיות באבע סיפורי יספרו מה [וקצת
בהמפרקת נוגע א שהסכי [באויר שפורחות
והיראי המומחי השוחטי כ ועל נתקלקל.
.הסכי כשרות על מאוד נזהרי טריפות מלהאכיל
ומצמצמי עמוק לשחוט לא נזהרי וממילא
ע ירדו שא והורידי הסימני שני רק לשחוט
אבד והסכי בהמפרקת יגעו קצת עוד הסכי
א בדיקות י"ב ומיד תיכ לבדקו וצריכי חזקתו

ושלו חס נפג י')לא סעי שמ"ח ש ומה(עיי] .
שיש מספרי והרבני והמשגיחלי שהשוחטי
,מיוחדי סכיני ובודקי טובי סכיני הרבה לנו
באמת ה האלה סכיני הבודקי כי וצדק!!! אמת
ע אחד [וכל אצלנו, גדולי היותר המכשילי
להיות צרי גדול גיהנו איזה יחשוב, שכל קצת
לו יש שוחט כל כי ,הזה סכיני להבודק מיוחד
עושי לא ומה ,שלו הסכי על רק האחריות את
את לוקח הוא הזה הבודק אבל פרנסה? בשביל
הוא זה בשביל וממילא ,הסכיני כל על האחריות
ויספר שיאמר ואפילו כמה, פי משכורת מקבל
שזה נגיד א ,גדולה משכורת מקבל לא שהוא
שעבור ,מזה יותר גדול שוטה ל יש הא ,אמת
ומוכ שלו, הבא עול כל לו ימכור קט כס בצע
מזיוו להנות ולא ,עול עד תחתית לשאול ליל
כשלעצמי אני זה ומטע הבא], לעול השכינה
וחשבתי האלה הבודקי על יתדותי סמכתי כ ג
לי יש הלא כשר אינו הסכי א לי איכפת מה
והאחריות ?כשר שהסכי אומר והוא סכיני בודק

עליו!!!] כולו הוא

הבודק וא ,האמת על יודה שמי הירא אבל
הסכי בדיקת מלאכת ולמד שמי ירא היה הזה
נקרא מה באמת אותו לומד שהיה שמי ירא אצל
הסכיני כל מכשיר היה לא לא, ומה פגימה

פצצות הרבה כ כל לנו היה ולא האלו והפגימות
רח"ל. וקרבנות תופת

:כ התחילה שנה ארבעי לפני אז הבעיה
לשבת עו לקנות כשבאו צדקניות שהנשי
לירות וארבעי כשלושי עלה והעו ,קודש
וראו הצדדי מכל העו לבדוק והתחילו ,לעו

לאגפיי מתחת פעמי (פליגל)הרבהקצת שהוא
לא שהשוחט בגלל אומרת זאת ,בהורידי אדו
הד כל יצא לא כ ועל לגמרי הורידי את שחט
לא א אפילו שבאמת ,לסימני מתחת מהוורידי
הוא ומה ,לכתחילה כשר העו הורידי שחט
ד ונשאר הורידי שחטו לא א לזה העצה
לקרוע סכי ע שצריכי ?להאגפי מתחת
לפני להאגפיי מתחת הד ולהוציא ולחתו

העו.שמכש את ירי

:הקוני של בעיות

לכבוד העו לקנות כשבאה הכשרה האשה
אתרוג על כמו העו על מסתכלת קודש שבת
נקי אינה שהעו רואה היא וא .מכל נקי שיהיה
להבית נשארו וכ ,הזה העו קונה אינה לגמרי
הברירה היה לא כ ועל .האלו העופות כל משחטה
להשוחטי לומר ורק א המשחטה בעל ביד
כלו אדו ישאר שלא תשחטו לא את שא
,אצלנו לשחוט יכולי לא את אז מכל, נקי ויהיה
שנחו כמו לשחוט שיכולי שוחטי רק וניקח
ומוכני רוצי אנחנו ואי ,שלנו הקוני בשביל

.כלו ממכ לשמוע מוכ ואיננו ,כלו לשמוע

המל מפי יצא הדבר  המחליט??? הוא מי
חפו!!!! השוחטי ופני השחיטה] בית בעל]

וכל בידו, היחידה שהפרנסה השוחט יעשה ומה
להפסיק אחת ברגע יכול ואינו שוחט, היה ימיו
שוחטי] במסחר. עוסק להיות וללכת השחיטה
[השחיטה את הזמ במש עזבו היראי יחידי
,המפרקת בתו לשחוט לאט לאט התחילו
והתחילו ,פע כל נפג הסכי ,הבעיות והתחילו
ויותר, יותר שירדו עד ,מאוד קטנות פגימות להתיר
[כי המפרקת, לתו לשחוט התחילו השוחטי וכל
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.[השחיטה לעזוב ומיד תיכ יכול הוא לאו א
הזה!!! העגל ויצא

נראה שהיה ,וזק גדול אחד לרב אז הלכתי
לי ואמר ,העני כל לו סיפרתי גדול, כצדיק בעיני
ווי!!! אוי ?פגו סכי ?פגו סכי צחוק, לא זה
שבחי בספר שמובא נורא סיפור לי והראה
שנתגלגל בשוחט נורא מעשה וז"ל: ,האריז"ל
111 :פגו בסכי אחת פע ששחט עבור בתיש

יעורר כבודו אולי הזה לרב אמרתי זה כל אחר
אתה הרב, לי ענה זה? על בדרשותיו הציבור את
יכול אני וצער ורדיפות מלחמות איזה יודע לא
הציבור את ויעורר יגלה שאני זה ידי על לעבור
אפילו מני לי יהיה שלא עד כזה, חמור עני על
שיהיה רוצה ואני שנה, ועשרי מאה אחר בהלוי'

.הגדולי הרבני שאר כמו גדולה לוי' לי

הכל רבני כמה לעוד שלנו הבעיות אז סיפרנו
אבל בעיה, שזה לנו וענו ,בהשחיטה שהול מה
ישראל והפסד הדחק שעת זה לעשות אפשר מה
שא וראינו ,!!!שוני תירוצי ועוד מרובה הפסד
אנ נעשה מה ,ושותקי יודעי הרבני
הרב וא בידינו, היחידה היא הזאת שהפרנסה
אנחנו ,לתק מעוניי אינו הראשי האחראי שהוא
.מה וכשרי טובי יותר להיות צריכי לא
,הגדולי המקובלי ע דיברנו נאמנה! [תדעו
שה שאומרי שלנו שקר הנביאי והאוטיסטי
,לתק ואי מה עצות הרבה לנו ונותני יודעי

ש להאמר נית שלהאמת גדול ביזנעס הוא הכל
והכל ,כס הפע ועוד וכס כס זה הכל שקר,

וכס כבוד זה עושי שה הגדולמה הכי והסימ ,
אוכלי שאנחנו לנו אמרו לא פע שא שלנו
אוכלי לבד ה כי בטוחי [ואנו ונבילות, טריפות
ע עושי ה מה לא א כי האלו, הטריפות כל
את מרמי שה ידי על ליד שבא המליוני כל
ותיווכחו] חקירות תעשו אדרבה! ישראל, ע
וואזנער והרב לנדה הרב שהרבני כ בתו
צועקי והרבנות ובעלז החרדית והעדה
טריפות לנו שמאכילי העיתוני בכל ומפרסמי
גילה והרבנות .וזה זה לאכול לא אתנו ומזהירי
שהרבה ומודעות בעיתוני פעמי כמה כבר לנו
המודעה כמו נבילות, ממש אותנו האכילו שני
בחיפה, שני כמה ולפני אביב, ובתל ברק בבני
ששלושי בעיתו לכתוב התביישו לא שהרבנות
על ולקבל ,מהערבי עופות לנו מוכרי שנה
הכבוד כל] ,כלי והגעלת וסיגופי תעניות עצמנו
שקר [הנביאי והקאבאליסטי והאוטיסטי [לה
[לאקש לנו מוכרי] ומצפצ פה פוצה אי שלנו]
הוא ישראל לע שבא מה הבעיות שכל לנו לומר
הוא זה וכל ישראל, לע שנותני הטריפות בגלל
כ כל שהחוצפה עד אחד, לכל וידוע ביודעי
שהרבנות לנו ופוסקי מתערב "שהבג גדולה
מהמשחיטה ההכשרי את להוריד לה אסור
בארצינו ישראל ע את רימו שה ,אות שתפסו
נבילות אותנו והאכילו רבות, שני הקדושה
הרגו הערבי שלנו שהשונאי ואפילו וטריפות,
ה ,כשרות בתור לנו ומכרו והבהמות העופות את
ונשאול בא ועוד. עוד שנכשל ורוצי מסכימי
ליטמ להיות יכולי אנחנו אי אחד, כל את
שכתוב דבר דבר, לכל מאמי שי כאלו גדולי
ע של אחד מספר אסו הוא שהטריפות בתורה

"אפרי מחנה בדגל שכתוב כמו ישראלפרשת)

מהר מכתב כפרומב")עקב איש אל ששבעי
במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל המתי בתחיית
והרג מל עליה ובא מהדת שיצאו עד אסורות

רח"ל. כול אתשמביא כתב אל בספר וראיתי .[
"ה בספר שכתוב תיבותאביבמה ראשי  "אחינו

ניבשראליר'ב וז"ל: בדורנו לדעת מהנוגע גולה.
מפרעשבורג סופר משה ר' ותלמידו אדלר נת

,בנסתר לפסולמקובלי רצה אדלער נת רבי
חות ולהכניע ,דמיי דפראנקפורט השוחטי

אחרא פסוליהסטרא שוחטי על בסודששורה
'תחי חרב ועל באוגו' רצונו כל השיג אלמלא

רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח,
לברוח והוצר עכ"ל.קצבי ,דמיי מפראנקפורט

פראנקפורט על בפרטיות כותב הזה הספר
נביאי ששני רואי ואנו בגרמניה, שהוא דמיי
בנסתר מקובלי אדלר נת ורבי מצאנז הרבי
כא רואי אנו הרי אחד. בסגנו מתנבאי
"מדה עמנו מתנהג ברו ברו שהקדוש בפשיטות

לו מודדי מודד שאד במדה מדה", (סוטהכנגד

ב) עמוד ח' חסד נתהפ אז כשר אינו הסכי וא ,
שחיטה של מהסכי ונעשה חרב"ושלו"עלשל"

תחיה" חרבאבל בתורה, כתוב זה וכל רח"ל. ,
כול הגדולי והקאבאליסטי האוטיסטי
לומד קט ילד שכל מה יודעי ואינ שותקי
ואומרי מזה, גדול שקר לנו [היש הספר. בבית
,תהלי ולומר מוסר דרשות אסיפות לעשות לנו
מקאלאמאייע הלל רבי שאמר מה יודעי ה ואי

הלל בית בשו"ת מ"ח)ז"ל, ט' סימ)תדעו :וז"ל
מאד חמור וטריפות נבילות של זאת שעבירה
אמרו עבירות שאר שעל עבירות, משאר באיכותו
שמתחיתי פי על א משחיתי בני חז"ל
נבילה באיסור כ שאי מה ,בני בש נקראי
,"לי תהיו קדש "ואנשי הכתוב שעל וטריפה

י"פירשקדושי את משקוציא ופרושי
ו שלי, את וטריפות נבילותשלי אינכ לאו א.

מאיסור ושלו חס נזהרי אינכ א מעתה
שני בכל אומרי את אי וטריפות נבילות
ואי עלינו" תרח כ בני על אב כרח" וחמישי
ואתה בני "אנו הקדושי בימי אומרי את
'ד שיאמר ראשכ על יעלה לא מורא אי ."אבינו
שנפשכ עבור שלי ואינכ אתכ מכיר איני
בעת וחומר וקל שכ מכל ,טריפות מאכילת מגואל
מה הרבה ישראל בני אחינו אשר כזאת ובעונה
לנו מי על ,עליה ירח ד' ובוזזי למשיזה נתוני
הרועה וגדול ,שבשמי אבינו על רק להשע

.השומר

כעי עינו כתב ביהודה הנודע ועל :ש כתב עוד
,כתב [בגרמניה] פיה מעהר מדינת על  חשמל

"מ "סמ של חותמו ע היא וישמורנחת ,ל"ר
ש לעבור נפש בעל כל שעומדעצמו דבר ל ואי)

התשובה) הנודעבפני שהי' זמ כל פראג ובעיר .
ה יכול היה לא בחיי מ"ביהודה "סמלהיות

,ש מול ועכשיו אורח בבחינת בדוחק רק ,ש
'וכו הקהל וראש חז ידי על יצא הקלקול ותחילת
בה תפלת כל ש כתב אלו כנסיות בתי ועל 
יותר וגרוע ,הכבוד בבית מתפלל אשר כמו תועבה

.ש מזכירי אשר ש כי

אנחנו??? איפו ישראל בני אחינו

הרבה שישנ עד הדבר נתגלגל וכבודקי"
"אחד.סכיני ביו ורבבות לאלפי ושוחטי ,

כא הגדולות מהשחיטות לדבר רוצה כבר אני ואי
אי גדול פחד ממש שזה הקדושה, בארצינו
ברגע עופות הרבה כ כל אחד שוחט ששוחט

ו מכונהאחד, שוחט מכל עשה "מ "הסמ
רובורט, הואאוטומאטית "מ "הסמ של והכוח

דעתו על לעלות יכול לא אחד שא גדולה כ כל
בשנה שחט לא שנה 50 לפני אחד ששוחט
אחד ביו היו שוחט אחד ששוחט מה שלימה
ומסוגר סגור הגדולי השחיטה ומקומות בלבד.
אחד יהיה א ואפילו ,ולראות ליל יכולי ואי
יותר או ,שחיטה בעניני היו בכלל מבי מי שיבוא,
ולתק הקורא בעובי להיכנס בכלל מעוניי מי טוב

דבר!!! איזה

,המצב את באמת ומבכי בוכי שוחטי הרבה
לנו נות לא "מ "והסמ דוחקת, הפרנסה אבל
לא שאנחנו והאמת] נרצה. א אפילו להפסיק
לנו נות שהוא הוא ברו בהקדוש כלל מאמיני
עוזבי כבר היינו מאמיני היינו שא ,הפרנסה

הזאת]. הפרנסה מזמ

יבוא ישראל בני מאחינו מי ,ונראה בואו אבל
מיני כל הקדושה בארצינו ישנ ?לעזרתינו
לעשות מסכי והוא ועד יודע והשט ,"גמחי
לתיקו הזה הגמ"ח אבל ,רוצי שרק "גמחי כמה
ית לא קרבנות הרבה כ כל לנו שעולה השחיטה
בואו אדרבה .בזה לעסוק אחד לא "מ "הסמ
בארצינו נפש מסירת הבעלי ה איפו ונראה
ע את נאכיל שלא לנו לעזור מוכ מי ,הקדושה

.ממש וטריפות נבילות ישראל באר ישראל

לעני נפש מסירת צרי למה קצת להבי כדי
נביא בזה תלוי ישראל ע כל אשר הזה הקדוש

יוס יעקב בתולדות שכתב מה נשאלדוגמא (פ'

העולה) וז"ל:בד"ה שלאכתב היצה"ר התחכ עתה
יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר
והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ,ויחיד
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד

,ברשתו נלכדו וכול לרבי טריפות.עיי"ש

וז"ל: ז"ל יונה לרבינו תשובה שערי בספר וכתב
כראוי ובודק השוחט על משגיח אינו הרב א
מאכיל בכלל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ

.בעונו ונתפס ושלו חס לישראל טריפותוכ
שור בתבואות חולי)מובא מסכת מ"ש(על "הסמ

,חזני ,רבני ,רגלי ג' של כסא על יושב
הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו ,שוחטי

חת"סברשותו ובשו"ת ר"ה). סימ וז"ל:(או"ח כתב
וכסיל זק המל("מ "הסמ הוא ,היצה"ר הוא)יושב

.רגלי 'ג של כסא המוליכיעל החזני א' רגל
רגל ישראל. כלל תפלות למחנה מחו

:'בלבני וטריפות נבילות המאכילי שוחטי
ומזוזותישראל תפילי הכותבי סופרי ג': רגל .

לכ צרי לא ותו ,עכ"ל.פסולי ,לו

בתורה שכתוב מה נא ט')נזכור ד, "קול(בראשית ,
רש"י ופירש האדמה", מ אלי צועקי אחי דמי

ט') כב, רבה כל,(בראשית סו עד זרעיותיו וד דמו
הדורותשהוא זמ שכל חכמי בשפתי ש ועיי ,

זכריה בד כמו ,גדולה יותר תהי' הנקמה נגלה
נז)הנביא גיטי עיי),ע"א י"א בתרא בבא ועיי ,

ש סנהדרי עוד ועיי א'. עמוד לז סנהדרי
נברא בשבילי לומר חייב אחד שכל במשנה:

,עונו ונשא יגיד לא א וכו', א')העול ה, יש(וירא ,
.ש עיי וכו' מהש עונש לו

אחינו! על אנחנו אשמי אבל

ישראל בגלל באה ,לעול שבאה פרעניות כל
סג) .(יבמות

גיטי בגמרא א')איתא עמוד ז מר(ד ליה שלח
,'וכו עלי העומדי אד בני ,אליעזר 'לר עוקבא
לה' דו ,ליה שלח וכו', טובא לי מצערי קא

לו לז)והתחולל תהלי)יפיל והוא 'לה דו ,
לבית עליה והערב השכ ,חללי חללי
ובספרי .כא עד ,מאליה כלי וה המדרש,
חדש בזוהר דאיתא מה פי על העני מפרשי

ע"ב) ס"ו ד בלק אליעזר(פרשת ברבי מעשה ,
אחר ור ,לפניה עובר גדול נחש שראו ,וחבריא
איש להנחש, אליעזר רבי אמר להורגו, אחד איש
הוה, וכ הרעה, על וניח ,תשובה עשה כבר זה
הכותי, את רק היהודי, את להרוג יכול היה שלא
לאד להזיק יכולי דאי הוא, וההסבר .כא עד
עשה שהאיש כיוו כ על חטאיו, מכח רק
וכ עוד, עליו לשלוט יכול הנחש היה לא תשובה
ממית. החטא אלא ממית ערוד אי חז"ל אמרו
לרבי עוקבא מר כששלח הנ"ל הגמרא פירוש וזה
שלח עליו, העומדי הרשעי דבר על אליעזר
רצה ,המדרש לבית עליה והערב השכ ליה,

כלי וה ,בתשובה ויחזור ,מעשיו שייטיב ,לומר
ועיי] .עוד עליו לשלוט יוכלו לא אז כי ,מאליה
הגמרא פירוש עיני מאור הקדוש בספר עוד

טוב]. ש הבעל בש הנ"ל

חכמה בראשית כתב ד')וכ פרק הענוה ,(שער
אינו הזה בעול האד רעת כי יודע והוי :וז"ל
להצר האד ביד יכולת ואי חטאיו, מצד אלא
ולפיכ בעונו, מלמעלה סיוע לו אי א לחבירו
,ולפשעו לחטאו אלא ,חבירו את יאשי אל

עכ"ל.

בני מאמיני יהודי קולי, ארי כשופר ועתה
מלידה, טהורי ,אמ מרח קדושי ,מאמיני
ובבתי כנסיות בבתי צעקו ,עוד תחשבו אל
מקומות ובכל ירושלי בחוצות הזעקו ,מדרשות
עד תתיגעו ואל והתחזקו התעוררו ,מושבותיכ
שהיה מה לתק בידכ יעלה הרבי שבכח
ובזכות בזאת אני ובטוח האלו, השני כל מקולקל

.הרבי

ש ד. .ע באעה"ח. וע"ז
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.[השחיטה לעזוב ומיד תיכ יכול הוא לאו א
הזה!!! העגל ויצא

נראה שהיה ,וזק גדול אחד לרב אז הלכתי
לי ואמר ,העני כל לו סיפרתי גדול, כצדיק בעיני
ווי!!! אוי ?פגו סכי ?פגו סכי צחוק, לא זה
שבחי בספר שמובא נורא סיפור לי והראה
שנתגלגל בשוחט נורא מעשה וז"ל: ,האריז"ל
111 :פגו בסכי אחת פע ששחט עבור בתיש

יעורר כבודו אולי הזה לרב אמרתי זה כל אחר
אתה הרב, לי ענה זה? על בדרשותיו הציבור את
יכול אני וצער ורדיפות מלחמות איזה יודע לא
הציבור את ויעורר יגלה שאני זה ידי על לעבור
אפילו מני לי יהיה שלא עד כזה, חמור עני על
שיהיה רוצה ואני שנה, ועשרי מאה אחר בהלוי'

.הגדולי הרבני שאר כמו גדולה לוי' לי

הכל רבני כמה לעוד שלנו הבעיות אז סיפרנו
אבל בעיה, שזה לנו וענו ,בהשחיטה שהול מה
ישראל והפסד הדחק שעת זה לעשות אפשר מה
שא וראינו ,!!!שוני תירוצי ועוד מרובה הפסד
אנ נעשה מה ,ושותקי יודעי הרבני
הרב וא בידינו, היחידה היא הזאת שהפרנסה
אנחנו ,לתק מעוניי אינו הראשי האחראי שהוא
.מה וכשרי טובי יותר להיות צריכי לא
,הגדולי המקובלי ע דיברנו נאמנה! [תדעו
שה שאומרי שלנו שקר הנביאי והאוטיסטי
,לתק ואי מה עצות הרבה לנו ונותני יודעי

ש להאמר נית שלהאמת גדול ביזנעס הוא הכל
והכל ,כס הפע ועוד וכס כס זה הכל שקר,

וכס כבוד זה עושי שה הגדולמה הכי והסימ ,
אוכלי שאנחנו לנו אמרו לא פע שא שלנו
אוכלי לבד ה כי בטוחי [ואנו ונבילות, טריפות
ע עושי ה מה לא א כי האלו, הטריפות כל
את מרמי שה ידי על ליד שבא המליוני כל
ותיווכחו] חקירות תעשו אדרבה! ישראל, ע
וואזנער והרב לנדה הרב שהרבני כ בתו
צועקי והרבנות ובעלז החרדית והעדה
טריפות לנו שמאכילי העיתוני בכל ומפרסמי
גילה והרבנות .וזה זה לאכול לא אתנו ומזהירי
שהרבה ומודעות בעיתוני פעמי כמה כבר לנו
המודעה כמו נבילות, ממש אותנו האכילו שני
בחיפה, שני כמה ולפני אביב, ובתל ברק בבני
ששלושי בעיתו לכתוב התביישו לא שהרבנות
על ולקבל ,מהערבי עופות לנו מוכרי שנה
הכבוד כל] ,כלי והגעלת וסיגופי תעניות עצמנו
שקר [הנביאי והקאבאליסטי והאוטיסטי [לה
[לאקש לנו מוכרי] ומצפצ פה פוצה אי שלנו]
הוא ישראל לע שבא מה הבעיות שכל לנו לומר
הוא זה וכל ישראל, לע שנותני הטריפות בגלל
כ כל שהחוצפה עד אחד, לכל וידוע ביודעי
שהרבנות לנו ופוסקי מתערב "שהבג גדולה
מהמשחיטה ההכשרי את להוריד לה אסור
בארצינו ישראל ע את רימו שה ,אות שתפסו
נבילות אותנו והאכילו רבות, שני הקדושה
הרגו הערבי שלנו שהשונאי ואפילו וטריפות,
ה ,כשרות בתור לנו ומכרו והבהמות העופות את
ונשאול בא ועוד. עוד שנכשל ורוצי מסכימי
ליטמ להיות יכולי אנחנו אי אחד, כל את
שכתוב דבר דבר, לכל מאמי שי כאלו גדולי
ע של אחד מספר אסו הוא שהטריפות בתורה

"אפרי מחנה בדגל שכתוב כמו ישראלפרשת)

מהר מכתב כפרומב")עקב איש אל ששבעי
במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל המתי בתחיית
והרג מל עליה ובא מהדת שיצאו עד אסורות

רח"ל. כול אתשמביא כתב אל בספר וראיתי .[
"ה בספר שכתוב תיבותאביבמה ראשי  "אחינו

ניבשראליר'ב וז"ל: בדורנו לדעת מהנוגע גולה.
מפרעשבורג סופר משה ר' ותלמידו אדלר נת

,בנסתר לפסולמקובלי רצה אדלער נת רבי
חות ולהכניע ,דמיי דפראנקפורט השוחטי

אחרא פסוליהסטרא שוחטי על בסודששורה
'תחי חרב ועל באוגו' רצונו כל השיג אלמלא

רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח,
לברוח והוצר עכ"ל.קצבי ,דמיי מפראנקפורט

פראנקפורט על בפרטיות כותב הזה הספר
נביאי ששני רואי ואנו בגרמניה, שהוא דמיי
בנסתר מקובלי אדלר נת ורבי מצאנז הרבי
כא רואי אנו הרי אחד. בסגנו מתנבאי
"מדה עמנו מתנהג ברו ברו שהקדוש בפשיטות

לו מודדי מודד שאד במדה מדה", (סוטהכנגד

ב) עמוד ח' חסד נתהפ אז כשר אינו הסכי וא ,
שחיטה של מהסכי ונעשה חרב"ושלו"עלשל"

תחיה" חרבאבל בתורה, כתוב זה וכל רח"ל. ,
כול הגדולי והקאבאליסטי האוטיסטי
לומד קט ילד שכל מה יודעי ואינ שותקי
ואומרי מזה, גדול שקר לנו [היש הספר. בבית
,תהלי ולומר מוסר דרשות אסיפות לעשות לנו
מקאלאמאייע הלל רבי שאמר מה יודעי ה ואי

הלל בית בשו"ת מ"ח)ז"ל, ט' סימ)תדעו :וז"ל
מאד חמור וטריפות נבילות של זאת שעבירה
אמרו עבירות שאר שעל עבירות, משאר באיכותו
שמתחיתי פי על א משחיתי בני חז"ל
נבילה באיסור כ שאי מה ,בני בש נקראי
,"לי תהיו קדש "ואנשי הכתוב שעל וטריפה

י"פירשקדושי את משקוציא ופרושי
ו שלי, את וטריפות נבילותשלי אינכ לאו א.

מאיסור ושלו חס נזהרי אינכ א מעתה
שני בכל אומרי את אי וטריפות נבילות
ואי עלינו" תרח כ בני על אב כרח" וחמישי
ואתה בני "אנו הקדושי בימי אומרי את
'ד שיאמר ראשכ על יעלה לא מורא אי ."אבינו
שנפשכ עבור שלי ואינכ אתכ מכיר איני
בעת וחומר וקל שכ מכל ,טריפות מאכילת מגואל
מה הרבה ישראל בני אחינו אשר כזאת ובעונה
לנו מי על ,עליה ירח ד' ובוזזי למשיזה נתוני
הרועה וגדול ,שבשמי אבינו על רק להשע

.השומר

כעי עינו כתב ביהודה הנודע ועל :ש כתב עוד
,כתב [בגרמניה] פיה מעהר מדינת על  חשמל

"מ "סמ של חותמו ע היא וישמורנחת ,ל"ר
ש לעבור נפש בעל כל שעומדעצמו דבר ל ואי)

התשובה) הנודעבפני שהי' זמ כל פראג ובעיר .
ה יכול היה לא בחיי מ"ביהודה "סמלהיות

,ש מול ועכשיו אורח בבחינת בדוחק רק ,ש
'וכו הקהל וראש חז ידי על יצא הקלקול ותחילת
בה תפלת כל ש כתב אלו כנסיות בתי ועל 
יותר וגרוע ,הכבוד בבית מתפלל אשר כמו תועבה

.ש מזכירי אשר ש כי

אנחנו??? איפו ישראל בני אחינו

הרבה שישנ עד הדבר נתגלגל וכבודקי"
"אחד.סכיני ביו ורבבות לאלפי ושוחטי ,

כא הגדולות מהשחיטות לדבר רוצה כבר אני ואי
אי גדול פחד ממש שזה הקדושה, בארצינו
ברגע עופות הרבה כ כל אחד שוחט ששוחט

ו מכונהאחד, שוחט מכל עשה "מ "הסמ
רובורט, הואאוטומאטית "מ "הסמ של והכוח

דעתו על לעלות יכול לא אחד שא גדולה כ כל
בשנה שחט לא שנה 50 לפני אחד ששוחט
אחד ביו היו שוחט אחד ששוחט מה שלימה
ומסוגר סגור הגדולי השחיטה ומקומות בלבד.
אחד יהיה א ואפילו ,ולראות ליל יכולי ואי
יותר או ,שחיטה בעניני היו בכלל מבי מי שיבוא,
ולתק הקורא בעובי להיכנס בכלל מעוניי מי טוב

דבר!!! איזה

,המצב את באמת ומבכי בוכי שוחטי הרבה
לנו נות לא "מ "והסמ דוחקת, הפרנסה אבל
לא שאנחנו והאמת] נרצה. א אפילו להפסיק
לנו נות שהוא הוא ברו בהקדוש כלל מאמיני
עוזבי כבר היינו מאמיני היינו שא ,הפרנסה

הזאת]. הפרנסה מזמ

יבוא ישראל בני מאחינו מי ,ונראה בואו אבל
מיני כל הקדושה בארצינו ישנ ?לעזרתינו
לעשות מסכי והוא ועד יודע והשט ,"גמחי
לתיקו הזה הגמ"ח אבל ,רוצי שרק "גמחי כמה
ית לא קרבנות הרבה כ כל לנו שעולה השחיטה
בואו אדרבה .בזה לעסוק אחד לא "מ "הסמ
בארצינו נפש מסירת הבעלי ה איפו ונראה
ע את נאכיל שלא לנו לעזור מוכ מי ,הקדושה

.ממש וטריפות נבילות ישראל באר ישראל

לעני נפש מסירת צרי למה קצת להבי כדי
נביא בזה תלוי ישראל ע כל אשר הזה הקדוש

יוס יעקב בתולדות שכתב מה נשאלדוגמא (פ'

העולה) וז"ל:בד"ה שלאכתב היצה"ר התחכ עתה
יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר
והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ,ויחיד
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד

,ברשתו נלכדו וכול לרבי טריפות.עיי"ש

וז"ל: ז"ל יונה לרבינו תשובה שערי בספר וכתב
כראוי ובודק השוחט על משגיח אינו הרב א
מאכיל בכלל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ

.בעונו ונתפס ושלו חס לישראל טריפותוכ
שור בתבואות חולי)מובא מסכת מ"ש(על "הסמ

,חזני ,רבני ,רגלי ג' של כסא על יושב
הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו ,שוחטי

חת"סברשותו ובשו"ת ר"ה). סימ וז"ל:(או"ח כתב
וכסיל זק המל("מ "הסמ הוא ,היצה"ר הוא)יושב

.רגלי 'ג של כסא המוליכיעל החזני א' רגל
רגל ישראל. כלל תפלות למחנה מחו

:'בלבני וטריפות נבילות המאכילי שוחטי
ומזוזותישראל תפילי הכותבי סופרי ג': רגל .

לכ צרי לא ותו ,עכ"ל.פסולי ,לו

בתורה שכתוב מה נא ט')נזכור ד, "קול(בראשית ,
רש"י ופירש האדמה", מ אלי צועקי אחי דמי

ט') כב, רבה כל,(בראשית סו עד זרעיותיו וד דמו
הדורותשהוא זמ שכל חכמי בשפתי ש ועיי ,

זכריה בד כמו ,גדולה יותר תהי' הנקמה נגלה
נז)הנביא גיטי עיי),ע"א י"א בתרא בבא ועיי ,

ש סנהדרי עוד ועיי א'. עמוד לז סנהדרי
נברא בשבילי לומר חייב אחד שכל במשנה:

,עונו ונשא יגיד לא א וכו', א')העול ה, יש(וירא ,
.ש עיי וכו' מהש עונש לו

אחינו! על אנחנו אשמי אבל

ישראל בגלל באה ,לעול שבאה פרעניות כל
סג) .(יבמות

גיטי בגמרא א')איתא עמוד ז מר(ד ליה שלח
,'וכו עלי העומדי אד בני ,אליעזר 'לר עוקבא
לה' דו ,ליה שלח וכו', טובא לי מצערי קא

לו לז)והתחולל תהלי)יפיל והוא 'לה דו ,
לבית עליה והערב השכ ,חללי חללי
ובספרי .כא עד ,מאליה כלי וה המדרש,
חדש בזוהר דאיתא מה פי על העני מפרשי

ע"ב) ס"ו ד בלק אליעזר(פרשת ברבי מעשה ,
אחר ור ,לפניה עובר גדול נחש שראו ,וחבריא
איש להנחש, אליעזר רבי אמר להורגו, אחד איש
הוה, וכ הרעה, על וניח ,תשובה עשה כבר זה
הכותי, את רק היהודי, את להרוג יכול היה שלא
לאד להזיק יכולי דאי הוא, וההסבר .כא עד
עשה שהאיש כיוו כ על חטאיו, מכח רק
וכ עוד, עליו לשלוט יכול הנחש היה לא תשובה
ממית. החטא אלא ממית ערוד אי חז"ל אמרו
לרבי עוקבא מר כששלח הנ"ל הגמרא פירוש וזה
שלח עליו, העומדי הרשעי דבר על אליעזר
רצה ,המדרש לבית עליה והערב השכ ליה,

כלי וה ,בתשובה ויחזור ,מעשיו שייטיב ,לומר
ועיי] .עוד עליו לשלוט יוכלו לא אז כי ,מאליה
הגמרא פירוש עיני מאור הקדוש בספר עוד

טוב]. ש הבעל בש הנ"ל

חכמה בראשית כתב ד')וכ פרק הענוה ,(שער
אינו הזה בעול האד רעת כי יודע והוי :וז"ל
להצר האד ביד יכולת ואי חטאיו, מצד אלא
ולפיכ בעונו, מלמעלה סיוע לו אי א לחבירו
,ולפשעו לחטאו אלא ,חבירו את יאשי אל

עכ"ל.

בני מאמיני יהודי קולי, ארי כשופר ועתה
מלידה, טהורי ,אמ מרח קדושי ,מאמיני
ובבתי כנסיות בבתי צעקו ,עוד תחשבו אל
מקומות ובכל ירושלי בחוצות הזעקו ,מדרשות
עד תתיגעו ואל והתחזקו התעוררו ,מושבותיכ
שהיה מה לתק בידכ יעלה הרבי שבכח
ובזכות בזאת אני ובטוח האלו, השני כל מקולקל

.הרבי

ש ד. .ע באעה"ח. וע"ז
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אחד יוגדול תיש נכנס ,לומדי שהיו בערב
הרב באזני פיו וש לרב ונתקרב ,הדלת ופתח
אעשה אנכי לשלו ל ,הרב והשיבו עמו, ודבר
כ ראו המה החברי וכל .התיש ויל .כדבר
הזה התיש וקנה ול קו להרח"ו, הרב אמר תמהו.
לו, אמר אלי. אותו והבא ממ שישאלו מה בכל
והוא ל לו, אמר אותו. מכיר אני מהיכ אדוני
.הצא לעדר לעיר חו ויל ויק .הוא מי יכיר
בא בחגורו. קרנו וש אליו ויבוא התיש ר מיד
לו. יכול ולא מעליו, להסירו אותו והכה הרועה
רוצה שאני בו, מכה אתה למה ,הרח"ו לו אמר
הוא בעליו לו, ואמר הרועה שחק ואז ,לקנותו
אל אני לו אמר .אותו מוכר ואינו גדול עשיר
שאל ובעליו עמו, וידבר אליו והל ,'הי וכ אצלו.
התיש ויבא לו. ונת ,תיישי חמישי ער ממנו

אחריו.
לפניו, שיבואו השוחטי כל אחר שלח והרב
עשו. וכ סכינו. אחד כל השחיזו ,לה אמר .ויבואו
.הרב וג ,כול ובדקו ,מה אחד סכי הרב ולקח
וידוי. ותאמר לאר עצמ הפל לתיש, הרב ויאמר

לו אמר וכשגמר .בוכה שהוא כול וראו עשה. וכ
,כמנהג לקשרו בקשו ופשט. .צואר פשוט הרב,
מאליו, צוארו פשט שכבר ,צרי אינו הרב, אמר
לו ונת אותו, ישחוט שהוא סופינו להרב ואמר
לבדוק ובקש עשה. וכ בשחיטתו. שיכוי כוונות
התיש לי אמר שכ ,צרי אינו ,הרב אמר .הריאה
שלא הרב צוה ואז .מבפני מכושר כשר שהוא
ועורו והרעי, דמו זולת דבר שו ממנו ישליכו
,לשופרות וקרניו ,ותפלי תורה ספר לש יעבדו
לו ואמר לסופר וקרא לפניו. הבשר כל ויביאו
שירצה חכ תלמיד לכל ושלח כוונות, שיכתוב
וכשגמר .אלו בכוונות אותו שיאכל בשר חתיכת
זה ,לה אמר .הדבר זה מה החברי שאלו הדבר,
שישחוט הכריחוהו אחד ויו ,פלוני שוחט 'הי
הדקה מ דקה פגימה בה הי' והסכי ,במהרה
נבלה שהאכיל ונמצא כשר, ויצא ממנו, ונעלמה
שישחטוהו אותו שאתק לי ואמר ובא .לישראל
חוזר הוא הסכי יתקלקל שא ,בסכי ויזהרו
.החברי כל ויחרדו אותו. תקנתי לכ .לגלגולו
לעול ינוח רוח לו, ואמר לרב בחלו בא ובלילה

שהנחתני. כמו הבא


.קדו יד כתב האריז"ל שבחי בספר שהובא מעשה

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרּבֵ ִגיאֹות  ׁשְ ּבֹו  ְוׁשֹוֶגה  ָקָאַמר  ַמאי  ֵיַדע  לֹא  ִאי  ֲאִפּלּו 
ָכרֹו  ׂשְ ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ּוָבא ּבִ אי עֹוׂשֶ ּוְבַוּדַ

ּבֹו  ְוׁשֹוֶגה  ַוֲאִפּלּו ִאי לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר  ֶפׁש  ַהּנֶ ׁש  ּוְלַקּדֵ ב ְמֹאד ְלַטֵהר  ּגָ ִנׂשְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר 
ְרׁשּו  ּפֵ ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדְגלֹו  ִדְכִתיב  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרּבֵ ִגיאֹות  ׁשְ

ר  ּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּדַ ָבר ּדֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה ָהא ְלָמה ַהּדָ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ב  יֹוׁשֵ ְך  ּכָ ְלקֹולֹו  ְמחּו  ִיׂשְ לֹו  ִיְצֲחקּו  ְוִאּמֹו  ְוָאִביו  ָפה  ׂשָ ַלֲעֵגי  ּבְ בֹות  ּתֵ ל  ׁשֶ ֶחְצָין  ר  ּוְמַדּבֵ

ֶגת אֹו ֵאין  ְעּתֹו ַמּשֶׂ ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלֹמד ַאְך ֵאין ּדַ ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחּבָ ׂשְ ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ ַמח ּכְ ַחק ְוִיׂשְ ִיׂשְ

י ֵכן ֵאין  ּכִ ה  ִהּנֵ ָכרֹו  ׂשְ ּבִ ּוָבא  ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו  אי עֹוׂשֶ ַוּדַ ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶדנּו ְולֹוֵמד  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ לֹו ִמי 

ּיֹוֵדַע.  מֹו ׁשֶ י ָיכֹול ִלְלֹמד ּכְ ין ּכִ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלֹמד ֵאין ַטֲעָנה זֹו ּפֹוַטְרתֹו ְליֹום ַהּדִ טּור ְלִמי ׁשֶ ָמקֹום ּפָ

ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך זַֹהר( אּפֹו, ּפֶ ר ִיְצָחק ּפָ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ   )ַרּבִ

ה  ְוִיְזֶכּ ַנְפׁשֹו,  ּבְ ׁשֶ ְוָהַרע  ַהּקֹוִצים  ְמַבֵער  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ּקּוִנים  ְוַהּתִ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 
ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ׁשֶ ָהֲאִר"י,  ָמָרן  ָאַמר   - עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ִמּדֹות טֹובֹות  ְלָכל  ה  ְוִיְזֶכּ ֶעְליֹון,  אֹור  ּבְ ַעְצמֹו  ק  ְלַדּבֵ

ָרֵאל ר ִיׂשְ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין ְלָכל ּבַ קֹום ִלְלֹמד ּבְ ְמָחה ִלְפֵני ַהּמָ רֹות ַנֲעׂשּו ִנְגלֹות ְוׂשִ ִנְסּתָ

ַרב  ֵעֶרב  י  ָראׁשֵ ַהְנָהגֹות  ּבְ ָרעֹות  ּדֹות  ְוַהּמִ ְוָהַעּזּות  ָהַרע  רּות  ּבְ ִהְתּגַ יָחא  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּוְבֵעת 
ְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ּוְבֶזה  ּקּוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ּכִ ַמִים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהּתִ ָ נּוז ִמן ַהּשׁ ה ָהאֹור ַהּגָ ּלָ ִנְתּגַ

ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות  אֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּ ק ַעְצמֹו ּבְ ה ְלַדּבֵ ַנְפׁשֹו ְוִיְזֶכּ ּבְ ּמּוד ְמַבֵער ַהּקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ ַהּלִ

ְוַחּיּות  ֶהָאָרה  יג  ּשִׂ ּתַ ׁשֶ ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  ּבִ ִלּמּוְדָך  ר  ְוִעּקַ ה.  ַהּזֶ ה ָהאֹור  ּלָ ִנְתּגַ ְוָלֶזה  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

רֹות ַנֲעׂשּו ִנְגלֹות  ה ִנְסּתָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ ֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום... ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י ׁשֶ ָך ּבְ ַנְפׁשְ ֱאלִֹקית ּבְ

ָרֵאל. ר ִיׂשְ ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין ְלָכל ּבַ קֹום ִלְלֹמד ּבְ ְמָחה ִלְפֵני ַהּמָ ְוׂשִ

ָבִרים רח:( ָרָכה, ּדְ י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהּבְ )ַרּבִ  


