הבדצים והסכינים

מיהו הבד"ץ האמיתי שגורם לשחיטת
היהודים עם סכינים פגומים במדה כנגד מדה
ְ ּכמו ֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַהצַּ דִּ יק ַה ָ ּקדו ֹׁש ַר ִּבי ַאהֲ ר ֹן ִמבֶ עלְ זָ א ְזיָ "עֶ ׁ ,ש ָא ַמרָּ :כל
כוֹח ֹו ׁ ֶשל הָ ָר ׁ ָשע הַ ּג ְֶר ָמנִ י י ּ ִַמח ׁ ְשמ ֹו ָּבא ַעל יְדֵ י ׁ ֶש ָאכְ לוּ ַמאֲ כָ לוֹת
אֲ סוּרוֹת ׁ ֶשהָ יוּ ׁש ֹוחֲ ִטים ַק ִ ּלים ו ִּמזֶּה נ ֹולָ ד עֲ ָמלֵ ק הַ ּג ְֶר ָמנִ י ,וְ הָ יָה
ְ ּב ִמ ָ ּדה ְּכ ֶנגֶד ִמ ָ ּדה ִמ ְּפנֵי ׁ ֶש ּלֹא ִה ׁ ְש ִחיזוּ הַ ּ ַס ִּכינִ ים ִּכ ְדבָ עֵ יִ ,ה ׁ ְש ִחיז
אֶ ת הַ חֶ ֶרב ׁ ֶשל הַ ַּב ַעל ָ ּדבָ רֶ ׁ ,שהוּא ַש ׂר ׁ ֶשל עֲ ָמלֵ ק ,וְ ַעל יְדֵ י זֶה הָ יָה
ְ ּבכ ֹח ֹו לִ ׁ ְשחוֹט ִמילְ י ֹונֵי יְהו ִּדים ָר ַח"ל.
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לקבלת ספרי זוהר

ירושלים בית שמש בני ברק
אצל הרופא קירופרקטר
ד"ר איתמר ברים
ירושלים054-8441423:
מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 1191567250
/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
לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף
בהדפסת ספרים הקדושים ספרי הערב רב והמסתעף
 5חלקים ,תורת הזוהר י"ח חלקים דהיינו כל הזוהר
הקדוש בלשון הקודש באותיות גדולות ,בהפצתם ברבים
לאלף 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!!!

לפרטים0527-651911 :
ha-zohar.info-ha-zohar.com-ha-zohar.net-allzohar.comdafzoharyomi.com-dailyzohar.com-unityzohar.com-israel613.com

התוכן
ספר הבדצי"ם והסכינים (חלק א') :מיהו הבד"ץ האמיתי שגורם לשחיטת
היהודים עם סכינים פגומים במדה כנגד מדה
 הקדמה
 פרק א' :מכתב עדות על ה 43-מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין (מסודר ומדויקת)
[מכתב 14 /עמודים'  -תשמ"ט]
 פרק ב' :שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי לה"רבנות הראשות" בארץ[ ,שחיטה
ברובאשקין] טענות עם מקורות מחז"ל [ -מכתב '21 /עמ' ראה את השחיטה שיש שם 6
פסולים  -תשס"ה]
[ּפ ַעם ָא ְמרּו :יֹאכְ לּו ֲענָ וִ ים
 פרק ג' :הבדצי"ם = היטלר ודא"ש  -הסכינים הפגומיםַ :
אֹומ ִרים יֹאכְ לּו ֲענָ וִ ים וַ ּיִ ְׁש ֲחטּו ח"ו]  -מה יותר גרוע הבדצי"ם המאכילים
וַ ּיִ ָּׁשבְ עּו ַ -עכְ ָׁשו ְ
נבילות וטריפות חלב ודם או  - 9/11מה יותר גרוע הבדצי"ם המאכילים נבילות וטריפות
חלב ודם [שהורגים את הנשמות] או היטלער ימ"ש שהרג  6מיליון יהודים [את הגופים]
 פרק ד' :בעיר קראקא  /הרה"ק רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע /כל כוחו של הרשע
הגרמני ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק
הגרמני ,והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של
הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר
דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א  -זי"ע)

 פרק ה' :שאלה איך אפשר לומר על גדולי ישראל שהם לא יודעים שאוכלים נבילות
וטריפות חלב ודם? תשובה :בזמנו של הגאון הקדוש החסיד מוילנא זצ"ל נכשלו כל
העיר באיסורי חלב [וכך היה בקראקא לערך  30שנה שאכלו בשר חזירים וחמורים ובשר
שלא נשחט  -וכן היה בכל הדורות ראה לערך  1500ספרים בספר שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה שבכל הדורות הס"מ העמיד שוחטים ורבנים וסופרים מסטרי' דליה וכך שחטו
את כל העיר] - .ראה הספר הקדוש לחם שערים.
 פרק ו' :מכתב לכבוד כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א :קּונְ ְט ֶרס ִמי יַ ֲאכִ לֵ נּו ּבָ ָׂשרְּ :תׁשּובָ ה
ויטׁש.
ער ְׁש ָקאוִ ְ
ַעל ַה ְת ָק ָפה לְ ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵׁשי המחנו"ט ַהּנִ ְק ָרא ּבְ ֵׁשם ְצבִ י ָּדוִ ד ֶה ְ
 פרק ז' :השם חלי"ף שקוראין לסכין השחיטה  -כי עלולה להחליף השוחט וגם האוכלים
משחיטתו שימירו דתם רח"ל  -ומחליף אכסניותו של אליהו הנביא זכור לטוב עם להבדיל
מלאך המות.



ח' :סוד השואה  -להזהר ממאכלות אסורות.

פרק
פרק ט' :אנחנו לפני מלחמת עולם!!! מלחמת גוג ומגוג בפתח רוצים להנצל??? הבחירה
האמיתית  -ובחרת בחיים - .השואה האיומה  -פגעה בעם ישראל גם ללא האינטרנט
והפלאפונים  -זה היה בגלל השחיטה הטריפה  -ובגלל זה היו כל הנושרים!!!  -פגימה
אותיות מגיפה!!!

 פרק י' :סוד מלחמת גוג ומגוג  -ואיך להנצל :ידוע שהמלחמה האחרונה שתהיה בקרוב
 תהיה בין אדום לישמעאל( .אברבנאל ,מלבי"ם ועוד) תיבות אדו"ם ישמעא"ל הן גימטריאתק"ב [ - ]502בש"ר הוא גם כן גימטריא תק"ב [( ]502קב הישר)  -לא הם הבעיה! הבעיה
היא צרת סיר הבשר .הבשר הטמא והטרף שנכנס לפה ...ועל ידי זה מתגברים ח"ו אדום
וישמעאל  -והדרך להנצל מהם  -להזהר בשמירת כשרות הבשר!!! ֵ -חלב  -ישמעאל דם -
אדום .אמר רבינו האר"י הקדוש זיע"א בספר לקוטי תורה  -פרשת ויקרא '"-כל חלב וכל
דם לא תאכלו  -ובחינת יניקת ישמעאל מאברהם מזרוע ימין דז"א מסיומו והוא בחינת
חלב הטמא דנוגה - .ויניקת עשו מיצחק זרוע שמאלי דז"א בסיומו בחינת דם טמא בסוד
הוא אדום ומאכלו אדום ולבושו אדום וכל ענינו דם לכן נאסר חלב ודם אבל בהקרב
לגבוה יוכלל נוגה בקדושה ולא ינקו משם והבן .ע"כ ומובא עניין זה גם בפר תקט"ו תפילו
לרמח"ל - .רואים מכאן שישמעאל הוא בחינת ֵחלב ואדום בחינת  -דם .והתגברותם עלינו
כשאיננו נזהרים באכילת ֵחלב ודם .ועל כן להנצל מהם צריכים להיות מאד זהירים שלא
לאכול ֵחלב ודם - .והגאון הרידב"ז אמר שלא יהיה בהמה כשרה עד ביאת המשיח .ואי
אפשר להשיג בשר בהמה כשר עד ביאת משיח צדקנו( .כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצ"ל).
ירּוׁשלַ יִ ם
ּנֹותר ּבְ ִצּיֹון וְ ַהּנִ ְׁש ָאר ּבִ ָ
"ה ָ
 פרק יא' :מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג? רק הקדושים!!! ַ
ירּוׁשלַ יִ ם" ּובְ ֶד ֶרְך ַה ֶּטבַ ע ֵאין ָמנֹוס לְ ַחּיִ ים ,וְ ֹלא יִ ָּׁש ֲארּו
ָקדֹוׁש יֵ ָא ֵמר לֹו ּכָ ל ַהּכָ תּוב לַ ַחּיִ ים ּבִ ָ
דֹוׁשים ּכְ ַמלְ ָאכִ ים- .קבלה מן הנביאים" :מלחמה הנוראה שבעולם ,שלא היתה
ָׁשם ַרק ְק ִ
כמותה ,תהיה ממש לפני שערי ירושלים  -לא ישארו רק קדושים!" ּ -ובְ ֶד ֶרְך ַה ֶּטבַ ע ֵאין
ָמנֹוס לְ ַחּיִ ים ,וְ ֹלא יִ ָּׁש ֲארּו ָׁשם ַרק ְק ִ
ּנֹותר ּבְ ִצּיֹון
"ה ָ
דֹוׁשים ּכְ ַמלְ ָאכִ ים ,וְ ַעל זֶ הנֶ ֱא ַמר (ישעיה ד' ,ג') ַ
ּומי יֶ ֱע ַרב לְ נַ ְפׁשֹו לִ ְהיֹות
ירּוׁשלַ יִ ם"ִ ,
ירּוׁשלַ יִ ם ָקדֹוׁש יֵ ָא ֵמר לֹו ּכָ ל ַהּכָ תּוב לַ ַחּיִ ים ּבִ ָ
וְ ַהּנִ ְׁש ָאר ּבִ ָ
דֹוׁשים ֵאּלּו ֶׁשּיִ ָּׁש ֲארּו ּבַ ַחּיִ ים"( .אבות על בנים" בהקדמה)
ִמ ְּק ִ
 פרק יב' :שאלה למה לא שומעים מכל הרבנים שיגידו לנו את האמת על כל דבר ,ורק
מדברים מאמונה ,ללמוד תורה ,כאילו כל זה הבעיה שלנו ,שאם אוכלים באמת נבילות
וטריפות לאיפה נגיע?  -וראה בספר שער התוכחה מהרה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע.
 ואעמיד בשער מוכיח. פרק יג' :העתקה מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות [פרק ח'] עם הוספות חדשות:
תשובה לאברך ששאל בדרשה שדרשתי אצל הצדיק הקדוש מזכה הרבים הגדול-מרן רבי
אמנון יצחק שליט"א יחיד בדורו במצוות תוכחה ומגדולי המחזירים בתשובה.
 פרק יד' :העתקה מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות מספר נפש ישעיה  -פרק כט
 יצא לאור [הוצאה ראשונה] בשנת תשכ"ו :קריאה וזעקה :אל הרבנים שליט"א ואל כלאשר ביכלתם להשפיע על קהילות ישראל להרחיקם ממאכלות אסורות שעליהם חובה
גדולה להתריע ולהזהיר את העם על המשכול הנורא הזה אשר כל גוף קדושת ישראל
ויסוד קיומו תלויים בו.
 פרק טו' :העתקה מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות [פרק ל"ד] חומר איסור
השגת גבול.
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מרא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
אדם
"ח ◌ָ ּיב ◌ָ ◌ָ
מגלה )ז' ע"ב(ַ◌ :
◌ַ ּב ◌ְגּ ◌ָ ◌ָ
ידע ◌ֵ ּבין
לבסוּ ◌ֵמי ◌ְ ּבפוּ ◌ַר ◌ָ ּיא ◌ַעד ◌ְדּ א ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
מרדּ
והענין הוּ א
לברוּ ַ◌ ְ◌ ְ◌ ָ◌ כי"ָ◌ ְ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ .
המן ◌ְ ◌ָ
◌ָארוּ ר ◌ָ ◌ָ
לצאת
ׁ◌ֶש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ׁ ◌ְש ּ◌ֶתה ◌ַ ◌ִייןְ◌ ִ◌ ,יז ◌ֶּכה ◌ָ ◌ֵ
חנ ּיוּ ת
לה ◌ָ ּכ ◌ֵנס ◌ְלרוּ ◌ָ ◌ִ
מגּ ׁ ◌ְש ◌ִמ ּיוּ ת ◌ַה ◌ַדּ ◌ַעת ,וּ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ַ
לה ◌ָּלן.
ויתב ◌ֵאר ◌ְ ◌ַ
האמ ּ◌ִתית ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
הדּ ◌ַעת – ◌ַה ◌ַדּ ◌ַעת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ַ

)פ ◌ֶרק קב(ּ ָ◌ :ב ◌ָשׂ ר
שר ּ ◌ֶ
ספר ◌ַקב ◌ַה ◌ָ ּי ׁ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
מנין ◌ַ ◌ָ ◌ִ
ימטר ◌ָ ּיה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַּב ◌ִגּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הנים ׁ ◌ֶש ◌ָחיוּ
יחד עוֹ ◌ָלה
ויעקב ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
יצחק ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אברהם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
האבוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ימטר ◌ָ ּיה ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר א ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ִּב ◌ְקדוּ ׁ ◌ָשה,
תק"ב ◌ַּב ◌ִגּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
)שמוֹ ת כב ,ל(
ש ◌ָ ּכתוּ ב ◌ְ ּב ◌ָפסוּ ק ׁ ◌ְ
נגד ◌ַה ◌ְ ּק ◌ִל ּ ◌ָפה ׁ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
ועיין ◌ֵעץ
תאכלוּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ) ,
טרפה א ֹ ◌ֵ
בשׂ ר ◌ְּב ◌ָשׂ ◌ֶדה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וּ ◌ָ ◌ָ

א .והנה כתבנו לעיל ,דמכח חטא אדם הראשון נעשה
מן אות אל"ף אות עי"ן ,וזהו בתיבות "כתנות עור",
שהיה צריך להיות "אור" – באל"ף ,ולכן "נרגן מפריד
אלוף" )משלי טז ,כח( ,כמבואר ענין זה בכמה ספרי
מקובלים )עיין של"ה ח"א ,מאמר בית דוד ,דף טז ,(.והאבות
תיקנו חטא ופגם זה על ידי שלש תפילות :שחרית,
מנחה ,ערבית – שהן ראשי תיבות "שמע" .והנה ידוע

הקליפה של חמור בסוד )זכריה ט ,ט(" :עני ורוכב על
החמור" ,ומשיח בן יוסף איקרי "שור" ,כמו שאמר
הכתוב )דברים לג ,יז(" :בכור שורו הדר לו".
והנה איתא בזוהר )עיין חלק ג' דף קכ"ד עמוד ב' ,וזוהר חדש
רות ,דף ק"א ע"ב( ,כי מבין שתי הקליפות הנזכרות לעיל,
דהיינו מקליפות שור וחמור ,יצא קליפה אחת הנקראת
"צפע" ,כי "משורש נחש יצא צפע" )ישעיה יד ,כט(,
ו"צפע" גימטריא "עמלק" – ר"מ ,ולכן צריכין אנו לכתוב
בספר תורה במי עפץ )עיין גיטין דף י"ט עמוד א'( שהוא
אותיות "צפע" בהיפוך אתוון ,ובזה אנו מכניעין הקליפה
של צפע ,מה שאנו כותבין הספר תורה במי עפצין.
ונחש הוא ראשי תיבות :נחש ,חמור ,שור – שהן שלש
קליפות הראשונות שבשבעים אומות .וקליפות "שור"
"חמור" גימטריא "צרעת" .ולכן אמרו רבותינו זכרונם
לברכה )בראשית רבה פ"כ ,ד( הני סלעין דנחש היא צרעת,
ולפי שהנחש דיבר לשון הרע ,נלקה בצרעת.
והנה קליפת צפו בן אליפז ,בן עשו ,שהשר שלו הוא
סמא"ל ולילית הרשעה ,עשו בקטרוגם חורבן גדול
בארץ פולין וליטא כמו שכתבתי לעיל )בד"ה והנה הנעלם(,
ולקחו השונאים בעוונותינו הרבים הספרי תורה
שנכתבים בקדושה על גבי העור מצד בשר ,שהוא
גימטריא תק"ב ,ולא על גבי דוכסוסטוס ,שהוא מצד
השערות ,ונכתב דוקא במי עפץ ,שהוא נגד קליפת
עמלק .ולכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )עבודה זרה דף
י"ח עמוד א'( בספר תורה שנשרף עם רבי חנינא בן
תרדיון ,אותיות פורחות והקלף לחוד נשרף .וכן בגזירות
פולין היו נשרפים כמה אלפים ספרי תורה ,שאותיותיהן
פרחו ,והקלף והעפץ נשרף .והשונאים אינם יודעים,
שמכח זה אין להם שום אחיזה בקדושה ,כי התורה
ציותה )שמות כב ,ל( "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" –



)עיין זוהר חלק א' ,דף קס"ז עמוד א' ,ותיקוני זוהר בסופו ,תיקון
י' ,דף קמ"ז עמוד ב'( ,שמכח חטא אדם הראשון גברו שתי

קליפות :שור וחמור ,וחמור הוא קליפת ישמעאל ,ושור
הוא קליפת אדום ,ותיבות "אדום"" ,ישמעאל" הן
גימטריא תק"ב ,כמנין השנים שהיו האבות חיים בעולם
הזה ,כי אברהם היה חי קע"ה שנים ,יצחק – ק"פ שנים,
יעקב – קמ"ז שנים ,קע"ה וק"פ וקמ"ז – צרפם יחד –
יהיו תק"ב שנים ,כי האבות הן בקדושה נגד הקליפה.
וזהו הסוד )שמות כב ,ל( "ובשר בשדה טריפה לא
תאכלו" ,כי "בשר" הוא גם כן גימטריא תק"ב ,וקל
להבין] .ויש להוסיף דקליפת עמלק הוא נקרא "כלב"
ומדתו חצוף ועז פנים ,וחשב המילים "כלב עז פנים
וחצוף" בגימטריה עם ד' תיבות  = 503בשר עם הכולל
 ,503שכאשר חס ושלום נכשלים בבשר טרף ,זה כוח
עמלק .ובזה נרמז גם דברי המשנה )סוף סוטה( ,פני הדור
כפני הכלב ,ולתקן זאת מוכרחים להינצל ולהזהיר את
הרבים על הכשרות[.
והנה זה ידוע ,ש"ראשית גוים עמלק" )במדבר כד ,כ(,
מזרע עשו הרשע ,ויש לו אחיזה באל אחר ,כי "עמלק"
הוא גימטריא ר"מ – כמנין "אל אחר" )שמות לד ,יד(,
שהוא גם כן גימטריא ר"מ ,וכנגדו בקדושה הוא "רוח
הוי'" )שופטים יא ,כט( .והנה כנגד שתי קליפות שור
וחמור ,יש בקדושה משיח בן דוד ,דהוא יתגבר על

ב

הבדצים והסכינים

"ארוּ ר
יסא ◌ָ
מאידִ◌ גּ ◌ָ
◌ַח ◌ִ ּיים ׁ ◌ַש ◌ַער מ"ט פ"ו( - .וּ ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
"ברוּ 
◌ָ ּ
וכן
ימטר ◌ָ ּיה ֵ◌ ְ◌ ,502
המן" ◌ִגּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
גימטר ◌ָ ּיא
ימטר ◌ָ ּיה ְּ◌ 502ב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מרדּ ◌ַכי"ִ◌ ,גּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ְ ◌ְ
הינוּ ׁ ◌ֶש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי
"ב ◌ָשׂ ר"ְ◌ ַ◌ ,
תק"בֶ◌ ׁ ,שהוּ א ◌ַסּ ָ◌ 
חינה
לב ◌ִ ◌ָ
לעלוֹ ת ◌ַ ◌ְ ּ
אכילת ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר ◌ֶ ◌ְ
◌ֲ ִ◌ ◌ַ
אפ ׁ ◌ָשר ◌ַ ◌ֲ
ואפ ׁ ◌ָשר
מר ◌ְדּ ◌ַכי"ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
"ברוּ ְ◌ ָ◌ 
◌ַה ◌ִנּ ◌ְשׂ ◌ָגּ ◌ָבה ׁ ◌ֶשל ◌ָ ּ
"ארוּ ר
חתית – ◌ָ
לשאוֹ ל ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ִ
לרדת ◌ִ ׁ ◌ְ
חלילה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ ◌ָ
מפ ◌ֵני ◌ֶזה ◌ָאנוּ רוֹ ◌ִאים ◌ַה ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
המן" .וּ ◌ִ ּ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
צאים
ואברכים יוֹ ◌ְ ◌ִ
הרבה ◌ַ ּבחוּ ◌ִרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ּכּ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ 
באגרא
רעה רח"לִּ◌ ,כ ◌ְמבוֹ ◌ָאר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לתרבוּ ת ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
רקא )אוֹ ת קכ"אְ◌ ,ועוֹ ד ,עי"ש(ּ ֵ◌ - .באוּ ר
◌ְד ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
אכילת ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר ◌ָ ּכ ׁ ◌ֵשר
בריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
◌ַה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מעלה,
מעלה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לעלוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וּ ◌ְ ◌ָ◌ 
מהדּ ר ,זוֹ ◌ִכים ◌ַ ◌ֲ
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
"ברוּ 
חינת ◌ָ ּ
לתקן ◌ֶאת ◌ָ ּכל ◌ַה ◌ִנּ ּצוֹ צוֹ תּ ְ◌ ,ב ◌ִ ◌ַ
כלים ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר
חלילה אוֹ ◌ְ ◌ִ
ואם ◌ָ ◌ִ ◌ָ
מרדּ ◌ַכי"ִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ְ ◌ְ
יעים
הכֹלַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ◌ִגּ ◌ִ
מקלקלים ◌ַ ּ
רפה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
◌ְט ◌ֵ ◌ָ
ועל ◌ְ ◌ֵידי
המן"ַ◌ ְ◌ - .
"ארוּ ר ◌ָ ◌ָ
◌ָ
לבחינת
◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הפוּ ◌ִרים,
סמים ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִיין ◌ְּביוֹ ם ◌ַ ּ
מתב ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשוֹ ◌ִתים וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
◌ְ ◌ַ ◌ִּ
לאכוֹ ל
האי ׁש ◌ֲא ׁ ◌ֶשר זוֹ ◌ֶכה ◌ֶ ◌ֱ
מגלים ◌ִמי הוּ א ◌ָ ◌ִ
חלילה
מאכלוֹ ת ◌ְּכ ׁ ◌ֵש ◌ִרים ,וּ ◌ִמי הוּ א ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
בפיגוּ ◌ִלים,
מאכלוֹ ת ◌ֲאסוּ ◌ִרים וּ ◌ְ ּ ◌ִ
ִנכשל ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ְ ׁ ◌ָ
לפעמים
יצא סוֹ ד"ִּ◌ ,כי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
"נכנס ◌ַ ◌ִיין ◌ָ ◌ָ
◌ְ ּבסוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נזהר
מס ◌ָ ּים ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ְ ◌
ִנראה ◌ַעל ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ַ ◌ִיין
ועל ◌ְ ◌ֵידי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
אכלוֹ ת ◌ֲאסוּ רוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ממ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
נזהר
הבאיש ◌ֵריחוֹ ◌ְונוֹ ◌ַדע ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ֵאינוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ ׁ
מגאל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
אכלוֹ ת ◌ֲאסוּ רוֹ ת וּ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ממ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ּ◌ַ
נפ ׁשוֹ
ּ
אדם
הענין ׁ ◌ֶש ◌ַח ◌ָיב ◌ָ ◌ָ
וזה ◌ָ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ּ ◌ִפיגוּ ◌ִליםֶ◌ ְ◌ .

ידע ◌ֵּבין ◌ָארוּ ר
לבסוּ ◌ֵמי ◌ְּבפוּ ◌ַר ◌ָ ּיא ◌ַעד ◌ְדּ א ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ
ב
נפלאים .
ברים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
והדּ ◌ָ ◌ִ
מרדּ ◌ַכיְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לברוּ ְ◌ ְ◌ ָ◌ 
המן ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
עמים ג
מזכר ְ◌ ּ 172פ ◌ָ ◌ִ
זהר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ּ ָ◌ ְ◌ 
◌ְּב ֹ ◌ַ
צריכים
יחִ◌ ִ◌ ְ◌ ,
יאת ◌ַה ◌ָּמ ׁ ◌ִש ◌ַ
פני ◌ִּב ◌ַ
ׁ◌ֶש ּ◌ִל ◌ְ ◌ֵ
אחד
ענין ◌ֶ ◌ָ
ואין עוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מהערב ◌ַרב ◌ְ ◌ֵ
לה ◌ָ ּז ◌ֵהר ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
עמים ◌ַּב ּזֹ ◌ַהר
הר ◌ֵּבה ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ּ◌מ ◌ְז ◌ָּכר ◌ָּכל ◌ָּכְ◌ ַ◌ 
למידי ◌ַה ◌ַּב ◌ֲע ׁ ◌ְש"ט ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ◌ִמ ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הרב ◌ִנים
יחא רוֹ ב ◌ָ ◌ַ ◌ָ ּ
עיקבתא ◌ִדּ ◌ְמ ׁ ◌ִש ◌ָ
◌ָידוּ ◌ַע ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מ ׁ ◌ֶשה
מפ ◌ֵני ◌ֶזה ◌ָ ּבא ֹ
מערב ◌ַרב ,ה"י .וּ ◌ִ ּ ◌ְ
◌ ◌ְִיהיוּ ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
לחמ ◌ִים ׁ ◌ָש ◌ָנה.
אחת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
גלגּ וּ ל ּ ◌ַפ ◌ַעם ◌ַ ◌ַ
ַרבינוּ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֵּ
"מב ◌ֵני ◌ָ ּב ◌ָניו
)סנהדרין צ"ו ע"ב( ◌ִ ◌ְּ
חז"ל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ואמרוּ ◌ֲ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ְ
באר
בני ◌ְּב ◌ַרק" וּ ◌ֵ ◌ֵ
למדוּ ּתוֹ ◌ָרה ◌ִּב ◌ְ ◌ֵ
המן ◌ָ ◌ְ
ׁ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ
אפ ׁ ◌ָשר
מצא ◌ֵחן ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְד ◌ָ ּברְּ◌ :כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ
ספר ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
התגיירוּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לש ◌ַבח,
◌ִ ׁ ◌ְ
לפר ׁש
◌ְ ָ◌ ◌ֵ
ונדבקוּ
לגנאיֶ◌ ׁ ,ש ◌ַגּ ם
לפר ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אפשר ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ַּב ◌ְקדוּ ׁ ◌ָשהַ◌ ,גּ ם ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
חדרוּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מדי ◌ַה ּתוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ְ
◌ְּבתוֹ  לוֹ ◌ְ ◌ֵ
ונכנסוּ
עמלקים ,ה"י.
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
◌ַ
דבר ּ ◌ֶפ ◌ֶרק כה(
)ב ◌ִּמ ◌ְ ◌ָ ּ
◌ַ ּ
"ו ◌ִ ּי ◌ְהיוּ
◌ַּב ּ◌ַמ ◌ֵגּ ◌ָפה ◌ְוכוּ '
◌ַה ּ◌ֵמ ◌ִתים
השיב
אהרן ◌ַה ּכֹ ◌ֵהן ◌ֵ ׁ ◌ִ
אלעזר ◌ֶּבן ◌ַ ◌ֲ ֹ
ינחס ◌ֶּבן ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ ִ◌פ ◌ְ ◌ָ
קנאוֹ ◌ֶאת
ראל ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
מעל ◌ְּב ◌ֵני ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
חמתי ◌ֵ ◌ַ
◌ֶאת ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ראל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
יתי ◌ֶאת ◌ְּב ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
קנאתי ◌ְּבתוֹ ◌ָכם ◌ְוא ◌ִכ ּ◌ִל ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נפשוֹ ◌ַעל
מסר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ׁ
נחס ◌ָ ◌ַ
הינוּ ׁ ◌ֶש ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
קנאתי" ◌ַ ◌ְ
◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מקשים
המ ◌ֵגּ ◌ָפה - .וּ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לעצר ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
מנת ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ְ ◌ָ
נחס
וקא ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
פרשים ◌ַמדּ וּ ◌ַע ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ּ◌ְמ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ִ
והבאוּ ר ◌ְּב ◌ָכ הוּ א
נעצר ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֵגּ ◌ָפהֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ראל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ראה ◌ֵאיֶ◌ ׁ ש ◌ְּכ ◌ַלל ◌ִ ◌ְ
שהרבש"ע ◌ָ ◌ָ

באכילה הוא אסור ,אבל מותר לכתוב על גבי עור נבילה
וטריפה ,ובזה היה להם אחיזה בקדושה ,ואחר שנשרפו
הספרי תורה – מאותו היום נתמעטו כח הקליפות
הנזכרות לעיל ,ויפריח כח שור וחמור שבקדושה,
שיבואו תרין משיחין :משיח בן דוד ומשיח בן יוסף,
והמקדש של מעלה ירד למטה.
ב .ועוד אפשר לפרש :חייב איניש לבסומי עד דלא,
כלומר שיקיים בעצמו את הלאו דלא תגורו מפני
איש ,וזה אפשר על ידי יין כמו שאמרו בגמרא )בבא
בתרא( ,פחד קשה יין מפיגו] ,אפשר עוד לפרש יינה

של תורה מפיגו ,שזה תורת הסוד שהלומד זוה"ק
מקבל יראת שמים ואומץ ועזות דקדושה[ ,ואז ,ידע
בין ארור המן לברוך מרדכי ,שיש הנראה כמרדכי
ובאמת הוא ארור המן ,ויש הנראה כהמן ובאמת הוא
ברוך מרדכי ,ועל ידי היין לא ירא מפני איש ויאמר
את האמת) ,מח"ב(.
ג 172 .גימטריה – עקב לרמז שהם המציקים בזמן
העקב ,והם מעכבים הגאולה ,ואם זוכים לי' – כלומר
יראת ה' זוכים לתתן אמת ליעקב – ומגלים את כל
האמת מי שייך לערב רב ומי הוא מצדיקי האמת.





 



הבדצים והסכינים

ג



יאים ׁ ◌ָש ◌ְתקוּ ◌ְוא
וכל ◌ַה ◌ְנּ ◌ִשׂ ◌ִ
עברוֹ ת ◌ְ ◌ָ
עוֹ ◌ֵבר ◌ֲ ◌ֵ
קנאוֹ ◌ֶאת
נפ ׁשוֹ ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
מסר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
פינחס ◌ָ ◌ַ
◌ָמחוּ  ,וּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ועל
נחת רוּ ◌ַח להקב"ה ◌ְ ◌ַ
קנאתיֶ◌ ,זה ◌ָגּ ◌ַרם ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מכאן
עצר ◌ֶאת ◌ַה ◌ַּמ ◌ֵגּ ◌ָפה .מוּ ◌ָכח ◌ִ ◌ָ ּ
◌ ◌ְֵידי ◌ָ ּכַ◌ ָ◌ 
ראל ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכל
כלל ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
מצ ◌ִבים ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ַ ◌ָ ּ
ואינם מוֹ ◌ִחיםִ◌ ,מ ◌ָ ּכל
תקים ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יאים ׁשוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ְנּ ◌ִשׂ ◌ִ
ולמסר ◌ֶאת ◌ַה ◌ֶנּ ◌ֶפ ׁש,
צריָ◌ לקוּ ם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ָמקוֹ ם ◌ָ ◌ִ
מחאה ◌ַעל ◌ַה ּ ◌ִפ ◌ְירצוֹ ת
זעקה וּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
וּ ◌ְלעוֹ ◌ֵרר קוֹ ל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ַ ּבדּ וֹ ר.
עש"ט ◌ַ ◌ָ ּ
נסע
הקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ַ
שהב ׁ ◌ֶ
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַּ
◌ַה ◌ַּמ ◌ֲ ◌ֶ
ראה
זרה נוֹ ◌ָ ◌ָ
וראה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
לגרמניהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לתלמידוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּיבוֹ א
וקרא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
היהוּ ◌ִדיםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַעל ◌ַ ◌ְ
זרהִ◌ ,מוּ ם
הגּ ◌ֵ ◌ָ
לב ּ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
עמוֹ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ַ
יחד ◌ִ ּ
זרה ◌ַעל
הגּ ◌ֵ ◌ָ
האחדָ◌ ְ◌ ,וראוּ ◌ַ ◌ְ
הנים ◌ִמן ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
טוֹ ◌ִבים ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
אחר
היה ◌ַ ◌ַ
פצין ׁ ◌ֶש ◌ָם ◌ָ ◌ָ
קרא אוּ ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ָּמקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ָ
וכ ◌ָ ּידוּ ◌ַע
מדה 'אוֹ ׁ ◌ְש ◌ִויץ' דַ◌ ְ◌ .
הה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
למחנה ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּכֶ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ 
היה ◌ִּכ ּתוּ ב
מדה ◌ָ ◌ָ
הה ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַעל ◌ַר ◌ְּכבוֹ ת ◌ַ ◌ַ
היה ◌ַה ◌ִּכ ּתוּ ב ◌ֵמאוֹ ◌ָתם
וזה ◌ָ ◌ָ
בלת ◌ָ ּב ◌ָשׂ ר'ֶ◌ ְ◌ ,
'הוֹ ◌ָ ◌ַ
בספר ◌ְדּ ◌ָר ׁשוֹ ת ◌ַה ◌ְגּ ◌ָר"ש
ׁ◌ָש ◌ִנים ,ה"י - .וּ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק
מביא ◌ֵ ◌ַ
ליט"א ◌ֵ ◌ִ
שווייצער ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
מבעלזא ◌ְ ◌ָזי"ע,
אהרן ◌ִ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
רבי ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ַ ◌ִ ּ
ימח
רמני ◌ִ ּ◌ַ
הרשע ◌ַה ◌ֶגּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אמרָּ◌ :כל כוֹ חוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
מאכלוֹ ת ◌ֲאסוּ רוֹ ת
אכלוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ְשמוֹ ◌ָ ּבא ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
עמלק
חטים ◌ַק ◌ִּלים וּ ◌ִמ ◌ֶ ּזה נוֹ ◌ָלד ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ◌ָהיוּ ׁשוֹ ◌ֲ ◌ִ
מדּ ה ◌ִמ ּ ◌ְפ ◌ֵני
נגד ◌ִ ◌ָ
מדּ ה ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶ
והיה ◌ְּב ◌ִ ◌ָ
רמניָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
הגּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֶ
הש ◌ִחיז
דבעיְ◌ ׁ ִ◌ ,
הש ◌ִחיזוּ ◌ַה ּ◌ַס ◌ִּכ ◌ִינים ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶשא ◌ִ ׁ ◌ְ
החרב ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַּב ◌ַעל ◌ָדּ ◌ָברֶ◌ ׁ ,שהוּ א ◌ַשׂ ר ׁ ◌ֶשל
◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
כחוֹ ◌ִל ׁ ◌ְשחוֹ ט
היה ◌ְּב ֹ
ועל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֶזה ◌ָ ◌ָ
עמלקַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
רח"ל.
מיליוֹ ◌ֵני ◌ְיהוּ ◌ִדים ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ

הנּ "לֶ◌ ׁ :ש ◌ִּב ׁ ◌ְשנוֹ ת
הצ ◌ִדּ יק ◌ַ ◌ַ
ּ◌ְמסוּ ◌ָפר ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
אנ ׁ ◌ִשים
אליו ◌ַּכ ◌ָּמה ◌ֲ ◌ָ
התחננוּ ◌ֵ ◌ָ
◌ַהוֹ ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זרה
הגּ ◌ֵ ◌ָ
לב ּ◌ֵטל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
תאמץ ◌ְ ◌ַ
וּ ◌ִ ◌ְ ׁ
בקשוּ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
גלל
ואמר ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ַה ◌ָ ּצ ◌ָרה ◌ָ ּב ◌ָאה ◌ִּב ◌ְ ◌ַ
ראהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַהנּ וֹ ◌ָ ◌ָ
רמני הוּ א
והרשע ◌ַה ◌ֶגּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
רפהָ◌ ׁ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
חיטה ◌ַה ּ◌ְט ◌ֵ ◌ָ
◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מלחמת
עצמוֹ ה ,וּ ◌ְכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עמלק ◌ְּב ◌ַ ◌ְ
קל ּ ◌ַפת ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
אמר
)שמוֹ ת ּ ◌ֶפ ◌ֶרק יז ט-יא( ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
עמלק ◌ָ ּכתוּ ב ׁ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
וצא
אנשים ◌ְ ◌ֵ
משה ◌ֶאל ◌ְיהוֹ ׁ ◌ש ◌ַע ◌ְּב ◌ַחר ◌ָלנוּ ◌ֲ ◌ָ ׁ ◌ִ
ׁ ◌ֶ
ראש
אנכי ◌ִנ ◌ָ ּצב ◌ַעל ֹ ׁ
מחר ◌ָ ֹ ◌ִ
עמלק ◌ָ ◌ָ
◌ִה ◌ָּל ◌ֵחם ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
האהים ◌ְּב ◌ָ ◌ִידיַ◌ .ו ◌ַ ּי ◌ַעשׂ
מטה ◌ָ ◌ֱ ◌ִ
בעה וּ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ַה ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
אמר לוֹ מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
להל ◌ֵחם
◌ְיהוֹ ׁ ◌ש ◌ַע ◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ַ
ראש
אהרן ◌ְוחוּ ר ◌ָעלוּ ֹ ׁ
עמלק וּ מ ׁ ◌ֶשה ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ַּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
וגבר
משה ◌ָידוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ָ ◌ִירים ׁ ◌ֶ
והיה ּ◌ַכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
בעהָ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַה ◌ִגּ ◌ְ ◌ָ
עמלק.
וגבר ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
יניח ◌ָידוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
וכאשר ◌ָ ◌ִ ◌ַ
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
בדים ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְקחוּ ◌ֶ ◌ֶ
משה ּ◌ְכ ◌ֵ ◌ִ
ׁ ◌ֶ
ִוידי
◌ ◌ֵ
אבן ◌ַו ◌ָ ּי ◌ִשׂ ימוּ
עליה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
תח ּ◌ָתיו ◌ַו ◌ֵ ּי ׁ ◌ֶשב ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
ואהרן ◌ְוחוּ ר ּ◌ָת ◌ְמכוּ
ידיו
ויהי ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אחד וּ ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ָ
בידיו ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ֶ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
והיוּ ׁ ◌ָשם ג'
המ ׁשָ◌ ְ◌ .
◌ֱאמוּ ◌ָנה ◌ַעד ּבֹא ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
ואהרן ◌ְוחוּ ר ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
יקים :מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
צדּ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
התפ ◌ְּללוּ
חנית ◌ָּכַ◌ גּ ם ◌ַה ּיוֹ ם
מלחמה רוּ ◌ָ ◌ִ
ְונלחמוּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
זרה,
לבטל ◌ֶאת ◌ַה ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
יקים ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
צדּ ◌ִ
צרי ג' ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
]נכד
אחד ◌ֶ ◌ֶ
מצאוּ ◌ַרק עוֹ ד ◌ֶ ◌ָ
ְוח ּ ◌ְפשׂ וּ וּ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ִ
נמצא ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק
החת"ם סוֹ ◌ֵפר[ְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עלתה ◌ְּב ◌ָידוֹ ] .ועכשיו
ולכן א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לישיֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ַה ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
אנחנו במצב כזה ל"ע שמחפשים צדיק
שלישי שיצא נגד הגזירות הקשות של
הבדצי"ם הרוצים ועושים כל המעשים
המכוערים בריש גלי וגורמים שיזרקו
על ארץ ישראל פצצות אטום ח"ו[.

ד .וכידוע האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי ר' זושא
זי"ע הלכו וטיהרו את כל מקומות היהודים עד שהגיעו
לאושוויץ ,ושם נגלה עליהם השטן רח"ל ואיים עליהם
שאם לא יחדלו מכאן – אז יהפוך את כל העולם לחסידים
שלהם ,ומזה פחדו שהחסידים שלהם יהיו שליחים של
הסמ"ם מ"ם ,ומי יודע מי באמת חסיד של אמת.
ה .ומסופר על הצדיק הקדוש המקובל האלוקי רבי

סלמן מוצפי זי"ע ,שהיה עושה תפילות ותיקונים
ויחודים אצל קברי צדיקים כדי לבטל את הגזירה
הנוראה ופעם אחת כאשר הרבה להתפלל ולכוון בקבר
רחל אימנו ,הראו לו מן השמים נחש בעל כמה ראשים
שרצה להורגו ,וכששאל את אחד המקובלים הגדולים
אמר לו שהרשע ימ"ש הוא קליפה מאוד קשה,ושלא
יסתכן בנפשו.


 



פרק א'
מכתב עדות על ה 34-מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין

(מסודר ומדויקת)
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אי

רצוף בזה הכתב יד של משגיח חב״ד חשוב מאוד ,שמתאר את כל
מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא
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מכתג ג' מכתב מהגה״צ רבי יוסף יצחק זצ״ל
שכתב לרי אברהם אהרן שי' רובאשקין נ"י
ג' תקלז



פרק ב'
שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
לה"רבנות הראשות" בארץ{ ,שחיטה ברובאשקין} טענות עם מקורות מחז"ל
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פרק ג'
הבדצי"ם = היטלר ודא"ש

הסכינים הפגומים
ֹאכלּו ֲענָ וִ ים וַ ּיִ ְׁש ֲחטּו ח"ו]
אֹומ ִרים י ְ
ֹאכלּו ֲענָ וִ ים וַ ּיִ ָּׁש ְבעּו ַ -ע ְכ ָׁשו ְ
[ּפ ַעם ָא ְמרּו :י ְ
ַ
 -מה יותר גרוע הבדצי"ם המאכילים נבילות וטריפות חלב ודם או - 11/9

הבדצי"ם = היטלר ודא"ש
מה יותר גרוע הבדצי"ם המאכילים נבילות וטריפות חלב ודם [שהורגים את הנשמות] או
היטלער ימ"ש שהרג  6מיליון יהודים [את הגופים]
(במדבר פרק יא א-ד) :וַ יְ ִהי ָה ָעם ּכְ ִמ ְתאֹנֲ נִ ים ַרע ְּב ָאזְ נֵ י ה' וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' וַ ּיִ ַחר ַאּפֹו וַ ִּת ְב ַער ָּבם
מׁשה ֶאל ה' וַ ִּת ְׁש ַקע ָה ֵאׁש .וַ ּיִ ְק־
מׁשה וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל ֶ
ֵאׁש ה' וַ ּתֹאכַ ל ִּב ְק ֵצה ַה ַּמ ֲחנֶ ה .וַ ּיִ ְצ ַעק ָה ָעם ֶאל ֶ
אס ְפ ֻסף ֲא ֶׁשר
ָרא ֵׁשם ַה ָּמקֹום ַההּוא ַּת ְב ֵע ָרה ּכִ י ָב ֲע ָרה ָבם ֵאׁש ה' .וְ ָה ַ
ֹאמרּו ִמי יַ ֲאכִ ֵלנּו
ְּב ִק ְרּבֹו ִה ְת ַאּוּו ַּת ֲאוָ ה וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ּיִ ְבּכּו ּגַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּי ְ
ָּב ָׂשר!!!!!

ִמי יַ ֲאכִ ֵלנּו ָּב ָׂשר = 669
רובאשקין = 669

פרק ד'
בתורה הקדושה כתוב :ואנשי קודש תהיון
לי( ,שמות כ"ב) .על המילים ואנשי קודש
תהיון לי אומר רש"י הקדוש :אם אתם
קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי
אתם שלי ,ואם לאו אתם של נבוכדנצר
וחבריו ,הפשט הוא כך :הקדוש ברוך הוא
אומר כשהיהודים יהיו קדושים ,והם לא
יאכלו נבילות וטריפות ,אז הם יהיו שלי,
וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו
שלי ,ועל המלים לכלב תשליכון אותו אומר רש"י" :שהכלב נכבד ממנו,
הכוונה שכמישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב”

מרן בעל תולדות יעקב יוסף בפ' נשא
מערמת הס"מ שלא לפתות כל יחיד ,רק מעמיד שוחטים
בכל מקום מסיטרא דילי' ועל ידי זה הכל ברשותו
עתה התחכם היצר הרע שלא יצטרך לילך ולפתות
וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד ,רק יחיד אשר רבים
נכשלים בו,
והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דילי' המאכיל
טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו

בנ

הבדצים והסכינים

בעיר קארקא

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה
ונבילה ,סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא ,בזמן כהונתו של
הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל ,בעל מחבר מגלה
עמוקות

המגלה עמוקות נבהל
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גנ

"רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים"
ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול ,יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן
יהודים רח"ל ,כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמא־
כלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי ,ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת
כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים ,וגברו
עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל( .עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש
רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות
אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני ,והיה
במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז
את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה
בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א  -זי"ע)

דנ
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על הכשרות בשיקגו ,כי זה היסוד
הראשון שמוטל על הרב לתקן,
עד שהשוחטים והבוטשערס העמ
מלקים רדפו אותו והוצרח לברוח
משם ,ועלה לארץ ישראל ,ונתיישב
בעיה"ק צפת ,ושם מנו"כ.
העולם אמרו שחשב עצמו (רבינו
משה חיים לוצאטו – הרמח")ל) ל�מ
שיח .ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז
זצ"ל ,שפעם אחת אמר לתלמידיו
שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת
על דברי חז"ל ,אזי אינו יכול להיות
משיח ,והזכירו לו כי פעם אחת עבר
על מחז"ל לעולם יצא אדם בכי טוב
(פסחים ב') ,ואז הסיח דעתו מלהית משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).
חלק מספריו :מגדל דוד – חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי
(ווילנא תרל"ד) .ב .חנה דוד – חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי
(שם תרל"ו) .ג .תשובות רידב"ז (שם תרמ"א) .ד .פירוש רידב"ז ותוספות
רי"ד – על התלמוד ירושלמי (פיטריקוב תרנ"ט – תר"ס) .הראשון הוא
פירוש הענין (דוגמת פירוש רש"י בתחמוד בבלי) ,והשני ,הרחב ביאור
(דוגמת התוספות בתלמוד בבלי) ,בפירושיו אלה קנה לו את פרסומו
הגדול כ"תנא ירושלמי" .ה .נימוקי רידב"ז דרושים ופירושים על בראשית
שמות (שיקאגו תרס"ד) .ו .שו"ת בית רידב"ז (ירושלים תרס"ח .).ז .קו־
נטרס השמיטה  -הלכות שביעית (ירושלים תרס"ט) .ח .קונטרס הלכה
למעשה  -בדין פירות שביעית (ירושלים תרע"ב) .ט .שו"ע לשבת – בית
רידב"ז – הלכות שביעית שהוציא לאור במצורף לספר "פאת השלחן"
ירושלים תרע"ב .ועוד.
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הנ

רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע
היה מרגלא בפומי' דברי הים
של שלמה (ב"ק פ"ד ס"ט)
והשלה"ק (מסכת שבועות):
דתורתינו הוא תורת אמת
ואסור לשנות אפילו אות אחת
מדברי התורה"ק ,וחייב למ־
סור עצמו על זה ,והאומר על
פטור חייב או על חייב פטור
הוה ככופר בתורת משה דמה
לי דיבור אחד ומה לי כל התו־
רה( .ועיין ויואל משה (מ"א
אות ע"ו) שדיבור של כפירה
באות אחת בתוה"ק יש לו דין יהרג ואל יעבור ,וראה שו"ת דברי יואל (סימן
צ"ז) דהחיוב להגיד האמת במסירת נפש ממש.



פרק ה'
שאלה איך אפשר לומר על גדולי ישראל שהם לא יודעים שאוכלים נבילות וטריפות חלב
ודם?
תשובה :בזמנו של הגאון הקדוש החסיד מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב [וכך
היה בקראקא לערך  30שנה שאכלו בשר חזירים וחמורים ובשר שלא נשחט  -וכן היה
בכל הדורות ראה לערך  1500ספרים בספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה שבכל הדורות
הס"מ העמיד שוחטים ורבנים וסופרים מסטרי' דליה וכך שחטו את כל העיר].
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סדר הניקור הפנים
והקדמי
עם תמונות

הלכה למעשה
מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי
 רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה"תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה
למעשה – בני ברק
ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד
ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור - .בזמנו
של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב- .
יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק
הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל ,המנקר
הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא
אוכלים חלב דאורייתא ,והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח
עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל,
וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו
שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת
חלב ,וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך
לתקן הענין של הניקור( ,נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים)
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גצ

פרק ו'
מכתב:
ב"ה
לכבוד כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
סליחה להאדמו"ר שאני אדבר קצת בחוצפה!!!
איך הרב שליט"א בדרשות שלו על ההכשרים אומר וצועק שכמעט הכל טרף
 אני בעצמי שמעתי את זה ברדיו !2000והאשה שלי כבר לא רוצה להביא לבית בשר בהמה ,ואני מאוד אוהב סטקים!
וזה מפריע לי לשלום בית!!!
והיא גם טוענת שאסור לה לבשל לילדים שלנו שלא רוצה להאכילם טריפות!!!
האם אני צריך לסבול את זה?
איך כבודו יכול להגיד על עם ישראל הצדיקים שמוכרים בשר ולומדים דף
היומי כל יום עשרות שנים שהם ח"ו יאכילו טריפות?
תשובה :ראה פרקים הראשונים ותבין ,ואם באמת אתה היית לומד דף היומי
היית יודע לבד התשובה ,ואתן לך תשובה דווקא מדף היומי של מסכת
קידושין!!!
במסכת קידושין דף פב ,א :והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
רש"י קידושין דף פב ,א :טוב שבטבחים  -ספיקי טריפות באות לידו וחס על
ממונו ומאכילן.
תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א :שותפו של עמלק  -במדרש דריש
עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה
לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות .ובספר נפש ישעיה )פרק ז'( הארכתי
בזה ובעוד כמה ספרים ,שכתבנו על זה.
עכשיו אם אתה מאמין רק קצת בדברי חז"ל תתבונן שחז"ל הקדושים קוראים
לטבח ולשוחט שותפו של עמלק ,אז מה עמלק יחשוב לתת כשר ליהודים? מה
יהיה לו מזה?

וצ
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והאם לא ידוע לך הסיפור עם פינקל במאנסי?
ואם השוחט שרצה לרצוח כמה פעמים את הצה"ק מרן עובדיה יוסף
זצוקללה"ה הכל בגלל שאמר לשוחט שיש לו סכין פגום ,ולשחיטה צריך סכין
כשר!!!
יש לנו ב"ה לערך  1800קבצים של ספרים וקול קורא'ס אם תקדיש לזה קצת
זמן תראה הכל לבד ,ולא יהיה לך שאלות!
רק דבר אחד אני רוצה לומר לך שב"ה אני לא היחיד ויש ווידאו של הגה"צ
הרב לנדא שליט"א מבני ברק שהוא היחיד שלא עושה כסף על הכשרות ואומר
שאין בשר בהמה כשרה בכל העולם!!!
ויש  3שיעורים בסרטים ודיסקים של הגאון רבי יצחק הכהן רובין שליט"א
שמתאר לך איך שכמעט כל הבדצי"ם נבילות וטריפות ממש.
אז על איזה סמך אתה נוגע בבשר? האם בגלל שזה טעים ,מותר לך לך לאכול
נבילות וטריפות חלב ודם?
תתחיל לקרוא את הספרים ותבין הכל!!!
בברכה והצלחה בכל הענינים.
ובפרט להפסיק לאכול מאכלות אסורות.
דע לך כי לא רק על בשר בהמה יש שאלות ,הבשר עוף גם צריך להיות כשר!!!
ליואל כאן בא רק הלינק והטעקסט
•›•.1--/›©.316‹«£÷.//:
http://www.israel613.com/SFRM-CHDSHM-1.htm

קוב ספרי בעניני כשרות חלק ב'
 5ספרים  546 -עמודים  -חלק ב':
ספר א' :אכילת התרנגולים כהלכתה חלק א' " -זבח פסח" חלק ח' מספר
נפש ישעיה - :בירור הלכה בענין בעיה רצינית בנוגע לכשרות העופות
החיים מחשש שעושים זריקות ביום פקיעתן העלולים להטריף את העופות.
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זצ

ספר ב :אכילת התרנגולים כהלכתה חלק  :ב' קטעים ממאות המכתבים
שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים ,ומחלקת הפרמצבטיים ,ומסמכת יבוא.
ספר ג :זכרון יוסף חלק ט' מספר נפש ישעיה ,והוא הוראת הגאונים
באכילת תרנגולים ,חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות -
החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו
בקרית חוצות בארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון
הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק ,ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית
בענין זריקת העופות - .ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק .ספר ד :שנים קדמוניות
– חלק י' מספר נפש ישעיה ספר ה :שו"ת זבחו זבחי צדק .בו יבואר ענין
התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים.
ספר ו :מנחת יהודה  -חלק ששי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות -
על חומר הענין של "חלב עכו"ם" ו"סימילאק"  -לפסח ולכל ימות השנה.
ספר ז :מנוחת שלום חלק ז' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות .ספר
ח :שמירה טובה .מצב השחיטה בנ"י בשנת תרפ"ה - ,ספר ט :מצב
השחיטה בארצות הברית – להורות נתן .ספר י :מלחמת השם :בו יבוארו
המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש
זריקות העלולים להטריף את העופות ,ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי
מאכלות אסורות בישראל חס ושלום - .ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק .ספר
י"א :נפש ישעיה חלק ב' :עדותה של הממשלה – אגריקולטור
דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים,
ברוקלין תשל"ג ,פ"ג עמודים.
ולהבין בפשטות למה כמעט כל הבשר טרף ואי אפשר לסמוך על רבנים
ושוחטים ומשגיחים שמקבלים כסף  -כי רובם מהערב רב:
והערב רב גם צעקו למשה רבנו מי יאכילנו בשר!!!!
ומה קרה להם?
ראה בספר מנהיגי הדור האחרון מחולק לימי החודש
בברכה
הכותב רק על קצה המזלג מפני שאין לי זמן אפילו כדי בליעת הרוק.
ידידו הק' שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין בית שמש
נ.ב .נא לעיין בספר מי יאכילנו בשר שכתבתי מזמן לאנשים ששאלו השאלה
שלך! ] 23שנים[ ,עיין שם.
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פרק ז'
השם חלי"ף שקוראין לסכין השחיטה  -כי עלולה להחליף השוחט וגם
האוכלים משחיטתו שימירו דתם רח"ל  -ומחליף אכסניותו של אליהו הנביא
זכור לטוב עם להבדיל מלאך המות
ומצאתי בספר חלקת חיים אות ש' ערך "שחיטה" כי השם חלי"ף שקוראין
לסכין השחיטה לדעתו נקרא כן על כי עלולה להחליף השוחט וגם האוכלים
משחיטתו שימירו דתם רח"ל כמבואר בתבואת שור ובשו"ת דברי חיים )צאנז(
יור"ד ח"א סי' ז'  -ועוד שמחליף אכסניותו של אליהו הנביא זכור לטוב עם
להבדיל מלאך המות ,כמבואר באמרי צדיקים ,דברי גאונים עמוד ה'
דכשהשוחט כשר אז השחיטה טוב ואליהו בעיר ,אבל כשמאכיל חס ושלום
נבילות וטריפות גורם שיהיה מלאך המות בעיר ,ועוד שמחליף נשמת האדם
ממאמין בשם ותורתו ,לאפיקורסת כמבואר בדגל מחנה אפרים פרשת עקב
בשם הרמב"ם ,ועוד כי מחליף טי"ת תחת דלי"ת פירוש שגורסין "כי השוח"ט
יעור עיני חכמים" עכ"ל.

כל ההשכלה בגרמניה באה שאכלו נבילות וטריפות
בספר אור שמח בספרו משך החכמה כתב שבדייטשלאנד התחיל ההשכלה
והביא ראיות שמשם יתחילו הפרעניות בכל יוראפ ,והדברי חיים אמר על
דייטשלאנד ,שכל זה בא בגלל שלא דקדקו על השוחטים שלהם והיו שוחטים
קלים ,ובגלל זה יצאו מהדת ג' וחצי מיליאן יהודים) ,עי' שו"ת ד"ח יו"ד סימן ז'(.
ואם תרצה אחי לדעת עד היכן גדלה כח הכשלון בענין השחיטה אצטט לך מה
שכתוב בעל אור החיים זצ"ל אשר גאונותו צדקתו ופרישותו מי ימלל וכפי
עדותו של בעל שם טוב הקדוש היה חלק רוח האצילות של דוד המלך עליו
השלום ,דברים שאין לנו השגה בהם.
בספר פרי תואר בסימן ח"י אות ל"א וזה לשונו :ולדידי חזי לי דכל בן אדם
המזלזל קצת במצוה אחת ממצות התורה קים לי בגוי' דלא רמי נפשי' למעבד
בדיקה הצריכה לסכין כאשר צונו ד' ,בין והתבונן חומר הענין שהמזלזל במצוה
אחת בלבד כבר א"א לו לבדוק הסכין כדבעי.
ודבר חידוש נמצא במגיד משנה הלכות שחיטה )פ"א ה' כ"ו בשם הראב"ד( דמהאי
טעמא הצריכו חז"ל ראיית הסכין לחכם לפני שחיטה מה שלא מצינו במצות
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אחרות כציצית ותפילין ,ותמצית דבריו דבדיקת הסכין צריכה פניית המחשבה
היטב בעת הבדיקה להרגיש בפגימה ואין כמוהו )של החכם( מי שיוכל להזהר
בדבר ,ע"כ.

מל זק וכסיל  משתת בסיטונות
בספר תולדות יעקב יוסף פרשת נשא ד"ה והעולה הוא מספר בשמו של חכם
שבזמנינו היצה"ר הפך להיות חכם והוא אינו צריך לדבר ולהחדיר לתוך רשות
כל יחיד ,אלא הוא תופס יחיד שרבים נכשלים דרכו ,הוא מעמיד באותו עיר
שוחט השייך לסטרא אחרא ,מאכיל לצבור טריפות רח"ל עיי"ש באריכות.
וכל עבודתו של מרדכי הצדיק היה להזהיר שלא יכנס בפיהם דברים אסורים,
כמו שכתבנו לעיל ,כי אם חס ושלום אסתר היתה אוכלת מאכלות אסורות אז
היתה חס ושלום אבודה לגמרי ולא היה יכול להיות הנס של פורים ,כי על ידי
מאכלות אסורות נכנסים לשערי אפיקורסות כמו שכתוב בספר אור שמח
בספרו משך החכמה שבמדינת דייטשלאנד )גרמניה( התחיל ההשכלה ,והביא
ראיות שמשם יתחילו הפרעניות בכל יוראפ ,ועיין שו"ת ד"ח יו"ד סימן ז'.
לכן אנו חייבים להכניס הרבה כוחות ,לשרש את הפרצה של מאכלות אסורות,
ורק לאחר מכן לקוות לעזרתו של הקב"ה ,ועל ידי זה אנו מקוים שנוכל לפעול
ולעשות הרבה בענינים הקשורים ליהדות .אל תשכחו! שהגזירה הזו אצל המן
להרוג את כל היהודים היה רק בענין אכילת טריפות )מגילה י"ב ,ועיין לעיל מה שהבאנו
מהב"ח אורח חיים סימן תר"ע(.
ודבר נפלא אנו רואים בספר המפורסם אמרי ש"י שכתב :חז"ל
שואלים המן מן התורה מנין? היכן מרומז בכל התורה הענין של המן? ועל כך
השיבו שהוא מרומז בפסוק "המן העץ אשר צוויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת".
ואם כן מה השייכות של הפסוק בפרשת בראשית לענין של המן?
)חולין קל"ט(:

התשובה :רואים לפעמים איך שיהודי מאבד את צלם האלוקות שלו ,הוא נהיה
מושחת עד כדי כך שהוא מוכן להכחיד את אחיו ,ומהיכן נובע השחתה כזו
אצל יהודי? זה קורה מכך שאין אוכלים כשר ,שהוא מטמטם את הלב ,כפי
שהרמב"ם כותב שהאוכל נהיה דם ,והדם זורם ללב ומטמטם אותו עד שהוא
הופך אותו ל"המן" יהודי ,כי הוא אכל דבר ש"צויתיך לבלתי אכל ממנו" ,ע"כ.
רואים מכך שלאכול אוכל שאינו כשר גורם לרעה הגדולה ביותר ,ולכן אומרים
ארור המן אשר בקש לאבדי כי הוא האכיל את בני ישראל במאכלות אסורות,
על ידי כך היה לו את הכח לגזור על היהודים גזירות קשות )מגילה י"ב( ,כנ"ל.
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ולכן אומרים ברוך מרדכי היהודי כי בזכותו היהודים ניצלו מגזירתו של המן,
הוא נזהר שיהודים לא יכשלו במאכלות אסורות ,ולכן הוא ישב בשער המלך
לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו כשר .ורק בזכות זה ששמרו ממאכלות
אסורות ניצלו היהודים ,ולכן קראו להם "יהודי" ,כי אף אוכל שאינו כשר לא
נכנס לפיהם.
ולכן ביארנו מה שכתוב בספר הקדוש קב הישר :ארור המן וברוך מרדכי
היהודי שברוך מרדכי בגימטרי'  502כמנין בשר וארור המן גם כן בגימטרי'
 502כמנין בשר וצריך ביאור מה רצה להשמיענו בזה ,ואפשר לומר בדרך פשט
דהנה ,אם אנו רוצים לדעת על הרב או הרבי הצדיק אם הוא מהקדושה או
מהערב רב אנו צריכים לראות אם אוכל בשר או לאו ,וזה דבר קל מאוד,
ששואלים את הרבנית איזה בשר הוא כשר ,ותיכף תשמע מה שהיא אוכלת
בבית ,ואז יודעים ברגע אחד איפו הוא שייך ,דהיינו אם הוא אוכל בשר בהמה
יודעים תיכף כי הוא מסטרא אחרא ,ותברח מפניו .ואם אתה רואה שמדקדק
על כשרות הבשר אז תדע שהוא שייך לקדושה לכל הפחות כמו יהודי פשוט
שיש לו רק טיפת יראת שמים .וכדי להבין קצת את ענין הכשרות נביא לדוגמה
קטנה מה שכתוב בתורה הקדושה פרשת שמות )כ"ב( :ואנשי קודש תהיון לי,
ופירוש רש"י :אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי אתם שלי ,ואם
לאו אינכם שלי ,הפשט הוא כך :הקב"ה אומר כשהיהודים יהיו קדושים ,הם
לא יאכלו נבילות וטריפות ,ואז הם יהיו שלי ,וכשהם יאכלו נבילות וטריפות
הם לא יהיו שלי ,ועל הפסוק "לכלב תשליכון אותו" אומר רש"י :שהכלב נכבד
ממנו ,הכוונה שמי שאוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב.
צריכים להבין :למה אצל אף לא תעשה ,אצל שום עבירה ,אינו אומר הקב"ה
שאם תעשה את העבירה לא תהיה שלי ,ולמה בטריפות אומר הקב"ה שאם
אתם אוכלים טריפות אינכם שלי? הכוונה היא שאם אוכלים טריפות אין
נחשבים עוד ליהודי.
ואפשר לפרש בהקדם דברי התוספות ששואל )חולין ה (.איך הגמרא אומרת
שהקב"ה שומר את הצדיקים שחלילה לא יכשלו בדבר עבירה כשאינם יודעים
על כך? הלא אנו מוצאים בגמרא )מכות ה .ושבת יב( איך ששני תנאים צדיקים עשו
עבירה כשלא ידעו ,ותוספות אומרים שאם הם לא יאכלו מאכלות אסורות אז
בודאי שלא יכשלו בעוון מסוג כזה )טריפות( שאין יודעים עליהם כלל ,אבל לא
מעבירות מסוג אחר .ועוד צריך להבין מדוע העון של האוכל שאינו כשר חמור
בהרבה מכל ה"לא תעשה'ס" האחרים.
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ואפשר לבאר דהנה הרמ"א כותב )ביורה דעה סימן פ"א סעי' ז'( חלב של מצרית
על פי ההלכה כשר )לתת "חלב אם" לילד( בדיוק כמו לתת חלב מאם יהודיה ,אבל
בכל זאת שלא יתנו לילדים לשתות מ"חלב אם" של גוי' ,כי חלב של גויה
מטמטם את הלב ,ומחדיר בילד טבעים רעים .והרשב"א והריטב"א ז"ל )יבמות
קי"ד( כותבים שהדבר גורם טבע רע ואכזריות אצל הילד והם מאבדים את
המדות היהודיות של ביישנים ורחמנים.
)גויה(

עוד כותב שם הרמ"א שגם אשה יהודיה הנותנת "חלב אם" אסור לה לאכול
מאכלות אסורות ,אומרים המפרשים )ש"ך וטו"ז( הפשט שאפילו כשהאשה
בסכנה ח"ו שהיא חייבת לאכול איסור בגלל פיקוח נפש בכל זאת אסור לה אז
להניק את הילד ,כי כשהאשה אוכלת מאכלות אסורות זה מזיק לילד.
עוד כותב שם הרמ"א שלמרות שאנו פוסקים )באו"ח סי' שמ"ג (,כשהילד אוכל
מעצמו איסור שהוא רק איסור דרבנן ,והאבא עושה את עצמו שאינו רואה ,אין
הבית דין חייב לנזוף באב ,זה רק "להלכה" ,אך באיסורים אחרים כמו בענין
חילול שבת ומאכלות אסורות חייב הבית דין למחות באב ,ובית הדין חייב בכח
למנוע מהילד לאכול את המאכלות האסורות ,וזאת למרות שמדובר באיסור
דרבנן בלבד ,כי מאכלות אסורות יזיק לילד בעתיד  -כך כותב הפרי חדש שם
 כי מאכלות אסורות גורם שהוא יהיה עם טבע רע ,והסוף יהיה שהוא ייצאלתרבות רעה )חס ושלום(.
עוד כותב שם הפרי חדש ,שלדאבוננו מאחר ואיננו יכולים להיות נזהרים
בענינים אלו ,זו הסיבה מדוע רוב הילדים יורדים מן הדרך ועוזבים את הדת
)ר"ל( ,ורוב הילדים הופכים להיות בעלי עזות פנים של הדור ,ואין להם יראת
שמים בלבם ,ואפילו כשאומרים להם מוסר ,הם אינם יכולים לקבל זאת וכו',
ומי לנו גדול יותר מ"אחר" )אחד מן התנאים ,הרבי של התנא האלוקי רבי מאיר ,שבסוף ימיו יצא
לתרבות רעה( שהסיבה לירידתו מדרך הישר היה כי כשאמו היתה מעוברת היא
עברה פעם אחת ליד בית עבודה זרה ,והיא התאווה בטעם וריח של העבודה
זרה ,והריח הזה התפשט בכל גופה ,וזה אשר גרם לאחר שירד מדרך הישר,
לכן חייבים להיות זהירים מה שנותנים לילדים הקטנים לאכול עכ"ל הפר"ח
)ועיין גם כן במחזיק ברכה להחיד"א שם אות י"ד וזב"ז אות נ"ג(.
עתה ניתן להבין מדוע אצל העבירות האחרות אין הקב"ה אומר שאם תעשו
את העבירה ההיא לא תהיו שלי ,ואילו רק בטריפות אומרת התורה שאם תעשו
את העבירה לא תהיו שלי ,כי כשאוכלים טריפות הלב מתטמטם ,ואז הגוף וכל
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האברים הופכים להיות טריפה ,ואז הוא כבר אינו מסוגל לעשות שום דבר טוב,
שום מצוה ,ומושך אותו רק לכיון העבירות.
ועכשיו אם הרב הוא לבד אוכל בשר ומתיר גם כן לאחרים או אינו מוחה
באחרים הוא אינו בכלל יהודי ואינו שייך להקדוש ברוך הוא כנ"ל בדברי רש"י
אינכם שלי ,ואם רש"י הקדוש אומר אינכם שלי בוודאי שהרב הזה שייך
להסטרא אחרא והוא לא רק בבחינת ארור המן רק הוא ה"המן האמיתי כנ"ל
בדברי רש"י ז"ל .ובזכות אכילת בשר כשר נזכה להנצל מכל צרה ח"ו ובמהרה
נזכה לגאולה שלימה אמן.



פרק ח'
סוד השואה
להזהר ממאכלות אסורות
כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו
שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני ,והיה במדה כנגד מדה מפני שלא
השחיזו הסכינים כדבעי  -השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק.
ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל ) בשם כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא
זי"ע ספר דרשות הגר"ש שווייצער זי"ע(

פרק ט'
אנחנו לפני מלחמת עולם!!! מלחמת גוג ומגוג בפתח רוצים להנצל???
בחיים "קדושים תהיו"
◌ֽ
הבחירה האמיתית  -ובחרת
יש גזירות עצומות על עולם התורה ,פיגועים כל יום כמה פיגועים ,תאונות,
צרות ואסונות .וכו' מה הסיבה לכל הבעיות האלה? איך אפשר לתקן? כל יהודי
יודע שאם יש צרות ,סימן שאבינו שבשמים כועס עלינו בגלל שאנחנו לא
בסדר.
ואיפה אנחנו לא בסדר? מידי פעם קוראים בעיתון או שומעים כי כל הבעיות
שלנו נגרמות בגלל הטכנולוגיה ,האינטרנט או האיפון ,וזה מאד עצוב .כי אלה
לא עיקר הבעיות שלנו ,הבעיות שלנו היא חוסר הקדושה והצניעות
ושמפטמים אותנו עם נבילות וטריפות חלב ודם!!!

השואה האיומה  פגעה בע ישראל ג ללא האינטרנט והפלאפוני
 זה היה בגלל השחיטה הטריפה  ובגלל זה היו כל הנושרי!!!
אחים יקרים! הבעיה היא שאנחנו לא מקיימים המצוה "קדושים תהיו"
לאכול רק כשר-לא רק שיהיה עליו הכשר  -זה עוד לא אומר שזה כשר( כמו שהקב"ה מצווה,
הבעיה שלנו היא אכילת נבלות וטרפות ,ואומרים את זה גדולי עולם!
)הכוונה

בבקשה מכם ,עם כל הלב ,אנא ,אל נא נחזור על הטעויות של אבותינו לפני
חורבן בתי המקדש ,לפני השואה ,טעויות אשר שילמנו עליהם מחיר כבד עד
מאד.
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אנו מבקשים מכל אחד ,לקרוא היטב ,להתבונן בדברים ,לעשות תשובה ולקיים
את אשר הקב"ה מצווה אותנו "-קדושים תהיו" כלומר לא לאכול שום בשר
בהמה ,ולאכול עוף רק משחיטה קטנה וכשרה.

לא אוכלי בשר בהמה ונזכה לגאולה!!!
דיסק של  - 7000ספרים ישנם מאות ספרים על הכשרות של השחיטה וניקור
מה שנכתב אחר נסיונות גדולות שהיתי שוחט מלפני לערך  50חמישים שנה,
ונלחמתי על הכשרות בארצות הברית שנים רבות ,ויש לנו שם גילויים גדולים
על המכשלות הרבות שישנם בכשרות ,ולא נוכללהגיד לא ראינו לא ידענו לא
שמענו והכל מחולק בחינם אין כסף(

פגימה אותיות מגיפה!!!
כי חוץ מההברחות של הערבים
והכל וכו'(.
יש בשחיטה עצמה בעיות.

)שאומרים שהרבה בשר טרף מוברח מהערבים עם חותמות

)כי בשחיטה גדולה חסים על ממונם ומכשירים פגימות בסכין ,עד

שהגענו למצב שאין דבר כזה של פגימה בסכין וכו'.

הן מצד הכסף ,כי כסף מטהר ממזרים ,ומהירות השחיטה ,ואיום על השוחטים
]לא יעמוד בעל השור על שורו  -שנמחק לגמרי בארץ[
בדיקות הסכין] ,ענין פגימת הסכין נמחק בארץ -ופגימה אותיות מגיפה ובגלל
ההבדצי"ם הרבנים המכשירים יש לנו כל שנה אלפי יתומים ואלמנות[
בדיקת הריאות ]נמחק כמעט אצל כולם שמתירים ממש נבילות וטריפות[.
בדיקת צומת הגידין ]לא איכפת בכלל ברוב המקומות  -ואם בודקים זה רק
למראית עין[.
צרירות דם ,השגחה על ההכשרה ,ההשריה ,המליחה ,האריזה ועוד שיש
תקלות רבות שם ,כמבואר בספר אכילת בשר הלכה למעשה ,שחיטת ואכילת
בשר כהלכתה ב"ח ,קול השחיטה ,קול השוחטים ,אבן מקיר תזעק ג"ח ,לב
יצחק ,שו"ת זבחו זבחי צדק ועוד(.
"אם יאמר לך אדם שהבד"ץ זה כשר .תענה לו שכש"ר זה ר"ת כ'ולו ש'קר
ר'מאות ,את הכשר הזה מותר לאכול???"
החלב וסירכות וכו'(,
כדאי מאד להינזר מאכילת בשר בהמה בכלל )כי יש בעיה ניקור ֵ◌ִ
ולאכול רק עוף משחיטה קטנה וכשרה ,שידוע שמטריפים כשיש להם פגימות.
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כתב האור החיים הקדוש) .ויקרא יא( אומרו" ולא תטמאו" בהם אולי שיכוין
לומר שצריכין ישראל להזהר לבל יכנסו לפיהם ,אפילו בהיסח הדעת ,כי
ההפרש שבין השוגג למזיד במציאות זה ,כשוגג כמזיד .כי התיעוב יעשה
מעשהו בנפש אדם ,אפילו בהיסח הדעת ,אלא שישתנה הפגם במעשה מזיד
תעשה נפשו שקץ ,ובשוגג תטמא נפשו ותטמטם ,והוא אומרו "ולא תטמאו
ונטמתם בם" .
וכתב בפלא יועץ )ערך בשר( ,וזה לשונו :ובלאו הכי יותר טוב אם הוא באפשר
לו לאכול לעולם בשר עוף ,כי הוא נצול ממכשולות הרבה.
)ובערך טרף כתב(" ,והנה בקושי יוכל להמצא בהמה ,שתהא נקיה מכל דבר רע
ושתהא כשרה אליבא דכולי עלמא ,ומי יוכל לעמוד על המשמר על זה ,לכן
הנאני מנהג חסידים ואנשי מעשה ,שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף"..

אכילת הבשר היא סכנה עצומה
)ובערך שוחט כתב( :ולפי גודל הזהירות שצריך ומעוט הישוב וההכנה שיש באיזה
ערים ,אמינא דאכילת הבשר היא סכנה עצומה ,והיא רעה גדולה אם נכשל
באכילת אסור ,שמתגדל הגוף באיסור ונעשה גופו חתיכה דאסורא ,ואיך יוכל
להשיג ארחות חיים ,סורו טמא קראו למו.
ואשרי מי שיוכל לעמד ולהזהר שלא לאכול בשר כלל ,או לפחות שלא לאכול
כי אם בשר עוף
ואשרי מי שיוכל לעמוד ולהזהר שלא לאכול בשר כלל ,או לפחות שלא לאכול
כי אם בשר עוף ,שיוכל להזהר לשחטו בישוב הדעת ,מה טוב חלקו ומה נעים
גורלו ,ובפרט בדור יתום זה שרבו השוחטים בכפרים אשר אין יראת השם נגד
פניהם ולא דעת ולא תבונה בהם לידע הדינים על ברין ,ואינם יודעים לגע
בספרים ,רק מעט שלמדו קצת דינים בעל פה ,והקולר תלוי בצואר השוחטים
והמורים שנותנים כתב סמיכה בידם בלי בדיקה יפה יפה אם הם בקיאים ,ואם
קדמה להם יראת חטא .טוב לגבר עובר ארח אשר הוא ירא את השם ,אם אינו
יכול לבדוק את השוחט ולא קים לה בגוה ,ימשך ידו ולא יאכל משחיטתו ,כי
רבה המכשלה בשוחטים כאלו ,וכבר צוחו עלה קמאי ובתראי,
ואין תקנה עד שיתקן עולם במלכות שד"י!!!  -עכ"ל.
וזה לשון הגאון הקדוש רבי אהרן ראטה זצ"ל בספרו שולחן הטהור  ":ואשרי
לאלו היראי שמים שנזהרים שאינם אוכלים רק בשר עוף ,ומזה יוצא מהרבה

חק
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חששים .ומי שרוצה לקדש עצמו לפני בוראו נתיעצתי עם כמה שוחטים יראים,
ואמרו לי לעצה טובה שלא אאכול רק בשר עוף .וזה עצה טובה לשמור נפשו
מכמה מכשולים ,כידוע ליודעים .וכל שכן בדורנו".
לכן מאד חשוב להיזהר מה אוכלים וממי אוכלים ,וטוב מאד שזכיתם להנצל.
והלוואי שכולם ידעו מזה וישמרו עצמם מלהכשל במאכלות אסורת ח"ו.
"ונסלח לכל עדת בני ישראל כי לכל העם בשגגה".
אשריכם ישראל שאתם נזהרים בכשרות וקדושה .ובזכות זה נזכה לכל טוב בזה
ובבא ולהנצל ממלחמת גוג ומגו"ג )בגימטריא בהמ"ה(
וזה שלא ידעתם עד עכשיו כי זה מאפייה גדולה וביזנס גדול ,ולמה שיספרו
לכם ,על מי שסיפר איימו ברצח ,וגם בי ניסו להתנקש בחיי ,אז מי יש לו
מסירת נפש שיוכל לספר משהוא על השחיטה?
ולכן מומלץ מאד להמנע מאכילת בשר בהמה בכלל ,כי יש הרבה בעיות
ומכשלות )וכמו שכתבו גדולי הדורות( לאכול עוף רק משחיטה קטנה וכשרה.
הקב"ה עושה הכל לטובתינו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממש ולא להגיד רק,
להאמין ממש ,ומי שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית הוא ישרוד ויהיה לו
חלק של העולם הבא .העולם הבא ,משיח.
כי כל אוכל ◌ֵחלב  -יהיה נסתם שכלו לגמרי ויתגברו הכפירה והקושיות ח"ו.
)הלכות חלב ודם ,הלכה ד(

בחלב ודם ולכן אסור לאכלן.
עיקר הדירה ומשכן היצר הרע וכוחותיו הוא ◌ֵ
)הגר"א מוילנא זצ"ל(

יש סקנדלים גדולים על הבשר בעולם אבל גם בארץ יש מספיק בעיות עם
הבשר.
ש .אז איך אפשר בכלל לאכול בשר...
ת .יש עוד הרבה דברים שאסור לנו לאכול ,לא רק בשר .ויש בעיות קשות גם
עם עופות .ותמיד היו שערוריות ,אבל מאחר שישנה טכנולוגיה אחרת היום
שכ"כ הולך מהר ,שוחט אחד יכול לשחוט ארבע מאות עופות בשעה ,אז זה
מאד קשה להשתלט על זה .ואי אפשר גם להוכיח אם העוף היה חי בשעה
ששחטו אותו...
שאלה .היום משתמשים בוידיאו ,מעגל סגור ,האם זה לא מספיק יעיל?
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תשובה .בלוס אנג'לס עכשיו ,אחד ההכשרים הכי טובים ,היה להם מעגל סגור,
וראו את הכל .רק מה? פה ושם ,המשגיח שהוא היה נקרא דוקא משגיח טוב,
וסמכו עליו מאד ,היה יוצא להתפלל .ודוקא כשהוא יצא  -הם הלכו לקנות
בשר טרף ,והכניסו את זה בין הבשר הכשר .אז שאלו את הרבנים מה לעשות,
אז הם אמרו שעד שגילו את זה אפשר היה לאכול את הבשר .אוי! מה אני
אגיד? אם המשיח לא יגיע עוד מעט  -כולנו נצא אנשים טמאים מאד ,חס
ושלום.
כמה צריך לעורר על זה השכם והערב ,ולמלאות ארץ ומלואה ,אוי ,למה לא
מוכחים מספיק על זה?
כל אחד צריך לעורר את חבירו ,ומה יענה בבית דין של מעלה?
ידעת ולא אמרת? כל שאפשר למחות באנשי ביתו וכו' בכל העולם כולו נתפס
על כל העולם כלו!
והדברים נוראים!
כל אחד יקח על עצמו להקיץ נרדמים .ובכך נביא את הגאולה ברחמים!
עיכוב ביאת המשיח  -בגלל הכשרות הטריפה!!!!



ט'
פרק
פרק י'
סוד מלחמת גוג ומגוג  ואי להנצל
ידוע שהמלחמה האחרונה שתהיה בקרוב  -תהיה בין אדום לישמעאל.

)אברבנאל,

מלבי"ם ועוד(

תיבות אדו"ם ישמעא"ל הן גימטריא תק"ב ][502
בש"ר הוא גם כן גימטריא תק"ב ][502

)קב הישר(

לא הם הבעיה! הבעיה היא צרת סיר הבשר .הבשר הטמא והטרף שנכנס לפה...
ועל ידי זה מתגברים ח"ו אדום וישמעאל  -והדרך להנצל מהם  -להזהר
בשמירת כשרות הבשר!!!

ֵחלב  ישמעאל ד  אדו
אמר רבינו האר"י הקדוש זיע"א בספר לקוטי תורה  -פרשת ויקרא '"-כל חלב
וכל דם לא תאכלו  -ובחינת יניקת ישמעאל מאברהם מזרוע ימין דז"א מסיומו
והוא בחינת חלב הטמא דנוגה.
ויניקת עשו מיצחק זרוע שמאלי דז"א בסיומו בחינת דם טמא בסוד
הוא אדום ומאכלו אדום ולבושו אדום וכל ענינו דם לכן נאסר חלב ודם אבל
בהקרב לגבוה יוכלל נוגה בקדושה ולא ינקו משם והבן .ע"כ ומובא עניין זה
גם בפר תקט"ו תפילו לרמח"ל.
רואים מכאן שישמעאל הוא בחינת ◌ֵחלב ואדום בחינת  -דם .והתגברותם עלינו
כשאיננו נזהרים באכילת ◌ֵחלב ודם.
ועל כן להנצל מהם צריכים להיות מאד זהירים שלא לאכול ◌ֵחלב ודם.
ולכן עדיף מאד לא לאכול כלל בשר בהמה.

)פלא יועץ ערך בשר ,טרף ,שוחט(

והגאון הרידב"ז אמר שלא יהיה בהמה כשרה עד ביאת המשיח.
ואי אפשר להשיג בשר בהמה כשר עד ביאת משיח צדקנו.
זצ"ל(

)כ"ק האדמו"ר מקאשוי

הבדצים והסכינים

ביק

הכתוב מגדיר ומדגיש את גוג ומגוג כאוכלי בשר טר
בפרק אחרון של ישעיה  -טו כי-הנה ה' באש יבוא ,וכסופה מרכבותיו--להשיב
בחמה אפו ,וגערתו בלהבי-אש .טז כי באש ה' נשפט ,ובחרבו את-כל-בשר;
ורבו ,חללי יהוה) .אדום וישמעאל( יז המתקדשים והמיטהרים אל-הגנות ,אחר אחת
בתווך ,אוכלי בשר החזיר ,והשקץ והעכבר--יחדיו יסופו ,נאום-ה') .אדום
וישמעאל( יח ואנוכי ,מעשיהם ומחשבותיהם--באה ,לקבץ את-כל-הגויים
והלשונות; ובאו ,וראו את-כבודי .יט ושמתי בהם אות ,ושילחתי מהם פליטים
אל-הגויים תרשיש פול ולוד מושכי קשת--תובל ויוון )גוג ומגוג( עיין רד"ק.
ורד"ק פירש -

)עיי"ש ברד"ק שהביא מקבילות כמה פעמים ממלחמת גוג ומגוג שבנבואת יחזקאל(

השקץ והעכבר  -אלו הפרסיים שהם אוכלים השקץ והעכבר.
יחדיו יספו
במלחמת גוג ומגוג כי המלכיות אלה הגוברות בעולם הזה ,והיא מלכות
רביעית במראות דניאל ושתיהן למלכות אחת לפי שלא שלטה אחת לבדה
בעולם ,והמפרשים הפסוק על ישראל אינו נכון ,כי אינו עניין הפרשה אלא על
העתיד בימי גוג ומגוג ואין עתה בישראל אוכלי בשר החזיר ועובדי אשרה.
זה היה בזמן הרד"ק ,בדורנו אני לא יודע אם אפשר לומר זאת.

)ולב יודע מרת

הנפש(

"אוכלי העכבר" -צריך ביאור על מי נאמר ,הנה באינדונזיה ,תילאנד ,בכמה
מקומות באפריקה ,נוהגים לאכול עכברים ואף מאמינים שזה נותן להם כח
וויטמינים.
לעתיד לבא הקב"ה מוציא כרוז כל מי שעסק בתורה יבא ויטול שכרו ,ואף
הכותים אומרים תן לנו שכרנו ,שאף אנו עשינו מצות ,אמר הקב"ה כל מי שלא
אכל בשר חזיר ושקצים ורמשים יבא ויטול שכרו ,באותה שעה הן נוטלין
איפופסין שלהן ,שנאמר אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר יחדו יסופו נאם
ה') .ילקוט שמעוני ,ויקרא פרק יא ,תקלו(
רואים משם שההקפדה על כשרות הוא לעיכובא אף אם עוסק בתורה ומקיים
מצוות!
וכתב רבינו בחיי ז"ל  :המתקדשים אלו אדום שרגילין לנענע אצבעותיהם,
והמטהרים אלו ישמעאלים שדרכן לרחוץ ידיהן ורגליהם וכל גופן תמיד ,ולא
לבם שהוא העיקר .אחר אחד בתוך  -ירמוז לשתי וערב של אדום ,או ירמוז

הבדצים והסכינים

גיק

ליום אידם ,אלו ביום ששי ואלו ביום א' ,ומניחים אותנו בתווך .אוכלי בשר
החזיר  -אלו אדום ,והשקץ והעכבר אלו ישמעאל ...וכבר ידוע כי אף על פי
שאנו מפוזרין ומשועבדים ברשותם ,עיקר גלותנו לאדום) ...כד הקמח גאולה א ,עיין
שם עוד ותראה פלאות(

בעז"ה זה מסתדר מצויין  -כי ידוע שלפני גוג ומגוג תהיה מלחמה עצומה בין
אדום )אמריקה אירופה וכו'( וישמעאל )ידוע(  -והנביא ישעיה מגלה מסקנה  -יחדו
יסופו נאום ה'!



פרק י'
יא
פרק
מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג?
רק הקדושים!!!
אמר הקב"ה על ידי יואל נביאו ע"ה:
המש
עשן .ד ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
ותימרוֹ ת ◌ָ ׁ ◌ָ
ואשְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
בארץָ◌ :דּ ם ◌ָ ◌ֵ ׁ
מים ,וּ ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
פתיםַּ◌ ,ב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ונתתי ,מוֹ ◌ְ ◌ִ
ג ◌ְ ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
והנּ וֹ ָ◌רא ] .יואל
הגּ דוֹ לַ◌ ְ◌ ,
יהוהָ◌ ַ◌ ,
לדם--לפניּ ,בוֹ א יוֹ ם ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רח ◌ְ ◌ָ
וה ◌ָ ּי ◌ֵ ◌ַ
לחשַ◌ ְ◌ ,
ֵיהפֶ◌ ׁ ֹ ְ◌ 
◌ ◌ָ ◌ֵ
ג ,סוף הפרק[
יכול להיות שחלק מזה כבר התקיים השנה .היה ירח אדום וליקוי חמה.
וכתבו המפרשים
מונים זה לזה .בלוח שנה.
)אברבנאל(

שהשמש רמז לאדום וירח לישמעאל .וכידוע שהם

פליטה,
היה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הר-צ ּיוֹ ן וּ ◌ִבירוּ ׁ ◌ָש ִ◌ַלם ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
-י ◌ָּמ ◌ֵלטִ◌ּ :כי ◌ְּב ◌ַ ◌ִיקרא ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ה' ◌ִאשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
והיהּ ,כֹל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קרא.
אשר ה' ֵֹ ◌
רידיםֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
אמרה' ,וּ ◌ַב ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אשר ◌ָ ◌ַ
ּ◌ַכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ

הקדושי ויראי האל באמת ימלטו
והיה כל אשר יקרא -
כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל זמן מועט ,כמו
שאמר על אותו הזמן :חבי כמעט רגע עד יעבור זעם ,ואז יפלו רבים
מישראל והקדושים ויראי האל באמת ימלטו .כמו שאמר בנבואת ישעיה:
והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים
בירושלם..
וכן אמר .כל אשר יקרא בשם ה' והוא שיקראוהו באמת ,כמו שאמר :קרוב ה'
לכלקוראיו לכל אשר יקראוהו באמת והם שרידים אשר ה' קורא כי הם יקראוהו
באמת והוא יקרא אותם עבדי ואוהבי ).רד"ק(

זטק

הבדצים והסכינים

לחי
התב ַ ַ ִ
יאמר לָ ל ַ ָ
ירליָ קדֵ ָ ֵ 
והאר ִ ָ ַ ִ
צָ ְ ִ ַ ְ 
"התר ְ ִ
ַ ָ
יארַ ָ רק
ולא ִ ָ ֲ
לח ִיֹ ְ ,
הבע ֵאיָ מנס ְ ַ
בדרַ ֶ ַ 
ירליֶ ֶ ְ  "
ִ ָ ִַ
מלאכי
יִ ָ ְ ַ ְ 
ְקד ִ
קבלה מן הנביאים" :מלחמה הנוראה שבעולם ,שלא היתה כמותה,תהיה ממש
לפני שערי ירושלים  -לא ישארו רק קדושים!"
לחמה
ביאיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַה ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אצלם ◌ִמן ◌ַה ◌ְנּ ◌ִ ◌ִ
מק ◌ֶּב ◌ֶלת ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
קב ◌ָלה ◌ְ ◌
בראַ◌ ,רק ◌ַ ◌ָ ּ
מס ◌ָ ◌ָ
ואין ◌ֶזה ּ ◌ֵפר ּו ׁש ◌ִ ּ◌ְ
◌ְ ◌ֵ
יתקבצוּ ◌ָּכל
ליםּ ָ◌ ,ב ּה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ערי ◌ְירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לפני ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
ממ ׁש ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
היתה ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
ראה ◌ְּביוֹ ◌ֵתר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַהנּ וֹ ◌ָ ◌ָ
היה ◌ַ ◌ָּ
חזיקוֹ ת ◌ָדּ ת
המ ◌ְ ◌ִ
האמוֹ ת ◌ַ ּ◌ַ
נעדרְּ◌ ,ב ◌ַצד ◌ֶ ◌ָ
מהן א ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
האמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ּ 
אחד ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ּ 
ש ◌ֵרי
מקבל ׁ ◌ְשמוֹ ת ◌ָ ׂ
מאמינוֹ ת ◌ְּב ◌ָדת זוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ּ ָ◌ 
אינן ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
האמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
בצד ◌ֶ ◌ָ
צריתּ ,ו ◌ְ ◌ַ
נוֹ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ָ ּכל ◌ָ ◌ּ 
לעם ◌ְּבאוֹ ◌ְמרוֹ "אוֹ י ◌ִמי
נבא ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
מלחמה זוֹ ◌ִ ◌ֵּ
ועל ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
צחתַ◌ ְ◌ .
אמה ◌ַהנּ וֹ ◌ַ ◌ַ
הצ ◌ָבא ◌ִמ ◌ָּכל ◌ַצד ◌ְ ◌ֵ
ואיזוֹ ◌ָּ◌ 
◌ַ ◌ָ ּ
ּ
הט ◌ַבע ◌ֵאין ◌ָמנוֹ ס
בדרֶ◌ּ ַ◌ 
האמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ָמם ׁ ◌ֵשם ◌ֵאל ,וּ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌

◌
ָ
ו
א
י
◌
ָ
ש
◌
ֶ
ׁ
אל",
◌
ֵ
ו
מ
◌
ִ
יחיה
◌
ֶ
◌ִ ◌ְ
ּ
בוֹ ּ
ּ מוֹ
"הנּ וֹ ◌ָתר
זהנאמר )ישעיה ד' ,ג'( ◌ַ
ועל ◌ֶ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מלאכיםַ◌ ְ◌ ,
יארוּ ׁ ◌ָשם ◌ַרק ◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לח ◌ִ ּייםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ָ ◌ֲ
◌ְ ◌ַ
יערב
לים" ,וּ ◌ִמי ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
לח ◌ִ ּיים ◌ִּבירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הכתוּ ב ◌ַ ◌ַ
לים ◌ָקדוֹ ׁש ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
והנּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִּבירוּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ְּב ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יאמר לוֹ ◌ָּכל ◌ַ ◌ָּ
להיוֹ ת ◌ִ ◌ְּ
ארוּ ◌ַ ּב ◌ַח ◌ִ ּיים") .אבות על בנים" בהקדמה(
אלוּ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ָ ◌ֲ
לנפשוֹ ◌ִ ◌ְ
מקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֵ ּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ



יא
פרק
פרק יב
שאלה למה לא שומעים מכל הרבנים שיגידו לנו את האמת על כל דבר ,ורק
מדברים מאמונה ,ללמוד תורה ,כאילו כל זה הבעיה שלנו ,שאם אוכלים באמת
נבילות וטריפות לאיפה נגיע?
התשובה היא :כל הש"ס והשולחן ערוך וכל הפוסקים שואלים את השאלה
שלך ,ונציין רק על קצה המזלג מה שכתב הצה"ק רבי הלל מקולאמאייע זי"ע
שהיה מוכיח בדורו:
וראה בספר שער התוכחה מהרה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע
ואעמיד בשער מוכיח
בכלל ו פרט ד וז"ל:

תפקיד המנהיג והחובה המוטלת על המנהיג
במדבר )סימן כ"ז פסוק י"ז( :אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם
ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה .קשה מאחר שכבר
אמר יצא לפניהם ויבא לפניהם יוציאם ויביאם ,על כרחך שהמנהיג שלהם יהיה
לו עין פקיחא עליהם לפקח טובתם ,ומה לו עוד לומר ולא תהיה עדת כצאן
אשר אין להם רועה.
ואפשר לומר דהתורה רמזה לנו בזה מוסר גדול.
והוא דיש מנהיג ישראל ,ויש מנהיג ישראל ,יש מנהיג שהגם שכל דאגותיו הוא
רק לטרוח ולהתעסק בצרכי ציבור ובטובת הכלל של אנשי דורו ,ועם כל זה
דורו הוא דור יתום יתומים בלא אב.
ויש מנהיג שטורח לטובת הכלל וגורם בהנהגתו שיש לישראל רועה ,רועה
נאמן ,דהיינו כמאמר חכמינו ז"ל )גיטין סא' (.מאתרי' דר' יאשיה אתה' ,שמלמד
להמון מדי שבת בשבתו מצות ה' וקיום תורתו בכל ענינים ,וגם משגיח על
גוזלייהו רכיכו איך יהיה מצות "והודעתם לבניך" ,שכעת יעשה מגדיים תיישים

חיק

הבדצים והסכינים

דהיינו ילדים כאלו אשר מקטפיה ידיע שהמה עלולים לקבל תורה וטהרה ,וקטן
גדול יהיה ,מטריחין עצמם בכל כוחם ללמדם ולנהלם עד שכעת יצא לצורף
כלי ,ולאותן ששכלן ולבם להשכיל דל ורזה ,דאגתם עבורם ללמדם מיהת שלא
יהיה ריק ונעור מתורה לגמרי ולהורותם דרכי מוסר ויראה.

סתירת זקני בני ובני נערי סתירה
עיין משכיל אל דל )ח"א כלל ד' פרט ב'( כלפי שאמרו חכמינו ז"ל )מגילה לא' (:סתירת
זקנים בנין ובנין נערים סתירה' .ואמרו חכמינו ז"ל ]ב"מ[ )ירו' חגיגה פ"א ה"ז(
שרבי שלח לר' חייא ושאל על נטורי קרתא והביאו לו סנטרא וכו' ואמר הן הן
נטורי קרתא  -חרובי קרתא הן ,וכבר נתכנסו אומות העולם אצל בלעם
וכאבינומס הגרדי בשאלה במה אנו יכולים להזדווג לאומה זו ואמרו להן חזרו
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות שלהם אם התינוקות מצפצפים בקולם אי אתם
יכולים להם )איכ"ר פתיחתא ב( ,ותלמוד תורה היא כנגד כולם )פאה פ"א מ"א(.
אבל איזה תלמוד רק עם יראת שמים ,שהרי על מה אבדה ארץ רק עבור עזבם
את תורתי )ירמי' ט יא-יב( ,כפירוש )ר' יונה( שלא למדו לשמה .ואיתא במדרש )תנחומא
תולדות ה( ששאל מין לתנא גדול הכבש שרועה בין שבעים זאבים ,אמר לו גדול
הרועה השומרן.

המנהיג שאינו מנהיג כראוי עובר על ארור עושה מלאכת ה' ברמיה
והנה המנהיג שהוא ירא ה' ורוצה להנהיג בניו של מקום באמונה ובתמים ,ודבר
זה אי אפשר אלא אם מנהיג ומדריך אותן באופן כזה ובבחינה כזאת שיהיו המה
ראוים עבור מעשיהם הטובים שיהיה ה' משרה שכינתו בתוכם ,ומינה שאיכא
גדול הרועה השומרן .משום אם אין עושה כן גם אם הוא אוהב לאנשי דורו
אהבה עזה אהבה נאמנה ודורש שלומם וטובתם בכל כוחו ובכל יכולתו ,עם כל
זה שונא הוא להם ובכלל ארור עושה מלאכת ה' ברמיה )ירמי' מח י( ,עבור מה
כוחינו מה חכמתינו הלא עיני בשר לנו .הלא לפעמים עושה אדם דבר ונראה
בעיניו שהוא הצלחה וטובה גדולה ובמעט זמן נודע לו שנהפוך הוא.
וכן על דרך זה יש כמה וכמה דברים שאנו צריכים להודות ששוא תשועות
אדם ,ואם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר ,ואם הוא ינוח ומי ינוע  -ואם
הוא ישקיט ומי ירשיע.
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טיק

ודבר זה מלתא דמסתבר הוא והדעת נוטה דמה לי אם העלים עין לגמרי
מלהוכיח ומלהדריך ,או שהוכיח והדריך אבל כדבעי למעבד לא עביד ,ומתוך
כך גרם שלא הועילו דבריו ,וכיון שהנביא אמר )יחזקאל ג יח( דמו מידך אבקש,
כמה יש לו לאדם לשום עין פקיחא והשגחה יתירה על איכות וכמות לימוד
תורתו וקיום מצות השם בטרם שיאמר תוכחה להסרים למשמעתו .עיין משכיל
אל דל )ח"א כלל ה' פרט ב'(.
ואם בדיני ממונות הקל צותה תורה שיראה הדיין כאילו חרב מונחת לו בין
יריכותיו וגהינם פתוחה מתחתיו )יבמות קט (:כדי שמתוך כך יהא לו מורא שמים
שלא לעוות הדין ,ע"י תוכחה כראוי שעבורה טובה בא לעולם וחרון אף
מסתלק מן העולם )תמיד כח .(.מעתה אם חס ושלום מכח מעשיו הגרועים יסובב
שלא יהיה דברי תוכחתו נשמעים ומתוך כך גורם חלילה להיפוך להביא חרון
אף ,כמה וכמה מחויב הוא לכבס לבו בבורית ולשפוך שיח לפני ה' שלא יהיה
הוא בכלל שופכי דם נקי ,דהיינו שכל טרחותיו ויגיעותיו יהיה להורות לעם ה'
דרכי ה' המעשה אשר יעשון ,ולקיים )שיה"ש א ח( 'צאי לך בעקבי הצאן ורעי את
גדיותיך על משכנות הרועים' כפירוש רש"י שם דהיינו שטורח לסבב שהגדיים
בעודן רכים שלא יטנפו צמרן ,דהיינו שיהיה להם מלמדים ומורים שהם יראי
ה' שיקוים בהם )משלי כב ו( 'חנוך לנער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא יסור ממנו',
וגם כשיגדלו בימי שחרותם ובחרותם ישגיח עליהם להזהיר אותם שתהיה
יראת ה' חתולתם ,ומרחיק אותם מלימוד חכמות זרות ומלחבק חיק נכריה.
]ולא ישכח מאזהרה שנאמר ליחזקאל "צופה נתתיך" הלא אותו הצופה גם אם
רוצה לעשות מלאכתו באמונה ,הלא לאו כל אפין שווין שאם רואה שגדודים
רוצים לבוא העיר ורק מגמתם לשלול שלל ולבוז בז ,או אם רואה אויב ושונא
שבאים מזויינים להרוג או ליהרג ,שאז אם רואים שבאים על עסקי נפשות רמיא
עליו לתקוע בשופר ולהתריע שידעו כל אנשי העיר ויעמדו על נפשם ,ולא ינוח
ולא ישקוט עד שיראה כל אנשי עיר המה חלוצים ועומדים חמושים ומזויינים,
מה שאין כן הדבר אם באים רק על עסקי ממון וכו'...

להרחיק כמטחוי קשת מספרי חיצוני
לא אוכל לעצור במילין מלספר לך מעשה שהיה ,ומינה תדע כמה צריך
להרחיק ויותר ויותר ממטחוי קשת מלהסתכל בספרים החיצונים האלו
ולהשגיח מאד על בניו וב"ב בזה.

כק

הבדצים והסכינים

דהנה אמרו חכמינו ז"ל )קידושין ל' (:בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין' ,דהיינו
מי שיש בו ידיעה מתורה שבכתב ושבע"פ ,ומדרשים אגדות ופירושיהן ,ועל
ידי כן נתייסד ונשרש מעודו האמת בלבבו ,הגם שגם אחר כך אשרי מי שלא
חמאן אותן ספרי תיפלות  -ספרים החיצונים ,אפילו אותן ספרים שמדברים
מעיניני חכמות ,אי אפשר שלא יעורב בהן מינות ואפיקורסות כידוע לכל מבין
ובקי בהן ,כי באותו זמן שמבלה זמנו לעיין בהם ,באתרי דליעול ירק סרוח
ליעול בשרי וכוורי יוכל לעסוק בתורה ה' שעל ידו קונה לנפשו חיי נצחיי ,אבל
אפילו הכי אם נפשו אותה לעיין גם בהם לפרקים אין סכנה לו כל כך ,עיין )אבן
עזרא בשלח( בענין קריעת ים סוף ,ועיין )ספר הברית( מה שהאריך לא בתירוצים
וראיות שכליות וחקירות ,אלא בדברים הנקראים לעין שכן הוא האמת ,עיין
)אבן עזרא בשלח( בענין המן ,ואם הקורא בספריהם בענינים אלה הוא צורב ותורניי
הוא מבין בעצמו פתיותם וטפשותם ושקריהם ואיך המה קצרי הראות ,אבל
אם אדם שלא למד מעולם לא מקרא ולא משנה ולא גמרא ולא מדרש.
אבל לקרות בספרי אשכנז באופן שלהם למד ורגיל הוא ,מעתה אם אותו איש
המוניי ,אשר הוא עני בדעת דעת תורה ,אם בראשית או באמצע ימיו ,או אם
הוא כבר בן חמשים ,נפתה לבו להתחבר אל כת הכופרים ואפיקורסים ,ויפתוהו
לעסוק בספרים החיצונים אשר מחבריהם היו מהכופרים בכל עיקרי אמונה,
וכל תכלית חיבורם הוא רק להתלוצץ וללעוג על כמה ניסים ואותות ומופתים
המפוזרים בתורה ובנ"ך בדרך חקירה.
מעתה כשרואה זאת הלא אפיקורסת חלק משמן חכו ושאני מינות דמשכי ,אז
דומה בעיניו כאילו ראה עתה כי לו נפתחו השמים וראה עולם חדש וממנו נודע
לו שאין להאמין בכל עיקרי ושורשי אמונה ,ומה שעשה משה עשה רק לפני
אנשים כאלו שהיה קצרי הראות וקטני שכל ,ואם כן מעתה הותרה לו הרצועה
על כל העבירות שאסרה והזהירה התורה ,ובעוונותינו הרבים לא מפי השמועה
ולא מפי אומדנא אני כותב דברים אלה ,אלא עיני ראו ולא זר ,הגם שאם לא
ראיתי ידעתי כן מסברא דנפשאי ,אבל מעשה רב  -ומינה ידע להזהר שלא יהא
ממשחית נפשו ומאותן שאמר עליהן שלמה )משלי ה ,יד( כמעט הייתי בכל רע
רחמנא ליצלן.

במשכיל אל דל ד סט בפרט ג' וז"ל:
ומי הוא אשר אמת בלבבו שיוכל להכחיש כעת דבר זה ,הלא בעוונותינו
הרבים כמה וכמה ממנהיגי הדור שלפני איזה שנים היה מוחזקים אצל
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אנשי דורם מתלמידי חכמים הכשרים .באמת החכמים מחוכמים היראים
אשר מעודם לא נעו מדרכי חכמינו ז"ל וכפי מה שראו מאבותיהם נטייה
כל דהו ,וחתולתם היא יראת ה' הטהורה מספרי מוסר של צדיקים
המפורסמים אצלם היו נחשדים ,כי בעניני היראה ומה שנוגע לשמירות
גדרי התורה מה שסייגו חכמים הראשונים ,הפורץ בהם או המזלזל ,הפרט
יעיד על הכלל  -אבל אז כמעט לבא לפומא לא גלי .ועתה שהגיע העת
שחוצפא יסגא ומסוה הבושה חלף והלך לו וכל אחד אומר אני ואפסי ומי
אדון לי .עתה נגלה בהתתו ,ואוי לדור שעלתה בימיהם כך ,כמה חרופים
וגדופים וכמה כפירות ואפיקורסת אשר ראוי לקרוע עליהם ,ואוי לאזנים
שכך שומעים ,אשר נאמרו ונשנו בפומבי ובפרהסיא על ה' ועל תורתו מכמה
וכמה מנהיגי הדור אשר כעת נתודע שהמה תלמידי צדוק ובייתוס ,ומי הוא
זה אשר גם עתה יכחיש ויאמר שיוכל להרכיב דברים אלו עם התורה ,ועם
כל זה יהיה ירא ה'  -או שהוא משוגע וחסר דעה ,או שגם הוא כופר
ואפיקורס כאחד מהם.
בכלל ט פרט א וז"ל:

קול ענות אנכי שומע  אי שודדנו
תפקיד האד לעשות רצו קונו  עלול לשגיאות  אי חבוש מתיר
עצמו  היסורי ומקרי רעי לא יועילו לו שייטיב מעשיו
ירמיה )סימן ל"א פסוק י"ד( :כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל
מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו .צריך הסבר כפל הלשון נהי בכי
תמרורים ,מבכה ,מאנה להנחם .ועוד מאי טעמא דוקא נשמע הקול ברמה.
עיין )משכיל אל דל ח"א כלל ה' פרט ג' ד"ה שפוך חמתך( עבור שתכלית חיי אדם בעולם
הזה הוא לעשות רצון קונו ולקיים תורתו ,ועל ידי כן כעת יזכה נפשו לחזות
בנועם ה' ולהנות מרב טוב הצפון ,אבל האדם גבור שמאדמה לוקח ,הוא עלול
לשגיאות שבגללם הוא עוכר שארו וחומס נפשו ,ומרמה השם שהוא ידע
יצרינו עין השגחתו עליו ,כאב את בן ירצה לשחרו מוסר ,אבל כללא הוא )ברכות
ה' (:אין חבוש מתיר עצמו מבית אסורים' ,ואדם קרוב אצל עצמו )יבמות כה,(:
ואינו רואה נגעיו )נגעים פ"ב מ"ה( ,ודרך איש ישר בעיניו )משלי כא ב( ,ועל ידי כן
גם היסורים ופגעים ומקרים רעים לא יועילו לו שיטיב מעשיו.

בכק
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חיוב למנות צדיק חכ בכל מחוז ועיר  לפקח לקרב לב בני
לאביה שבשמי

משום הכי ציותה תורה הקדושה )דברים טז יח( שופטים ושוטרים תתן לך,
והחיוב מוטל על כל מחוז ומחוז ועל כל עיר ועיר ,ועל כל מקום ומקום,
למנות עליהם איש צדיק חכם עובד ה' באמת שתהיה עינו פקוחה על אנשי
עירו ומקומו ,ולכל המסתופפים בצילו לקרב לב בנים לאביהם שבשמים ,והגם
שיש אנשים מאנשים שונים בעניני אמונה ויראה ואהבת השם ולשמוע תוכחה
ומוסר ,ולאו כל אפין שווין שיהיה במדריגות כולך יפה רעיתי ,עם כל זה
כשיש זמן של משלחת מלאכי רעים והן הן הגבאין המחזירין שהיסורים
גורמין להיות אז יכנע לבבם הערל.

על מה ומי הוא המסבב היסורי  מטיבי מעשיה  לא אלמ
ישראל
אם אז המנהיג האמת במתק שפתיו ובנועם דבריו יאמר דברי תוכחתו כתפוחי
זהב במשכיות כסף ,לבאר ולהסביר להמון עם על מה זה ועל מה זה הן המה
היסורים ,ומי הוא המסבב אלה ,ומי הוא המשלח ,ועל ידי מה יסובב שילכו
ויפסקו ,אזי בודאי גם אנשים כאלו שבזמן אחר לא הטו אזנם לשמוע דברי
מוכיחיהם ,אבל כעת לא לבד שישמעו וישמעו אלא גם ישתו בצמא את דבריו
אלה ויתרצו לתוכחתו להיות דבריו נכנסים בלבבם ,ויגרמו להיותן מתקנים
ומטיבים מעשיהם בכל ענינים ,וכל זה אם יש מנהיגי אמת ,אזי אשרי לדור
שהמה שרוים בתוכם ,כי ע"י יסובב שלא אלמן ישראל מאלקיו ומתורתו.

אוי לדור שהמה כשה אובד כצא בלב רועה  שעל ידי כ יטיבו
מעשיה
אבל אוי ואבוי ואהה לדור כזה שהמה כשה אובד וכצאן בלא רועה ,רועה
נאמן ,ויתומים בלא אב אשר את בן ירצה ,שאז בדור עני כזה איזה תקוה ואיזה
אחרית יש לעניי הצאן האלו שילכו דרך נכוחו ולא יבעטו אורחותם ,הלא גם
אם רעה תבוא עליהם ויענשו ,מי ינוד לך ירושלים ,ומי יסור לשאול לשלום
לך ,הלא האמת נעדרת ,מי יטריח לבאר להם אלה דברים הדברים כדי שעל ידי
כן יטיבו מעשיהם וישובו אל ה' כנודע ומפורסם.
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רחל מבכה על בניה  שגלו בי העכו"  מאנה להנח  אי לה
רועה שעל ידו יטו בו דרכ  שיאמר לה אל יר לבבכ בטחו בה'
ושובו אליו ויושיע אתכ
עיין תרגום יונתן ופירוש רש"י שבעיר רמה צוה נבוזרדן את ירמיה שיעזוב את
בני הגולה וילך אל גדליה לירושלים ,וכשראתה רחל שהיא כנסת ישראל כן,
שנוסיף רעה על רעה ושבר על שבר ,השמיעה קולה ברמה בדרך נהי בכי
תמרורים .מעתה סיפא דקרא מפרש לרישא לבאר לנו מה הוא סיבות של נהי
בכי תמרורים שלה ,ואמר מבכה על בניה ,מפרש )המצודות( שגלו בין העכו"ם,
ואחר כך אמר על דבר זה שגלו ,נהי שיש לבכות על זה ,אבל לא כל כך למאן
מלהתנחם ,אבל עתה ברמה שנשלח מהם ירמי' מנהיגם האמת ,שהיה להם לאב
לטרוח לקיים בהם והודעתם לבניך ,מעתה מי יוכיחם ,ומי ינהלם ,מי ידריכם,
מי יבאר להם בגלותם ובעניים ובעת צרתם ודחקם לומר להם בני אל ירך לבבכם
ובטחו בה' ושובו אליו ויושיע אתכם ויטיב לכם ויערב לכם ,הלא המה כעת
יתומים .מעתה רעתם כפולה ומכופלת נתגרשו מארצם ארץ הקודש לאמור לך
עבוד אליהם אחרים בארץ הטמאה ונכריה ,ובמצור ובמצוק ,שגלו משלותם
ועושרם להיותם בדלות ובעוני ,ואחרון הכביד וצרות אחרונות משכחות
הראשונות ,הלא תכלית הנרצה מכל אלה הוא שעל ידי כן ישובו אל ה' ולהטיב
מעשיהם להיותם נקראים בנים למקום ,ולעת עתה גם זה חסר להם שלא
אדונים לאלו .וזה הוא על בניה כי איננו שאין תקוה לאחריתי שאראה את בני
עוד שיהיו הולכים בדרכי התורה והיראה להיותם ראוים ליחסם בשם בניה של
רחל.

המנהיגי מסטרא דערב רב  התוכחה שלפעמי משמיעי לא ישא
פרי  ציו במר תבכה
ועבור זה יש לקונן ולהצטער על דורינו דור עני ודל ,כי יש כמה וכמה מקומות
אשר מפוזרים שם עם ה' ודורש אין להם להודיעם ולעוררם הדרך אשר ילכו
בה והמעשה אשר יעשון ,ואם גם לפעמים שומעים דבר מוסר ותוכחה
ממנהיגיהם ,המה שוא והתל ,ועקרים מלעשות פרי קודש ,עבור שהוא מעורב
בסיגים מחשבות פיגול ,עושר ,וכבוד ,ושם .וידוע הוא מה שאמרו חכמינו ז"ל
תוכחות דבר ה' כערך ,וכפי מה שיצאו מן הלב כן באופן זה נכנסים אל הלב,
ועבור כן כנסת ישראל המכונה ענייה ,בראותה צער ועוני בניה היא סוערה לא
נוחמה ,והוה על הוה כי יש גם כן מקומות הרבה שלא לבד שמנהיגי אמת אין
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להם להיותם שוחרי טובתם ,אלא גם נהפוך הוא ,כי המה מסטרא דערב רב
המסיתים ומדיחים המון עם ה' ,וכל כוונתם ופרי מחשבותם לסבב שלא יזכר
שם ישראל עוד ,ולהשכיח תורה מישראל חס ושלום ,שעליהם ציון במר תבכה
ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני )ישעי' מט יד(.



יב
פרק
פרק יג
אי יכול להיות שצדיקי וגדולי ישראל יעשו עבירות?
תשובה:
חלב.
יתיר ◌ֵ ◌ֶ
יחטא"ֵ◌ ּ ,פר ּו ׁשְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ּ◌ִ
נשיא ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
"אשר ◌ָ ◌ִ ׂ
באמת מ ּו ◌ָבא ◌ְּכ ◌ָבר ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה הק' ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
לקרוֹ ת
היה ◌ָעל ּול ◌ִ ◌ְ
ואף ◌ַעל ּ ◌ִפי ◌ֵכן ◌ָ ◌ָ
מספיק ◌ָגּ דוֹ לַ◌ ְ◌ ,
היה ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ודּ אי ◌ָ ◌ָ
ההם ◌ְּב ◌ַ ◌ַ
שיא ◌ַּב ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ָ ◌ֵ
ְוהנּ ◌ִ ׂ
◌ ◌ַ ◌ָ
הגּ דוֹ ל
הצ ◌ִדּ יק ◌ַ ◌ָ
אפשר ◌ְ ◌ַ
היה ◌ְּב ׁשוֹ ◌ֵגגַ◌ .גּ ם ◌ֵּכן ◌ָיד ּו ◌ַע ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
חלבַ◌ ,אֶ◌ זה ◌ָ ◌ָ
אכל ּו ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
לר ּמוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
מב ◌ַעל ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
מגלה
להסתיר ◌ִ ◌ַּ
הצליח ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
וכן ◌ְּכמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ִדּ יקֵ◌ ְ◌ ,
יעקב ◌ָ ◌ִ
◌ְּביוֹ ◌ֵתר ◌ְּכ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אבינ ּו ◌ְויוֹ ◌ֵסף ◌ַ ◌ַ ּ
קראקא .
עמקוֹ ת ◌ָ ּב ◌ִעיר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌


 ויותר גרוע הוא כשאומרים בשם הצדיק דברי שקר
שלא היו ולא נבראו כמו שהרבי מסאטמער זצ"ל אמר
בדרך מליצה על הגמרא במסכת ברכות ,המספרת על
רבן יוחנן בן זכאי לפני פטירתו ,שבכה ואמר שיש לפניו
שתי דרכים ,דרך אחת לגן עדן ודרך שניה לגהינום,
"ואיני יודע לאיזה דרך מובילים אותי" .ביאר הרבי
מסאטמער כוונת הדברים :כל זמן שהאדם חי הוא
שומע אם אומרים על שמו דברי שקר ויכול להכחישם,
אך אחרי פטירתו "מוליכין אותו"  התלמידים מוליכין
אותו ,דהיינו ,את דבריו ,כל החפץ מוסיף לפי טעמו על
הדברים המקוריים וממילא הרב אינו יודע האם
האנשים יקבלו את דבריו לטוב או חלילה להיפך ,עד
כאן.
ולצערנו ראינו שכן כך קורא במציאות שרימו את הרבי
והוליכו בשמו שמועות שונות ,הכל כדי לרמות את
הצבור קוני הבשר ,שידמה להם כאילו הרבי או
ההתאחדות נותנים השגחה על הבשר של ווינשטאק.
ובענין זה שאפשר להונות את הצדיק ,ידוע מה שנעשה
עם פסל מיכה תחת הנהגתו של משה רבינו ודור דעה
ארבעים שנה במדבר ,ואעפ"כ נעלם זאת ,שלא ידעו
אודות הפסל ,וכן תחת הנהגתם של שופטים היו

עובדים עבודה זרה הרבה כמבואר בשופטים ,וכן תחת
הנהגתו של יאשיהו המלך שהפך עולם ומלואה בביעור
ע"ז בכח של מלכות ,ויאשיהו היה צדיק גדול כמו
שמעיד עליו הפסוק )מלכים ודברי הימים( ,ואעפ"י היו
ליצני הדור עושים מה שליבם חפץ שלא בידיעתו ,כמו
שאמרו חז"ל.
äנבנים
חכמים ְ ֹ ִ
אנŁים ֲ ָ ִ
לכם ֲ ָ ִ
"הבֶ ָ ä
ובפרשת דברים )א' ,י"ג(ָ :
àראŁיכם" ,ופירש"י שהם
ואłימם ְ ָ ֵ ֶ
Łבטיכם ַ ֲ ִ ֵ
ִוידעים ְל ִ ְ ֵ ֶ
ִֻ
ניכרים לכם ,שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע
מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון הוא ,אבל אתם
מכירים בו שאתם גדלתם אותו ,לכך נאמר וידועים
לשבטיכם ,עד כאן לשונו.
וכתב על דברי שלום להגה"ק מוה"ר אברהם שלום
מסטרופקוב זצ"ל )בן הרה"ק משינאווע זי"ע( וזה לשונו,
הנה יש להוכיח מזה גודל מעלת הצדיקים ,אפילו
כשיש איזה מחלוקת בין איזה צדיקים ושומעין מהם
שאחד אומר על חבירו דיבורים כנגדו ,ידוע שזה מחמת
בעלי לשון אשר היצה"ר רוצה להפריע הצדיקים
ותלמידיכם מעסק מצותם ותורתם על כן הוא מעמיד
הולכי רכיל בשקרים שונים ,וקלי הדעת אומרים ,כיון
שהרבי הוא בעל רוח הקודש ,איך אפשר להטעותו,
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ומזה באים חס וחלילה לפקור באמתיות צדקת
הצדיקים הקדושים האמתיים ,ובאמת מי שאומר כה,
שאי אפשר להטעות את הצדיק ,הוא אפיקורסות ,כיון
שמצינו שאפילו משה רבינו עליו השלום אדון הנביאים
אמר וידועים לשבטיכם ,שאם בא לפני מעוטף בטליתו
איני יודע וכו' ואם הגון הוא וכו' אלא על כרחך שאם
בא איש צבוע לפני הצדיק ורוצה להטעותו שהוא איש
כשר אפשר שהצדיק אינו יודע פנימיותו ,כמו שאמר
משה רבינו עליו השלום איני יודע מי הוא ,עד כאן
לשונו.
הëחנה
"והיה ַ ַ ֲ ֶ
ובפרשת וישלח על פסוק )ל"ב ,ט'(ָ ָ ְ :
לפליטה וגו'" ,פירש האבן עזרא וזה לשונו :כי
הŁìאר ִ ְ ֵ ָ
ִַ ְ ָ
אין הנביא יודע הנסתרות ,אם לא יגלה לו ה' ,ואלישע
מìëי" )מלכים ב' ד' כ"ז( ,עד כאן לשונו.
העלים ִ ֶ ִ
"וה' ֶ ְ ִ
אמרַ :
הרי שמשה רבינו ואלישע הנביא לא ידעו ,וכן שאר
הנביאים לא ידעו ,רק מה שהגיד להם ה' יתברך ,אבל
שאר הדברים יתכן שנעלם גם מהם ,ויתכן שידעו אבל
אינו מוכרח ,ואפשר שיתעלם מהם.
יעקב ִéי
ידע ַ ֲ ֹ
"ולא ָ ַ
ומצינו ביעקב אבינו עליו השלוםֹ ְ :
áנבתם" ,אבל החסידים אומרים כי רק אצל יעקב
רחל ְ ָ ָ ַ
ֵָ
היה יכול להיות דבר כזה שלא ידע מה שנעשה תחת
רשותו ,אבל לא אצל מרן ז"ל  ...וכן רק את יצחק אבינו
היה אפשר לרמות ,אבל הרבי גדול מכולם ואותו אי
אפשר לרמות ,ומוכרח שידע הכל ויכול הכל ,וממילא
ראיה ברורה שהכל היה טוב.
ומבואר בספר מלאכים שנמצאו מכשולים של כרת
רחמנא ליצלן תחת גדולים מדורות קדומים ,כגון אסא
מלך יהודה שהיה צדיק והיה לו כח של מלאכות ,ואף
לא ָסר,"ä
"והàמõת ֹ
על פי כן נאמר )מלכים א' ט"ו י"ד(ָ ַ ְ :
פירש רש"י במות היחיד ,שהורגלו ליקרב עליהן לשמים
משחרבה שילה עד שנבנה הבית שהיו הבמות מותרות
לא סרו עתה ואף על פי שנאסרו משנבנה הבית והיו
עונשים עליה כרת ,עד כאן לשונו.
"אü
וגבי יהושפט שהיה צדיק ,נאמר )מלכים א' כ"ב מ"ד(ַ :
ààמõת",
æרים ַ ָ
äמק ְ ִ
àחים ְ ַ
מז ְ ִ
העם ְ ַ
לא ָסר äעõד ָ ָ
הàמõת ֹ
ַָ
àעיני
הŁçר ְ ֵ ֵ
יהõאָ ָ ַ Ł
"וçעָ ְ ł
וכן גבי יהואש )מלכים ב' י"ב ג'(ַ ַ ַ :
לא ָסר äוגו'" ,וכן גבי עזרי' )מלכים ב'
הàמõת ֹ
ה' וגו' ַרק ַ ָ
לא ָסרä
הàמõת ֹ
àעיני ה' וגו' ַרק ַ ָ
"וçעַ łהŁָ ָçר ְ ֵ ֵ
ט"ו ג'(ַ ַ ַ :
וגו'" ,וכן גבי יותם שהיה צדיק מופלג )כמבואר ברש"י )דברי
אביו"
çåהִ ָ ä
אŁר ָע ָłה ֻע ִ ָ
éכל ֲ ֶ
àעיני ה' ְ ֹ
הŁçר ְ ֵ ֵ
"וçעָ ָ ַ ł
הימים ב' כ"ז ב' ַ ַ ַ
הטובות שעשה אביו ,וזהו שאמר ר' שמעון בן יוחאי במסכת
סוטה ,אלמלא יהיה אברהם אבינו מקבל עליו כל עוונות הדור עד
לו ,אני הייתי מקבל חטאי הדורות מאברהם עד לי ,ואם היה יותם
בן עוזיהו עמי היינו מקבלים עלינו מאברהם ועד סוף כל הדורות
וכו' עד כאן לשונו עיין שם( ואף על פי כן נאמר )מלכים ב'
לא ָסר äוגו'" עד חזקיהו המלך
הàמõת ֹ
"רק ַ ָ
ט"ו ל"ה(ַ :

הàמõת".
הסיר ֶאת ַ ָ
שאצלו נאמר" :הäא ֵ ִ

ובימי המהרש"ל זצ"ל נמצאו מכשולים של חלב תחת
הנהגתו והנהגת שאר גדולים שבימיו ,כמבואר בספר:
"ים של שלמה" ושם במסכת חולין פרק "גיד הנשה"
סימן י"ט כתב וזה לשונו :אני הגבר ראיתי שרוב
המנקרים שלנו אף על פי שמחמירים בענין ניקור
לחתוך אפילו מההיתר ,ובכל זאת נמצא הרבה פעמים
שמקילין בחלב ,לכן נהגתי עצמי שלא לאכול בשר
מנוקר עד שיבדוק הבשר על ידי עוד מנקר ,עד כאן
לשונו ,עיין שם.
ובכרתי )להגאון הקדוש מורנו הרב יונתן אייבעשיץ זצ"ל( כתב
בסוף סימן ס"ה וזה לשונו :בזמן הזה יש להחמיר יותר
שלא לסמוך על חזקת כשרות המנקר ,כיון דעכשיו רבו
החומרות וכבד עליו הטורח ועל הרוב אינם בני תורה
ואין לסמוך בניקור כי אם על בקי וירא ה' מרבים ,עד
כאן לשונו.
עוד כתב וזה לשונו מיום עמדי על דעתי שלמדתי
הלכות ניקור להיות בקי בהן ובשמותיהן ,לא סמכתי על
מנקר כי אם מה שהייתי מנקר בעצמי ויגיע כפי אכלתי,
עד כאן לשונו.
ובספר "צנה לדוד" )להגאון מוה"ר דוד דייטש זצ"ל ,מגדולי
ספרי הניקור בשנת תק"ח( כתב וזה לשונו :ראיתי מנקרים
חותכין בשר ואומרים זה חלב ועל חלב גמור אומרים
שזה בשר ,וכמה פעמים עמדו המנקרים ואומרים
בחוצפה כך קבלנו וכך מנהגינו מקדם ,והיינו בעיניהם
כמתעתע באומרם אם אמת אתך למה אין מזהירין לנו
הרבנים אשר בארץ המה חכמי הדור על זה ,ואני בעניי
אמרתי להם בודאי חכמי הוראות לא ידעו מזה המכשול.
ועל מהנגך אני אומר דור תהפוכות המה ומנהגם
לגהינם ,עד כאן לשונו.
ובספר "שו"ת בית יצחק" )יורה סימן ס"ד( כתב אודות
הרבנים שמשכו ידיהם מן המנקרים בשר מליתן
השגחה עליהם וסומכין על המנקרים שלמדו איש מפי
איש ,ולפעמים גם רבי לא שנה ואם כן תלמידו מניין
לידע ,וגם בחלק הפנימי הכל ממשמשין הן נשים
ועבדים וקטנים ,ובפרט שוחטי זמנינו שלומדים דיני
שחיטות ובדיקות מחדש ולקחו קבלה מהרב וענין
ניקור לא ראו ולא ידעו כלום ועם כל זה לאחר שנתמנו
לשו"ב עושים את עצמם למנקרים והעולם סומכין
עליהם ואין מי שישגיח עליהם ,והכל מפני שגם הרבנים
בעלי הוראה אינם בקיאים בטוב ענין זה ,על כן צריך
הרב ללמוד בעצמו מקודם בטוב סדר הניקור בחלק
הפנים ,עד כאן לשונו )מובא בהקדמה לספר גבעת פנחס(.
ושם בספר "גבעת פנחס" כתב וזה לשונו ,הרבה שנים
שאני עוסק בעניני ניקור והייתי בהרבה עיירות גדולות
וקטנות ,וראיתי בעוונותינו הרבים שיש הרבה מכשולים
ועוררתי עליהם וכולם נתנו לי טובת עין ,עד כאן לשונו.
ועיין בקונטרס "דרכי חיים" להר"ר רפאל ז"ל ,משמש

הבדצים והסכינים

זכק

חנּ ם
הרביֵ◌ ,מאוֹ ת עוֹ פוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ָ
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ספר ◌ִמי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
אריכ ּות ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ֶ
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)ש ◌ָ ◌ֲ
ׁ ◌ֶ
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בקודש אצל מרן הקדוש בעל דברי חיים זי"ע,
והקונטרס מפורסם לאמיתי )וידוע שגם הגה"ק מהרי"ד
מבעלזא זי"ע היה מעיין בו לפעמים( ובסופו מספר על מכשול
בענין החלב תחת הנהגתו של הדברי חיים ובית דינו,
אבל נחרדו תיכף לתקן המכשול.
וכבר הזהיר החפץ חיים זצ"ל בספרו "דבר בעתו" וזה
לשונו :ומה מאד יתמרמר על זה שבדבר תוכחה קלה,
היה יכול להסתלק מכל אלו הדינים ,ואל יתפתה בנפשו
לומר ,שבודאי לא יהיה הדין עליו לבד ,כי אינו יחיד
בעירו .כי לעומת זה תדע ,כשנתחייב אדם בערבות
גדולה לכמה עשרות אלפים דינרים ,אפילו נתערבו אתו
עוד כמה וכמה אנשים ,מיהו כשמגיע לזמן התשלומים,
אפילו אם יגיע עליו רק חלק מן הערבות ,הוא שכהיום
נתרבה מאוד ענין אכילת איסורים ,וכאשר תבוא
לחשבון ,יגיע לאלפי כזיתים של איסור ,הנאכלים
בשבוע אחד ובמקום אחד וכו' וכו' .וכל שכן אלו
האנשים אשר יש בידם לזרז את אנשי עירם להחזיק
במצוה זו של קדושת המאכלות ,ולמנוע נפשות ישראל
מאיסורים והתרשלו ,בודאי עיקר האשמה תהיה עליהם,
וכדאיתא בתנא דבי אליהו ,כל מי שסיפק בידו למחות
ולא מיחה ולהחזיר למוטב ואינו מחזיר ,כל הדמים

הנשפכים אינו אלא על ידו וכו' ,עיין שם.
ונסיים בדברי הגאון שר התורה מוה"ר שלמה קלוגער
זצ"ל ,שכתב בספרו "טוב טעם ודעת" חלק א' בפתחי
שערים ,אודות השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב
שזכה להרחיקו ולהעבירו מהשחיטה ,וזה לשון קדשו:
"ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד למעשה כזה ידעו
איך להתנהג ולקיים החכמה תחי' בעליה בשני עולמות.
והלואי כד שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מיום
שביערתי הרעה הזה מן העולם ,וכן יאבדו כל אויבך ה',
ועלינו יערה רוח ממרום" ,עד כאן לשונו.
ובודאי אם היו מכשולים תחת מלכות בית דוד כנ"ל,
בזמן שצדיקים היו שולטים ולא היה עולם של הפקר,
ואם נמצאו מכשולים של חלב תחת הנהגתו של
המהרש"ל ז"ל ושאר גדולים שבימיו ,וכן בדורות שאחר
כך תחת הנהגת גדולי עולם כמבואר לעיל ,וכל ההמון
חרד בלי הפקרות ,למה לא יוכלו להמצא מכשולות גם
בימי מרן מסאטמאר זצ"ל בלי ידיעתו בעולם של הפקר
שבמדינת אמריקה ,מקום זייפנים ורמאים וקלים וריקים
אשר אין לשום אדם שליטה עליהם ומי יאמר להם מה
תעשה ,ויכול להיות שלא ידע מרן ז"ל עם מי יש לו
עסקים ,וכמו שהיה זה מציאות אצל משה רבינו ע"ה.

האדמו"ר מהאלמין שליט"א ,נולד בהונגריה ,עלה לארץ בשנת תש"ו .בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין .לפני  40שנה- .
הקים הרבה ארגונים :בשנת תשכ"ה ,הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת ,ונדפסו ספרים וקול קורא'ס .בשנת תשכ"ו,
ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות ,1בשנת תשכ"ו ,ערך מערכה גדולה נגד סימילאק מחלב עכו”ם ,ומאז לראשונה
יצרו סימילאק מחלב ישראל .2בשנת תשכ"ז ,הקים ארגון הצלה ,ונדפס ספר ,וקול קורא’ס .בשנת תשכ"ז ,ערך מערכה גדולה
על שנכשלים באכילת תולעים בהכשר למהדרין מן המהדרין ,בשנת תשכ"ח ,ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע
ותפלה .3בשנת תשכ"ח ,הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות וטהרת המקוואות .4בשנת תשכ"ט ,יזם הדפיס והפיץ לראשונה חק
לישראל שבועי ,ונדפסו  54פרשיות בודדות ,ועשר כרכים .בשנת תשל"ב-ס"ב ,ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה ,5בשנת
תשל"ד ,הקים ארגון וועד הכשרות התאחדות הקהילות ,ונדפסו  39ספרים וקול קורא'ס .בשנת תשל"ד ,הקים את הרעיון
הדף היומי ,ופרסמו כל שבוע בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי ,ונדפס גם כן במדריך לכשרות  .2 #בשנת תשל"ה ,ערך
מלחמה גדולה למען קדושת השבת .6בשנת תשל"ט-ס"ג ,ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור ,7בשנת תשמ"א-ס"ד ,ערך
מלחמה כבידה על תיקון עירובין בארה"ב ,8בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים  1.296מכתבים .בשנת תשס"ג
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד  320אלף דיסקים [בכל דיסק לערך  500ספרים] ונחלקו בחינם בכל הארץ,
ול 150.000-חיילים בצבא .בשנת תשס"ד שלחו לא"י עוד  250.000דיסקים של  7000קבצים ספרים בחינם .בשנת תשס"ד,
הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א ,ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א ,וקול קורא'ס ,ומודעות בהרבה עיתונים.
בשנת תשס"ז  2007 -עלה לארץ ,הקים את "מפעל הזהר העולמי" ,ומאז פועל במסירות נפש ,יומם ולילה ,לזכות כל אחד
מישראל בקריאה יומית של דף הזהר היומי ,ובכך לממש בפועל את הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים ,שבזכות
הזוהר ,יצא עם ישראל מהגלות ברחמים ,והמשיח יבוא.
בעהמח"ס" :אין ליכט פון תורה"  887 -חלקים" ,אכילת מצות בישראל"  7 -חל'" ,אפיית המצות"  3 -חל' ,קובץ ספרי ארץ
ישראל  26 -חלקים" ,שמירת המצוות כהלכתן"  58 -חל' ,קובץ ספרי כשרות  53 -חל’" ,נפש ישעיה" על מאכלות אסורות 7 -
חל' ,קובץ ספרי שחיטה  26 -חל' ,קובץ ספרי ניקור  33 -חל' ,קובץ ספרי שמירת שבת  18 -חל' ,קובץ ספרי מקוואות  8 -חל',
"שמירת הברית"  10 -חל'" ,דברי תורה" עה"ת  7 -חל’ ,קובץ ספרי סת"ם  22 -חל' ,קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ  17 -חל’" ,מקדש
מעט"" ,ואמרו אמן"" ,עניית אמן כהלכתו"" ,יצחק לשוח" ,ועוד" .שכר ועונש"  6 -חל'" ,אור הזוהר"  5 -חל'" ,זוהר השבת" 5 -
חל’" ,זוהר חק לישראל"  5 -חל’" ,מאורות הזוהר"  15 -חל’" ,תיקוני זוהר"  2 -חל'" ,תיקוני זוהר"  29 -חל'" ,זוהר היומי"  6 -חל’,
"זוהר היומי"  12 -חל’ ,זוהר עם פירוש הסולם ,זוהר היומי  70 -חל’" ,זוהר תורה"  54 -חל'" ,תיקוני הזוהר"" ,אדרא רבה" ו"אדרא
זוטא" עם עוד  6ספרים" ,ספרא דמשכנא"" ,ספרא דצניעותא" ועוד .עלוני הזוהר  39 -חל' ,ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על
הזוהר הקדוש .על כל הנ"ל,
בשנת תשס"ז ,הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי .ונדפסו קרוב ל 2000-ספרים חוברות וקול קורא'ס.
 על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס ,בלשון הקודש ,באידיש ובאנגלית ,ובעוד הרבה שפות - .מפיץמיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר ,ועוד ,המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,חנויות,
קברי צדיקים ,ארגונים גדולים ,כגון ערוץ הידברות ,בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל - .הקים את "קול הרשב"י"
"קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי ,ושומעים דרשותיו .כיום מתגורר בבית שמש ,מפיץ דרשותיו מידי שבוע
ברדיו  ,2000ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש  24/8בית שמש ,טל0548436784 :

 .1ונדפסו ספרים וקול קורא'ס .2 .ונדפסו ספרים וקול קורא'ס .3 .ונדפסו ספרים וקול קורא'ס .4 .ונדפסו ספרים וקול קורא'ס .5 .ונדפסו
מאות ספרים וקול קורא'ס .6 .ונדפסו ספרים וקול קורא'ס .7 .ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס .8 .ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

ספר

בית עקד ספרים
האלמין

כשבעים אלף ספרים קונטרסים ועלונים ,ו"קול קורא",
שחיבר והו"ל כ"ק מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס [גרוס]
בו מובאים שמות הספרים שחיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א כולל
אלו שנדפסו בשפת המדינה במשך יובל שנים משנת תשכ"ה
עד שנת תשע"ה חלקם בארה"ב וחלקם בארץ ישראל שנות
ההדפסה ומספר העמודים ומפתח לפי המקצועות

בעריכת הרב אברהם ווייס

q

יו"ל ע"י מפעל הזוהר העולמי בת ים 0527-651911

ספר

בית עקד ספרים – האלמין
כשבעים אלף ספרים קונטרסים ועלונים ,ו"קול קורא" שחיבר והו"ל כ"ק מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס [גרוס]

מפעל ענק זה הקים האדמו"ר שליט"א בראותו
את הדור פרוץ מרובה על העומד ,ונלחם בעוז
ותעצומות נגד כל הגיון ,וכאדם יחיד שראה
את שבר בת עמו עמד כצור איתן לגדור גדר
ולעמוד בפרץ.
ובכדי שיהיו דבריו מתקבלים על שומעיהם
ראה לנגד עיניו דברי החכם מכל אדם עשות
ספרים הרבה אין קץ וכמו שפירש המצודות
(שם) להזהיר בהם מכל מה שיש להזהר ,ועל
כל פירצה שנלחם עליה לתקנו ראה בזה צורך
לכתוב עליו ספר ,וכשנתברר לו שעל נושא זה
כבר קדמוהו ראשונים ,עמד והדפיס הספר הזה
והוציאו לאור עולם ,כך שבשנת תשכ"ה תקופת
מה לאחר נישואיו ,הוציא לאור עולם את הספר
הראשון "ואמרו אמן" על קדושת בית המדרש,
לאחר מכן הוציא לאור עוד ששה ספרים על
תיקון הדור ,נדחי ישראל להחפץ חיים ,גדר
עולם על טהרת המשפחה להחפץ חיים ,ועוד
שתע ספרים מהחפץ חיים ,עד שהוציא את
הספר "נפש ישעיה" שעוסק בעניני כשרות
ומאכלות אסורות ספר זה חיבר וכתב בעצמו,
ונתקבל בחיבה אצל יראי ה' .וב"ה אחרי עבודה
של חמישים שנה זכה האדמו"ר להוציא אלפים
ספרים וחוברות ועלונים על הזוהר הקדוש,
וכעת מוכנים  013ספרים לדפוס על הזוהר
הקדוש ,ומחכים לתורמים.
מאז ועד עתה כעבור יובל שנים הוציא לאור
וחיבר רבבות ספרים ,חלקם בלי לפרסם את
שמו עליהם ,וחלקם בשם גדול זה או אחר,
כמו"כ הדפיס קובצים ,קונטרסים ,ומודעות קול
קורא ,ועדיין ישנם תח"י ספרים הרבה שהם
בכתב יד ,ובעזהשי"ת עוד חזון למועד ,ספרי
האדמו"ר שליט"א מפארים את כל ספריות
היהדות בעולם ,ואין לך כמעט ישיבה או בית

דין או בית מדרש שספרים אלו אינם נמצאים
שם ,ובכדי לזכות את כלל ישראל הפיצם
בחינם ללא תמורה.
לקראת שנת היובל שנים ,אנו רואים לנכון
להוציא לאור ספר בית עקד הספרים  -האלמין
תשכ"ה-תשע"ה (בעריכת א .ווייס ).בו יפורטו
רשימות של רוב הספרים ומהדורותיהם,
שהאדמו"ר שליט"א חיבר ,הו"ל ,ערך והדפיס
לפעמים בכמה לשונות ,החל משנת תשכ"ה
ועד תשע"ה ספר זה בודאי יהיה לעזר לכל מי
שירצה לעיין וללמוד בספרים אלו ויהיה קל
יותר להשיגו.
“הדפסת הספרים שקראוה 'מלאכת הקודש',
השתלשלה מדור לדור ,ולפני מלחמת העולם
השנייה כמעט ולא הייתה עיר בעלת ישוב
ישראלי שלא הוקם בתוכה דפוס עברי ,והם
הם שדאגו להפצת הספר העברי בכל אפסי
הארץ לאלפים ולרבבות .אולם עלובה ספרותנו
העשירה ,כי חסרה לה ביביליוגרפיה מעובדת
כראוי ,כמו שיש לכל עם וספרות ,כדי להקל
על כל דורש וחוקר בעבודתו הספרותית ,באיזה
סוג שהוא ,לבל ימשש כעור באפילה לתור
אחרי המקורות הנחוצים לו לרגל העבודה אשר
לפניו ,הביבליוגרפיה שהיא בסיס הספרות
ועמודיה ,ולמלאות חסרון מורגש זה בספרותנו
 זוהי מטרתו ,מגמתו ,תפקידו ויעודו שלהספר הזה .עבודת ימי חיי אנוש שהשקיע בו
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א ,ויש לי
העונג והכבוד למסרו בזה לכל אלה שיש להם
עניין בספרותנו.
שקדתי יומם ולילה בלי הרף על דלתות פתחיו,
וזעיר שם וזעיר שם רשמתי איזו הערה בשוליו
ועלה בידי לתקן שגיאות שונות אשר בטעות
יסודן.

פרק יג
פרק ח' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות עם הוספות
חדשות
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תשובה לאבר ששאל בדרשה שדרשתי אצל הצדיק הקדוש מזכה
הרבי הגדולמר רבי אמנו יצחק שליט"א יחיד בדורו במצוות
תוכחה ומגדולי המחזירי בתשובה
השאלה :איך אפשר להגיד שהבשר טרף הלא עד אחד נאמן באיסורין?
תשובה שכתבנו בשנת תשכ"ו-כ"ז לערך עם הוספות חדשות:

א .ממכשולי ההשגחה וסמכותה
בו יבואר העזיבה הגדולה בעניני ההכשרי וההשגחה ,ואי שבעוונותינו
הרבי ג שומרי תורה ומצוות ותמימי דר נלכדי בפח מוקש דיצרא
דמאכלות אסורות ,מסיבת אי ידיעה וחסרו התבוננות ,ד' ירח.
אמרו חז"ל בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת אוי להם לבריות
מעלבונה של תורה ,מה נאמר ומה נדבר ,עניני הכשרות ומצות התלויים בה
נעשית למרמס כף רגל רחמנא ליצלן ,והם מהמצות שאדם דש בעקביו ,ותורת
כל אחד בידו ,ומקלו יגיד לו אם לעבור עליהם או להזהר בהם ,ואף רוב ישראל
הכשרים והתמימים ,הרוצים להיזהר ולהישמר מאיסור ,טועים ומוטעים
ונכשלים באיסור על ידי סמיכתם בקנה רצוץ ורעוע על הכשרים והשגחות
ממינים שונים ,המכריזים בקול גדול ובאותיות מזהירות גדולים "כשר
למהדרין מן המהדרין".
אמנם ידוע להוי לכם כי ענין ההשגחה ונתינת ההכשרים ,דבר קשה הוא מאד,
ורבות הניסיונות ,ובפרט במדינה זו ,ובבתי החרושת הגדולים ביותר ,אשר
מלבד כי הרב המשגיח והמכשיר צריך להיות ירא את ד' מאד ,וידע אשר נפשות
ישראל והחיים והמוות נתונים בידו ,כמאמר חז"ל ויראה הדיין כאילו גיהינום
פתוחה מתחתיו.
ב .אולם חוץ לזה צריך שיהיה גם חכמתו מרובה ,להיות בקי ומכיר בכל פרטי
הדברים המסתעפים בענייני השגחתו ,גם להיות ערום ביראה ,וידע בדרכי לבן
הארמי ,ושלא יאמרו אין חכמים בקיאים במעשי ידינו ,ואין תם ראוי להיות
מועד ומעיד על סמכות ההשגחה והכשרים ,כי רבו המכשלות והשגגות ,כאשר
נביא להלן ,ועולה על כולנה צריך לבקש עזר אלקי וסייעתא דשמיא ,שלא יצא
מכשול מתחת ידו בשוגג ובאונס ,אבל ודאי שאין זה בלבד מספיק ,אלא צריך
להשים נפשו בכפו ,ויביט באלף עינים ,ויתבונן בכל חושיו וידיעתו שלא
יכשלו אלפים מישראל על ידו.

חמק

הבדצים והסכינים

ובעוונותינו הרבים רובם ככולם ,אף מבתי ישראל הכשרים סומכים על רבנים
מכשירים ,אשר כל מגמתם רק אל בצע כסף ,ואינם עושים אלא לפנים ,נכנס
ויוצא לכסות עיניים בהעברה .בעלמא ,ומביט וצופה זעיר שם זעיר שם,
ולפעמים מיראת בעל בית החרושת או מיראת הפסד ממון ,או מחסרון יראה
האמיתית ,אינו נכנס בשבע חקירות ובדיקות לידע כל סוגי התערובות
שמכניסים במאכלות אלו ,והרבה פעמים יהיה בו מתערובת נבילות וטריפות
ואיסורי דאורייתא ,ולפעמים אף אם יתוודע לו שיש בו איזה תערובות או חשש
תולעים וכדומה משאר איסורים ,אבל אינו יכול לעמוד בניסיון להפסיד ממון
רב וסומך על היתרים רעועים  להתיר מטעם ביטול ,כי כל האיסורים שבעולם



* שאלה מעניינת!!
האם יש נאמנות להעיד ,שהבשר וכו' כשר? רבנים
ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומיליוני
דולרים לשנה ,וחלק מהם שותפים במסחר האם הם
נאמנים על פי התורה?
תשובה:
 [1כל הנוטל שכר להעיד ,עדותו בטל ,כמו הנוטל שכר
לדון ,ואינן צריכים הכרזה ]שעדותו בטלה[ ,אלא הדין
והעדות בטל מעצמו) .רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח(.
 [2כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות ...לא שנה
אם עבר לתיאבון  ...פסול לעדות) .שולחן ערוך חושן משפט
סימן ל"ד סעיף ה'(.
 [3היתה העבירה שעבר מדרבנן ,פסול מדרבנן ,הג"ה,
ויש אומרים בדבר מדבריהם ,בענין שעבר משום חימוד
ממון) .שולחן ערוך ורמ"א שם סעיף ז'(.
 [4כמו שעבר עבירה משום ממון ,יעבור נמי להעיד
שקר בשביל ממון ,או הנאה שיהיה לו) .סמ"ע חושן משפט
סימן ל"ד סעיף ו'(.
 [5החשוד לדבר אחד ,אינו חשוד לדברים אחרים ,אבל
כל מה שצריך לאותו דבר ,חשוד גם עליו ,כגון ,מי
שהיה חשוד למכור חלב במקום שומן ,והיה מרגיל
הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם,
קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים) .שולחן ערוך יורה
דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד'(.
 [6החשוד על הדבר ,אינו נאמן עליו אפילו בשבועה.
)שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד'(.
 [7המוכר דברים האסורים ,מעבירים אותו ומשמתים
)מנדים( אותו) .שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו(.
סיכום הדברים
לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות
בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר ,ואין לך אפילו
עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו ,ואיך
הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין ,ואין צריך

לדרוש ולחקור אחריו ,דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת
היא בידך ,ואם למדת לא פרשו לך ,דהלכה פסוקה
)ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'( ,דכל היכא דאתחזק
איסורא כגון טבל ,או חתיכת בשר שאינה מנוקרת ,אין
העד נאמן עליו להתירו ,אלא אם כן בידו לתקנו,
ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל
המכשיר לתקנו ,כי לא יניחוהו ,אלא הוא שותף של
בעל המסחר שחז"ל ] [1אמרו עליו הכשר שבטבחים
שותפו של עמלק ,ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה .ובני
ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות
וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרעבנים שהם
לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד,
]ראה המראה מקומות בהערות[.
והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים ,ואולי
אבנה גם אנכי ממנה ,ואליכם אישים אקרא להגות
בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם כי הם יסודי הדת,
ולא הוספתי משלי כלום ,והם רק דברי השולחן ערוך
הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם ,ודברים
היוצאים מלבות קדושים ,יכנסו בלבות בני ישראל גזע
תרשישים ,אמן.
מסכת קידושין דף פ ,א :טוב שברופאים לגיהנם והכשר
שבטבחים שותפו של עמלק.
מסכת סופרים פרק חמשה עשר :טוב שברופאים
לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז ,ב :טוב
שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.
תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד:
טוב שבטבחים .ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו
ומאכילן .עד כאן לשון רש"י.
ושותפו של עמלק לא ניחא .דמה ענין עמלק למאכיל
טרפות .ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי
ומזגו רע .והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל
הנחשלים .ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר
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טמק

בטלים לגבי ממון ,ובאם לא יכשיר הוא ,יבוא אחר במקומו ויהיו המכשולים
גדולים יותר ,והיצר הרע מטעהו בכוונת לשם שמים ,ובין כך ובין כך ויצא
העגל הזה ,ובני ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי המאכלות על ידו
בלא יודעים רחמנא ליצלן.
ג .וגלוי וידוע ליודעי בינה ,שבעונותינו הרבים רובם מהמכשירים והמשגיחים
נוטלים שכרם לא עבור ההשגחה המדויקת ,אלא אחד מתנאי ובעל בתי
החרושת אל המשגיחים ,שיעלימו עיניהם ולא יראו ולא ישמעון ולא ידברון,
ואז אם יראו ישומו יד לפה ולא ידברו ,וכל צורך ההשגחה הוא רק לכסות
עינים ,להטעות את דעת הקהל שיסמכו על כשרות המאכלים ,בידעם שהרב
המכשיר פרקו נאה וזקנו מגודל ויצא לו שם ומוניטין בעולם השפל ,שכל אחד
מכתיר את עצמו בכתר הרבנות ,ומחשיב את עצמו כגדולים אשר בארץ ,ומי
יאמר לו מה תעשה ,ודי בזה להטעות דעת הקהל ,אשר בלאו הכי רצונם להשיג
כוחא דהתירא ,וטענת היצר על לשונם ,כי הדורות חלושים ואי אפשר להחמיר
טובא ,ואם הרב פלוני מכשיר אני אוכל לשובע על אחריותו ,ואם אכשל בדבר
איסור הוא ילקה עבורי בבית דין של מעלה שלמעלה.
אמנם דע אחי חביבי ,הגם כי כנים דבריך שהוא ילקה תחלה ,על שחטא
והחטיא וגרם לאחרים מכשול ,אולם גם אותך ידרשו וישאלו בבית דין
שלמעלה ,האם חקרת ודרשת היטב אם ראוי לסמוך על השגחתו ,ואם יודע



שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם .כי אם עמלק
ראשונה .וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו
הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים
במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו
שכתוב )דברים כ"ה( ולא ירא אלקים.
המאירי על מסכת קידושין דף פ ,ב :טוב שברופאים
לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש
ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע
לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי.
כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים
שמאכילים ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני
יודע מה דמיון מזו לעמלק?
אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כל ממונו
ליעקב ונמצא שכולם חומדי ממון ,ועיקר הדברים
לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד
לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך
ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה .וזהו ענין
ויזנב בך ,וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון
ביעי חשילאתא ,עכ"ל.

תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א :שותפו
של עמלק  במדרש דריש ,עמלק עם לק שהיה להוט
אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה לטבח
שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.
תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד:
טוב שברופאים לגיהינום .אינו ירא מן החולי ומאכלו
מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג
נפשות ,ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא .טוב
שבטבחים .ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו
ומאכילן .עד כאן לשון רש"י .ושותפו של עמלק לא
ניחא .דמה ענין עמלק למאכיל טרפות .ולכן נראה
לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע .והוא שותפו
של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים .ולא היה אומה
ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים
שנעשו להם .כי אם עמלק ראשונה .וזה מורה על
אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות
שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים
אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמ"ש )דברים כ"ה( ולא
ירא אלקים.
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ובקי בטוב ההשגחה ומשים עיונו עליו להיות נכנם בעובי הקורה ,או אם רק
סחור סחור אזיל ולכרמא לא יקרב ,ואם אותו שאתה סומך עליו ומאמין לדבריו
באיסורי דאורייתא ,אם היה בא אצלך ללוות ממך כמה מאות דינרי זהב ,האם
היית מאמין לו בפשטות כל כך בלי דרישה וחקירה ,ולמה לא תהיה בן הגבירה
כבן השפחה ,ומתיירא אני שגם אתה תלקה עמו ,כמו שהמשילו חז"ל )שהקדוש
ברוך הוא( שהרכיב האדון החיגר על הסומא ושניהם לוקין כאחד.
ד .והנה ידעתי גם ידעתי שתטעון ותאמר עד אחד נאמן באיסורין ,ואין צריך
לדרוש ולחקור אחריו ,אבל דע לך שהלכה זו מוטעת היא בידך ,ואם למדת לא
פירשו לך ,דהלכה פסוקה )ברמ"א יו"ד סי' קכ"ז ס"ג( דכל היכא דאתחזק איסורא כגון
טבל ,או חתיכת בשר שאינה מנוקרת ,אין העד נאמן עליו להתירו ,אלא אם כן
בידו לתקנו ,והרבה מן המאכלים שבקופסאות אתחזק איסורו ,ואין בידו של
המכשיר לתקנו ,כי לא יניחו לו להסיר תערובת האיסור הנצרך להטעים
המאכל ,ומילתא דעבידא לטעמא הוא ,ובעל כרחך חותם בטבעת המלך,
ובשופר גדול יתקע ,והרצים יוצאים דחופים להכריז בקול גדול ,פלוני הרב
נזקק ליתן הכשר ויאכלו ענווים וישבעו כתאוות לבם ,ודרך זו כבושה להאכיל
רבבות מישראל במאכלות האסורות בעונותינו הרבים.
ועוד דהרי אמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר בין בדיני ממונות ובין
בדיני נפשות ,ואף על פי כן בית דין מצווין מן התורה לחקור ולדרוש על
אמיתת עדותן ,והקרובין והנוגעים בעדותן פסולים לעדות ,ועל כל פנים החיוב
לחקור ולדרוש מי הוא העד המעיד ואם נאמן הוא ,או שמא מחמת נגיעת
הממון מזייף עדותו ,ומעיד על האסור שהוא היתר ,ועל הטרפות שהוא כשרה,
כאשר אירע ונתברר כזה פעמים אין מספר בעונותינו הרבים ,על כן האיש אשר
יראת ד' נוגע בלבבו ,לא יקל לסמוך על הכשרים של מאן דהו ,כי אם יודע
ברור שאפשר לסמוך עליהם ,ולא יוציאו מכשול מתחת ידיהם בשום אופן.
ה .לזה בבית ישראל ראיתי שערורי' שרבים מבני עמנו קונים קופסאות של כל
מיני מאכל ,ומעדנים וממתקים למינים שונים המעוטפים בנייר צבוע ובאותיות
גדולות "כשר" ולפעמים אין עליו חתימת הרב המכשיר כלל ,ואף אם יש עליו
איזה שם לא נודע מי הוא ,ואם עדיין הוא בחיים חיותו ,ומזדמן פעמים אין
מספר כי הרב החתום על ההכשר כבר נפטר לעולמו עשרות בשנים ,והסוחר
עדיין מוכר על כשרותו ,ואין מי שימחה בידו ,ולפעמים מדפיסים על ההכשר
איזה שם בדוי ,אשר מעולם לא הי' ולא נברא ולא ראה אור לעולמים ,גם זה
לקהל הקונים הרוצים להטעות את עצמם ,באמרם כתוב עליו אשורית כשר,
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ודי בזה ,ובעוונותינו הרבים הרבנים נותנים יד לפה ואין מי יגדור גדר ויעמוד
בפרץ.
ו .אמנם אף בבתי החרדים הבודקים למזונות אחר סמכות ההכשר ,ומי זה
ואיזהו הנותן השגחה והכשר ,אבל בדבר זה נפרץ הגדר במילואו ,ורבים
מדמיין אותו להיתר גמור ,להאכיל ילדים קטנים עד בני שתים ושלש כל מיני
מטעמים שנמכרים בקופסאות ולהשקותם חלב עכו"ם שיש בו גם חשש
תערובת איסור ,וגם לרבות מיני "קענדי ושאקאלאד" ,ולפעמים אף מעשה
אופה ,ורוב אלו המאכלים סמכות כשרותן מסופקת ,ולפעמים אינם אפי' בגדר
הספק וקרובה יותר אל צד הוודאי בלתי כשר ,ובפרט בענין הסימילעקס
וכדומה שנותנים לילדים ,אשר חקרתי בזה על פי רבנים מפורסמים יודעי דבר,
ואמרו שיש גם כן בזה חשש נבלות וטרפות ובשר בחלב ,וכן בענין הצלוחיות
לילדים )דזשארס( ומיני דגן )סיריעלס( מכל מיני חברות וכו' ,אשר רבנים מפורסמים
אומרים שיש עליהם חששות הרבה ,ודבר זה צריך לפנים ולראי' ,מאחר שרובם
ככולם נעשים בבתי חרושת של אי שומרי תורה ומצוות ,ובלי פקוח והשגחה
כלל ,ברור שיש להסתפק בהם על חשש תערובת איסור ,ובפרט כי דבר ידוע
וגלוי לכל ,דעל פי הרוב באלו המאכלים הנעשים ביחוד לילדים קטנים ,ניתן
בהם וויטמינים שונים ומשונים לחזק בריאות הילדים ,וגם דברים העשויים
לטעמא ,להטעים המאכל לחיך אוכליהם ,ומי יודע להבחין ולברר כשרותן של
כל אלה הדברים שהם מעשה רוקח ,וכל סוג וחלק מהם מרוקח בכמה רפואות
ותוצרות שונות למיניהן ,אשר אי אפשר לעמוד על מקורן ותכליתן ,זולת
בנבואה או ברוח הקודש ,ובפרט שבעלי בתי החרושת אינם מגלים פרטי
החלקים כי אם בשמות כלליים ,אשר יקראו אותם דרך משל וויטאמין  12ועוד
מספרים כאלה ,אבל שמם הפרטי הוא סוד מסחרי ולא ניתן להתגלות ,אם כן
איפוא האיך יתכן לסמוך על כשרותם בלי ידיעה בתחלה וסוף מה הושם בהם.
למרות כל אלה נוכל לומר בבירור ,שמסתפקים מאלו המאכלים אף בבתי
החרדים ביותר ,ומאכילים לילדיהם מאיסורי המאכלות רחמנא ליצלן ,בלי שום
שאלה והתבוננות כלל ונעשה אצלם כהיתר גמור מטעם עבר ושנה ,וגם שהוא
מילתא דדשו בי' רבים ,ורבים עברו ונכשלו ואין פוצה פה ומצפצף ,ומדשתקו
רבנן שמע מינה דניחא להו ,ואין איש שם על לב להתרחק ולפרוש מן האיסור,
והם דברים העומדים ברומו של עולם ,ובני אדם מזלזלים בהם.
ז .על כן ראיתי להעתיק מה שכתב הרמ"א ז"ל ביורה דעה )סי' פ"א ס"ז( וז"ל:
וכן לא תאכל המינקת אפי' ישראלית דברים אסורים ,וכן התינוק בעצמו ,כי
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כל זה מזיק לו בזקנותו ,וכתב על זה בפרי חדש )ס"ק כ"ו( וז"ל :ולפי שבזמננו
זה אין נזהרים בענינים אלו ,על כן רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה חס וחלילה,
ורובם עזי פנים שבדור ,ואין יראת ד' נוגע ללבבם ,ואף אם יוכיחו על פניהם
לא יקבלו מוסר ,ולפיכך צריך להזהר בזה עכ"ל .והטו"ז והש"ך כתבו על דברי
הרמ"א הנ"ל דכל זה אף במינקת שמכח סכנה צוו לה הרופאים לאכול דברים
האסורים ,מכל מקום מחויב האב לשכור מינקת אחרת ישראלית ,מפני
שאכילת האיסור מזיק לילד בעת זקנותו שיצא לתרבות רעה ומטמטם את הלב
וגורם טבע רעה עכ"ל.
וכמו כן הרעיש עוז הגאון הקדוש בני יששכר בספרו אגרא דפרקא
בשם מורו ורבו מרמ"מ זלל"ה ,על מה שהוא מן התימה שאנחנו רואים כמה
פעמים שהילדים בעת שהם קטנים הולכים לבית רבם ומתמידים בלימודם
ומתפללים בכוונה ועונין אמן יהא שמי' רבא ,ומיישריים אורחותיהם ,ואחר כך
כשמתגדלים מתהפכים חס וחלילה למדות גרועות ומבטלים התורה והתפלה
וכיוצא בדברים הרעים כאלו ,מאין מתהוים דבר זה ,הלא התורה שלמדו
בקטנותם בהבל שאין בו חטא ,הי' מן הראוי שיעמוד בעת זקנותם למשען
להם ,שלא יוסיפו לחטוא ,כי מצוה גוררת מצוה .ואמר הוא ז"ל בעבור
שאבותיהם האכילו אותם ממין גזל ונתפסו במאכלות אסורות ,וזה שב להם
בשר מבשרם ,ועל ידי זה נולד בהם תאוות רעות ומידות גרועות רחמנא ליצלן,
וכך כתוב בספר הקדוש מחזיק ברכה על דברי הרמ"א הנ"ל וזה לשונו :וצריך
אביו ואמו להפריש התינוק ממאכלות אסורות ,וזה גורם שיצאו לתרבות רעה,
וזה דור דור שוא שאינם נזהרים בזה וכיוצא בזה ,ומשום הכי יוצאים תולדות
הבנים עזי פנים ואין יראת ד' על פניהם עכ"ל.
)אות קכ"ו(

ח .בספר ויגד יעקב על התורה פרשת ויקרא ,אל תשקצו את נפשותיכם ,יש
לומר לרבות בניכם ,כמבואר בזוהר הקדוש שמות )דף קכ"ח( לענין בב"ח ,דפגם
של מאכלות אסורות נמשך גם על הבנים רחמנא ליצלן ,ועיין באור החיים
דמייתי כאן לשון הגמ' ,דעמי הארץ הם שרץ ובניהם שקץ ,ופירש האור החיים
הקדוש דעל ידי אכילת שרצים נעשה הוא עצמו שרץ ,עיין שם ועל פי הזוהר
הקדוש יובן גם הא דסיימו בגמ' עלה ובנותיהם שקץ ,ה' ישמרנו.
ומובא בירושלמי דחגיגה )פ"ב ה"א( דאלישע )אחר( יצא לתרבות רעה ,על
כשהיתה אמו מעוברת בו ,היתה עוברת על בתי עכו"ם ,והריחה מאותו המין,
והי' אותו הריח מפעפע בגופה כארס של נחש ,וכתב הקרבן עדה שמאותו
ריח נפסק מזגו והי' מתאו' לדבר עבירה ,וכתב הגהות האשר"י )בפ"ב דמס' ע"ז(
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וז"ל :להזהיר את המיניקות שלא יאכלו נבילות וחזיר ,וכל שכן שאין
להאכילם דברים טמאים ,וראי' מאחר ,שאמו אכלה ממין עבודת כוכבים ,וזה
גרם לו לעת זקנתו שיצא לתרבות רעה )מא"ז ע"כ( התבונן מזה עד היכן
הדברים מגיעים.
ט .ובמדרש הגדול )שמיני י"א מ"ב( לא תאכלום יכול יאכילם לקטנים תלמוד לומר
לא יאכלו כל שקץ שמשקצים את הנפש ,ואני מזהיר אתכם אל תשקצו את
נפשותיכם עכ"ל ,גם דרשו ז"ל בספרא לא יאכל לחייב את המאכילן כאוכל.
והנה להעתיק כל מה שנמצא בדברי רז"ל בענין הזהירות באיסורי המאכלות,
קצרה היריעה מהכיל אפי' מקצתם ,אמנם לסיום הענין ראיתי לנכון להעתיק
עוד מה שכתוב בספר מסילת ישרים )פרק י"א( וז"ל :הנה כל בר ישראל שיש לו
מוח בקדקודו ,יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים ,או כמאכל שנתערב
בו דבר ארסי ,כי הנה אם דבר זה יארע ,היקל אדם על עצמו לאכול ממנו ,אם
ישאר לו בו איזה בית מיחוש ,ואפי' חששה קטנה ,ודאי שלא יקל ,ואם יקל
לא יהי' נחשב אלא לשוטה גמור ,אך איסור המאכל כבר ביארנו שהוא ארס
ממש ללב ונפש הישראלי ,אם כן מי איפוא יהי' המקיל במקום חששא של
איסור אם בעל שכל הוא ,עד כאן לשון המסילת ישרים.
ועתה עורו נא והתבוננו בנפשכם ,מי הוא אשר יהין עוז בנפשו להאכיל לבניו
ובנותיו הקטנים יוצאי ירכו החביבים עליו יותר מנפשו ,ממאכלים אשר מעורב
בהם ארס מדברים הממיתים ,או אפי' ספק וספק ספיקא של ארס וחשש סכנה
כל דהו ,ובודאי כל אשר לו יתן האדם בעד נפש בניו להצילם מחשש סכנה,
ויברח להמלט מכל אלה יותר מהבורח מן הארי ,ואם כן איפוא איך לא נשמר
להציל את בניו וילדיו ממאכלות האסורות ומחלב עכו"ם ,אשר רז"ל העידו
והגידו שהוא מאכל ארסיי לנפשם הנקי' ,מוליד תאוות רעות ומדות מגונות
ורוח הטומאה ורוח זנונים וכו' וכו' ודבריהם הקדושים אמיתיים ,ונאמנים
עלינו דבריהם ,ובודאי צריך לשמור מאד ולהזהר בזה.
וראיתי בספרים לפרש דזהו מה שאומרים בוידוי ,סרנו ממצותיך וממשפטיך
הטובים ולא שווה לנו ,רחמנא ליצלן שמצותיך ומשפטיך טובים לא היו שוים
ודומים אצלינו בערך צרכי גופנו.
ואליכם הרבנים החשובים אטיף מלתי ,אנא עורו נא תעוררו נא להשיב רבים
מעון בענין זה הנפרץ במילואו ,וברור כי הרבה אפשר לתקן בזה וברית כרותה
על דברים היוצאים מן הלב שיתקבלו על לב שומעיהם.
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י .דברות קודש מכבוד קדושת מר קודש הקדשי הגאו הקדוש
מסאטמאר שליט"א באסיפה להחזקת הדת בשנת תשכ"א .נעתיק פה
קטע אחד מתו דבריו הקדושי בלולי בהלכה ואגדה ודברי מוסר
חוצבי להבות אש כנתינת מסיני.
ואזכירה נא פרט א' שאפשר שיבוא לכלל מעשה ,והוא אחת מפירצות הדור
שפרצו רחמנא ליצלן בשורש גדול .וצריך לומר שכאן באמריקה ישנם יהודים
תמימים שרוצים לקיים מצוה של תפילין ומזוזה ,והנה רובא דרובא של מזוזות
ותפילין הנם פסולים לגמרי ,ויוצא מזה שהמתפלל בהם מעולם לא הניח
תפילין ,והקובען בפתחו מעולם לא קיים מצות מזוזה ,ואילו ידעו היו
מרעישים על זה בעצמם .היה מעשה וראיתי שאחד בא לבדוק תפילין ,ואמר
לו הסופר שהתפילין פסולין מתחילת הכתיבה ופרץ בבכי ואמר ,הראביי
שהביא לו התפילין בעד ה' דולר ,אילו היה דורש ממני עוד עשרה בודאי הייתי
נותן .והנה מוציאים על עשיית משתה בר מצוה כמה אלפים דולר ,אשר למחר
כבר נשכח הכל ,אבל בעד תפילין אם דורשין עוד עשרה דולר ממנו שהיא
מצוה לכל ימי חייו ,אומר שחומסין ממנו .כבר הורגל אצל ההמון שאינם
רוצים לדעת שענין של מצוה עולה בממון .אם מכניס רהיטים בביתו ,אפילו
אם יעלו כמה מאות ,הרי הוא מסכים ,והמזוזה שהיא לכל ימי חייו אם יבקשו
עוד כמה פרוטות ,יאמר שרימוהו.
ויש צורך לתקן כזה הפירצה ובעוונותינו הרבים מביאין מזוזות שאינם אפילו
של קלף ועשויות מבד .ומביאין חבילות חבילות של סחורה וגם איזה הכשר
עליהן וראיתי בעיני בבני ברק שהביאו מזוזה שעושים שם כסיטונות בחזקת
כשר ,ומשכו מהם חוטי בד ופשתן .ולוקחים שם סתם בעלי מלאכה ,שאינם
אפילו סופרים ,אלא העיקר שיעשו מספר גדול למען יהי' בזול.
ולצערי עלי לומר ,שהמנהיגים אשמים בזה ,כי אינם שואלים כלל את הסתם
יהודי אם רצונו בתפילין ובמזוזות כשרים ,רק אומרים לו קנה תפילין ,קנה
מזוזות ,למען הרבות הכנסתה של א"י ,ואינם מזהירין כלל שיקחו מסופרים
כשרים ,ומכשילים בזה מאות ואלפים יהודים ,שברצונם להיות יהודים .ויוצא
שלא הי' להם מזוזה מעולם ,ואם בירכו ,הרי בירכו ברכות לבטלה.
והנה אמרו חז"ל שאנשי כנסת הגדולה התענו כ"ד תעניות שסופרי תפילין
ומזוזות לא יתעשרו .ובאמת מה איכפת להם לחז"ל אם הסופרים יהיו עשירים,
והי' להם להתפלל שלא יפסקו מלכתוב עיין שם .אלא אם יראו שמתעשרים
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מכתיבת סת"ם ,הרי הכל ירוצו להיות סופרים ,ויכנס הענין בגדר מסחר ,ומכיון
שנעשה מסחר מיד פסקה הכשרות והסמכות .וזכורני שבעירי עיר גדולה של
חכמים וסופרים ,היו בס"ה ב' וג' סופרים שהי' אפשר לסמוך עליהם ,והי'
בכלל עניים כרגיל .לדאבון לב במדינה זו ,הכל הוא ענין של מסחר והתחרות
זה בזה במחירים זולים ,בבל תשמישי קדושה ,והעיקר לעשות הרבה ולהכניס
הרבה ,ולא לדקדק בלל באופן כשרות העשי' וכן רואים בהשגחות בכשרות
שנותנים על עניינים שהמכשולים רבים וגסים בהס ,וכל מכשיר אומר על חברו
שעושה שלא כדין ואינו בר סמכא .והאסון הוא משום שכל הכשרות נכנסה
לענין של מסחר ,ואז ממילא אזלה לה הסמכות.
עמדתי על הפרט הזה שאפשר לתקן בו ומדינא חייבין לבדוק לכל הפחות פעם
א' בשבוע .והגם שבבדיקה בלבד לא סגי להכשיר הכתובה בידי סופרים
פסולין ,אבל הצלה פורתא מיהא איכא ,וינצלו הרבה ממכשולים .לדעתי
מחובת כל הנאספים כאן להתאזר ולראות שלכל בית מדרש יביאו סופר כשר
וירא שמים ויכריזו להביא אצלו לבדיקה התפילין והמזוזות ולתקן מה שאפשר
לתקן ולהציל אלפי ישראל ממכשול הגס הזה .ויעשו מזה דבר גדול.

יא .מצוואת הגאו הצדיק בעל ערוגת הבוש זצ"ל על דבר ההכשרי
בספר הכנה דרבה
מאוד מאוד אני מזהיר אתכם שתרחיקו עצמכם מאוד מאוד ,שיסמכו אחרים
על נאמנות שלכם .ולא לקבל עליכם השגחה על שום פאבריק ,או מסחר יין
ובשר מעושן וכיוצא בו ממסחרים ומכונות שיש בהם חשש איסור ,הן מחשש
חמץ בפסח הן משאר איסורין ,וקל וחומר שלא לתת שום הכשר ותעודה ,אם
לא שבעל המכונה והפאבריק הוא בעצמו יהודי כשר ונאמן ,שמצד עצמו נאמן
באיסורין ואין צריך לו לעדות אלא במקום שאין מכירין ,אבל זולת זה כלל
וכלל לא .וכבר נודע למשגב גודל מכשולות היין והיי"ש ,וכן בבשר מעושן
שנתגלו בעוונותינו הרבים ,אשר רבים נוקשו ונלכדו בשתיית ואכילת איסור
על ידי זה ,והקולר תלוי בצוארן של נותני ההכשר .על כן הוו זהירין מליתן
שום הכשר כי אם באופן הנזכר ,ואם תתנסו בניסיון ממון בעניין הזה ,או בשאר
ענייניים כאלו וכיוצא בו ,עמדו בניסיון ותכוונו לקיים מצות ואהבת את ה'
אלקיך בכל מאודך .וה' יתברך הזן ומפרנס ומכלכל בריותיו ברחמים לא
יעזבכם ולא יטשכם וקיימו בעצמכם מאמר הכתוב בטח בה' ועשה טוב שכן
ארץ ורעה אמונה .והוא יקיים בכם מאמר הכתוב והתענג על ה' ויתן לך
משאלות לבכם וכו' ויהי' חלקנו עמהם.

ונק

הבדצים והסכינים

יב .בשאלות ותשובות לבושי מרדכי יורה דעה חלק ג' סימ ז' וזה לשו
קדשו ואחרי כל דברי הנ"ל הלא יראה כל בר דעת ירא שמי שצרי
השגחה מעולה ,ולא יזוזו המשגיחי מחדרי הפאבריק ויראו בעיניי
פקוחות על כל מעשי האומני ,ולפי גודל הפאבריק צרי להרבות
במשגיחי ירא שמי ,ומפתחות החדרי יהי' ביד לעת לילה וביו בזמ
שה פנויי ממלאכת .וג צרי להיות איש חכי שמבי ערמומיות של
הפאבריקאנטע ,ופשיטא דאינו מהני ביוצא ונכנס עד כא לשו קדשו,
ועיי ש דבריו בעני זה.
אל תאמר אחי כי באם לא תוכל להזהר מכל אלו הדברים מסיבת חולשת גופך
וכדומה מהסיבות ,ולכן תחדל מכל וכל החומרות ,אל תאמר כן ,כי מי שאכל
שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום שיהא ריחו נודף ביותר ,חס וחלילה לומר
כן ,רק כל מה שתקדש עצמך אפילו המעט מן המעט ריוח גדול הרוחת בזה,
ומקדשין אותך בזה הרבה למעלה ובעולם הבא כפירוש רש"י ז"ל בסוף פרשת
שמיני )מספר שולחן הטהור(.

יג .מכתב מכבוד קדושת אדמו"ר מורנו הרב ר' יוס יצחק שניאורסאה
מליובאוויטש נוחו עד זי"ע לאחד מחסידיו
ברוך ה' ,ז' מנחם אב תש"ט ,ברוקלין.
ידידי וו"ח אי"א מורנו הרב ר' אברהם אהרן שיחיה רובשקין שלום וברכה!
במענה על כתבו מכ"ז תמוז העבר אודות התייסדות חנות בשר עם בית חרושת
לוואורשט עם שותפים יודעי מלאכת עשיית וואורשט ,הוא דבר נכון במאד,
ועדת חסידי חב"ד נזהרים בתקנה מסודרה מהוד כבוד קדושת רבינו הזקן
והחמירו בהנהגה זו הוד כבוד קדושת אבותינו רבותינו הקדושים כל אחד בזמן
נשיאותו אשר העוסק במכירת בשר או בתעשי' של בשר מעושן ובוואורשט,
אשר גם אפילו המוחזק לירא אלקים יודע תורה ובעל מדות חסידות צריך
למשגיח תמידי ,ובודאי ישמרו לקיים הנהגה מסודרה זו ,וה' יתברך יחזק את
בריאות כולם ובני ביתם יחיו ויתן לכולם פרנסה טובה בהרחבה.
ידידם הדורש שלומם ומברכם בגשמיות וברוחניות
יוסף יצחק

ידוע בין חסידי גור שהי' אצל האדמו"ר הקדוש בעל חידושי הרי"מ זצ"ל.
והמעשה שהי' כך הי' ,בין חסידיו בעירו הי' לו אחד גביר גדול שהי' נוהג
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משנים קדמוניות להביא לרבו לכבוד הפסח חבית שומן אווז .הגאון הקדוש
מגור לא השתמש בשומן אחר רק בזה שהביא לו חסידו .והנה נתהפך הגלגל
והגביר ירד מנכסיו ויהי לעני ,ויתמרמר לפני חבריו שאין לו ממה לחיות.
החסידים אמרו לו ,הן אתה מומחה בעשיית שומן ,עשה שומן ואנחנו נקנה
ממך .העצה מצאה חן בעיניו ועשה כן והצליח בפרנסתו .לפני הפסח הביא
שוב קדרה עם שומן אוז לרבו הקדוש .בעל חידושי הרי"מ שאלו ,מה זה.
החסיד השיב ,הבאתי לרבי שומן כבכל שנה ושנה .הרבי אמר ,טוב ,אולם מי
הוא המכשיר .החסיך התפלא מאוד ואמר ,רבי ,הן זה עשרים שנה שאני מביא
שומן לרבנו והכל בסדר ועכשיו מדוע שואל אותי רבי למכשיר .ענה הרבי
ואמר ,עד עכשיו היית בעל הבית ,אבל עכשיו נעשית לסוחר וזקוק אתה
להשגחה...
יד .פה מקום אתי לעורר את הרבנים התמימים שמחזיקים את כל אדם
בחזקת כשרות ,אם רק יודעים בו שמניח תפילין ושומר שבת כדת ,הם
ממנים אותו למשגיח ונותנים המשרה על שכמו ,ואין בודקין אחר ידיעותיו
ודעותיו אם הוא ראוי לכך ויכול לעמוד בפני הרמאים ,ישנם משגיחים שהם
יראי השם ותמימי דרך השומרים לנפשם מאד ,ומצוינים בכל תהלוכותיהם,
מרחיקים עצמם מן הכיעור והדומה לו ,ואף יודעים להשגיח על בני ביתם
ולהדריכם בדרך הטוב והישר .אמנם בתמימות דרכם אין עולה על דעתם
לחשוד אפילו את החשוד ומתרשלים לבדוק אחריו .ויש משגיחים קלים
ועמי הארץ ,ואינם יודעים בטיב כשרות ובדיני חמץ ומצה יותר מהאופה,
והאופה או בעל החנות שבע רצון ממנו ,שעומד שם משגיח בעל צורה וזקנו
מגודל להראות חזותו לרבים ,ומכשיל את כל הבאים לקנות שסומכין על זה
האיש המצוין ההדור בלבושו ,וחושבים שבודאי הכל על צד היותר טוב,
והשם הטוב יכפר.
באמת אין בידינו להעמיד הדת על תלה ,ואולם אין בזה די הצטדקות לישב
בחיבוק ידים ולומר אני את נפשי הצלתי .ובתחבולות יעשו מלחמה לטכס עצה
איך לחסום בעד עושי רשעה ומכשילי הרבים .ולכל הפחות לפרסם במודעות
גדולות )מתאים לחוקי הממשלה( .האיסור על מעשה אופה לפסח אם אינו משומר
כדת ,וחמור מאיסור חזיר.
ואפילו הנשאר אחר הפסח אסור .ושמפני חומר האיסור וגודל האחריות מנעו
עצמם הבית דין מליתן השגחה על מעשה אופה לפסח) .מס' שימושה של תורה(.
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טו .הנה נשאלתי א מותר להחזיק משגיח על חלב ,בכפר שאי דרי ש
יהודי והוא יהי' מוכרח להתפלל ש בלא מני
תשובה .הנה בערב ראש השנה אין פנאי להאריך על כן מוכרח אני לקצר,
ותמצית תשובתי היא ,דחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו הוא טריפה
וכדי להציל אפי' איש אחד מישראל מאכילת טריפות מותר להתפלל כל ימיו
בלא מנין ,ואם אי אפשר לו להתפלל כלל אז פטור לגמרי מתפלה ,כי עוסק
במצוה פטור מן המצוה ,ואין לך מצוה גדולה מזו מלהציל איש מישראל
מאכילת טריפות ,ומכל שכן להציל כמה מאות נפשות מאכילת טריפות .על כן
חוב גמור מוטל על הקהל להוציא הוצאות ולשלוח יהודי שם להשגיח על
החליבה ועל הפאסטערייזינג ,וה' יתברך יהי' בעזרכם שלא תכשלו באכילת
טריפות חס וחלילה ,ומחמת טירדות שבת ויום טוב אקצר.
הרב לוי יצחק גרינוואלד ,אב בית דין דקהל ערוגת הבושם ,ברוקלין ,נ .י.

טז .העתקנו ב' מכתבי דלהל מירחו תורני "המאור" ,הכותבי מעידי
בעדות ראי' על הכשלו והשערורי' השוררת בעני ההשגחה וסמכותה.
מכתב א'
הייתי בשבוע העבר במארקעט אחד בניו יורק ,וראיתי כתוב בלשון המדינה,
בכאן מוכרים כשר ולא כשר ,והפאוויזין שלנו עומד תחת השגחת הגאון...
ודברתי שם עם משגיחים ובעלי בתים ,ואמרו לי ששם עושים ומאנאפאליערען
גם כשר וגם טריפה ביחד ,והרבנים המכשירים רק באים ולוקחים שכירות,
ואינם משגיחים כלום.
והיאך המשגיח ,אפילו בעינים לכל צד ,יכול ליתן שם השגחה ,בתוך השיחים
ספרו לי גם כן שבהפאבריק הזו עובדים בשבת ויום טוב ,וגם ביום הכיפורים,
וילכו מדחי אל דחי ,ספרו לי שגם בקייטערינג ביזנעס גם כן הדבר כך,
שעושים סעודות של כשר וגם טריפה ביחד ,ורבנים מכשירים באים ולוקחים
טשעק גדול והולכים לביתם בלי בושה וכלימה.
מכתב ב'.
לבי עלי דוי למסור זאת לדפוס ,הייתי פועל כמה שנים בימות הקיץ בקאנטרי
במלון אחד אשר איני רוצה לפרסם שמו ,לשם באים הרבה בני אדם חסידים,
תלמידי חכמים ,יראי השם ,ושם אוכלים כל הזמן אשר הם שם ,ביום שבת
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קודש בבוקר מבעיר איש אחד את הגאז ואחר כך נותנים את כל המאכלים על
התנור לחממם ,וגם אם חסר בשר ,הם נותנים לבשל בשר עם הבשר אשר
בישלו אתמול ,האנשים אשר אוכלים שם אינם יודעים מזה ,ואין לך חילול
שבת גדול מזה ,על כן עלה בדעתי לכתוב לכה"ג מזה ולפרסם את הדבר
וליזהר שלא יאכל שום איש בשום האטעל ,יהי' מי שיהי' ,אשר אין לו משגיח
מיוחד ,להיות עומד על המשמר ,לפי דעתי בעלי ההאטעלן אין להם נאמנות,
כטבח אשר אין לו נאמנות לשחוט ולמכור ,כמה פעמים אמר לי בעל המלון
שאתן את התבשיל על התנור ביום שבת קודש ולא רציתי לציית אותו ,ואמרתי
לו שאיני רוצה לחלל את השבת וענה לי שאני איני משגיח רק פועל ועלי לציית
תיכף ומיד הנחתי את מקומו ואת פרנסתי והלכתי ביום א' לביתי.

יז .בדבר הקאקא קאלא לפני  50שנה
נתברר על ידי דרישה וחקירה שהמשקה זאת נעשית עם גליצערין שתוצרו
מחלבי נבלות וטריפות ,כאשר העיד הגאב"ד מהר"א סילבער ז"ל שביקר בבית
חרושת ,ונתברר לו בירור גמור כנ"ל ,והשומר נפשו יתרחק ממשקאות אלו,
ולא יכניסם לביתו כלל ,ויזהר שלא יתגאלו בניו הקטנים במאכלות אסורות.

סיפורי מעשיות
בעני משגיחי
ישבנו יחד אני עם כ"ק אדמו"ר בעל דרכי תשובה זצ"ל על ספסל בתוך היער.
ושאלנו את כ"ק אודות ה"קאקוס־פוטער" שמסתפקים ממנו למאכלי בשר,
ולמה לא ניחוש כמו בחלב שקדים שצריכים להניח שקדים כשמבשלים אותו
עם בשר דלא ליתי לאחלופי .והשיב לנו :מה לכם לשאול אותי שאלה זה הלא
אי איישר חילי אבטליניה לגמרי .כי אני שלחתי את בני )בעל המחבר מנחת אלעזר(
לעיר אוסט ,מקום הפאבריק הגדול צערעס ,ובבואו בבית המכונה וישאל :היכן
הוא המשגיח? ויענו אותו :עתה הלך לביתו .הלך אחריו ויאמר לו :היכן
המפתח מחדר הכשר? ויאמר שכחתי אותו בבית המכונה .ודי בזה.
ועוד לו יהי שעומד שם משגיח בתדירות ,האיך אפשר להיות משגיח
בפאבריק גדול אשר יוצאים ממנו  24וואגאן סחורות הנעשים מחלב ,בורית
ונרות ועוד ועוד וקנים )ריירען( שופכים מזה ומזה מתהום ארצה ועד רום רקיע.
ובעיני בשר אי אפשר להיות משגיח על זה .ועוד הסכמנו זה זמן לא כביר
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באסיפה כללית שלא ליתן שום הכשר רק לאנשים שיש להם בעצמם נאמנות
בעניני כשרות ,להם יתנו הכשר לכשיבואו במקום שאין מכירים אותם ויתנו
עידיהן בכתב הכשר .ומה אוכל לעשות שאין לי כח לבטלו .ועוד אספר לכם
טשא ּפ ורצו
◌ַ
זה זמן לא כביר רצה האדון ...לעשות בית חרושת )פאבריק( בעיר
ליתן לי שני אלפים לשנה שאניח הבד"צ שלי ליתן לו הכשר ומשגיח ,ולא
נתתי מטעם הנ"ל .ועוד האיך אתן הכשר על דבר שאדמו"ר הקדוש
משינאווע אסרו) .מספר שיחות יקרים אות פ'(.

מעשה נורא שיכולי ליקח מוסר ממנו כמה צריכי השגיח על הילדי
שלא יתפגלו במאכלות אסורות רחמנא ליצל
מובא בספר סיפורי חסידים ,שהרב הקדוש ר' חיים מקאסוב זצ"ל סיפר מעשה
נורא :פעם אחת באה אשה אחת לפני הבעל שם טוב זי"ע ובכתה לפניו היות
שהיא לא עלינו חשוכת בנים ,שיברך אותה שתלד בן זכר .והבטיח לה
הבעש"ט זי"ע שבזו השנה תפקד בבן זכר .וכן הי' לתשעה חדשים ילדה בן
זכר ,ילד נחמד למראה וטוב תואר שאין דוגמתו .לסוף שנתיים נסעה אתו אל
הבעל שם טוב זי"ע שיברך אותו ,וכשבאה להבעל שם טוב לקח את הילד
בידיו וחיבקו ונשקו ואחר כך נסעה לביתה .וכשבאתה לבית נפטר הילד לא
עלינו .האשה צעקה מרה .ובכתה מאין הפוגות על פטירת הילד ,ונסעה לבעל
שם טוב וזעקה על פטירת הילד .ויען לה הבעל שם טוב :על תצטערי על
פטירת הילד ,והמעשה כך הי' מעשה במלך שלא היו לו בנים ,והתייעץ עם
יועציו בענין זה .ויאמרו לו רק היהודים יכולים לעזור לך בזה לפעול עבורך
ישועה .ויתן צו ליהודים שיתפללו לה' שיהי' לו בן ,ואם לא יולד לו בן בשנה
זו ,בל יראו ובל ימצאו במדינתו ויגרש אותם מארצו אנשים נשים וטף.
ויתאספו כל היהודים בחרדה גדולה בבית הכנסת ויבכו ויצעקו במר נפש .והנה
נשמה גדולה בשמים ששמעה צעקת בני ישראל ,השתטחה לפני הקדוש ברוך
הוא שהיא רוצה להיות בן להמלך למען הציל את היהודים מן הגזירה .בקשת
הנשמה נתקבלה ובאותה שנה נפקדה המלכה בבן זכר נפלא .בהיגמל הילד
התחילו לחנכו בלימודים ,כי הי' מוחו נפלא וחריף .ויגדל הילד בלימוד ובכל
מיני חכמות .ויקרא המלך כומר אחד מהכמרים ויורהו לקחת את הילד ולחנכו
בלימודים .ויען הכומר שהוא מסכים להוראת המלך כמובן ,אבל תנאי התנה:
מכיוון שבכל יום צריך הוא עולה לשמים ,הנה אז לא יכנס הילד אליו .ויסכים
המלך על דבריו ,ויקח הכומר את הילד וילמדהו כל מיני חכמות .פעם אחת
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נכנס אליו הילד בעת שהי' הכומר מתבודד ,וירא והנה הוא לבוש טלית ותפילין
ומתפלל .וישאל הילד :מה זאת? ויען הכומר ויאמר :מכיון שגילית סודי אגלה
לך את האמת .דע לך כי יהודי אני ורוב שנותיי עברו עלי כך .לומד אני גמרא
ומתפלל ,והלימוד הוא מתוק מדבש .רק אבקשך על נפשי שלא תגלה חלילה
דבר זה לשום ילוד אשה ,כי באם חלילה וחס יודע למלך בטח ידונו אותי
למיתה .ויבטיח הכומר לבן המלך שילמוד אתו בכל יום גמרא וספרי קודש של
היהודים .ושמח מאוד לב הילד ללימודים אלה ואמר לכומר שהוא רוצה
להתגייר ,ויבקש ממנו עצה איך להביא הדבר לפועל .ויאמר לו הכומר שיבקש
מאביו ,היות שהוא רוצה ללמוד דרכי המדינה ,לכן יתן לו רשות לנסוע לכל
מקומות המדינה להתוודע עם השרים והמושלים ,ואביו המלך נתן לו רשות
על זה .ויברח בן המלך למדינה אחרת ובא אל היהודים .ושם הלך אל הרב
ונתגייר ונעשה אחד מהצדיקים .כאשר נפטר בן המלך ובא לפני הבית דין של
מעלה ,לא מצאו בו שום נדנוד חטא ,כי היתה נשמתו קדושה ,ודנו אותו לגן
עדן .ויבא מקטרג אחד ויאמר שיש לו ללמד חובה אחת עליו במה שינק
מנוכרית שנתיים הראשונות מחייו .ואף שהי' זה מאונס ,אבל גם זה דורש
תיקון .ויצא פסק הדין שצריך להתגלגל שוב בעולם הזה ולהיוולד אצל בת
ישראל ולינק ממנה שתי שנים ובזה יתקן הפגם הנ"ל .וסיים הבעל שם טוב
להאשה :ועכשיו מה איכפת לך שילדת נשמה גדולה וקדושה זו ,את צריכה
לשמוח שנפל בחלקך דבר גדול כזה.
פעם אחת כשישב אצל השלחן ביום טוב וכפי המנהג אצל צדיקים שהחסידים
מציגים משקה יין ומכריזין שם האיש המציג היין ,ופתאם צוה למשמש שיקח
היין בחזרה ,ואמר כי מבואר במשנה מכשירין פרק א' דמשקה שתחלתו ברצון
וסופו שלא לרצון הרי דבר זה מכשיר לקבל טומאה ,והכי נמי משקה הזאת
תחלתו ברצון כשמצוה ליתן הוא נותן ברצון ,אבל סופו שלא לרצון כי בשעת
התשלומין הוא אבק גזל כי אינו נותן ברצון ואגלאי מלתא למפרע שאינו נותן
בלב שלם לכן אין רצוני בזה ,והרגיש תיכף בהרגשת קדשו כי האיש המצוד.
ליתן את היין בשמו אינו נותן ברצון ,לכן צוה לסלק את היין מהשולחן) .מס'
אהל שלמה מהרב הצדיק מרדאמסק אות נח(.
מעשה שהי' ,פעם אחת קנתה אשת אחד הגאונים מירושלים בשר מקצב ידוע
למוסמך ,והואיל ומובטח להם לצדיקים שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה
על ידיהם ,ומונען מלהלכד באכילת איסור המטמא טומאת הנפש ,עשה עמה
הקדוש ברוך הוא נס ופתח את עיני' וראתה איזה שינוי מיוחד בבשר זה,
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ונתעורר לבה לעשות בירור על הבשר ,והוברר לה כי הבשר שהקצב מכר לה
הי' ממש בשר גמל .ואיך הגיע ליד הקצב הכשר הזה בשר גמל? הוא החליף
בשר עם קצב אחר ,וגם הקצב ההוא הי' ירא אלקים ,וגם הוא לא ידע שמחליף
עם בשר גמל ,אלא שקיבל את הבשר ממישהו ולא חשד בכלום.
שוב אספר לך מעשה שהי' בירושלים ,חברי ועד העיר האשכנזי התלוננו קשות
על כשרות הבשר והפקוח של השחיטה הכללית בעיר הקודש ירושלים ,ויסדו
להם בשנת תרפ"ז שחיטה נפרדת עם השגחה חמורה ומדוקדקת ביותר .לשם
כך לקחו להם משגיח תלמיד חכם גדול וירא שמים מאוד ,בן ישיבה ,העמידו
אותו משגיח באטליז ומסרו את מפתחות האטליז בידו של המשגיח ,והוא הי'
יושב שם מבוקר עד ערב ופתיחת החנות וסגירתה על ידו .הם לפי תומם
שהבשר שהם אוכלים הוא כשר בלי פקפוק אף למהדרין .ובאמת היש לך פקוח
גדול מזה? ומה יכולים לעשות יותר מאשר להעמיד משגיח שיהי' באטליז כל
זמן שהאטליז פתוח .ועל סמך הפקוח המדוקדק הזה העדיפו כל היראים
והשלמים שבירושלים לקנות מחנות זו .אך לדאבון לבבם הרב הוברר להם
אחרי זמן רב כי הם נכשלו קשות ,שהיו קונים בחנות זו גם נבלות וטריפות ,כי
הקצב התאים לעצמו מפתח לחנותו ,ובלילה ,בשעה שהמשגיח הי' נח מעמל
יומו בסיפוק רב כי על ידו זוכים כל היראים החרדים לדבר ד' המדקדקים
בכשרות לחתיכת בשר כשר ,הי' הקצב פותח את החנות ומכניס לתוכה חתיכות
נבלות וטריפות ,והי' מוכרן למחרת ביום לעיני המשגיח ,שלא עלה על דעתו
לחשוב שהקצב יעיז לעשות ככה) .מספר גבול ראשונים פרק ג'(.



פרק יד
מספר "נפש ישעיה"  -פרק כט
יצא לאור [הוצאה ראשונה] בשנת תשכ"ו

קריאה וזעקה
אל הרבנים שליט"א ואל כל אשר ביכלתם להשפיע על
קהילות ישראל להרחיקם ממאכלות אסורות שעליהם
חובה גדולה להתריע ולהזהיר את העם על המשכול הנורא
הזה אשר כל גוף קדושת ישראל ויסוד קיומו תלויים בו.
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פרק טו
העתקה מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות
[פרק ל"ד] חומר איסור השגת גבול
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פרק טז
סדר קליפת הסירכות חלק א:
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פרק יז
סדר קליפת הסירכות חלק ב:

מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א
שאלה :מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד
דווקאעל אכילת בשר שכזה ?
תשובה :אחר שחיטת הבהמה או העוף ,נערכות על ידי בודקים מומחים בדיקות בכמה
מאיברי הבהמה או העוף ,כי יש מקומות בבהמה או בעוף שאם נמצא בהם נקב או בועה
או חולי אחר ,הרי הבהמה או העוף טרפים ואסורים באכילה .אולם בדרך כלל מתברר
שרוב העופות והבהמות יוצאים כשרים מבדיקות אלו ,חוץ מבדיקת הריאה של הבהמה
מן הסרכות( ,דהיינו כעין חוטים הנמשכים בריאה מצד לצד ),שבבדיקה זו במקומות רבים רוב הבהמות
נמצאות שיש בהן סירכות ,ומדובר בהפסד גדול ,שכן מחיר הבהמה שמתברר שהיא
טריפה הוא נמוך יחסית.
ודנו הפוסקים ,בסירכא שנמעכת בקלות על ידי העברת היד ומשמוש בסירכא ,ואז
מתנתקת הסירכא ,שיש אומרים שאין לסירכא כזו דין סירכא כלל ,משום שאומרים
שסירכא זו אינה אלא ריר הנמשך מצד לצד בריאה ,ורק סירכא שאינה נקרעת אפילו
בהעברת היד ,דין סירכא יש לה .וכך נשאל רבינו הרשב״א ,האם יש להקל בסירכות כאלו
או לא ,והשיב לשואלים בזו הלשון :גם זה ,אחד מן הדברים שצריכים אתם להתרחק ממנו
הרבה ,ואנו גערנו הרבה במי שעושה כן (שממעך סירכות בידו) ואם יעשה (שוחט ובודק) אחד בינינו
כזה ,אחר התראה (אחרי שנתרה בו פעם אחת) נסלק אותו .לפי שזה העניין ( היתר העברת היד ומעיכת
הסירכות ,בטענה שאינן אלא רירין ),לא מצאנוהו בשום מקום בתלמוד ולא ידענו לו עיקר ,וכי אין
סירכא אלא אם היא כעבות העגלה שמושכין בה ואינה יכולה להתנתק? (דהיינו ,וכי לא נחשבת
הסירכא ,סירכא כדי להטריף את הבהמה ,אלא אם היא עבה כמו החבלים שמושכים בהם את הסוסים ),סוף דבר אל תשמעו
להקל בדבר זה בשום צד כלל .עד כאן דבריו.
ורבינו הרשב״ץ (רבי שמעון בר צמח) כתב ,שכל העושה כן ,למעוך הסירכות בידו ,כאילו מאכיל
טריפות לישראל .וכן פסק מרן רבינו יוסף קארו זלה״ה ,בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן
ט״ל סעיף י ).שכל מקום שאסרו סירכת הריאה ,אין הפרש בין שתהיה הסירכא דקה כחוט
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השערה ,בין שתהיה עבה וחזקה מאד ,ולא כאותם שממעכים ביד ואם נתמעכה תולים
להקל ,וכל הנוהג כן ,כאילו מאכיל טריפות לישראל.
אולם הרמ״א (בסעיף יג ).כתב בזו הלשון :ויש מתירין למשמש בסירכות ולמעך בהם,
ואומרים שסירכא (שאוסרת ,דהיינו שאינה סתם ריר) ,אפילו אם ימעך בה אדם כל היום ,לא תנתק,
ולכן כל מקום שיתמעך תולין להקל ,ואומרים שאינו סירכא אלא ריר ,ואף על פי שהוא
קולא גדולה ,כבר נהגו כל בני מדינות אלו ,ואין למחות בידם מאחר שיש להם על מה
שיסמוכו .עד כאן לשונו .ומה שכתב שיש להם על מה שיסמוכו ,כוונתו לרבינו הרא״ש,
שהזכיר שכך הוא מנהג אשכנז ,למעך הסירכות ביד ,וכך לבדוק אם מדובר בסירכא או
בריר בעלמא .וכן פסק להקל המהרש״ל והש״ך ועוד רבים .ובשר כזה שאין בו סירכות
כלל נקרא בשר ״חלק״ ,ובשר שנמצאו בו סירכות שנמעכות ביד נקרא ״כשר״ ,ואם
אינן נמעכות אפילו ביד ,הבשר מוגדר ״טרף״.
ומכל מקום הדבר ברור ,שהספרדים ובני עדות המזרח ,אשר קבלו עליהם הוראות
מרן הבית יוסף ,מחויבים ליזהר מאד בדבר זה ,להחמיר שלא לאכול מבהמה שנמצאו
בריאתה סירכות ואפילו אם הם דקות כחוט השערה .ורבותינו הספרדים החמירו בזה
מאד.
ולפני כחמישים שנה ,בעת ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל ,היו שהציעו
למען אחדות קהילות הספרדים והאשכנזים בירושלים (שהיו ביניהם סכסוכים רבים בענייני
השחיטה והשוחטים ),לאחד את השחיטות ,ולהנהיג בירושלים את כל השחיטה על פי מנהג
האשכנזים ,ובכלל זה גם ההיתר הנ״ל בעניין מעיכת הסירכות ,והגאון הצדיק הראשון
לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ״ל ,שהיה מפורסם במידותיו התרומיות ,הסכים
להצעה זו בחפצו להרבות אהבה ושלום בין הקהילות השונות בירושלים ,אף על פי
שעל פי הצעה זו גם הספרדים יאכלו מבשר שיש בו סירכות הנמעכות ביד .וכשראה כן
רבה של ירושלים מופת הדור הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ״ל (שהיה אשכנזי) קם על מקומו
והודיע שאם תבוטל השחיטה הספרדית בירושלים ,יקום הוא ויקים גוף שיקפיד על
ענייני השחיטה כדעת מרן ומנהגי הספרדים .ולכן תהילות לאל יתברך ירדה הצעה זו
לטמיון .וכיום ניתן להשיג בשפע בשר כשר "חלק" אף לדעת מרן השולחן ערוך ,וכפי
שיבואר בהלכה הבאה.



פרק יח
מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א
(המשר) דין בשר "חלק" ,והאם מותר לספרדי לאכול בשר כשר שאינו "חלק" בשמחה
משפחתית וכדומה
בהלכה הקודמת ביארנו מהו בשר חלק ,ושלדעת מרן השולחן ערוך חובה להחמיר לאכול
דווקא בשר חלק ,ושהרמ״א כתב שאף על פי שזוהי קולא גדולה ,מכל מקום מנהג רבים
מן האשכנזים להקל בזה.
והנה יש לדעת שלא בכל מקום שמפרסמים שהבשר הוא "חלק" או "גלאט" או "שיטת
בית יוסף" אמנם כך הוא הדבר ,ולדאבון הלב ,ישנם גופי כשרות מפורסמים שמוצאים
לעצמם היתרים שונים ומפוקפקים מאד למכור בשר שאינו חלק ,ולכתוב עליו שהוא
חלק( ,וכמו שמוכח בשו"ת תשובות והנהגות חלק ד .שבהכשר בד"ץ מסוים הטוען
שהבשר שנמכר תחת השגחתו הוא "חלק" ,הדבר אינו כן כלל) ולכן אין לספרדים ובני
עדות המזרח ,וההולכים על פי דעת מרן לקנות בשר אלא אם הוא נמצא תחת השגחה
מוכרת שסומכים עליה גדולי הדור הספרדים ,הבקיאים ומצויים במנהגי הספרדים על פי
דעת מרן הבית יוסף.
ועתה נבאר אם אדם נמצא בסעודת מצוה ,כגון שמחת נישואין ,ומוגש לפניו בשר כשר
שאינו "חלק" ,האם יכול להקל לאכול מבשר זה.
והנה בשו"ת דבר שמואל (להגאון רבי שמואל אבוהב ,מגדולי חכמי הספרדים באיטליה,
לפני כארבע מאות שנה ,והיה אב בית הדין בוונציה ,והיה מראשי הלוחמים במשיח השקר
שבתאי צבי שר"י ,וכל חכמי דורו מריצים לפניו את שאלותיהם ),נשאל ,אודות ספרדים
שהולכים לערי אשכנז ,אם יכולים לאכול משחיטתם ,או מאחר שהספרדים מחמירים
בבדיקת הריאה יש להם להחמיר שלא לאכול בשר .והשיב ,שאם לא ידוע בבירור שהייתה
סירכא בריאה שמעכו אותה כמנהג האשכנזים ,יש להקל לאכול מאותו הבשר ,כיוון שיש
לתלות שמא הייתה הבהמה כשירה ,ושמא הלכה כהמיקלים ,ולכן אף שמנהג הספרדים
להחמיר בזה מאד ,מכל מקום במקום שמתארח יכול להקל לאכול מבשר זה ,וכן פסק מרן
הרב עובדיה יוסף שליט"א ,שמותר לספרדי לאכול בשר אצל אשכנזי כשמתארח אצלו.
והמחמיר תבוא עליו הברכה .ובפרט יש להקל בזה בסעודת מצוה.

פרק יט
סדר קליפת הסירכות חלק ד:
איסור סירכות לאשכנזים על פי מרן הצה"ק מרן הרב
עובדיה יוסף זצוקללה"ה ביביע אומר חלק ה' יורה דעה
סימן ג ע"מ קנז-קסא (עם הערות והוספות בעזרת ה')
עניין הסרכות :הרב עובדיה יוסף
נשאלתי מאדם ירא שמים ,בהיות שלפי מנהגינו בארצנו הקדושה אין אנו אוכלים מבשר בהמה
אלא אם כן הוא בשר חלק (גלאט) ,בלי חשש סרכות כלל ,וכדעת מרן השולחן ערוך שקבלנו
הוראותיו ,והנה הוזמן לסעודת מצווה שעורך אחד ממשפחתו ,שקונה סתם בשר כשר מן השוק,
אם רשאי לאכול שם מפני כבוד משפחה מבלי לחקור אם הבשר חלק ,או לא.
א .פתח דברי יאיר להודיע בקיצור נמרץ חומר העניין ,כי בעוונותינו הרבים כמעט שנשתכח הדבר
גם מאנשים החרדים לדבר ה' ,והמדקדקים במצוות ,ואילו כאן מחוסר ידיעה פשתה המספחת
לאכול סתם בשר כשר ,שהוא בחזקת שהוכשר ע"י מיעוך ומשמוש הסרכות או קילוף בצפורן
וכיוצא בזה ,ואינם נזהרים לדרוש מהקצב אך ורק בשר שחתום עליו חלק או גלאט ,וכגון זה
מצווה רבה להודיע ,ובפרט לנו הספרדים ועדות המזרח שהולכים אחר שיפולי טליתו של מרן
זכרו לברכה ,שכל הפורש ממנו כפורש מן החיים .ובתשובת הרשב"א ]( [2סי' שד) ,נשאל ,אם
מותר למשמש באצבעותיו בסירכא שנמצאת במקום שאסרו חכמים ,לראות אם תהיה נימוחה ואז
נכשיר אותה ,או לא ,והשיב ,דבר זה צריכים להתרחק ממנו הרבה ,ואנו גערנו מאוד במי שעושה
כן ,ואם יעשה אחד בינינו כדבר הזה אנו מסלקים אותו מן השחיטה לאחר התראה ,לפי שאין עיקר
ויסוד לזה בתלמוד ,וכי אין סירכא אלא אם היא כעבות העגלה? ] [3או איזה שיעור נקבע לדבר,
ויש משמוש אצבעות שאפילו הריאה והקנוקנות ימחו בכך ,סוף דבר אין להקל בזה בשום צד כלל.
עד כאן.
וכך כתב הרשב"ץ ] [4בספר יבין שמועה (די"ט רע"ב) בשם הרשב"א ,ושכל העושה כן כאילו מאכיל
טרפות לישראל ...וכך פסק הטור והשולחן ערוך (סי' לט ס"י) ,שכל מקום שאסרו סרכות הריאה
אין הפרש בין שתהא הסירכא דקה כחוט השערה בין שתהא עבה וחזקה ,ולא כאותם שממעכים
ביד ואם נתמעכה תולין להקל ,וכל הנוהג כן כאילו מאכיל טרפות לישראל .עד כאן.

זטר
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אך הרמ"א ]( [5שם סי"ג) כתב ,ויש מתירין למשמש בסירכות ולמעך בהן ,ואומרים שסירכא אם
ימעך בה אדם כל היום לא תנתק ,ולכן כל מה שתתמעך תולין להקל שאין זו סירכא אלא ריר
בעלמא ,ואף על פי שקולא גדולה היא ,כבר נהגו כן במדינות הללו ואין למחות בידם .עד כאן.
...והנה גם הרמ"א הזהיר שלא למעך בכוח ,כי אם בנחת ,שלא ינתק הסירכות .עיין שם... .וכתב
השל"ה ]( [6בשער האותיות דף נ ע"ד) ,בעניין מיעוך ומשמוש בסירכא שנתפשט הנגע בהרבה
מדינות בחו"ל להקל בזה ,כבר כתב הרשב"א שהעושים כן כאילו מאכילין טרפות לישראל וכך
כתב רבינו ירוחם בשם רבינו תם וגדולי האחרונים ,ואף שמובן מדברי הרמ"א ביורה דעה סימן
לט שאין הדבר כשר ,מכל מקום לא מיחה ,כי כן דרכו שלא לסתור מנהג שנהגו בו .אמנם קנאת
ה' צבאות תעשה זאת לבלתי שמוע אל המנהג הרע הזה ,כי אפילו בנענוע הריאה שהורה מר
יעקב גאון ,רבו החולקים עליו( .ע' בב"י שם) .ואתם הבנים בני ,הנני מצווה אתכם שלא תאכלו
בשר הנכשר מכוח מיעוך ,ולא תקנו בשר מהטבח עד שתדרשו ותחקרו אחר זה .וכן מנהג יושבי
ארץ ישראל וכל תפוצות ישראל היושבים במלכות תוגרמא להטריף .עד כאן.
והחכמת אדם ] [7בספר שערי צדק (שער משפטי הארץ פרק יא סי' כו) ,כתב ,בדין מיעוך
הסירכות ,שבארץ ישראל הולכים אחר פסק השולחן ערוך שאסור למעך ,ובני האשכנזים נהגו
אחר הרמ"א ,בכגון זה כופים לאשכנזים שינהגו כמו הספרדים ,משום בל תתגודדו ,לא תעשו
אגודות אגודות .והסביר בבינת אדם ,משום שארץ ישראל אתר של הרמב"ם והשולחן ערוך,
והרי אף בחו"ל צווחין ככרוכיא על מיעוך הסירכות ,ומי יתן שיוכלו לבטל המנהג הרע הזה ,ואם
כן איך יעלה על הדעת לנהוג קולא זאת בארץ ישראל .ומן הראוי שכל החכמים יתקבצו לגדור
גדר לבל ישמע עוד כזאת ,ולהתרות בשוחטים על זה ,ואם לא ישמעו יצוו לרודפם ולהבדילם
מקהל ה' עד שיקבלו .ותבוא עליהם ברכה .עד כאן .אתה הוראת לדעת כמה החמירו גדולי
ישראל בזה והגדילו המדורה לרדוף את השוחטים המקלים בזה שמאכילים טרפות לישראל.
והן עתה מה נדבר ומה נצטדק כי אין פוצה פה ומצפצף נגד המקלים בזה ,עד שמרעה אל רעה
יצאו להתיר מיעוך ומשמוש בכוח גדול ויד חזקה ,וקילוף בצפורן ,וכבר כ' הגאון תורת יקותיאל
]( [8סי' לט סק"ו) ,כי עתה רבתה המספחת להסיר הסירכות שלא כדת של תורה ,וכל אחד
מהשוחטים תולה קלקלתו ברבותיו ,ותמה אני מאד על חכמי הדור ,מדוע שרים עצרו במלין,
ובפרט באיסור דאורייתא ,ולפי עניות דעתי הם מאכילים טרפות לישראל ,וצריך להתרחק אף
מהכלים שלהם ,שלא הקל רמ"א אלא בנימוח ע"י משמוש בנחת וכו' .עיין שם.
...והנה ידוע מה שכתב בתשובה מאהבה ] [9חלק ג (סי' שכ) בשם רבינו הגאון מהר"י לנדא
] [10זכר צדיק לברכה ,בעל נודע ביהודה ,כי הנה ברוב השולחן ערוך דעת מרן המחבר להקל,
והרמ"א מן המחמירים ,ולעניין מיעוך ומשמוש בסירכות הריאה מוחלפת השיטה ,מרן המחבר
מחמיר ,והרמ"א מקל ,והלוואי שהיו חכמי ישראל מסכימים להיפך (כלומר :שיסכימו לפסוק
בכל מקום כדין מרן המחבר) .כי רבו המכשולים בעוונותינו הרבים ע"י קולא זו ,מה שאין כן
בכל הקולות שזכר מרן המחבר השולחן ערוך ,אלא שכבר קבלנו הוראות הרמ"א .עד כאן.
ובאמת שהיה מן הדין ,שעל כל פנים ,בארץ ישראל שמרן הבית יוסף הוא מרא דאתרא ,וגם
האשכנזים בדורות הקודמים נהגו בזה כדבריו ,כמו שכתב השל"ה הנזכר לעיל ,להמשיך גם
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זיר

בדורות אלו באיסור זה למנוע מיעוך ומשמוש ,ומכל שכן קילוף בצפורן וכיוצא בזה .ואפילו
בעיר שרוב תושביה כיום אשכנזים ,כל שתושביה נהגו מתחילה להחמיר ,ראשון ראשון שבא
להם מארצות אשכנז עליו לנהוג כמנהג ארץ ישראל ,וכמו שכתב מרן בשו"ת אבקת רוכל (סי'
ריב) ,שעיר שבאו לדור בה ספרדים ואשכנזים ,והספרדים היו מרובים על האשכנזים ,והיה על
האשכנזים לנהוג כמנהג הספרדים בין להקל בין להחמיר ,מאחר שאין דעתם לחזור ,וכן עשו,
הגם שאחר כך נתרבו האשכנזים על הספרדים ,צריכים האשכנזים לנהוג כמנהג הספרדים גם
להקל ,לפי שהאשכנזים הראשונים בטלו לגבי הספרדים אשר קדמו להם ,והיו להם כאילו
כולם ספרדים ,והאשכנזים הבאים אחר כך בטלים לגביהם ,ועל פי זה נתבאר שפשוט יותר
מכביצה בכותח (מאכל מחלב חמוץ במלח ופירורי לחם -ביטוי תלמודי זה משמעותו 'ברור
לגמרי') שהאשכנזים שבנידון שלנו רשאים לאכול מבדיקת הספרדים בעיר ההיא ,ולא עוד
אלא שאם באו להחמיר על עצמם אינם רשאים ,מפני הלעז ומפני המחלוקת .עד כאן.
...ועיין בשו"ת דבר משה תאומים ]( [11סי' לח) ,בתשובת הרב הגאון מהר"ש העליר ],[12
מטבריה ,שכתב ,ומה שיש טוענים שכיוון שיש פוסקים המתירים לצייר בארון הקודש דמות
אריה וצבי וכיוצא בזה ,וכן נהגו בכמה מקומות בחו"ל ,והואיל וקהילות האשכנזים בעיר הקודש
צפת יש להם בית דין בפני עצמם ,והם רבים יותר מקהילות הספרדים ,אינם חייבים ללכת אחר
מנהג הספרדים שנהגו להחמיר בזה ,אלא יכולים לנהוג כקולותיהם וכחומרותיהם שנהגו בהם
במדינתם בחו"ל ,ואין בזה משום לא תתגודדו ,ולא משום אל ישנה אדם מפני המחלוקת ,אולם
הנה בשו"ת אבקת רוכל (סי' ריב) מבואר ,שאף על פי שקהל האשכנזים מרובים על הספרדים,
בטלים הם בכל מנהגם לספרדים ,כיוון שלא באו אלא מעט מעט ,וראשון ראשון בטל וכו'.
אמנם באבקת רוכל (סי' לב) מוכח שיש לחלק בזה ,כלומר שהדבר הזה ,כשקהל האשכנזים
מעורב יחד עם הספרדים ,מה שאין כן כשהם מחולקים לגמרי ,ויש להם בית דין בפני עצמן,
אולם חילוק זה שייך דווקא כשבאו קהל גדול ביחד ,מה שאין כן כשבאו ונתלקטו אחד אחד,
אפילו נתרבו ונעשו קהל בפני עצמם ,יש להם לנהוג כמנהג הספרדים לכל דבר עיין שם.
ומבואר בתשובת הגאון ר' בנימין מרדכי נבון ] ,[13בעל שו"ת בני בנימין ,שפה עיר הקודש
ירושלים התושבים הוותיקים היו רק מקהלות ספרד ,ורק מזמן הרב המופלא ר' מנחם מנדל
תלמיד הגר"א התחילו לבוא מעט מעט מאחינו בני ישראל האשכנזים ,עד שנעשה קהל גדול
בפני עצמם ,ואפילו הכי כי יהיה להם דבר למשפט באים לפני בית דין הספרדים ,ורק מזה
כשתי שנים שפרצה מחלוקת והושיבו בית דין בפני עצמו מעדות האשכנזים ,ולפיכך יש להם
לנהוג כמנהג הספרדים .עיין שם...
ב .נחזור פנינו לנידון שלנו ,כי הנה בשו"ת דבר שמואל אבוהב ]( [14סי' שכ) נשאל ,אודות
ספרדים שהולכים לערי אשכנז ,אם יכולים לאכול משחיטתן ,או מאחר שהספרדים מחמירים
יותר בבדיקת הריאה יש להם להחמיר כחומרי מקום שיצאו משם .והשיב ,שאם ידע האורח
שנמצאת ריעותא באותה בהמה ,יש לו להימנע מאכילתה ,מבלי שירגישו בטעם חומרתו ,אלא
יתלה המניעה בסיבה אחרת .ומעשים בכל יום בכמה תמימי דרך ההולכים בתורת ה' שנמנעים
ממאכלות ומשקים שנוהגים בהם איסור ,מבלתי הודע סיבת מניעתם .אבל בסתם בשר כשר
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הנאכל באותן מקומות נראה פשוט שאין להחמיר מספק פן נמצאת ריעותא באותה בהמה,
כיון שעיקר בדיקת הריאה מדרבנן ,ואם בא כלב או גוי ונטלה והלך לו הבהמה מותרת ,ואין
חוששים לומר שמא נקובה או סרוכה היתה...
הרב עובדיה יוסף ,עמין הסירכות ,שו"ת יביע אומר ,ירושלים :מאור ישראל ,1974 ,חלק ה  ,יורה
דעה סימן ג ,עמ' קנז-קסא
] [1לנוחות הקריאה תרגמנו ארמית לעברית ופתחנו ראשי תיבות .לפי הצורך הוספנו מילות הבהרה
בסוגריים.
] [2הרשב"א – רבי שלמה בן אדרת ( ,)1310-1235מגדולי הפוסקים בספרד.
] [3כלומר ,האם סירכה האסורה היא רק סירכה חזקה כמו עבות העגלה (חבלים המושכים את העגלה)
שמושכין בה ואינה יכולה להתנתק? הרי ברור שגם בפחות מכך יש לאסור הסרכות.
] [4הרשב"ץ – רבי שמעון בן צמח דוראן ( ,)1444-1361מגדולי הפוסקים באלג›יריה
] [5הרמ"א – רבי משה איסרליס ( ,)1572-1520מגדולי הפוסקים בפולין ,מחבר ההגהות על השולחן
ערוך.
] [6השל"ה –א רבי ישעיה הורביץ ( ,)1630-1558מגדולי חכמי אשכנז ,מחבר ספר שני לוחות הברית.
] [7החכמת אדם – רבי אברהם דנציג ( ,)1820-1748מגדולי הפוסקים בפולין .מחבר ספר חכמת אדם
על שולחן ערוך יורה דעה .ספרו שערי צדק דן בהלכות התלויות בארץ.
] [8תורת יקותיאל – רבי רפאל בן יקותיאל זיסקינד כ"ץ ( ,)1803-1722מפוסקי אשכנז ,חיבורו תורת
יקותיאל הוא פירוש לשולחן ערוך יורה דעה.
] [9רבי אלעזר פלקלש ( ,)1826-1754תלמיד הנודע ביהודה ,ראו ההערה הבאה.
] [10מהר"י לנדא – רבי יחזקאל לנדא ( ,)1793-1713מגדולי הפוסקים האשכנזים בדורות האחרונים,
חיבר שו"ת נודע ביהודה.
] [11דבר משה תאומים –רבי משה תאומים ( נפטר ב ,)1884-מגדולי הפוסקים בגליציה ,חיבר שו"ת
דבר משה.
] [12מהר"ש העליר  -רבי שמואל העליר ( ,)1884-1803עלה לארץ מגליציה והיה למנהיגה של הקהילה
האשכנזית בצפת.
] [13רבי בנימין מרדכי נבון ( ,)1852-1788מגדולי החכמים והמקובלים בארץ ישראל בזמנו.
] [14דבר שמואל אבוהב – רבי שמואל אבוהב ( ),1694-1610מגדולי הרבנים בוונציה ,חיבר ספר שו"ת
דבר שמואל.
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טיר

ממרן עובדיה יוסף זצוקללה"ה
הלכה ל  -יום שני  ,22אייר 11/05/2015 - 5775

בשר חלק
על פי דת תורתינו הקדושה ,מותר לבני האדם לאכול בהמה או עוף טהורים ,שנשחטו כדת
וכהלכה ,אולם ישנם פרטי דינים רבים ,הנוגעים להלכות "טרפות" ,והם מומים וחולאים שונים
העלולים להמצא בבהמה או בעוף ,שאם הם אמנם נמצאים בו ,אסור על פי ההלכה לאכול את
הבשר ,והרי הוא "טריפה" .ובפרט יש לבדוק את הריאות של הבהמה ,שבהן מצוי מאד סימני
טרפות.
ובכלל הדברים האוסרים את הבהמה ,הן "הסירכות" (כעין חוטים הנמשכים מן הריאה מצד
לצד ,שאם נמצאת סירכה בבהמה ,הרי זה סימן שהיה נקב במקום ההוא ,שנסתם אחר כך על
ידי הסירכה) .ובבדיקת הסירכות ,ישנן סירכות בעיתיות שיש בהן שאלה על פי ההלכה ,אם
להכשיר את הבהמה או להטריפה.
ודנו רבותינו הקדמונים ,בסירכא שנמעכת בקלות על ידי העברת היד ומשמוש בסירכא ,ואז
מתנתקת הסירכא ,שיש אומרים שאין לסירכא כזו דין "סירכא" כלל ,שאינה אלא "ריר" הנמשך
מצד לצד בריאה ,ורק סירכא שאינה נקרעת אפילו בהעברת היד ,דין סירכא יש לה.
וכך נשאל רבינו הרשב"א ,האם יש להקל בסירכות כאלו או לא ,והשיב לשואלים בזו הלשון:
גם זה ,אחד מן הדברים שצריכים אתם להתרחק ממנו הרבה ,ואנו גערנו הרבה במי שעושה כן
(שממעך סירכות בידו) ואם יעשה (שוחט ובודק) אחד בינינו כזה ,אחר התראה (אחרי שנתרה
בו פעם אחת) נסלק אותו .לפי שזה העניין (היתר העברת היד ומעיכת הסירכות ,בטענה שאינן
אלא רירין) ,לא מצאנוהו בשום מקום בתלמוד ולא ידענו לו עיקר ,וכי אין סירכא אלא אם היא
כעבות העגלה שמושכין בה ואינה יכולה להתנתק? (דהיינו ,וכי לא נחשבת הסירכא ,סירכא
כדי להטריף את הבהמה ,אלא אם היא עבה כמו החבלים שמושכים בהם את הסוסים) ,סוף
דבר ,אל תשמעו להקל בדבר זה בשום צד כלל .עד כאן דברי הרשב"א.
ורבינו הרשב"ץ (רבי שמעון בר צמח) כתב ,שכל העושה כן ,למעוך הסירכות בידו ,כאילו מאכיל
טריפות לישראל .וכן פסק מרן רבינו יוסף קארו זלה"ה ,בשלחן ערוך (חלק יורה דעה סימן ט"ל
סעיף י) ,שכל מקום שאסרו סירכת הריאה ,אין הפרש בין שתהיה הסירכא דקה כחוט השערה,
בין שתהיה עבה וחזקה מאד ,ולא כאותם שממעכים ביד ואם נתמעכה תולים להקל ,וכל הנוהג
כן ,כאילו מאכיל טריפות לישראל.
אולם הרמ"א (בסעיף יג) ,שבני אשכנז הולכים אחר הוראותיו ,כתב בזו הלשון :ויש מתירין
למשמש בסירכות ולמעך בהם ,ואומרים שסירכא (שאוסרת ,דהיינו שאינה סתם ריר) ,אפילו
אם ימעך בה אדם כל היום ,לא תנתק ,ולכן כל מקום שיתמעך תולין להקל ,ואומרים שאינו
סירכא אלא ריר ,ואף על פי שהיא קולא גדולה ,כבר נהגו כל בני מדינות אלו ,ואין למחות בידם
מאחר שיש להם על מה שיסמוכו .עד כאן לשונו.
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ומה שכתב הרמ"א שיש להם על מה שיסמוכו ,כוונתו לרבינו הרא"ש ,שהזכיר שכך הוא מנהג
אשכנז ,למעך הסירכות ביד ,וכך לבדוק אם מדובר בסירכא או בריר בעלמא .וכן פסקו להקל
המהרש"ל והש"ך ועוד רבים .ובשר כזה שאין בו סירכות כלל נקרא בשר "חלק" ,ובשר שנמצאו
בו סירכות שנמעכות ביד נקרא "כשר" ,ואם אינן נמעכות אפילו ביד ,הבשר מוגדר "טרף”.
והדבר ברור ,שהספרדים ובני עדות המזרח ,אשר קבלו עליהם הוראות מרן הבית יוסף,
מחויבים ליזהר מאד בדבר זה ,להחמיר שלא לאכול מבהמה שנמצאו בריאתה סירכות ואפילו
אם הן דקות כחוט השערה .ורבותינו הספרדים החמירו בזה מאד.
ואחד הדברים היסודיים שעמד עליהם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ותיקנם לכל ישראל,
שהיה עומד ומזהיר הרבה מאד ,שישמרו הספרדים ,וכל מי שיראת ה' נוגעת אל לבו ,שלא
לקנות מן הבשר שאינו "חלק" ממש ,משום שלדעת רוב הפוסקים ,ועל צבאם מרן השלחן
ערוך ,יש בדבר נגיעה באיסור תורה ,ובאכילת טריפות .ואף מה שנהגו להקל בזה באשכנז ,לא
היקלו בזה אלא מחמת שעת הדחק הגדולה שהיתה בימים ההם ,וכמו שכתב הרמ"א ,שהיא
קולא גדולה מאד ,אבל בזמן הזה שהבשר החלק מצוי בשפע ,ראוי ונכון מאד גם לבני אשכנז,
להחמיר בדבר ,שלא לקנות בשר ,אלא שהוא "חלק" ,שנבדק כדת וכהלכה.
ומעשה היה לפני כשישים שנה ,שהיו אנשים שהציעו לאחד את קהילות הספרדים והאשכנזים
בירושלים (שהיו ביניהם סכסוכים רבים בענייני השחיטה והשוחטים) ,ולהנהיג בירושלים את
כל השחיטה על פי מנהג האשכנזים ,ובכלל זה גם ההיתר הנ"ל בעניין מעיכת הסירכות ,והגאון
הצדיק הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל ,שהיה מפורסם במידותיו התרומיות,
הסכים להצעה זו בחפצו להרבות אהבה ושלום בין הקהילות השונות בירושלים ,אף על פי
שעל פי הצעה זו גם הספרדים יאכלו מבשר שיש בו סירכות הנמעכות ביד.
כאשר עלתה הצעה זו על ידי הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל ,בעת ישיבת מועצת הרבנות
הראשית ,עמד רבה של ירושלים מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל (שהיה אשכנזי) ,קם
על מקומו והודיע ,שאם תבוטל השחיטה הספרדית בירושלים ,יקום הוא ויקים גוף שיקפיד
על ענייני השחיטה כדעת מרן ומנהגי הספרדים .ולכן תהילות לאל יתברך ירדה הצעה זו מן
הפרק .וכיום ,לאחר השתדלות מרן רבינו זצוק"ל ואחרים ,מצוי מאד על ידי גופי כשרות שונים,
שמייצרים בשר שנבדק כהלכה ,והינו "חלק" אף לדעת מרן הבית יוסף.
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מצוה גדולה לזכות את הרבים
לפרסם את הלימוד שו"ע אורח חיים – מחבר עם רמ"א
בבתי כנסיות – בבתי מדרשות – בשמחות – לכל החברים וידידים
ולכל אחד ואחד מישראל – לזכות את הרבים להיות "בן עולם הבא"
ע"י לימוד "הלכה" בכל יום – שהוא תורה לשמה

וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

הפצה ראשית:
MIFAL ORACH CHAYIM
4620 12 AVE.
BROOKLYN NY 11219
1 (347) 683-5939

גכר

הבדצים והסכינים
ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים







gG








gG








–
 
לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים בדקות
ספורות בלבד – ולזכות להיות בן עולם הבא
תשרי תשס"ו לפ"ק – ברוקלין ניו יארק יצ"ו
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד

תערוך לפני שולחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה



הבדצים והסכינים

–


–


דכר

הבדצים והסכינים






  
  
    
מוד הַ זֶה
שיְ ִב ֵ
מודְ ּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
רוצֶ ה לִ לְ ֹ
ִהנְ נִ י ֹ
יאנִ י הַ ּ ַתלְ ּ
יעת
רותְ ,ולִ ֵ
ש ֹ
דות יְ ׁ ָ
ידי ִמ ֹ
עשהְ ,ולִ ֵ
ידי ַמ ֲ ׂ ֶ
לִ ֵ
ידי יְ ִד ַ
שא ְּב ִר ְ
יך
קוד ׁ ָ
חוד ּ ְ
שה לְ ׁ ֵ
עו ׂ ֶ
תו ָרה .וַ ה ֲֵרינִ י ֹ
הַ ּ ֹ
שם יִ ּ
שם
יה ְּב ׁ ֵ
הוא ּ ְׁ
ּ
וש ִכינְ ּ ֵת ּ

שם אדנ"י
וב ׁ ֵ
יהו"ה ּ ְּ

ילו
ֶעלָם ִּב ְד ִח ּ
ִמ ְתיַ ח ֲִדים יאהדונה"י ַעל יְ ֵדי הַ נ ֱ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל.
חודא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
ימו ְּביִ ּ ָ
ּ ְור ִח ּ

הכר

הבדצים והסכינים
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–
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וכר

הבדצים והסכינים

ֵספֶ ר

ֶּבן
עוֹ לָ ם
הַ ָּבא

זכר

חכר

הבדצים והסכינים



מצוה גדולה לזכות את הרבים
לפרסם את הלימוד שו"ע אורח חיים – מחבר עם רמ"א
בבתי כנסיות – בבתי מדרשות – בשמחות – לכל החברים וידידים
ולכל אחד ואחד מישראל – לזכות את הרבים להיות "בן עולם הבא"
ע"י לימוד "הלכה" בכל יום – שהוא תורה לשמה

וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

הפצה ראשית:
MIFAL ORACH CHAYIM
4620 12 AVE.
BROOKLYN NY 11219
1 (347) 683-5939

טכר

הבדצים והסכינים
ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים


–
––
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––




gG

––



gG

––



gG

––



gG

––



gG

––




gG

גם הצגנו בתחלת הספר "קונטרס לוח הטבלאות" לי"ב חדשי השנה
ללימוד כל סדר שו"ע או"ח היומי מחבר עם רמ"א במעגל השנה
:יוצא לאור בעזהשי"ת על ידי

מפעל עולמי ללימוד שו"ע או"ח – מחבר עם רמ"א
 לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים:מטרת המפעל
! ולזכות להיות בן עולם הבא- בדקות ספורות בלבד

חשון תשס"ה לפ"ק – ברוקלין ניו יארק יצ"ו

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד

תערוך לפני שולחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה



הבדצים והסכינים
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לר

הבדצים והסכינים

אלר
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הבדצים והסכינים
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בלר



          
         



 




  
 


 



 

  
   
   
 

  



הבדצים והסכינים

גלר
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הבדצים והסכינים
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דלר
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הלר

הבדצים והסכינים
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הבדצים והסכינים
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ולר
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הבדצים והסכינים

זלר
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הבדצים והסכינים

–  



          
            
         



 



          
          
        
           
           
         

       
        
          
        


 





 



חלר

הבדצים והסכינים

טלר
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הבדצים והסכינים
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מר

אמר

הבדצים והסכינים
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הבדצים והסכינים
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במר

