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חלק ז' ב'

אדמורי"ם,  התורה,  גדולי  מועצות  נשיאי  של  תורה  בדין 
רבנים, ראשי ישיבות, מנהיגי ישראל, ראשי עיר, משפיעים 
ומחזירי  רדיו,  ותחנות  הטלפון  על  בשיעורים  גדולים 
כמה  לפי  נידון  אחד  כל  רדיו,  תחנות  מנהיגי  בתשובה, 

אנשים ששומעים בקולו, והיה יכול להשפיע עליהם!!!

�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

אלול תשע"ה



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

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

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

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

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

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  אשאלות

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ז-ב חלק 

מעלה  של  דין בבית דין הפסק
אדמורי"ם, התורה, גדולי מועצות נשיאי של תורה בדין

משפיעים עיר, ראשי ישראל, מנהיגי ישיבות, ראשי רבנים,
ומחזירי  רדיו, ותחנות הטלפון על  בשיעורים גדולים

רדיו תחנות מנהיגי בתשובה ,

להשפיע  יכול  והיה בקולו, ששומעי  אנשי כמה לפי  נידו אחד כל 
!!!עליה

מיליו עד   מיליו חצי  לה יש רדיו תחנת מנהיגי  [למשל
לה שיש  גדולי רבני ,יו כל ששומעי  אנשי
אלפי עשרות על אדמו"ר איש, מיליו חצי על השפעה
ראש איש, 30,000 על  שהשפעתו  גדול ישיבה ראש איש,
נילמח לעזור  [למשל העיר  כל  על  השפעה לו שיש עיר
זוהר פרי בחלוקת עזרה ולתת  הקדוש, הזוהר  לחלוקת
לשומעי לומר וג ,תקציבי הרבה לה יש העיר, לכל
[בשמי אות ידונו  זה ולפי  ,ביו זוהר  דקה ללמוד לקחו

את ישאלו מעלה של  די שבית  שאלות  על  רק כעת נתרכז
של  הכשרות  על  שנה , 120 אחרי  מהאלמי האדמו"ר

! הדי  מ עצמו  את  לפטור כדי השחיטות 

מע רי   "ז:)דאמר  יטי) למד  מ תי" נ "ני : ְְְְִִִִִִִַַַַָָ
להע ל את לפטר  יכ לני אמר : מ דל, וכח ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹרתי,

.יה מה:)מ הע למת.( ה קמי   אנ : מע ר י אמר  . ְִִִִִֵַַַָָָָָֻ
קכ"ח.) מכל (ח"ג,  האד כל את מטהר  הקדוש והזוהר .

.החטאי
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בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ב

מעלה  של  דין בבית ותשובות שאלות
שליט"א מהאלמין האדמו"ר של  הנפש וחשבון

דין : ודםבית חלב וטריפות נבילות מאכילת ישראל בני  אחינו את  הזהרת ?האם

שליט"א: מהאלמין על האדמו "ר רש"י פירוש כמו חיבור לעשות התחלתי 
אני  מה חושב אני ופתאום  תורה, חידושי ועוד  חלק, והדפסתי  הש"ס, כל

מעלה של  דין  בבית עםיענה לכל  והנחת הש"ס. על פירושים חסר האם ?
פירוש  לעשות רוצה שאתה בגלל ודם, חלב  וטריפות נבילות לאכול ישראל

דף  על דף הש"ס כל על יכו יפה והייתי בקלות,? הש "ס כל  פעמים  7 לגמור  ל 
וטריפות מנבילות ישראל עם את להציל הכל  !והנחתי 

ולהיוודע : להודיע 

כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר  אי

וכסף א. כסף , ולוקחים וכו' גדולה בכמות שוחטים  כי  טרף שהבשר להיות יכול 
זיוף  ויש  טרף. בבשר  כשר  בשר  שהחליפו סיפורים הרבה ויש  "מכשיר",

וכו'. וכו' חותמות

90%] כלל. כשר  עוף בשר לא זה ובאמת מהערבים , מוברח שזה להיות יכול  ב.
מערבים] בא

שזה החלב  בניקור  וגם סירכות ובדיקת בשחיטה גם בעיה יש בהמה בבשר  ◌ֶ◌ֵג.
רב  היום מכיר לא אני - רב  הערב של  התירוצים לכל תאמין [ואל כרת, איסור
מדבר ש"ח מיליוני של  הכסף כשר , לך אומר ואם הכשרות על שנאמן אחד 
אין  ואומר  שמספר  שליט"א לנדא הרב מהגה"צ של וידיואו יש  גרונו] מתוך 
הולך , זה ככה  ומסיים אחד סיפור לך ומספר העולם בכל  כשרה בהמה בשר

תנאים. ועוד  ועוד

גדול. נסיון  לו  ויש ספרים  הרבה זה  על  כתב האדמו "ר

שבת ועונג שמחה עם כשרה,ומה משחיטה כשר עוף מבשר להתענג אפשר  - ?
עוף) מבשר  וחמין עוף מבשר  מרק אוכל, ובעצמו בכבודו השבת,(האדמו"ר  כבוד כלל נפגם ולא
כשר. בשר לאכול השבת שמחת זוהיא - אדרבה

לקבל. קשה יהיה לא שזה מקווה אני  אמת , שמחפש  לאדם

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  גשאלות

בספר קראקא"עיין שליט"א"בעיר האדמו"ר  שפרסם שהאכילו , שהיה, מעשה
שהיה מה שהיה עד מזה, רבנים שום  ידעו ולא ממש וטריפות  (מגיפהנבילות

לעשותגדולה) צריכים  היו הקצבים ושני וכו', להם  שנודע עד  וכו', תענית וגזרו
גדולה וכו')תשובה ברבים מעשיהם את ולפרסם לעיר  מעיר  בארץ ולנוע  השותף (לנוד ואז ,

מזה: לומדים העליון. בעולם איתו  שהיה מה לו וסיפר בחלום אליו נגלה השני

כל: העבירה.ראשית מן להתרחק האדם חייב כמה עד 

נשגבותושנית : מדרגות מעשיו לאיזה  ידי על הבא בעולם להגיע הצדיק יכול
הזה. בעולם הטובים

במקוםושלישית : כי  הכבוד , כסא עד המגעת תשובה של כוחה גדול כמה
אשר כל ידע ולמען לעמוד, יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי 

ראתה לא עין לשער. ואין לתאר  אין מצוות של שכרן שמתן באפו , !נשמה

הרבנים מזה יודעים ולא אחרא, סטרא ממש שיש מכאן, רואים ידעו,ועוד כן (ואם

יתפרסם) לא שזה כבר  להם מישהו ידאגו עוד  תופסים  יום וכל הרבה, כאלו מעשים ויש .
טריפות. שמאכיל

להנצל . שזכיתם מאד וטוב אוכלים , וממי  אוכלים מה להיזהר חשוב מאד לכן
ח"ו. אסורת במאכלות מלהכשל עצמם וישמרו מזה ידעו שכולם והלוואי

בשגגה". העם לכל כי ישראל בני  עדת לכל "ונסלח

הקדושה  מארצינו  ישיבות  הראשי כל הצדיקים הרבנים כל הם אתם?איפה למה
שיפסיקו  ומצות תורה שומרי ליהודים  מגלים אתם ואין ושותקים, יושבים

מהמנהרות בא  שאינו עוף בשר  רק  לאכול ושידקדקו בהמה, בשר ?לאכול

שותקים  אתם מתי  יתומים?עד  למאות יום יום שקורא מה רואים אינכם האם
אסורות ממאכלות בא שהכל  אומרים וחז"ל  רח"ל, ואלמנות !!חדשים

לשונו: וזה שליט"א: מהאלמין הרב כתב עצה ועוד אין  לכם תדעו ורבותי מורי 
באמת  לו שיש  שמים ירא משוחט ורק קטנה, משחיטה רק  כשר עוף  בשר לאכול

כשר אם יודע  מי העד כי  העיד  שזה ולא טוב , בכשרותסכין לעוסקי  כידוע -
לתאר. אפשר  שאי גרוע כך כל המצב 

העולם.א. בכל כשרה בהמה בשר  אין

הרבנים.ב. כל  עלינו משקרים גדולים שקרים  באיזה תראו כאן

הגדולים.ג. הכי רב  הערב הם המכשירים הרבנים
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יתפרסם) לא שזה כבר  להם מישהו ידאגו עוד  תופסים  יום וכל הרבה, כאלו מעשים ויש .
טריפות. שמאכיל

להנצל . שזכיתם מאד וטוב אוכלים , וממי  אוכלים מה להיזהר חשוב מאד לכן
ח"ו. אסורת במאכלות מלהכשל עצמם וישמרו מזה ידעו שכולם והלוואי

בשגגה". העם לכל כי ישראל בני  עדת לכל "ונסלח

הקדושה  מארצינו  ישיבות  הראשי כל הצדיקים הרבנים כל הם אתם?איפה למה
שיפסיקו  ומצות תורה שומרי ליהודים  מגלים אתם ואין ושותקים, יושבים

מהמנהרות בא  שאינו עוף בשר  רק  לאכול ושידקדקו בהמה, בשר ?לאכול

שותקים  אתם מתי  יתומים?עד  למאות יום יום שקורא מה רואים אינכם האם
אסורות ממאכלות בא שהכל  אומרים וחז"ל  רח"ל, ואלמנות !!חדשים

לשונו: וזה שליט"א: מהאלמין הרב כתב עצה ועוד אין  לכם תדעו ורבותי מורי 
באמת  לו שיש  שמים ירא משוחט ורק קטנה, משחיטה רק  כשר עוף  בשר לאכול

כשר אם יודע  מי העד כי  העיד  שזה ולא טוב , בכשרותסכין לעוסקי  כידוע -
לתאר. אפשר  שאי גרוע כך כל המצב 

העולם.א. בכל כשרה בהמה בשר  אין

הרבנים.ב. כל  עלינו משקרים גדולים שקרים  באיזה תראו כאן

הגדולים.ג. הכי רב  הערב הם המכשירים הרבנים



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ד 

המכשירים.ד. לרבנים להודות צריכים  ישראל  עם של  האסונות כל

כמו ה . הפחות לכל 100% שתבררו עד שיהיה, מי  יהיה רב לשום תאמינו אל
מיליו  כמו  שלכם  הכסף כל מכניס שהייתה דולרבעסק  !!!ן

כל ו. עם כשרה בהמה שחיטת לי שיראה למי $1000 לשלם מוכן אני 
לכם. שיש הבדצי"ם

עליהם.ז. לסמוך שאפשר קטנות שחיטות כמה  רק  יש עופות  שחיטת ואפילו

והנורא הגדול הדין ליום תענו ?מה

ש ח . לכאן הגענו  לשונו: וזה כתב, כבר שליט"א כמעט הרב למה להבין  יכולים
לנו  ונותנים חציר הבשר  כל כי  טרף, הטובים הכי ההכשרים עם הבשר כל

ממש, וטריפות אמרנבילות  לנדא וכבר  הרב כשרשליט"הצדיק בשר שאין א
השחיטה של  הבעיה וכל  כולו, העולם והבעליםבכל  הרבה, ששוחטים

גדולה, אחד  מאפיה בבשר ,הם המסחר ועל המשחטות  על  עולם השולטים אנשי 
שמפחדים  לדבר , מפחדים הצדיקים והרבנים איתם, להתעסק שסכנה התחתון,
ליושנה  עטרה להחזיר  וצריכים המעוררים, את הרגו כבר כאשר אותם, שיהרגו
כי הקדמוניות  בשנים שהיה כמו  קטנות בשחיטות רק להשתמש להתחיל

גדולה וקונטרסיםשחיטה  ספרים 360 זה על לנו  ויש כשרה, להיות  יכולה לא
יכול  לברר הרוצה וכל העולם, בכל  מצויים והספרים  והכשרות, השחיטה על

בירושלים לברר , במקוה כידוע פסולים לא רובם אם  יודע  מי  במקוואות וכן
בהכשר המקוה שיבדוק גדול  מרב  ביקש  זצ"ל  בראנסדורפר  מאיר רבי  שהצדיק

הזה, המקוה  על לו  דופק שהלב  ואמר משפחותשלו אלף כשלושים [משמשים
הרבה כל לנו יש למה חידוש  זה והאם ומצפצף, פה פוצה ואין בשנה,

מרן ?]נושרים הגה"צ  פסקו וכן דאורייתא, פסולה שהמקוה מצא הזה והרב
הרב הגה"צ ולהבחל "ח זי"ע, יוסף עובדיה הרב  הגה"צ  ומרן אלישיב  הרב
כתובים  מסמכים ויש  ישראל , גדולי רבנים הרבה ועוד  שליט"א קניבסקי 

זה  על  מתוקן .והוכחות  לא עדיין והמקוה  שנים, הרבה עברו !!!וכבר 

הקדושהט. בעד שלוחמים הקנאים כל שותקיםאיפה כולם למה אין ? למה ?
האמת את ויגידו  והשחיטות  המקוואות  שיבדקו  אמיתי , וועד יתנו !!?לנו ולא !

הדת מן  היהודים יוצאים זה ידי על אשר נבילות משחיטות לאכול ?.לנו

ג'י. לערך  הדת מן יצאו פיגול, בשר  שהאכילו הקלים שוחטים ידי  שעל ידוע 
מי  בשו"תוחצי  כמבואר רח"ל , יהודים חיים ליון ז')דברי  סי' א' חלק שאין ,(יו"ד

ראינו  הרבים ובעוונותינו הישראלי, הלב שמטמטם אסורות כמאכלות עבירה

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  השאלות

בנבילות  ונתפטמו  שאכלו לוע "ז בארץ  קהילות כמה הדת מן יצאו זה ידי דעל
מן  שנאבדו עד זרות דעות  עליהם  וגברו הקלים , השובי"ם ידי  על וטריפות

מהגה"ק הקהל, אש להבות החוצבים  דבריו  הלבערשטאם עיי"ש, חיים רבי 
"מצאנז  בעל חיים זי "ע ".דברי

אסורותיא. מאכלות שאכלו ידי  על בא ימ"ש הגרמני  הרשע של כוחו כל
מפני  מדה כנגד במדה והיה הגרמני , עמלק נולד ומזה קלים שוחטים שהיו
של  שר שהוא דבר  הבעל של החרב את השחיז כדבעי הסכינים  השחיזו שלא

יהודים מיליוני לשחוט בכוחו היה זה ידי ועל  הגר "ש רח"ל ,עמלק, דרשות (ספר 

מבעלזא רוקח אהרן רבי  מרן הצה "ק כ "ק בשם שליט"א כלזי "ע )שווייצער שכמעט והיום
טרף. הכל  כמעט למה מובן  לכן  רב, מערב הרבנים

הנשרבספריב . עיכוב דרך שעיקר אדלער, נתן רבי הקדוש מהצדיק  מובא
ישראל  עם את שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת
שכתוב  מה ואעתיק ממש , ומיד  תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות בנבילות

"האבי "ב" מספר  ב 'גולה)ממקצת י 'שראל  ב 'ני  א'חינו  תיבות  לדעת(ראשי מהנוגע כתב,
מפ"ב סופר משה ר' ותלמידו אדלר נתן ר' וז"ל: דמיין)בדורנו מקובלים(פראנקפוט

הסטרא חותם ולהכניע דפפד"מ, השוחטים לפסול רצה אדלער נתן ר ' בנסתר,
כל  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך  על בסוד פסולים שוחטים על ששורה אחרא
לברוח והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ם אך משיח , בא רצונו

סו  היה [וזה זהמפ"ב . על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב  שם הבעל ירידת  ד 
מ'קוואות]. ע'ירובין ז'ביחה תיבות ראשי  ארץ, תצעד ב"זע"ם"

משה יג. מטה אחר ,הברית באופן  ד"ה  קצ "א דף בראשית החיים אוצר ועי ' פסח, של  הגדה  (על

עיי"ש ) חי ' לנפש  בבעל ועי ' בהגש"פ, באריכות אסורותוביארתי מאכלות האוכל  שכל כתב, ,
נבנה לא עדיין אשר ביתינו את החריב  מי  וז"ל : צדקינו משיח ביאת  מעכב

בעונינו  עדיין בגלות והשכינה גםבימינו, תמול  גם ישי  בן בא לא מדוע - ?
בספר היום כתוב וכן  וטריפות. נבילות שמאכילים שוחטים עבור  הנשר? ,דרך

הכת"ר בשנת בא לא משיח מה מפני משפט, קלים.ושמרו שוחטים בגלל ?

יהודיםיד. מיליאן וחצי  ג' לערך הדת מן יצאו פיגול  בשר שע "י  וידוע
כמבואר  חיים רח"ל, דברי סי "ז)בשו"ת ח "א כמאכלות(יו"ד עבירה שאין

כמה הדת מן יצאו עי"ז ראינו  ובעווה "ר הישראלי, הלב שמטמטם אסורות 
השובי"ם ידי על  וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו לוע"ז בארץ  קהילות 
דבריו  [עיי "ש הקהל מן שנאבדו עד  זרות דעות עליהם וגברו  הקלים,



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ד 

המכשירים.ד. לרבנים להודות צריכים  ישראל  עם של  האסונות כל

כמו ה . הפחות לכל 100% שתבררו עד שיהיה, מי  יהיה רב לשום תאמינו אל
מיליו  כמו  שלכם  הכסף כל מכניס שהייתה דולרבעסק  !!!ן

כל ו. עם כשרה בהמה שחיטת לי שיראה למי $1000 לשלם מוכן אני 
לכם. שיש הבדצי"ם

עליהם.ז. לסמוך שאפשר קטנות שחיטות כמה  רק  יש עופות  שחיטת ואפילו

והנורא הגדול הדין ליום תענו ?מה

ש ח . לכאן הגענו  לשונו: וזה כתב, כבר שליט"א כמעט הרב למה להבין  יכולים
לנו  ונותנים חציר הבשר  כל כי  טרף, הטובים הכי ההכשרים עם הבשר כל

ממש, וטריפות אמרנבילות  לנדא וכבר  הרב כשרשליט"הצדיק בשר שאין א
השחיטה של  הבעיה וכל  כולו, העולם והבעליםבכל  הרבה, ששוחטים

גדולה, אחד  מאפיה בבשר ,הם המסחר ועל המשחטות  על  עולם השולטים אנשי 
שמפחדים  לדבר , מפחדים הצדיקים והרבנים איתם, להתעסק שסכנה התחתון,
ליושנה  עטרה להחזיר  וצריכים המעוררים, את הרגו כבר כאשר אותם, שיהרגו
כי הקדמוניות  בשנים שהיה כמו  קטנות בשחיטות רק להשתמש להתחיל

גדולה וקונטרסיםשחיטה  ספרים 360 זה על לנו  ויש כשרה, להיות  יכולה לא
יכול  לברר הרוצה וכל העולם, בכל  מצויים והספרים  והכשרות, השחיטה על

בירושלים לברר , במקוה כידוע פסולים לא רובם אם  יודע  מי  במקוואות וכן
בהכשר המקוה שיבדוק גדול  מרב  ביקש  זצ"ל  בראנסדורפר  מאיר רבי  שהצדיק

הזה, המקוה  על לו  דופק שהלב  ואמר משפחותשלו אלף כשלושים [משמשים
הרבה כל לנו יש למה חידוש  זה והאם ומצפצף, פה פוצה ואין בשנה,

מרן ?]נושרים הגה"צ  פסקו וכן דאורייתא, פסולה שהמקוה מצא הזה והרב
הרב הגה"צ ולהבחל "ח זי"ע, יוסף עובדיה הרב  הגה"צ  ומרן אלישיב  הרב
כתובים  מסמכים ויש  ישראל , גדולי רבנים הרבה ועוד  שליט"א קניבסקי 

זה  על  מתוקן .והוכחות  לא עדיין והמקוה  שנים, הרבה עברו !!!וכבר 

הקדושהט. בעד שלוחמים הקנאים כל שותקיםאיפה כולם למה אין ? למה ?
האמת את ויגידו  והשחיטות  המקוואות  שיבדקו  אמיתי , וועד יתנו !!?לנו ולא !

הדת מן  היהודים יוצאים זה ידי על אשר נבילות משחיטות לאכול ?.לנו

ג'י. לערך  הדת מן יצאו פיגול, בשר  שהאכילו הקלים שוחטים ידי  שעל ידוע 
מי  בשו"תוחצי  כמבואר רח"ל , יהודים חיים ליון ז')דברי  סי' א' חלק שאין ,(יו"ד

ראינו  הרבים ובעוונותינו הישראלי, הלב שמטמטם אסורות כמאכלות עבירה

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  השאלות

בנבילות  ונתפטמו  שאכלו לוע "ז בארץ  קהילות כמה הדת מן יצאו זה ידי דעל
מן  שנאבדו עד זרות דעות  עליהם  וגברו הקלים , השובי"ם ידי  על וטריפות

מהגה"ק הקהל, אש להבות החוצבים  דבריו  הלבערשטאם עיי"ש, חיים רבי 
"מצאנז  בעל חיים זי "ע ".דברי

אסורותיא. מאכלות שאכלו ידי  על בא ימ"ש הגרמני  הרשע של כוחו כל
מפני  מדה כנגד במדה והיה הגרמני , עמלק נולד ומזה קלים שוחטים שהיו
של  שר שהוא דבר  הבעל של החרב את השחיז כדבעי הסכינים  השחיזו שלא

יהודים מיליוני לשחוט בכוחו היה זה ידי ועל  הגר "ש רח"ל ,עמלק, דרשות (ספר 

מבעלזא רוקח אהרן רבי  מרן הצה "ק כ "ק בשם שליט"א כלזי "ע )שווייצער שכמעט והיום
טרף. הכל  כמעט למה מובן  לכן  רב, מערב הרבנים

הנשרבספריב . עיכוב דרך שעיקר אדלער, נתן רבי הקדוש מהצדיק  מובא
ישראל  עם את שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת
שכתוב  מה ואעתיק ממש , ומיד  תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות בנבילות

"האבי "ב" מספר  ב 'גולה)ממקצת י 'שראל  ב 'ני  א'חינו  תיבות  לדעת(ראשי מהנוגע כתב,
מפ"ב סופר משה ר' ותלמידו אדלר נתן ר' וז"ל: דמיין)בדורנו מקובלים(פראנקפוט

הסטרא חותם ולהכניע דפפד"מ, השוחטים לפסול רצה אדלער נתן ר ' בנסתר,
כל  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך  על בסוד פסולים שוחטים על ששורה אחרא
לברוח והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ם אך משיח , בא רצונו

סו  היה [וזה זהמפ"ב . על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב  שם הבעל ירידת  ד 
מ'קוואות]. ע'ירובין ז'ביחה תיבות ראשי  ארץ, תצעד ב"זע"ם"

משה יג. מטה אחר ,הברית באופן  ד"ה  קצ "א דף בראשית החיים אוצר ועי ' פסח, של  הגדה  (על

עיי"ש ) חי ' לנפש  בבעל ועי ' בהגש"פ, באריכות אסורותוביארתי מאכלות האוכל  שכל כתב, ,
נבנה לא עדיין אשר ביתינו את החריב  מי  וז"ל : צדקינו משיח ביאת  מעכב

בעונינו  עדיין בגלות והשכינה גםבימינו, תמול  גם ישי  בן בא לא מדוע - ?
בספר היום כתוב וכן  וטריפות. נבילות שמאכילים שוחטים עבור  הנשר? ,דרך

הכת"ר בשנת בא לא משיח מה מפני משפט, קלים.ושמרו שוחטים בגלל ?

יהודיםיד. מיליאן וחצי  ג' לערך הדת מן יצאו פיגול  בשר שע "י  וידוע
כמבואר  חיים רח"ל, דברי סי "ז)בשו"ת ח "א כמאכלות(יו"ד עבירה שאין

כמה הדת מן יצאו עי"ז ראינו  ובעווה "ר הישראלי, הלב שמטמטם אסורות 
השובי"ם ידי על  וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו לוע"ז בארץ  קהילות 
דבריו  [עיי "ש הקהל מן שנאבדו עד  זרות דעות עליהם וגברו  הקלים,



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ו

מובא וכן אש ]. להבות אפרים החוצבים מחנה מהרמב "םבדגל  מכתב  עקב  (פרשת 

ונתפטמו זצ"ל ) שאכלו בגלל המתים בתחיית כפרו  איש אלף ששבעים
כולם את והרג מלך עליהם ובא מהדת שיצאו עד אסורות רח"ל .במאכלות

שוחטיםטו. מעמיד רק  ויחיד, יחיד כל לפתות שלא הס"ם שערמת וידוע
בעל  שכתב מה וראה ברשתו. הכל ועי "ז דיליה, מסיטרא מקום בכל ורבנים

יוסף  יעקב  העולה)תולדות  בד"ה  נשא  יצטרך (פ' שלא היצה"ר התחכם  עתה וזל"ק:
בו, נכשלים רבים אשר  יחיד רק ויחיד, יחיד כל  ברשתו וללכוד ולפתות לילך
וכולם לרבים טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא

עיי"ש. ברשתו, נלכדו 

הרביםטז . שמכשילים ישראל  בקהילות  גדולים רבנים רואים שאנו וזה
בספר מבואר וכבר  חדש, דבר אינו זה בישראל , וטריפות נבילות ומאכילים

תשובה" זצ"ל"שערי יונה השו"ב (ש "ג )לרבינו על משגיח אינו הרב  שאם ,
חס  לישראל טריפות מאכיל בכלל  הרב הוי  חזקתו על עצמו וסומך כראוי

בע  ונתפס ונו.ושלום

ב יז . מובא שורוכן חולין)תבואות מסכת ג'(על  של כסא על יושב שהס"מ
שוחטים רגלים , חזנים , הכל רבנים, לו יש וכך הרבה לעמול צריך ואינו ,

סופרברשותו. חתם ר"ה)ובשו"ת סימן על (או"ח יושב וכסיל זקן שמלך  מבואר
רגלים, ג' של  סופרים כסא שוחטים, [הואחזנים, וכסיל זקן המלך  וזל"ק: ,

רגלים. ג' של כסא על  יושב א'היצה "ר] מחוץ החזנים -רגל  המוליכין
ישראל. כלל תפלות  ב'למחנה וטריפותשוחטים -רגל נבילות המאכילים

ישראל . ג'לבני צריך סופרים -רגל לא ותו פסולים, ומזוזות תפילין הכותבים
עכל"ק.לכלום,

מלאך יח . אז רע השוחט ח"ו ואם בעיר, אליהו אז כשר השוחט שאם וידוע 
בספר כמבואר  רח"ל , בעיר  גאונים המות דברי צדיקים, עיי"ש אמרי ה' (עמוד

"באריכות) בספר  ומבואר בבשר, שמחזיק שמחה הרבי או שהרב הוא הפלא כי  "
והאי  ישראל , בכלל שנמצאים האסונות כל  על אשם הוא הפסול השו"ב  ידי 
ישראל  מהכלל  שנקטפים  בעווה"ר רואים שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא
השוחטים ידי שמחזיק המכשיר והרב רח"ל, צעירים  ואברכים וילדים בחורים
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האשם כי  וצועק עומד  פסולים
הרוצח הוא הוא כי הזה הרב על גדול בקול לצעוק אז צריכים כולם היו ובאמת

ההוא. היקר הנפש אבד"שרצח ש"הצדיק  א)כמבואר  נז , בגלל (ישעי ' למה,

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  זשאלות

ע  שם  איש  הצדיק ש'"ואין את באמת הרג מי האמת על ולצעוק לידע לב " ל
הזה. הקדוש

יצעק  ולא יזעק שלא אפשר  אי  באמת, הקב"ה את האוהב האדם כי ובאמת
ונפשם ודמם גופם את ומפטמים בהקב"ה , מורדים אדם בני  כשרואה  מרה
התורה גופי יסודי  הן  אשר ר"ל , וטריפות נבילות של אכילות עם ונשמתם
נחשבים הרי  כוחם בכל מוחים אינם ואם ישראל, קדושת כל תלוי  בזה

נבילות אוכלים בעצמם הנ"ל )כאילו בשע"ת בעד (כמבואר  ערב אחד כל כי ועוד 
חבירו.

ג' שמתפללים אלו אפי' עמנו מבני שרבים בראותינו  לבנו יכאב מאוד ומה 
את גם ומפטמים אסורות במאכלות נכשלים  מצוות , ושומרי יום בכל פעמים
ומה רואות. שכך לעינינו אוי ונבילות, דטמאות פטומי מיני  בכל ילדיהם נפש
ח"ו  יביאו שלא אחינו לבב את  מעוררים אינם ההשפעה שבעלי לבנו יכאב
כמבואר מ"א , וספיקי  נבילות אכילות  ידי על  ישראל כלל ועל עליהם אסון

הנ"ל . חיים דברי  ושו"ת ברמב"ם 

הקדושיט. בדברי קלוגרואסיים שלמה  בספרומוה"ר טעם זי "ע  טוב שו"ת 
להתנהגודעת  איך ידעו כזה מעשה עוד  יזדמן אולי לדורות דעת ללמד וזל"ק:

בעליה' תחיה 'החכמה יב )ולקיים ז, שכיבנא(קהלת כד והלואי  עולמות, בשני 
כל  יאבדו וכן העולם, מן הזה הרעה שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק 
נעתקו  וכלשונם ככתבם הללו [דברים אמן. הבורא רוח יערה  ועלינו ד', אויביך

טוטו"ד ע "ג )משו"ת ג  דף שערים בפתחי  התורה(ח"א שר הגאון מהרש"ק שכתב 
להרחיקו  שזכה בארדיטשוב מק"ק מעללים רע השוחט אודות זצ"ל,

ולהעבירו].

ונזהריםכ. שעומדים לאלו ועמלם חלקם אשרי  נשמע, הכל דבר  סוף  כן על
ילדיהם ואת נפשם את ושומרים אסורות , במאכלות ביתם את ולשמור  להגן
הרבים, את  לזכות בעזרם יהיה הטוב וה' אסורות, מאכלות בעניני ממכשולים 
זה ובזכות והרחבה, נחת ומתוך ושנים ימים שיאריכו משמיא רעוא ויהא
על  "שלום" משמיע מבשר  לרגלי מהרה ונזכה  נפשינו ופדות גאולתינו תתקרב
בב"א. צדק גואל בביאת - "שי " מנחת "יהודה " מנחת לד' וערבה "יהודה" הרי 

המאכלים:כא. בכשרות בזהירות תלויה ישראל הפגם גאולת  גודל  יבואר  בו
ובבא : בזה אסורות מאכלות  של



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ו

מובא וכן אש ]. להבות אפרים החוצבים מחנה מהרמב "םבדגל  מכתב  עקב  (פרשת 

ונתפטמו זצ"ל ) שאכלו בגלל המתים בתחיית כפרו  איש אלף ששבעים
כולם את והרג מלך עליהם ובא מהדת שיצאו עד אסורות רח"ל .במאכלות

שוחטיםטו. מעמיד רק  ויחיד, יחיד כל לפתות שלא הס"ם שערמת וידוע
בעל  שכתב מה וראה ברשתו. הכל ועי "ז דיליה, מסיטרא מקום בכל ורבנים

יוסף  יעקב  העולה)תולדות  בד"ה  נשא  יצטרך (פ' שלא היצה"ר התחכם  עתה וזל"ק:
בו, נכשלים רבים אשר  יחיד רק ויחיד, יחיד כל  ברשתו וללכוד ולפתות לילך
וכולם לרבים טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא

עיי"ש. ברשתו, נלכדו 

הרביםטז . שמכשילים ישראל  בקהילות  גדולים רבנים רואים שאנו וזה
בספר מבואר וכבר  חדש, דבר אינו זה בישראל , וטריפות נבילות ומאכילים

תשובה" זצ"ל"שערי יונה השו"ב (ש "ג )לרבינו על משגיח אינו הרב  שאם ,
חס  לישראל טריפות מאכיל בכלל  הרב הוי  חזקתו על עצמו וסומך כראוי

בע  ונתפס ונו.ושלום

ב יז . מובא שורוכן חולין)תבואות מסכת ג'(על  של כסא על יושב שהס"מ
שוחטים רגלים , חזנים , הכל רבנים, לו יש וכך הרבה לעמול צריך ואינו ,

סופרברשותו. חתם ר"ה)ובשו"ת סימן על (או"ח יושב וכסיל זקן שמלך  מבואר
רגלים, ג' של  סופרים כסא שוחטים, [הואחזנים, וכסיל זקן המלך  וזל"ק: ,

רגלים. ג' של כסא על  יושב א'היצה "ר] מחוץ החזנים -רגל  המוליכין
ישראל. כלל תפלות  ב'למחנה וטריפותשוחטים -רגל נבילות המאכילים

ישראל . ג'לבני צריך סופרים -רגל לא ותו פסולים, ומזוזות תפילין הכותבים
עכל"ק.לכלום,

מלאך יח . אז רע השוחט ח"ו ואם בעיר, אליהו אז כשר השוחט שאם וידוע 
בספר כמבואר  רח"ל , בעיר  גאונים המות דברי צדיקים, עיי"ש אמרי ה' (עמוד

"באריכות) בספר  ומבואר בבשר, שמחזיק שמחה הרבי או שהרב הוא הפלא כי  "
והאי  ישראל , בכלל שנמצאים האסונות כל  על אשם הוא הפסול השו"ב  ידי 
ישראל  מהכלל  שנקטפים  בעווה"ר רואים שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא
השוחטים ידי שמחזיק המכשיר והרב רח"ל, צעירים  ואברכים וילדים בחורים
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האשם כי  וצועק עומד  פסולים
הרוצח הוא הוא כי הזה הרב על גדול בקול לצעוק אז צריכים כולם היו ובאמת

ההוא. היקר הנפש אבד"שרצח ש"הצדיק  א)כמבואר  נז , בגלל (ישעי ' למה,

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  זשאלות

ע  שם  איש  הצדיק ש'"ואין את באמת הרג מי האמת על ולצעוק לידע לב " ל
הזה. הקדוש

יצעק  ולא יזעק שלא אפשר  אי  באמת, הקב"ה את האוהב האדם כי ובאמת
ונפשם ודמם גופם את ומפטמים בהקב"ה , מורדים אדם בני  כשרואה  מרה
התורה גופי יסודי  הן  אשר ר"ל , וטריפות נבילות של אכילות עם ונשמתם
נחשבים הרי  כוחם בכל מוחים אינם ואם ישראל, קדושת כל תלוי  בזה

נבילות אוכלים בעצמם הנ"ל )כאילו בשע"ת בעד (כמבואר  ערב אחד כל כי ועוד 
חבירו.

ג' שמתפללים אלו אפי' עמנו מבני שרבים בראותינו  לבנו יכאב מאוד ומה 
את גם ומפטמים אסורות במאכלות נכשלים  מצוות , ושומרי יום בכל פעמים
ומה רואות. שכך לעינינו אוי ונבילות, דטמאות פטומי מיני  בכל ילדיהם נפש
ח"ו  יביאו שלא אחינו לבב את  מעוררים אינם ההשפעה שבעלי לבנו יכאב
כמבואר מ"א , וספיקי  נבילות אכילות  ידי על  ישראל כלל ועל עליהם אסון

הנ"ל . חיים דברי  ושו"ת ברמב"ם 

הקדושיט. בדברי קלוגרואסיים שלמה  בספרומוה"ר טעם זי "ע  טוב שו"ת 
להתנהגודעת  איך ידעו כזה מעשה עוד  יזדמן אולי לדורות דעת ללמד וזל"ק:

בעליה' תחיה 'החכמה יב )ולקיים ז, שכיבנא(קהלת כד והלואי  עולמות, בשני 
כל  יאבדו וכן העולם, מן הזה הרעה שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק 
נעתקו  וכלשונם ככתבם הללו [דברים אמן. הבורא רוח יערה  ועלינו ד', אויביך

טוטו"ד ע "ג )משו"ת ג  דף שערים בפתחי  התורה(ח"א שר הגאון מהרש"ק שכתב 
להרחיקו  שזכה בארדיטשוב מק"ק מעללים רע השוחט אודות זצ"ל,

ולהעבירו].

ונזהריםכ. שעומדים לאלו ועמלם חלקם אשרי  נשמע, הכל דבר  סוף  כן על
ילדיהם ואת נפשם את ושומרים אסורות , במאכלות ביתם את ולשמור  להגן
הרבים, את  לזכות בעזרם יהיה הטוב וה' אסורות, מאכלות בעניני ממכשולים 
זה ובזכות והרחבה, נחת ומתוך ושנים ימים שיאריכו משמיא רעוא ויהא
על  "שלום" משמיע מבשר  לרגלי מהרה ונזכה  נפשינו ופדות גאולתינו תתקרב
בב"א. צדק גואל בביאת - "שי " מנחת "יהודה " מנחת לד' וערבה "יהודה" הרי 

המאכלים:כא. בכשרות בזהירות תלויה ישראל הפגם גאולת  גודל  יבואר  בו
ובבא : בזה אסורות מאכלות  של



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ח

 אפיקורסות וטריפות,רוב נבילות אכילת  ידי על  באדם מתנוצץ (תורתרח"ל

קדושים) פרשת .משה 

תעשה דבמזיד הפגם  שיתשנה אלא בשוגג, אפילו פוגם אסורות מאכלות
ונטמאת נפשו תטמטם ובשוגג שקץ, שמיני)נפשו פרשת הקדוש  החיים  .(אור 

 לאו ואם שלי, אתם  הרי  וטריפות נבילות משקוצי ופרושים קדושים אתם  אם
שלי  ל')אינכם משפטים .(רש "י

שלימות מדינות יצאו שמזה אסורות כמאכלות כך  כל גדולה עבירה  אין
רעה ז')לתרבות סימן חיים דברי  .(שו"ת

אסורות במאכלות נזהר  שלא מפני הוא  הזה בעולם האדם שסובל מה כל 
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מרשות מ "ב )יוצא דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

לאחר אותו ודנין כלל החיים בצרור  יתדבקו לא כי  לנפשם ואי  להם אוי 
הבא ובעולם  הזה בעולם גועלו הקב "ה כי  מגועל, כאדם ח "ג מיתתו הקדוש (זוהר

מ "א) .דף

 עליו שורה הטומאה ורוח ורוחו , נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק 
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני קכ"ה)נעשה דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו .(רמב "ם)נכנס

ח"ו רעה לתרבות יוצאים קכ"ו)הבנים אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה ישרים)מכניס (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח  תשובהלמה – קלים,? שוחטים עבור  (דרך !

משפט ) שמרו  .הנשר ,

את החריב מי - צדקינו משיח ביאת מעכב  אסורות מאכלות האוכל כל
בעונינו  עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה לא עדיין אשר ?ביתינו

היום גם  תמול גם ישי  בן בא לא מדוע נבילות- שמאכילים שוחטים עבור ?
פסח)וטריפות של הגדה על משה מטה  .(ברית

 הבא ועולם הזה עולם חלק ומאבד  עולמית טהרה לו מ "ב )אין  עמוד  שכר .(יש

 ורשע מין .(האריז"ל )נעשה 

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  טשאלות

קלים שוחטים עבור ת"ח בשנת נהרגו יהודים קב )מליון פרק הישר .(קב 

קלים שוחטים עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים מיליון וחצי שלשה
חיים) דברי  .(שו "ת

השחיטה לתקן לעולם בא טוב  שם אברהם)(ברכ הבעל  .ת

את שוחט רק במה, או  עוף שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחרידה מחזה
עצמו.

 קודש שבת מחילול יותר  חמור  וטריפות נבילות חיים)אכילת (חפץ

 איבריו מקדש אסורות ממאכלות הנזהר  של המעלה גדולה כמה ולהפך
בראשו. עטרה – הקב "ה אור הצדיקים. בסעודת לשבת יזכה הקודש . לרוח  וזוכה
מקדשים עוונות. הרבה לו מתכפרים שומרו. הקב"ה אלוקים. צלם עליו שורה
למעשה. הלכה – מסירות ומעולם. מאז – הנפש מסירות מלמעלה. הרבה  אותו 

: הקודש לרוח וזוכה איבריו בעבודתו מקדש יחזיק  אם המר , בגלות "גם
לקדש  וגידיו, איבריו כל  את לתקן  עוונותיו על שלמה בתשובה וישוב יתברך
אסורים, מאכלים מעיו לתוך להכניס ולא כשרים, במאכלים אותם ולטהר 

הקודש, רוח לידי בגלות עתה גם יזכה אופנים, בכל איבריו אלימלך,ויקדש (נועם

ויגש ) פרשת .סוף

:הצדיקים בסעודת  לשבת גדולהיזכה סעודה לעשות הקב"ה "עתיד
זוכה הזה בעולם נבילות אכל שלא מי וכל  לבוא, לעתיד הצדיקים לעבדיו

הבא". בעולם  יג )לראותו פרשה ויקרא רבה .(מדרש

:בראשו עטרה - הקב"ה  האיסוראור שרואה בעת  יצרו על  התגברותו עבור 
נקרא - שמו יתברך הבורא רצון מחמת יצרו את וכובש לו, ומתאווה  ורעב

גיבור איזהו באבות: דאיתא כמו יצרו.'גיבור', את הכובש אור? להיות ועתיד
הוא יצרו  על ומתגבר לזה, הזוכים חמישה חישבו וחז"ל בראשו, עטרה הקב"ה 
וצדיק. צדיק כל בראש עטרה  להיות הקב "ה עתיד  חז"ל: שאמרו כמו  מהם, אחד 
ומגדפים מחרפים והם זה, באיסור שמורגלים רעים חברים בין יזדמן אם  אפילו 
כי  וידע לזה, לבו ישים אל פרישותו, עבור ופתי לשוטה אותו ומחזיקים אותו
בעולם יותר  שכרו יגדל  הקב"ה של מצוותיו בשביל ביזיונות שסבל עבור

זצ"ל )הגמול. חיים להחפץ ישראל  .(נדחי 

:לשונו וזה בעתו" "דבר  בספרו  זצ"ל חיים החפץ הזהיר מאדוכבר ומה
ואל הדינים, אלו מכל להסתלק יכול היה קלה, תוכחה שבדבר זה על  יתמרמר

בעירו. יחיד  אינו  כי לבד , עליו הדין  יהיה לא שבודאי לומר, בנפשו כי יתפתה
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בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות י 

דינרים, אלפים עשרות לכמה גדולה בערבות אדם כשנתחייב תדע, זה לעומת
התשלומים,אפי  לזמן כשמגיע מיהו אנשים, וכמה  כמה עוד אתו נתערבו לו 

ענין  מאוד  נתרבה שכהיום הוא הערבות, מן חלק רק עליו יגיע אם אפילו 
איסור, של כזיתים לאלפי  יגיע לחשבון, תבוא  וכאשר  איסורים, אכילת 

אחד  ובמקום  אחד בשבוע וכו'.הנאכלים ישוכו' אשר  האנשים אלו  שכן  וכל 
ולמנוע  המאכלות, קדושת  של זו במצוה להחזיק עירם אנשי את לזרז בידם
עליהם, תהיה האשמה עיקר בודאי והתרשלו , מאיסורים ישראל נפשות
ולהחזיר מיחה ולא  למחות בידו שסיפק מי  כל אליהו, דבי בתנא וכדאיתא 

שם. עיין וכו', ידו על אלא אינו הנשפכים הדמים כל מחזיר , ואינו  למוטב

במאכלות ונתפטמו  שאכלו בגלל המתים בתחיית  כפרו איש אלף שבעים
כולם. את והרג מלך עליהם ובא מהדת שיצאו עד  אסורות

אפרים" מחנה בדגל מובא זצ"ל )וכן מהרמב "ם מכתב  עקב  אישש (פרשת אלף שבעים
מהדת  שיצאו  עד אסורות במאכלות  ונתפטמו שאכלו בגלל המתים  בתחיית כפרו

כולם  את והרג מלך עליהם שלארח"ל.ובא מ"ם הסמ"ך שמערמת וידוע
דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים שוחטים מעמיד  רק  ויחיד , יחיד כל לפתות

ברשתו. הכל זה ידי  ועל 

במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל: ט' ענ"י (זכרי ' החמור", על  ורוחב "עני
תמן  איתקרי ולא בכלל מתניתין ושאר  י 'במות, נ'דה ע'ירובין בסימן תמן איהו

ישראל. כנסת דיליה בסוסיא דרכיב עד תצא)מלך כי  פרשת  ריש  מהימנא  .(רעיא

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

צבי  ששבתי איך - שבירושלים הגדול דין מבית עדות גביית נביא לזה ובנוסף 
כרת  איסור שהיא הכליות חלב  אותם  והאכיל  מנין הברכהלקח זה על  ועשה ֵ◌ֶ◌

אס  מּת יר העולם מלך אלקינו ד' אתה תורתוּ רים ברוך  בספר שמובא כמו , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
שבתי  נגד  וכתבים מאמרים קבוצת  והיא זצ"ל מעמדין יעקב לרבינו הקנאות

תקי "ב . באמסטערדאם נדפס  סודו, ומתי  בירושליםצבי צילום בדפוס ונדפס 
וז"ל : מקור, הוצאת ע"י תשל "א

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

בירושלים(בלשונו) חכמים תלמידי בין הדבר שמפורסם מעיד אני בלה"ק : וז"ל ,
דתו, שהמיר קודם תר"ו צבי  ששבתי לעשרה וחברון, כליות חלב  האכיל

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יאשאלות

גם  פסח, אכילת כסדר והאכילם לארץ בחוץ  פסח להקריב להם צוה גם מישראל ,
אסוּ רים  מּת יר ה' אתה ברוך  הנוסחא, בזו חלב  אכילת על ברכה שמעתי עשה וגם , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

תשובה, עשה כך  ואחר זה דבר כן גם  שעשה גדול  תורה בעל  אחד  מאדם זה דבר
תכ"ה שבשנת שמעתי דודגם בן משיח שהוא  עצמו על צבי  שבתי  עוד ......גילה

הרב הכולל מהחכם יצחקישמעתי בעיה"ק אברהם דספרדים ור"מ  אב "ד 
מהור"ר  הכולל החכם הגדול מרבו ששמע תוב"ב, גלאנטיירושלים אומר,משה 

הייתי  שלא פי על אף וזכרו, שמו ימח צבי  לשבתי  מבזה הייתי  לא מתחילה
של יד  כתב  שראיתי אחר  רק בו, וזכרו מאמין שמו ימח צבי לכאן שבתי  שכתב 

בו, מאמין שהיה צבילאחד שבתי אלקיכם הוי"ה אני עצמו  את  דהיינו וחתם ,
עכ"ל . ויום, יום  בכל  אותו מחרים אני זה אחר ככתיבתו , הקדוש שם שכתב 

 ישראל בני  את האכיל  הוא כי  לאבדי בקש אשר המן ארור אומרים
קשות. גזירות היהודים  על לגזור  הכח את לו היה כך  ידי  על אסורות , במאכלות

י "ב )במסכתאיתא אומרים(מגילה האכיללכן הוא כי  לאבדי  בקש  אשר המן ארור
היהודים  על  לגזור  הכח את  לו  היה כך ידי  על  אסורות, במאכלות ישראל  בני את

קשות  בב"ח.גזירות תר "ע )וכתב סי' לפיוזל"ק,(או"ח  הגזירה עיקר היתה בפורים
מאכילה  שנהנו הגופים את ולאבד  להרוג עליהם נגזר  ע"כ מסעודתו , שנהנו

אי של ומשתה  ושמחה איסור של  נפשותםסורושתי ' עינוי תשובה וכשעשו  ,
" אסתר שאמרה שלשת כמו תשתו  ואל  תאכלו ואל היהודים  כל  את כנוס לך 

הנס.ימים  עיקר  את לזכור טוב  ויום  למשתה קבעום לפיכך אומרים " ברוךולכן
שיהודים  נזהר  הוא המן , של מגזירתו  ניצלו היהודים בזכותו  כי  היהודי מרדכי
לא  שאסתר  לשמור המלך  בשער ישב  הוא ולכן  אסורות , במאכלות יכשלו לא

כשר שאינו אוכל .תאכל

 שחטו השוחטים  שרוב השחיטות, לתקן לעולם בא טוב שם הבעל רבינו
מלחמה והיה חדשים, סכינים והתקין עשה טוב שם והבעל פגום, סכין עם אז

נגדו  בזה).א גדולה שכתב  מה י "ח  סימן יו"ד הרב  שו "ע  .(עיין

 שהרגו מקום באותו באושביץ הגז שבבתי  נ"י, שכטר  יוסף  ר ' של בספר כתוב
לאלפים בהמות ששחטו גדולה שחיטה בית זה לפני היה יהודים, מליון ששה
שם שעשו עד כך , כל  גדל והמסחר מדינות , ושאר  גרמני-ה מדינת לכל ולרבבות


שםא הבעל  לנו שאין  משתכחין , "ולא" דאבדין על  חבל 

שלנו. הסכינים  שיבדוק  בדורינו הקדוש פעם טוב (שמעתי

הם  (כלום) לא בבחינת שהם אלו על  סובב  "ולא" זה, על ביאור

.משתכחין )



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות י 

דינרים, אלפים עשרות לכמה גדולה בערבות אדם כשנתחייב תדע, זה לעומת
התשלומים,אפי  לזמן כשמגיע מיהו אנשים, וכמה  כמה עוד אתו נתערבו לו 

ענין  מאוד  נתרבה שכהיום הוא הערבות, מן חלק רק עליו יגיע אם אפילו 
איסור, של כזיתים לאלפי  יגיע לחשבון, תבוא  וכאשר  איסורים, אכילת 

אחד  ובמקום  אחד בשבוע וכו'.הנאכלים ישוכו' אשר  האנשים אלו  שכן  וכל 
ולמנוע  המאכלות, קדושת  של זו במצוה להחזיק עירם אנשי את לזרז בידם
עליהם, תהיה האשמה עיקר בודאי והתרשלו , מאיסורים ישראל נפשות
ולהחזיר מיחה ולא  למחות בידו שסיפק מי  כל אליהו, דבי בתנא וכדאיתא 

שם. עיין וכו', ידו על אלא אינו הנשפכים הדמים כל מחזיר , ואינו  למוטב

במאכלות ונתפטמו  שאכלו בגלל המתים בתחיית  כפרו איש אלף שבעים
כולם. את והרג מלך עליהם ובא מהדת שיצאו עד  אסורות

אפרים" מחנה בדגל מובא זצ"ל )וכן מהרמב "ם מכתב  עקב  אישש (פרשת אלף שבעים
מהדת  שיצאו  עד אסורות במאכלות  ונתפטמו שאכלו בגלל המתים  בתחיית כפרו

כולם  את והרג מלך עליהם שלארח"ל.ובא מ"ם הסמ"ך שמערמת וידוע
דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים שוחטים מעמיד  רק  ויחיד , יחיד כל לפתות

ברשתו. הכל זה ידי  ועל 

במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל: ט' ענ"י (זכרי ' החמור", על  ורוחב "עני
תמן  איתקרי ולא בכלל מתניתין ושאר  י 'במות, נ'דה ע'ירובין בסימן תמן איהו

ישראל. כנסת דיליה בסוסיא דרכיב עד תצא)מלך כי  פרשת  ריש  מהימנא  .(רעיא

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

צבי  ששבתי איך - שבירושלים הגדול דין מבית עדות גביית נביא לזה ובנוסף 
כרת  איסור שהיא הכליות חלב  אותם  והאכיל  מנין הברכהלקח זה על  ועשה ֵ◌ֶ◌

אס  מּת יר העולם מלך אלקינו ד' אתה תורתוּ רים ברוך  בספר שמובא כמו , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
שבתי  נגד  וכתבים מאמרים קבוצת  והיא זצ"ל מעמדין יעקב לרבינו הקנאות

תקי "ב . באמסטערדאם נדפס  סודו, ומתי  בירושליםצבי צילום בדפוס ונדפס 
וז"ל : מקור, הוצאת ע"י תשל "א

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

בירושלים(בלשונו) חכמים תלמידי בין הדבר שמפורסם מעיד אני בלה"ק : וז"ל ,
דתו, שהמיר קודם תר"ו צבי  ששבתי לעשרה וחברון, כליות חלב  האכיל

בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יאשאלות

גם  פסח, אכילת כסדר והאכילם לארץ בחוץ  פסח להקריב להם צוה גם מישראל ,
אסוּ רים  מּת יר ה' אתה ברוך  הנוסחא, בזו חלב  אכילת על ברכה שמעתי עשה וגם , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

תשובה, עשה כך  ואחר זה דבר כן גם  שעשה גדול  תורה בעל  אחד  מאדם זה דבר
תכ"ה שבשנת שמעתי דודגם בן משיח שהוא  עצמו על צבי  שבתי  עוד ......גילה

הרב הכולל מהחכם יצחקישמעתי בעיה"ק אברהם דספרדים ור"מ  אב "ד 
מהור"ר  הכולל החכם הגדול מרבו ששמע תוב"ב, גלאנטיירושלים אומר,משה 

הייתי  שלא פי על אף וזכרו, שמו ימח צבי  לשבתי  מבזה הייתי  לא מתחילה
של יד  כתב  שראיתי אחר  רק בו, וזכרו מאמין שמו ימח צבי לכאן שבתי  שכתב 

בו, מאמין שהיה צבילאחד שבתי אלקיכם הוי"ה אני עצמו  את  דהיינו וחתם ,
עכ"ל . ויום, יום  בכל  אותו מחרים אני זה אחר ככתיבתו , הקדוש שם שכתב 

 ישראל בני  את האכיל  הוא כי  לאבדי בקש אשר המן ארור אומרים
קשות. גזירות היהודים  על לגזור  הכח את לו היה כך  ידי  על אסורות , במאכלות

י "ב )במסכתאיתא אומרים(מגילה האכיללכן הוא כי  לאבדי  בקש  אשר המן ארור
היהודים  על  לגזור  הכח את  לו  היה כך ידי  על  אסורות, במאכלות ישראל  בני את

קשות  בב"ח.גזירות תר "ע )וכתב סי' לפיוזל"ק,(או"ח  הגזירה עיקר היתה בפורים
מאכילה  שנהנו הגופים את ולאבד  להרוג עליהם נגזר  ע"כ מסעודתו , שנהנו

אי של ומשתה  ושמחה איסור של  נפשותםסורושתי ' עינוי תשובה וכשעשו  ,
" אסתר שאמרה שלשת כמו תשתו  ואל  תאכלו ואל היהודים  כל  את כנוס לך 

הנס.ימים  עיקר  את לזכור טוב  ויום  למשתה קבעום לפיכך אומרים " ברוךולכן
שיהודים  נזהר  הוא המן , של מגזירתו  ניצלו היהודים בזכותו  כי  היהודי מרדכי
לא  שאסתר  לשמור המלך  בשער ישב  הוא ולכן  אסורות , במאכלות יכשלו לא

כשר שאינו אוכל .תאכל

 שחטו השוחטים  שרוב השחיטות, לתקן לעולם בא טוב שם הבעל רבינו
מלחמה והיה חדשים, סכינים והתקין עשה טוב שם והבעל פגום, סכין עם אז

נגדו  בזה).א גדולה שכתב  מה י "ח  סימן יו"ד הרב  שו "ע  .(עיין

 שהרגו מקום באותו באושביץ הגז שבבתי  נ"י, שכטר  יוסף  ר ' של בספר כתוב
לאלפים בהמות ששחטו גדולה שחיטה בית זה לפני היה יהודים, מליון ששה
שם שעשו עד כך , כל  גדל והמסחר מדינות , ושאר  גרמני-ה מדינת לכל ולרבבות


שםא הבעל  לנו שאין  משתכחין , "ולא" דאבדין על  חבל 

שלנו. הסכינים  שיבדוק  בדורינו הקדוש פעם טוב (שמעתי

הם  (כלום) לא בבחינת שהם אלו על  סובב  "ולא" זה, על ביאור

.משתכחין )



בז חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יב

להביא בסיטונות מיוחדת לרכבת מרכזית תחנה השחיטה בית ידי  על ממש
בהמות -ולהוליך טרעין  קעטיל שלהם (ובלשונות  .(

הרכבות -ובאותן כנגד (וואגאן במדה לקחו לשחיטה הבהמות את שלקחו
טרעין במדה הקעטיל באותן לשחיטה היהודים כל היהודיםג את את וזרקו כידוע,

הטרעין  רח"ל .ד בפנים הבהמות את שם ששמו ואיך  ממה וגרוע יותר הרבה

 שניצל יהודים מבשר עשו שבעסטרייך איך שזוכר איך לי  סיפר  אחד וזקן 
לאנשים לאכול הזה השניצל  השניצל הומכרו אכלו יהודים כמה  יודע  ומי  ,

מספר מוסר השבט  שכתב  למה  מתאים ממש וזה  חבריהם, מבשר  שעשו הזה
בבהמות. מגולגלים שאנשים הגלגולים,

 ז"ל מצאנז חיים הדברי  שבעל  ז "ל מקלוזנבורג מהרבי ששמע  לי מספר עוד 
חיים" דברי  בשו"ת ז')כתב סימן ח"א עבירה (יו"ד  שאין  שם ומבאר  גרמניה, על 

מן  יצאו זה ידי על ראינו ובעווה "ר  הישראלי , הלב  שמטמטם אסורות  כמאכלות
לוע"ז  בארץ קהילות כמה רח"ל ]הדת  יהודים מיליאן ארבעה שאכלו [לערך 

דעות  עליהם וגברו הקלים , ובודקים השוחטים ידי  על  וטריפות בנבילות ונתפטמו
הקהל  מן שנאבדו עד מלחמת(עיי"ש )זרות  היה הקלים השוחטים עון ידי ועל  .

והשניה. הראשונה בתיהעולמית מכמה לאור אז שיצאו קורא'ס הקול ויצהר  תירוש  בספר (ראה

ובשר  דאורייתא וחלב  וטריפות בנבילות תרס"ו ובשנת  כת "ר  בשנת  אז ונכשלו שאכלו  איך בווארשא, דינים

ותבין) רח "ל, .חמורים

מובא וכן אש]. להבות החוצבים דבריו אפרים [עיי "ש  מחנה  מכתב בדגל עקב  (פרשת

זצ"ל ) ונתפטמו מהרמב "ם שאכלו בגלל המתים בתחיית כפרו איש אלף ששבעים
רח"ל . כולם את והרג  מלך עליהם  ובא מהדת  שיצאו עד  אסורות במאכלות




באנציקלופדיהב  אושוינצים)ראה שהיטלער(מערכת 
איש אלפים 10 לשרוף שריפה ובתי  הגז בתי  הכין ימש "ו
לתת  רצה שהמן  מדה כנגד במדה בדיוק אחד  ביום
להרוג להשמיד כדי שקלים אלפים 10 לאחשורוש 

רח"ל . אחד , ביום ונשים  טף ולאבד
נאמןג  חבר נ"י לוי שמעון  היקר  לחבירי  רבה תודה

לי שעזר על  בירושלים העיברית להאוניווערסיטא
ובתמונות. בהחקירות

בספר ד יוסף ראה  ר' מהמחבר 
שבאושפצין  215 בדף מקום(אושוויטץ)שכטר היה

השחיטה  בית יד על  והיו  מאוד, גדולה שחיטה
שתיכף  מאוד , גדולים לעורות, חרושת בתי  שתי 
מבתי הבהימות  עורות את לקחו השחיטה אחרי 

הגדולה. השחיטה
לבהמות  מיוחדת רכבת שם  שהיה שם  כותב עוד

טרעין ) כל(קעטעל את כך אחר לקחו הרכבת ובאותו ,
מאות  היו בהרכבת ששמו והאנשים לאושוויץ, היהודים 

אחד . ברכבת זהאנשים  כל היה חיים מהדברי  הנראה  (כפי

מדה ) כנגד .במדה
בהמה.ה  אוכלת בהמה מוסר בשבט  שכתוב וכמו




