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  ספר

  "נאמנה' עדות ה"
  מחכימת פתי

בודקים , שוחטים, רבנים, י דין בתל ידיע וחזקות בו יתבארו עדויות נאמנות
   נבילות וטרפות חלב ודםשל אכילת הנוראה זירהעל הג, ומשגיחים

ולבטל את רוע  חובה עלינו לעורר רחמי שמיים בהשתדלות לעורר
ע הלכות "ם זי"מבהגזירה כנהוג בבית ישראל מדור דור כמבואר בר

ולהודיע בשער  ולעמוד על המשמר חובה עלינו שלא לשקוט .תענית
 אנו משוכנעים .בת רבים על הפרצה הנוראה בשחיטות בימינו

היו נלכדים יחד להתנגד כנגד הגזירה הזו הייתה בטילה  שאילו
וכל זה נמצא לנכון ולחובה להודיע לכבוד תורתכם  .ומבוטלת

מכל אחד מישראל לעורר כל הציבור ובשעה זו אנו מבקשים 
ולהשליך מבתינו את האיסורים  לתפלות ולהשתדלות והעסקנים

  .ל"והחששות הנ
' הנאמנים לה' י החרדים לדבר ה"קונטרס הזה נתפרסם בחוצות ע

ה ובו נלקטו עיקרי המכתבים הנחוצים לערעור "ולתורתו בקיץ תשע
בטח יזיר , הוכל ישר הולך אשר יעיין בקונטרס הז, הבשר הטרף

י הקונטרס "כי ע, עצמו ויפריש את עצמו לגמרי מאכילת בשר בהמה
  .יתגלה לו במקצת השערוריה הנוראה שמתרחש בענין הבשר

שאחרי זמן כתיבת הקונטרס הזה כבר נתגלו עוד ! וזאת למודעי
 ורק מקונטרס הזה יבואר -ם "הרבה דברים נוראים בפרשת הבדיצ

 .ל" כבר גם בהתחלת הפרשה ודלו ביותר גודל הכאב שנתגלה
על המאכילים במזיד  החותמים מתוך חרדה וכאב על עם ישראל

  .נבילות וטריפות חלב ודם
  

  המעוררים
  הוצאה שלישית

  ק"ירושלים עיה
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  פתחא זעירא

ולאפרושי מאיסורא כגון שרואה לאדם עובר על עבירה מפני שאינו 
 אסור אפילו בפני רבו יודע או מפני רשעו מותר להפרישו ולומר לו שהוא

  )רמב' ד סי"ע יו"טור ושו(. אין חולקין כבוד לרב' שבכל מקום שיש חילול ה

' ח' מ סי"ע חו"ת לרבינו יונה ובשו"תשובה ובשע' ם הל"ועיין ברמב
בדינם של אנסים המטילים אימה על הצבור ונותנים חתתם בארץ : ועוד

  .החיים

' ם הל"רמב(.  ומשפטים'ואין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקי

 .)ד"סנהדרין פי

מכתבים מבתי דין , י לפני הצבור דברים המצודקים"מגישים אנו בזה בעזה

רבנים שוחטים ועדויות שעל התורה צריכים לפרסם מסמכים אלו לאפרושי 

  .מאיסורא

, אשר רבו הערעורים בדבר מאכילי נבילות וטריפות, אחרי זמן זמנים טובא

ם רבני הערב רב ומחרפים ומסלפים ומזייפים ומכחישים ועומדי, ואין מתקן

למען . כל חלם וכל דם לא תאכלו, פסק התורה הקדושה לא תאכלו כל נבילה

מנוע עם ישראל לקיים דברי התורה הקדושה וסרים עוד להתורה הקדושה 

  .ל"שלא להיכשל בחטאים החמורים האלה רח

לות זמן רב בדרכי אחרי התאמצות והשתד' שזה הי, ושדעת לנבון נקל

השפעה ודברי נועם בצנעא ואחרי השתדלויות מרבנים וצדדים שונים ונתברר 

י אלו אשר עליהם האחריות ובידם "שאין תקוה להביא הענין לתיקון הראוי ע

  .לתקן בזה

ק להוציא ההוראה שלא לאכול הבשר עד שיתוקן "פ תוה"ונשאר החוב ע

  .הכל

, ים בלבותם ההולכים בדרכי התורהחושבים אנו שזה צריך להספיק לישר

  .להבין יסוד כל הענין לאשורו

שתוכחת צדיקים והוראת , אולם מחמת גודל ההשחתה שמלאה הארץ

, חכמים נרמסת באופן כה שפל בראש כל חוצות וכבוד חכמים דורסים עד עפר

  .לשבור כח עמוד הדור בהשבת רבים מעון וגדירת גדר ועמידה בפרץ

ה שיכאבו את עלבון - ות אם יש מלומדי תורה ורבניוכשנפן כה וכה לרא

  .בושה תכסה פנינו, לקיים מצות לא תגורו, ה-התורה ואת בזיון חכמי
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שלא , ומסמכים מגדולי הרבנים האמיתייםלכן ראינו לצרף לזה מכתבים 

חלק קטן  -' וזה חלק א, חת מפני כל להסיר חרפת השתיקה מעל הכלל

  .'ה יצא חלק ב"קרוב בעוב, מהמציאות וממה שיש לעורר

ודיו להביננו מעט מצב הדברים על , הנוגע לבירור הענין, מסמכיםכן סיפחנו 

  .י בזה לעת עתהוד, אף כל הכסויים

  - א - 

אשר המכוון בדברי בקורתנו הוא נגד הקבוצה של יחידים : וזאת למודעי

שתפשו את הנהגה הצבורית והנהלת מוסדות התורה והחסד והצליחו להתמצא 

ובזה מטילים , כאילו רק טובת הצבור הם דורשיםושונות " טובות הנאה"ב

  .מרותם על הכל

אשר על ידי זה , אף על רבנים', טעראר'ובנוסף על כך הנם מטילים חתתם ב

 לנקוט עמדה ודעה עצמית ל שכןוכ, לא רק שיראים ופוחדים להוכיח בשער

  .ורצונם הנלוזהכרחם נסחבים לתוך מערבולת דרכם - אלא גם שבעל', נקי

בילות וטריפות רואים ומבינים שהשחיטה הזאת הינה נ, כולם יודעים ומודים 

  . חלב ודם

  !!!!? עד מתי תאכילו את ישראל נבילות וטריפות

הרי שיש להם טובות ! הרי יש לזה רק השערה אחת ? אם יש ללמד זכות על זה

מפני ו,  הישרםעתשזה מאפיל על ד, גדולה מאוד להם ולבניהם ולחתניהם הנאה

  הצדקיםהרבנים ומצפצפים על גדולי ישראל שבעוייאכלו ענווים וזה צועקים 

  .ברחמים ובתחנונים שלא להאכיל לעם ישראל נבילות וטריפות הצועקים

צדיקים שאינם משוחדים  ועוד נמצאים רבנים, שלא אלמן ישראל, ל -תודה לא

שעוברים  אכילת איסוריםבדעתם ומוחים נגד חילול שם שמיים שלא להכשל ב

  . הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיניחמשה על 

 עבור - !מזידב שהוא מכשיל הרבים בנבילות וטריפות - איך ניתן לסמוך על רב

  .מיליוני שקלים

  !?האם זה נקרא רב 

  - א - 

 - שהמכשירים  - להכיר האמת  צריכים לדעת אחת ולתמיד-אחינו בני ישראל 

  !הם שותפיו של עמלק

  ?מה החילק בין עמלק לרבנים המכשירים 
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  ) ב"פ' קידושין ד' מס עיין(עמלק נותן רק ספיקי טריפות לישראל 

ואינם יראים  !נבילות וטריפות ממש  המכשירים מאכילים לעם ישראלבניםהר

   .ה" ולא מהקב,יהודיומפחדים מאיש 

  .על כל הצדיקים המראים להם את האמת בפנים ומצפצפים

להקהל {יומם ולילה ) רבנים מנהיגי קהילות ועסקנים(נו יחר שיבא :סוף דבר

  :באנו למסקנה  }ולעמוד על נפשם

ואשר בוער בקרבו ניצוץ של יראת , שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני. 1

אינו כל כשרותו , אשר .מאכילת הבשר הטרף הזה יפריש עצמו ובני ביתו, שמיים

 הצדיקים מודים וצועקים על אי בניםכאשר הר ,וסמיית עיניים,  סילוף וזיוףרק

  .כשרותה

ם המאכילים נבילות " אך ורק להפרד מהבדצי-  אין לנו ברירה אחרת.2

 עלי בתיםמרבנים וב,  ולהקים ולעשות שחיטה עצמאית קטנה,וטריפות

ועוד יביא ויעשה פירות  ,זאת תהיה תחילת ההצלה-  ולתורתו' החרדים לדבר ה

  .א"הגואל צדק בבויחיש  ופרי פירות

  

  'ועד העסקנים החרדים לדבר ה

  .ק"ירושלים עה
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  דעת תורה

  !!!!אסור לאכול בשר

ובשר בשדה טרפה לא אנשי קודש תהיו לי "ו 

  "תאכלו לכלב תשליכו� אותו

  )' ט'ויקרא ג( כל חלב וכל ד� לא תאכלו, לא תאכל כל נבילה
כי כל אוכל חלב מ� הבהמה ונכרתה  הנפש האוכלת 

  )ש� ז כג(מעמיה 

ה� בשר עו� וה� , הננו להודיע לכל יהודי שיש בעיה גדולה באכילת הבשר
  .מה שמצוי בשוק בימינו, בשחיטות הגדולות, בשר בהמה

מחקו את החמישה הלכות , המירי  פגימות גדולות, כי השחיטה לא טובה
  .' וכושחיטה מהמפה

 שהוא של אכילת ֵחלב וד�חמורה בעיה עוד ובאכילת בשר בהמה יש 
ומכילי� במזיד , בכללמנקרי� יודעי� הלכות ולא כי לא !!! איסור כרת

 חלק "יש על הכל מסמכי� והקלטות מהרבה גדולי ישראל . [' וכוחלב וד�
  ]. אבל זכינו להקליט אות�"מה� מפחדי� לדבר שלא יקבלו כדור בראש 

, ללבונוגע ' ה' ויהודי אשר יראת הלכל יהודי אנחנו מודיעי   כ�אשר על 
ישנ  כאלו שהש  [ ,ועוד לא מפוט� כל כ$ באכילת נבילות וטריפות חלב וד�

יתבר$ זיכה אות  בעניות גדולה שלא היה לה  כס� להאכיל את ילדיה  בנבילות וטריפות 

 לאכול  את כל ושיפסיק ,] או ששמעו רק מאחד שיש בעיה ותיכ� הפסיקו לאכול%
ויאכל רק בשר עו&  ,' וכו�לבני בית נו  ולא ית"הבשר שמצוי בשוק בימינו 

ובשר בהמה אי אפשר לאכול עד בני� , משחיטה קטנה וכשרה ומוסמכת
,  שנה90 גדולי ישראל לפני 133עדות נאמנה ספר . (א"בית המקדש בב

ספר ] ראה בפני [, שאוסרי� את כל השחיטות של היו� עד ביאת המשיח
 גדולי ישראל 67יא צ שמחה בונ� ליברמא� שמב"בשבילי השחיטה להגה
ג "חלקי� א" השמר ל$ פע�"ספר דעת תורה , שאוסרי� הבשר בהמה

על הפרצה הגדול שכופי� על השוחטי� שצריכי� , מספר אב� מקיר תזעק
אכילת בשר הלכה , ספר קול השחיטה, לעבור על חמשה הלכות שחיטה

ר "ק האדמו" מכתשובה לרבני�, חלקי�' שחיטת ואכילת בשר ב, הלמעש
  .א"למי� שליטמהא
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ק "וכ, א"ר מקאשוי זיע"ק האדמו"והגאו� כ, א"ז זיע"הגאו� הרידב
ובמכתב מבית דינו , ר מקלויזנבורג בדרשה בבכיות גדולות"האדמו

  .ג"ג תשרי תשמ"י, בארצות הברית
, מאות'רקר 'שולו 'כת " זה רר"כשתענה לו ש. ץ זה כשר"אם יאמר לך אדם שהבד, אחי"

 "???ולאת הכשר הזה מותר לאכ

   

לב (כדאי מאד להינזר מאכילת בשר בהמה בכלל  , )'וסירכות וכו  כי יש בעיה ניקור החִֵ
  .שידוע שמטריפים כשיש להם פגימות, ולאכול רק עוף משחיטה קטנה וכשרה

בלאו הכי יותר טוב אם הוא באפשר לו לאכול ו :וזה לשונו, )ערך בשר(  יועץ  וכתב בפלא
  . ממכשולות הרבהכי הוא נצול, לעולם בשר עוף

  
שתהא נקיה מכל דבר רע ושתהא , והנה בקושי יוכל להמצא בהמה", )ובערך טרף כתב(

לכן הנאני מנהג חסידים , ומי יוכל לעמוד על המשמר על זה, כשרה אליבא דכולי עלמא
  .".שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, ואנשי מעשה

   
  אכילת הבשר היא סכנה עצומה

ולפי גודל הזהירות שצריך ומעוט הישוב וההכנה שיש באיזה ): ט כתבובערך שוח(  

והיא רעה גדולה אם נכשל באכילת , אמינא דאכילת הבשר היא סכנה עצומה  ,ערים
ואיך יוכל להשיג ארחות , שמתגדל הגוף באיסור ונעשה גופו חתיכה דאסורא, אסור
  .סורו טמא קראו למו, חיים

   
או לפחות שלא לאכול כי אם בשר ,  שלא לאכול בשר כללואשרי מי שיוכל לעמד ולהזהר

  עוף

   

או לפחות שלא לאכול כי אם , ואשרי מי שיוכל לעמוד ולהזהר שלא לאכול בשר כלל 
בפרט בדור ו, מה טוב חלקו ומה נעים גורלו, שיוכל להזהר לשחטו בישוב הדעת, בשר עוף

ניהם ולא דעת ולא תבונה יתום זה שרבו השוחטים בכפרים אשר אין יראת השם נגד פ

רק מעט שלמדו קצת דינים בעל , ואינם יודעים לגע בספרים ,בהם לידע הדינים על ברין
והקולר תלוי בצואר השוחטים והמורים שנותנים כתב סמיכה בידם בלי בדיקה יפה , פה

טוב לגבר עובר ארח אשר הוא ירא את . ואם קדמה להם יראת חטא, יפה אם הם בקיאים
, ימשך ידו ולא יאכל משחיטתו,  אינו יכול לבדוק את השוחט ולא קים לה בגוהאם, השם

  ,וכבר צוחו עלה קמאי ובתראי, כי רבה המכשלה בשוחטים כאלו
  .ל" עכ-!!! י''ואין תקנה עד שיתקן עולם במלכות שד

  

א לרכוב דוקא על העוסקים במלאכה זו "ל אנו רואין עד היכן כחה של הסט"מהנ

 שמחוץ יתראה הכל בכי טוב ורק בחדרים אימה חשיכה גדולה נופלת על ולסמות העינים

  .עין החודרת ורואה מה נעשית
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: ל לא נבצר לדוגמא"וכאשר נדייק היטב נראה כי המכשלה הזאת גם בימי חז

מאכיל לישראל נבילות ' מעשה בטבח אחד בציפורין שהי) ג"ח ה"פ(בירושלמי תרומות 

' שאלו לר, ונפל מן הגג ומת והיו כלבים מלקקין דמוש "א שתה יין בער"וטריפות פע

ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון "והשיב להון כתיב , חנינא כדת מה לעשות

כ לא תבריחו הכלבים דמשלהן "גוזל את הכלבים ומאכיל לישראל וע' וזה הי, "אותו

דהמוכר טריפות ) ושלמיי היר"עפ(שפסק ) ז"ט' סי(נ "גה' אשרי פ' בהג' ועי. כ"ע, אוכלין

כלבים לוקקין ' בחזקת כשר ומת קודם שעשה תשובה שאסור להתעסק בקבורתו ואפי

  .כ"ע, דמו ואוכלין בשרו אסור להבריחם מעליו

י ספיקי "ופירש" כשר שבטבחים שותפו של עמלק"ע בקידושין פרק בתרא במשנה "וע

ל "ן מזה עד היכן העריכו חזרואין אנ. כ"ע, טריפות באות לידו וחש על ממונו ומאכילן

 הטבחים עד שלא נמנעו לכנותם בביטוי היותר חריפה שמצינו על ידימכשולות הבאים 

פוק חזי עד היכן הדברים  הדברים מסמרין שערות ראש ,שותפו של עמלקבאיזה מקום 

ל לגנותן בלשון "כ לא חששו חז"הלא מספק טריפות לבד אנו חוששין ואעפ! מגיעין

להורות לדורות " כשר שבטבחים"ל עד שכתבו " ולא נח דעת רבותינו ז.מדקרות חרב

הבאים לבל יבטח שום אדם לומר שלום עלי נפשי מאחר שהעמדתי טבח כשרו ישר 

, וחזקה לחבר שלא יוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, בודאי לא יצא מכשול מתחת ידו

ה "רא זוטא ולא יעשה עח שבו נאמר ניחא לי לחבר ליעביד איסו"ובפרט אם הטבח ת

  .איסורא רבה

ל אשר כל דבריהם ברוח הקודש נאמרו ולא זז "דע כי לא מחשבות אדם מחשבות חכז

ולא , וכל מה שנשנה במשנה או בגמרא קדוש בכל מיני קדושות, שכינה מבית מדרשם

פוק חזי כמה , רק המינים והאפיקורסים שיצאו מדת ישראל, רפרף אדם מעולם עליהם

וגם , אונים וראשונים ליישב חיסור או יתר תיבה ובנו עליה תילי תילין של הלכותטרחו הג

, מלין מפי עילאה ימלל מתוך גרונם' וכו" כשר שבטבחים"כשאמרו האי מימרא של 

וכל דבריהם , ואם אנו אנשים אבל הראשונים כמלאכים ושרפים, ושליחי דרחמנא נינהו

ואין בכללו , כוונו לטבחים מוכרי וסוחרי הבשרל "גחלי אש ואל ישיאך יצרך לומר כי חז

שחיטה ' מ ה"כ במ"וכ, ס שם"בהוכחה מש, )י"דף ח(ש חולין "ש ברא"פוק חזי מ, השוחט

  .ש"ע, ב"גם השו' ס הי"שסתם טבח שבזמן הש) ו"כ' ה(א "פ

' ואפילו יהי, ואחר הקדמה זו תדעו עם לבבכם כי לא כאשר יצייר האדם קושטא הוא

 טבח זהמיני הוכחות שבעולם אשר כל רוחות שבעולם לא יזיזו אותו כי ברור לו בכל 

כולן בטלין ומבוטלין לעומת , אפשר לסמוך עליו מבלי לחקור ולדרוש אחר מעשיהו

 וזה ידע כל בר ,הכשר שבטבחים שותפו של עמלקל שאמרו בטוחות כי "עדותן של חז

ז ודאי לא יגיע לקרסולי "ר לא אכשור דרא והיותר כשר שבטבחים בזה"דעת כי בעוה

  .ש להיותר כשר"הבינוני בימים ההם כ

ק ובשבילי הוראותיה ודרכיה הנעימים צריך לבטל "כ כל הרוצה ללכת בנתיב תורה"וע

ל ולהתלבש באימה וחרדה ורתת וזיעה טרם יקרב להכניס "דעתו ומחשבתו נגד דחז
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שראה פרושים ) 'ק'  אושער האותיות(ה "ש השל"ופוק חזי מ, לביתו בשר מן הבא בידו

ומתמה שם האי צדיקיא מנין התחילה לפרוץ , שלא אכלו בשר רק ממה ששחטו הם

  .לאכול מכל שוחט מבלי לידע ידיעה ברורה כחו דהיתירא

ל שהחמירו באופן יוצא מן הכלל במאכלות "וגם בענין עונש מאכיל איסור מצינו לחז

טבח שמצאו חלב אחריו ) ב"ג ע"דף צ(בחולין , א"אסורות שלא מצינו דוגמתו בע

וראה באריכות בספר . (ואם מצאו אחריו כזית מלקין אותו, בכשעורה מעבירין אותו

  ).ע על כשרות הבשר"החדש נדחי ישראל להחפץ חיים זי

  :בספר הקדוש שבט מוסר פרק לו

בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם 

ולהכשיל את ישראל באכילת , אלשהשוחט יאכיל טריפות לישר

  .נבילות וטריפות

, גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה

טעם שבעל תשובה . וגם כן עם שמירה מעולה, זולת לצדיק גמור

  .לא יאכל בשר כי אם בשבת

  י� על פניוקצל� אלובשר רק לצדיק לאכול לא הותר 

ושר העוף . צלם אלוקים על פניודהוא צדיק  שלא הותר בשר רק למי ש,כלל העולה

 כל החיות מתגרות בהם עד ,ולכן אחר שחטאו ישראל בארץ וגלו. ונוהבהמה מתיירא ממ

) 'בראשית ט(מר הקדוש ברוך הוא א שעל אותו הדמות ,שנסתלקו מדמות עליון

 והרמיזו ,ל שהם צדיקים גמורים" באו רז, ושבו כבהמות נדמו,'ומוראכם וחתכם יהי

ואף . עם הארץ אסור לאכול בשר) ט"פסחים מ( והוא אומרם ,דבריהם שאין לאכול בשרב

 הרי הוא עם ,מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים) ז"ברכות מ(ל "על פי שאמרו רז

 עם הארץ , אפילו למד ספרא וספרי וכולהו תלמודא, אפילו הכי גבי אכילת בשר,הארץ

 ,אוי לכם עמי הארצות.  נאסר לו,צלו ונמשל כבהמה ועל שנחלש ,הוא לגבי אדם הראשון

 ואינכם נלאים לחזור ולהחמיר אפילו ,עתם ומקילין בהםדי ירוגם לומדי המצות בלא עיק

  .ש יותר באורך" ע,כחוט השערה

ÂËˆ� ‰˘ÓÂÚ ‰‰Ù Ï‰ËÈÁ˘ È�È„ ÏÎ· ,  
·Â˙Î˘ ÂÓÎÌ˙ÏÎ‡Â ‰Ê· Ì˙ËÁ˘Â   

 Ú ‰˘Ó ‰ÂËˆ�˘‰Ù Ïל לומר "ונתעוררו חז , ˆÎ Í�‡ˆÓÂ Í¯˜·Ó ˙Á·ÊÂÍÈ˙ÈÂ‡˘¯) ב"דברי� י(וג� אמר 
‰ËÈÁ˘ È�È„ ÏÎ·, ד"א י"ש( ועל כ� אמר שאול (Ì˙ÏÎ‡Â ‰Ê· Ì˙ËÁ˘Âונראה שציו� על פה .  

‰ ËÁÂ˘‰· ËÈ·Ó Â�È‡ È¯ÊÎ‡Î‰Ó‰·‰ ˙ÈÈÙ,‡Â‰ Ï·‡   
ÌÈ˘�· ËÈ·Ó ¯Â‡ÏÂ„‚‰ ·¯‰ È�‡˘  ,�‡ ÏÂ˜˘È‡ÓÒÎ "Ï,˙Â˘Ù� Á˜ÂÏ‰   

 , ועומדי� על הבהמה בקומה זקופה, לוקחי� הסכי� ביד רמה:השחיטה שמע מה עושי� בני ,ועתה בני
 אבל הוא מביט ,פיית הבהמהכ בידה ואותו אכזרי אינו מביט בח כי אי� כ,והבהמה מוטה ובוכה ומוסרת עצמה

 ואחר כ  רואה המנות הנתונות לו , הלוקח נפשות,ל" כסמאי שקול אנ, שאני הרב הגדולאו ר,בנשי� ובהדיוטי�
כה  .ל" ראו מעלתנו ומעלת הרב הגדול סמא, ואשתו מקבלת� בסבר פני� יפות ומתיהרת בשכנות, בה�ושמח



       9נאמנה    פתחא זעירא   'עדות ה     
 

 ,ול רבינו הקדושדכי הבט וראה כמה הוא ג.  א� לא תביא� מעלת� להשחט ג� ה� כמות�,יחיו וכה יאריכו ימי�
 עד כא� ,)ה"מ פ"ב(ה עליו נ ותורתו לא הגי,ועל שלא חס באותו עגל ואמר לו לכ  נוצרת נתיסר ביסורי� קשי�

  . ש באור  נפלאות הש�"לשונו לעניננו ע

¯ÂÓ‚ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ËÁÂ˘‰ ÍÈ¯ˆ,ÌÈ˜ÂÏ‡ ÌÏˆ ÌÂ‚ÙÈ ‡Ï˘ , ËÁÂ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‡„ 
‰Ó‰·Ï ‰Ó‰· , ‡Â‰ Ì‡Â¯Â‰Ë È˙Ï·,‰�Â˘Ó ‰˙ÈÓ ‡¯˜� ‰ËÈÁ˘ ‰˙Â‡ Ê‡   

 ונמצא ,לא כ� נדמה כבהמה דא� , שלא יפגו� צל� אלוקי�,העולה מזה שצרי  השוחט להיות צדיק גמור
 דכיו� ,שוחט השור מכה איש) ו"ס' ישעי (סוקונראה שעל זה מתרע� הנביא ישעיה בפ. שוחט בהמה לבהמה
 כיו� , משו� דאי� הפרש ממנו לשור,כל שהיה שוחט השור כאלו מכה איש ממשד נמצא ,שהיו בלתי הגוני�

 ובלתי נשמה טהורה האד� ,'הנשמה הטהורה וכו כי מותר אד� מהבהמה אי� לבד ,שאי� בשוחט נשמה טהורה
וכיו� דכשהשוחט בלתי .  שנמצא ששוחט איש כמוהו בלתי נשמה טהורה, ולמה ישחט זה לזה,והבהמה שוי�

 שנקראת תיקו� כי על , מה שאי� כ� בהיותו צדיק והגו�, אז אותה שחיטה נקרא לבהמה מיתה משונה,טהור הוא
ובפרט א� יש מגלגול בה איזה נפש . מתתקנת ועולה למדרגת בעל חי מדברידי השחיטה בהכשר על ידי צדיק 

 כלומר אד� כי יקריב אותה בהמה שמקריב ,'� קרב� להמכאד� כי יקריב ) 'א ארויק( דזהו כוונת פסוק .שחטא
  .שעולה למדרגת אד�'  שמקריב� קרב� להי על יד,נעשה מכ�

 משו� שיש , שצויתי על עני� הקרב�, כלומר,� כי יקריב אד: אומר הקדוש ברו  הוא טע� אומרו,או הכוונה
 ,מתקרב'  שעל ידי שחיטה בהכשר וכוונה מהכה� השוחט לה, לכ� אמרתי לקרבו,מגולגלי� מכ� בבהמה ובעו"

  . מ� הבהמה מ� הבקר ומ� הצא� תקריבו את קרבנכ�: ומטע� זה אמרתי',הו קרב� להזו

וג בקר ושחוט צא� אכול בשר רה החמש והנה ששו� ו: בפסוק)ב"בסימ� כ(הנביא ישעיה  ה מתרע�זובהפ  
מתרע� על .  א� יכופר העו� הזה לכ� עד תמיתו�,צבאות'  ונגלה באזני ה. אכול ושתו כי מחר נמות,ושתות יי�
וכיו� שכ� היו .  שבששו� ובשמחת לב� בעבירות היו שוחטי� בשר ושותי� יי� להרבות תאות המשגל,הרשעי�

ולרמוז .  כרשע זה השוחט את חבירו דר  נקימה, ושוהטי� הצא� שחיטה דר  נקימה,ריגה ממשהורגי� הבקר ה
 כי א� , כדי שתבי� דשחיטה גבי צא� אינו בהכשר, הרוג בקר: כמו שאמר, נקט לשו� הריגה גבי בקר,על זה

 למה ,י� למות וכיו� שאנו מעותד,ר נמותח אכול ושתו כי מ: ועושי� כ� באומר�,שחיטת נקימה בסכי� פגו�
 ולא , ששחטו הבהמה דר  הריגה, ‡È�Ê‡· ‰Ï‚�Â '˙Â‡·ˆ,Ì‰Ï ‰Ê‰ ÔÂÚ‰ ¯ÙÂÎÈ Ì ‰. נחוש על מיתת הבהמה

 ואחר כ  , כדי שירגיש בצער שעשה,גתר נהה שיתגלגלו בבהמה ותהי,רחמו לתקנה עד ימותו� ה� במיתה זו
 .חיטהשיכנס בבהמה אחרת ויתכפר בהכשר 

ÌÈ·¯‰ Â�È˙Â�ÂÚ·,‰ ¯Â„· ‰Ï·˜ Ì‰Ï ÔÈ�˙Â�˘ ˙Âˆ¯‡‰ ÈÓÚÓ ‰·¯‰ ˘È ‰Ê,Ú Û‡ Ï 
‰˘ ÈÙ ÌÈËÁÂ˘˙Ú„‰ ÈÏ˜Â ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈˆ¯‡‰ ÈÓÚ,ÏÏÎ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Ì‰· ÔÈ‡˘   

א" על גב .  ראשית הוא דבר גדול מאד מחמת בדיקת הסכי� של שחיטה:והנה החומרות מצד הדי� ה� אלו
יש מקומות שיש רבי� מ� הע� נמצאי� אצל  # ה�  רוב מצוי� אצל שחיטה מומחי�:)'חולי� ג(ל אמרו "שרבותינו ז

 ואשר אינו ירא ,ועוד ראינו במקצת מקומות כי רבי� מהמומחי� רחקו לב� מיראת חטא. שחיטה בלתי מומחי�
הלא תראה כי יבדוק האד� פעמי� .  כי צרי  לכוי� לבו במאד בבדיקתו,לבו לא יבי� לדקדק בבדיקת הסכי�

.  ובבחינת חוש המשוש כפי כוונת הלב. כי הכי� לבו באחרונה, ואחר כ� ימצאנו,ושלש ולא ירגיש בפגימה דקה
 פי שה� עמי ל א" ע, בדור הזה יש ויש הרבה מעמי הארצות שנותני� לה� קבלה,ועתה בעונותינו הרבי�. ה"הג(

יחי� כ   אלא מנ, ויש שאי� לה� כלל נד� לסכי� שלה�, שאי� בה� יראת שמי� כלל,הארצי� גמורי� וקלי הדעת
 אלא מגעתו כמגע ראש , וזה על פי הרוב אינו חלק,והסכי� צרי  להיות חד וחלק. אפילו שלא במקו� מוצנע

בודאי בשעה  # הויש מדברי� בשעת הבדיק .)]'יז עמוד ב(י חולי� "עיי� רש, שאינו חלק כל כ  [השבולת
  .הבאה במהירות בלי כוונה אלא מעבירי� באצבע בהולכה ו,נה על הבדיקהושה� מדברי� אי� לה� כו
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‰ÙÈ‚Ó· ‰È‰È Â˙˙ÈÓ˘ ‰ÓÂ‚Ù ÔÈÎÒ· ËÁÂ˘˘ ÈÓ,  
 ÈÎ"‰ÓÈ‚Ù" ˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰ "‰ÙÈ‚Ó"  

 וידוע שכל מי ששוחט בסכי� פגומה שמיתתו יהיה .ויש שוחטי� ובודקי� שהמה קלי הדעת ופושעי�
וג� . במגפה וא� אי� מת עתה במגפה מתגלגל נשמתו שימות "ÙÈ‚Ó‰" ה� אותיות "ÓÈ‚Ù‰" כי ,במגיפה

שמות ( ועליו נאמר ,יל נבלות וטרפות לישראל הוא גוזל ממה ששיי  לכלבי�כ כי כל המא,נשמתו יתגלגל בכלב
  .)על כ� מי שנגע יראת אלוקי� בלבו אל יסמו  על השחיטה של אלו השוחטי�. Â˙Â‡ ÔÂÎÈÏ˘˙ ·ÏÎÏ) ב"כ

Ó‰ Ï‡ ÚÂÓ˘ È˙Ï·Ï ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ÂÏ ˘È˘ ÈÓ� ÂÏÎ‡˙ ‡Ï˘ ‰Ê‰ Ú¯‰ ‚‰ ¯˘Î�‰ ¯˘·
 ÔÈ„‰ „ˆÓ ‡Î¯ÈÒ‰ ‰ÙÈ¯Ë ‰˙È‰˘ ÍÂÚÈÓ ÁÎÓ  

עוד שנית בעני� משמוש בסירכות למע  בה שנוהגי� העול� ונתפשט הנגע בהרבה מדינות וקהילות 
Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙ ÏÎ·Â Ï‡¯˘È ı¯‡·Â . וממעבי� אפילו בנסר  שלא כסדר� שהוא טריפות הנזכר בתלמוד

È‡Â ÔÈÙÈ¯ËÓ ÌÏÎ Ï‡ÚÓ˘È ˙ÂÎÏÓ· ÌÈ·˘ÂÈ‰˙ÂÎ¯ÈÒ‰ ÏÏÎ ÔÈÎÚÓÓ Ô� . È˙Ï·Ï ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÔÎ ÏÚÂ
Ó‰ Ï‡ ÚÂÓ˘�ÔÈ„‰ „ˆÓ ‡Î¯ÈÒ‰ ‰ÙÈ¯Ë ‰˙È‰˘ ÍÂÚÈÓ ÁÎÓ ¯˘Î�‰ ¯˘· ÂÏÎ‡˙ ‡Ï˘ ‰Ê‰ Ú¯‰ ‚‰. ולא תקנו 

  :ז וזה לשונו"ט סעי" י"ל' ד סי"ע יו"א בש"כתב רמ. ה"הגה. (בשר מהטבח עד שתדרשו אחר זה

È„Ó ÏÎ· Â‚‰� ¯·Î�ÚÓÏ ÂÏ‡ ˙ÂÍ, ˙Á�· ÍÚÓÏ ¯‰ÊÈÏ Ú„ÂÈ˘ ÌÈ˜ÂÏ‡ ‡¯È ˜„Â·‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
ÁÎ· ˜˙�È ‡Ï˘עד כא� לשונו .  

 אלא לגלגל בי� , וראוי להזהיר השוחטי� והבודקי� שלא ימעכו כל כ  בחזקה,ז על זה"וכתב הט
 על נפיחת  כי סומכי�, וראיתי עוד לקצת בודקי� אינ� נזהרי� למע  בנחת. וקצת בדר  המיעו ,האצבעות

  . דודאי בכל סירכא גמורה אי� נפוח עד כא� לשונו,יפותר וה� מאכילי� ט,הריאה

È˜„Â· ‰·¯‰ÌÓÂÒ Î¯ÂÒÈ‡ ˜ÙÒ· Ì‚ ¯È˙‰Ï ÌÈ,ı·ˆ·Ó Â�È‡˘ ÔÂÈÎ , ÁÙ�Ó ‰È‰ Ì‡Â 
ı·ˆ·Ó ‰È‰ ÈÂ‡¯Î,Ó Ì‰ ‡Ë ÌÈÏÈÎ¯Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÙÈ  

 ,� הסירכאומי� רוק או מי� על מקדמה שאנו נוהגי� לבדוק בנפיחה וש:  וזה לשונוורי זהבוכתב עוד בט
 ,ג" כמו שכתב בסעי" י, לפי שכבר עברה הסירכא על ידי משמוש, היינו על ידי נפיחה,וסומכי� על זה להכשיר

טריפה וא� לא תבצב&   דא� מבצב& תהיה,י� בדיקה לחומראכ בזה אנו מצרי,ללכממילא לא היתה כא� סירכא 
 È˜„Â· ‰·¯‰Î ‡Ï„ÂÌÓÂÒ Î¯ÂÒÈ‡ ˜ÙÒ· Ì‚ ¯È˙‰Ï ÌÈ, Â�È‡˘ ÔÂÈÎ.  כיו� שאי� כא� סירכא,כשר מצד הדי�

ı·ˆ·Ó,ı·ˆ·Ó ‰È‰ ÈÂ‡¯Î ÁÙ�Ó ‰È‰ Ì‡ ‡Ó˘Â ,Ó Ì‰Â ‡Ë ÌÈÏÈÎ¯Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÙÈ,  דא� כ� למה ל� למעו 
 דהבדיקה שלנו אינו ,י להקלנלא מהד אלא ודאי ,ר הבצבו&חרכא יחתו  אותה בסכי� ויראה איוהמשמוש בס
  ).אר וברור עד כא� לשונווזה מבו. אלא לחומרא

‰˜È„·‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏÂ ÁÎ· ÍÚÓÏ ÔÈ‚‰Â�˘ Ì˙Â‡,  
Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÙÈ¯Ë ÌÈÏÈÎ‡Ó È‡„Â·  

 דמה שאנו , להסביר לה� ולהבינ� היטב,על כ� ראוי ונכו� להודיע זה הדי� על ברור לכל השוחטי� ובודקי�
הוי סירכא אלא רירי� מוש בנחת לא שמרי� דמה שהל  על ידי מיעו  ומו דאנו א,נוהגי� למע  ולמשמש

וקרו� שעלה מחמת .  כי אי� סירכא בלא נקב, לא מהני משמוש,דהוי סירכאי אבל א� היינו יודעי� בודא. בעלמא
 אלא שאנו , מכל מקו� טריפה,וא" על גב שהל  הסירכא על ידי משמוש ואינו מבצב&. מכה בריאה לא הוי קרו�

  .מרא כדלעילומקו� צרי  בדיקה לח כל ומ,אומרי� שלא היה סירכא מעול� אלא רירי�

  . בודאי העושי� כ� מאכילי� טריפות לישראל,על כ� אות� שנוהגי� למע  בכח ולסמו  על הבדיקה

הר לראות זשי. ת שמטפי�ו א� שוחט או בפני הבית ברחוב העיר או בבית שיש תינוק,ל שוחט יזהר מאדכ 
ל  אל תו  הבית מקו� נקי ויבר  הברכה ואחר כ  וא� יש ש� צואה י. ו"נמקוד� שלא יהא ש� צואה או טי

  .ל"ה ז"עד כא� לשונו בעל ספר של. ה עד מאודזוצרי  ליזהר ב. ישחוט בחו&
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˙Â˘Ù� Ô‰· ÌÈÏ‚Ï‚˙Ó ·Â¯‰ ÏÚ˘ ÔÂÈÎ,„È ËÁÂ˘˘ ˙Ú· ÔÎÏ ‡ ¯Úˆ‰ ÏÚ ¯ÚËˆÈÂ ‚
˙Ï‚ÏÂ‚Ó‰ ˘Ù�‰ ˘È‚¯Ó˘  

וכששוחט איזה בהמה חיה . ורחמ� מאד צרי  השוחט להיות ת� וישר ירא אלוקי� וסר מרע :כלל העולה
ג אוכיו� שעל הרוב מתגלגלי� בה� נפשות לכ� בעת ששוחט יד. חיטה התפלה של מעלהשועו" יאמר בתחלת ה

ויראה בעצמו כאלו מה שעושה לשחוט הבהמה הוא . ויצטער על הצער שמרגיש הנפש המגולגלת א� יש ש�
 כרופא ,על פי שמצערה ע� השחיטה כוונתו לטוב להוא" , לתועלתה להושיעה מצערה שיושבת בגו" בהמה

 לכ� כל זה ,ובהיות השוחט ירא אלוקי� לבו יטהר. הזה שמצער לחולה בהקזות והרקות וכוונתו לרפאו מחוליו
  . המגולגלת ש�שולתק� הנפ

יהי רצון שיאכל בשר זה בדבר מצוה ובברכה כדי שישתלם תיקון הנפש  :ויתפלל להקדוש ברוך הוא

וכן תראה כי ביעקב אבינו עליו השלום כששלח מנחה לעשו שהיה עובד עבודת . כהולגל בתאם נתג

 ,בודת גלולים חשש על הבהמות שהיה מגולגל בהם איזה נפשות לשלחם לו פן יקריבם לע,גלולים

 הניח הבחירה ביד ,'תים וגוא וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו עזים מ:מה עשה. ונמצאים נאבדים

פש נמשום דכל בהמה שיש בקרבה איזה .  וזהו מן הבא בידו,המות שהבאות בידו מאליהם שלח לעשוהב

י הנפש המגולגלת בקרבה מכריחה שלא כ , אם רוצים לשולחה לדבר הרשות מפצרת שלא לילך,מגולגלת

יקח ו אלא ,ם חשש זהו מש,חולכן יעקב אבינו עליו השלום לא הפציר ליקח בהמה בעל כרחה לשלו. תלך

 משום שהיה מנחה לעשו :ופירוש הכתוב הטעם .' וגומן הבא בידו מאליו עזים מאתים ותישים עשרים

  ).הזובחיבור על הפרשיות אשר לי הארכתי ב( ,בודת גלוליםשהיה עובד ע

ÁÂ˘‰ Ì¯Â‚ ‰Ú¯‰Ó ‰ÓÎËÂÈ�ÈÚ „‚� ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙‡¯È ÔÈ‡˘ ,ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ· Ì‚ÂÙÂ  
¯Â˜ÈÚ ‰Ó¯‚‰ ‰Ò¯„ ‰„ÏÁ ‰È‰˘ ,Â¯ˆ ÏÎÂ„È ÏÚ ÌÈ‡· Ï‡¯˘È ˙ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ  

שהיה .  ופוג� באחד מחמשה דברי�, שאי� יראת אלוקי� נגד עיניוט כמה מהרעה גור� השוח,הבט וראה
  :כתב בספר הקנה. חלדה דרסה הגרמה עיקור

È‰˘"‰, ‰ÏÂÚ ‡ÓÒ"Ï  
È‰˘"‰ במספר קט� עולה ‡ÓÒ"Ïל" לסמאח הפוג� בשהיה גור� התגברות כ, והכוונה.  

‰„ÏÁ, ‰ÏÂÚ È¯È¯Ó ·Ë˜  
‰„ÏÁ במספר קט� ע� המלה עולה È¯È¯Ó ·Ë˜ .בעול�יב מרירטשהפוג� בחלדה גור� שישלוט ק .  

‰Ò¯„ ‡È¯ËÓÈ‚ ‡ÊÂÚÏ‡¯˘È ÏÚ „‚�Ó ¯˘   
‰Ò¯„במספר קט� : Ò¯„ב ה� "על י'  ת� ט,' טספר קט�שהיא במ' רסה מתחל" בצדשל '  וה,ב" עולה י

סה רהפוג� בד . שר מנגד על ישראלÊÂÚ‡גימטריא . א"ולה כ ע� ארבע אותיות של דרסה ע„¯Ò‰ג�  .א"כ
  .נות� כח לשר זה

‰Ó¯‚‰ ‡È¯ËÓÈ‚ ¯ÂÓÁ,˜ Ï‰˘˜ ‰ÙÈ  
‰Ó¯‚‰ גימטריא  # במספר שוה ע� המלה¯ÂÓÁהפוג� בהגרמה משליטה בעול�. יפה קשהל ק.  

¯Â˜ÈÚ ‰ÏÂÚ "Ï‡ÊÚ"  
¯Â˜ÈÚ ע� המלה במספר קט� עולה Ï‡ÊÚ.  

 וג� ,דברי� נות� בה� כח חס ושלו�' ה המנגדות לשכינה הפוג� בהחות הטומאווה� חמשה מדרגות וכ
  . ועו" ומאבדי� אות�,שולטי� על הנפשות המגולגלות בבהמה חיה

  :נח מכתיבת יד כתבעובספר צפנת פ
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‰È‰˘ במספר קט� ע� ארבע אותיותיו עולה Ûˆ˜.  

‰Ò¯„כמספר ,א" עולה כתז וע� ארבע אותיו" במספר קט� עולה י ÔÂ¯Á במספר קט� רעיקו. קט� במספר 
  .ÓÁ‰עולה 

‰Ó¯‚‰ במספר קט� עולה Û‡ו מתחל" בואוהפ' ו במספר קט� ד" שתי,ו"" מתחל" בתי" האל: כזה, 
  .ט"ד הרי י"על יו'  ת� ט,' ושני אותיות של א" עצמ� עולה ט,הרי עשרה

‰Ó¯‚‰ט" במספר קט� עולה י.  

‰„ÏÁה במספר קט� עול ˙ÈÁ˘Ó.  

שהרי המשחית . בחמשה דברי� אלו לעול� ולנפש המגולגלת בבהמהירוב היוצא מהפוג� חראה ה
המשחית של הפוג� בחלדה .  והנפש שמגולגלת בבהמה,שמתחלק בפג� השהיה משהה ומעכב שיבא לעול�

 מכרית השפע מ� , שהוא א",הגרמהבמשחית שמתחזק מהפוג� . מחליד השפע מהנפש בהררי חש  ואפלה
 מעקר ותולש השפע משורשו , שהוא חמה,תחזק מהפוג� בעיקורהמשחית שמ. ראחא #הקדושה לסטרא 

  .וכ� עושי� בנפשות המגולגלות בבהמה כמדובר. שבקדושה

˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ‡ÏÙ� „ÂÒ ,‰ ˙ÏÂÎÈ È˙Ï·Ó 'ı¯‡‰ Ï‡ ‰Ê‰ ÌÚ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï,¯·‚ ËÁÂ˘‰  
‡ÓÒ"‡ÓÒ ÌËÁ˘ÈÂ Ï"¯·„Ó· Ï  

וחטי� והבודקי� ויחרדו ויאחז לה� ו השע וישמ,יטהח ראה ג� ראה בנזק הגור� הפוג� בעני� הש,א� כ�
  .חות הטומאה המנגדות לשכינהווטאי� גורמי� לתת כח לכחבאופ� שה. 'אימה ופחד ויקנו ענוה ויראת ה

אל האר& אשר נשבע לה� '  על פסוק מבלתי יכולת וגו,ה בפרשת שלח ל "ב משה להקמרוזהו דקא
 סלח נא ,ו�עשא עו� ופשע ונ  אפי� ורב חסד אר' כאשר דברת לאמר ה' ט� במדבר ועתה יגדל נא כח החויש

 מהו דנקט :ונקדי� לדקדק לבא לעני� .אשר נשאתה לע� הזה ממצרי� ועד הנהכלעו� הע� הזה כגודל חסד  ו
  .? ועוד מה מלת ועתה? ולא קאמר וימית�Ó· ÌËÁ˘ÈÂ„·¯ ,לשו� שחיטה

  .יקי� ולרשעי�דאר  אפי� לצ' ה ש, שהדבור הוא:ל פירש" זי" ורש?ר דברת לאמראש כ:ג� להבי� אומרו

ל הרשע השוחט בסכי� "היות שכשישראל חוטאי� מתגבר סמאב אמנ� ?ר  אפי�א' ג� להבי� אומרו ה
הקדוש ש, לזה אמר משה רבינו עליו השלו�. ל בזוהר" כאמר� ז,�·Ï‰ והמתי� על ידו נקראי� ,פגו� כנודע
‚·¯  ,Ó‰ ˙ÏÂÎÈ È˙Ï· 'ı¯‡‰ Ï‡ ‰Ê‰ ÌÚ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ,&ר משו� שיאמרו יושב הא,כרח למחול לה�וברו  הוא מ

‡ÓÒ"‡ÓÒ ÌËÁ˘ÈÂ Ï"¯·„Ó· Ï,ובפרט היות המדבר מקו� שליטת החיצוני� שימצאו מקו� לסייע לדבור� : 
‰ ˙ÏÂÎÈ È˙Ï·Ó 'ÌÂÏ˘Â ÒÁ,ואומנתו לשחוט הבריות,ל וישחט� כמנהגו" שהרי כשנכנסו במדבר גבר סמא  .

ו ש על ידי תשובה שע,כלומר) א"כרק  פראשית רבהב(ל " כאמר� ז, תשובה אי� ועתה אלא,'ועתה יגדל נא כח ה
 מהתעניות וסיגופי� שעשו ,י�מואל תשיבני ריק� רבו� העול. ' יגדל נא כח ה, שכבר נתחרטו ממה שעשו,ישראל
 ,' כבר דברת לי שהתשובה היא בדברי� שנאמר קחו עמכ� דברי� ושובו אל ה#   משו� שאתה דברת לאמר,לקבל

  .הו כאשר דברת לאמרזה למשה כנודע ו" הכל גילה הקבכי

 ,תהו א" שעתיד נביא אחר לאמר א,בה בדברי�ו כאשר דברת לי שהתש,הזו� לומר בכוויכולי� לומר שג� 
 א� לא , א� כ�?ר  מה�ו דלצדיקי� מה צ,מכל מקו� גלית לי ג� כ� שהתשובה בדברי� אלו שייכות לרשעי�

 ומה ג� , לכ� סלח נא לעו� הע� הזה כגודל חסד ,'את אר  אפי� ורב חסד וגו נמצא שעל מג� נקר,תכפר לה�
סד ובאריכות ח ב,נהגת עמה� במדותי  אלושואי� זה אלא כי א� . עד הנהובר נשאתה לע� הזה ממצרי� כש

 ,חס ושלו�' ולת הכו מבלתי יר פ� יאמ,ת� על חטא�ו ואל תמית א, ג� עתה נהוג עמה� כ�, וא� כ�,'אפי� וכו
  .ל וישחט� כדפרישית"וגבר כח סמא

 ולהארי  ,ל השוחט בסכי� פגו�" ולהצילנו ממיתת סמא,בקה בודהקדוש ברו  הוא יזכה אותנו לעובדו ול

ק של השבט מוסר "עכל( .אמ� נצח סלה ועד. נו בנעימי� כדי לקיי� כל מצות שבתורהיימינו בטוב ושנות
 לנגוע בבשר עוף ובהמה של המאכילי  עכשיו מי שיש לו נשמה יהודי האם אפשר היום-

  ).???ם העמלקים למיניהם"נבילות וטריפות ובדצי

  



       13נאמנה    פתחא זעירא   'עדות ה     
 

  

לכל אחד  להודיע ,'וכו' החרד לדבר הויהודי כל יהודי כן חובה גדולה על על 
מאכילים אותנו בנבילות ם "שבדציגדולות  שיש מכשולות ,ואחד מישראל

ל שפיכות דמים שבישראל  כ- דמו בראשו -ואם לא מודיע , וטריפות חלב ודם
שבועות , .קג, :כז, .סנהדרין כ, :סוכה כט ,:נו, .נה, :שבת נד( !!!ראשועל ראשו 

ם "רמב, ה תחלת ספרו"ועין עוד בשל, חנוך מצוה רלט, :י סוטה מא"רש, .לט
מי , ),א ביורה דעה סימן שלד סעיף מח"רמ, מהלכות דעות הלכה ז' פרק ו

דף , חלק א, זהר הקדוש. (ה עובר בשלשה לאויןשרואה עוברי עבירה ואינו מוח
  .:)רלט

הצדיק אינו נותן שינה לעיניו ביום ובלילה .  צדיק אינו נותן שינה לעיניו.א
  .)'דף כ, חלק א, זהר הקדוש( .עד שמוכיח הרשעים ומביאם שישובו בתשובה

ענשים ופגעים קשים ומרים למי שאינו מוחה מי שבידו להוכיח ואינו . ב
  .:)דף מו, חלק ג, זהר הקדוש. (נלקה בצרעתמוכיח 

' פרשה ל(בבראשית רבה . נח היה מוחה בדור המבול לכך נקרא איש צדיק. ג
ברבה . ה העמיד את שם ועבר שיהיו מוחין ומתרין בדורם"הקב, )'פסוק ז

רבה איכה , אבות דרבי נתן פרק כט, ויקרא רבה כה, )ב"נ' סי(פרשת וירא 
א בחומת אנך פרשת "החיד, שערי חיים, מא משפטיםתנחו, ב"כ' בפתיחה סי

סימן ' ילקוט יחזקאל קפיטל ט, תזריע' תנחומא פ, חקת, מדרש תנחומא, נח
פ בלילה ההוא נדדה שנת "ילקוט מגילה עה, ו"תרנ' ילקוט תהלים יב סי, ט"שמ

, ז"ע' ח סי"רלנ' ועי, מכילתא ותנחומא, ג"ק תשובה ש"ם שי"ת מהר"שו, המלך
  , ל שמות"ה מע"ר פכ"שמו, יםל דבר"מע

בראשי העם תלה על שלא מיחו בבני , קח את כל ראשי העם והוקע אותם. ד
  )תנחומא בלק יט. (אדם

ומי הרג .  כל הדמים שנשפכין על ידו הם-כל שבידו למחות ואינו מוחה . ה
וכל מי שסיפק בידו למחות , שהיה ספק בידו למחות ולא  מיחה, פנחס? אותם

.  להחזיר ישראל למוטב כל דמים שנשפכין בישראל נשפכין על ידיוואינו מוחה
  ).ילקוט שופטים סח(

מה שכרו . נח קיבל שכרו על שהיה עומד ומוחה ברבים מאה ועשרים שנה. ו
, עומד ומוחה ברבים כל אותן מאה ועשרים שנה עד שלא בא המבול' של נח שהי

  )ב"¬תנא דבי אליהו זוטא (. ל"לפיכך העיד עליו התורה נח איש צדיק תמים עכ

מלבד עצם חיוב המחאה הרי מי שאינו מוחה מביא תקלה לטעות שהדבר . ז
ח שרואה באחד " כל ת,)ט"דף כ(וזה לשון המאירי שבת מותר כדברי המאירי 

שהוא עושה שלא כהוגן והוא יודע בעצמו שבידו למחות ואינו מוחה גורם 
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אחר כן ) עזר' מל(ות שאדם נעזר וכל שכן בדברים הקרובים לטע. תקלה לעולם
  .ש כל הענין"ע. בעשייתן מצד שכבר עשוהו לפניו ולא מיחו

אחד מהדברים שלפי גודל החטא אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו . ח
זה . ם"מי שאפשר בידו למחות ולא מיחה כדברי הרמב, לעשות תשובה הוא

ארבע מהן עון , בהד דברים מעכבין את התשו"כ, ם בהלכות תשובה"לשון הרמב
, ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו"גדול והעושה אחד מהן אין הקב

ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות , המחטיא את הרבים) א: (ואלו הן
  .מצוה

הרואה בנו יוצא  )ג. (והמטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח) ב(
איל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש הו, לתרבות רעה ואינו מוחה בידו

ובכלל עון זה כל שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין , ונמצא כמחטיאו
והאומר אחטא ואשוב ובכלל זה  )ד. (רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם

הלכה , ם הלכות תשובה פרק ד"רמב. (ל"האומר אחטא ויום כפורים מכפר עכ
  ).א

הוי זהיר , בני. ית חבירך דבר מגונה תהא מוחה בידם אם אתה רואה בב.ט
 תהא מוחה בידם -ותראה נוהגים בתוכה דבר מגונה , בבית שאתה רגיל לכנס

שאפשר שאינם יודעים בגנות הדבר ולכך , שהקולר תלוי בצוארך, ואל תחניף
  .)ז"שבר מוסר פרק ט. ( אל תהיה ממחזיקים-ואם יודעים ועושים ; עושים

כל מי שיש בידו למחות ומוחה ונוקם . בידו למחות ומוחהשכר מי ש .י
הקדוש ברוך הוא כורת עמו ברית ולזרעו אחריו , נקמות מהרשעים בעולם הזה

י אבוהב "בשם הר, פרק יב, שער הקדושה, ראשית חכמה. (כמו שעשה לפנחס
  .)ל"זצ

כ " ג- אפילו אם הוא מסופק אם ישמעו בקולו כשמוחה על עוברי עבירה . יא
בפירוש ) ז"תשובה ע(ח "ת מהרלב"בשו. ענש מטעם ערבות אם לא מיחהנ

ועל ענין פירוש מה : ל"וז". שכל ישראל ערבים זה לזה"ל "מאמר לרבותינו ז
ל שכל ישראל ערבים זה לזה כבר מהמאמר שכתבתי למעלה "שאמרו רבותינו ז

ה במי שיש בידו למחות ואינו מוחה שכשהוא רוא' מבואר האמת כי זהו דוק
, לאחד עובר עבירה ויש בידו למחות ואינו מחוה הוא נענש על אותו מוחה עון

אלא אפילו , ולא לבד נענש מי שיכול למחות ואינו מוחה, ושורת הדין כן נותנת
אם אינו מוחה , מי שיש לו ספק אם ישמעו בקולו כשמוחה בידם או לא נענש

אבל ". וממקדשי תחלו"ל בשבת על פסוק "וכן אמרו ז. אם יוכל למחות, לראות
וכל שאינו נענש על , כשודאי אינו יכול למחות אינו נענש על עון אחרים

ל בדבר הזה "הנסתרות ואף על פי שבסנהדרין פרק נגמר הדין חלקו רבותינו ז
וראיתו . 'שאחר שעברו ישראל את הירדן נענשו על הנסתרו, ויש מי שאומר שם

החולק עליו שלא ענש על ' אלא כסברהתלמוד שלא כדעתו ' שמסקנ' נרא. מעכן
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. דהוו ידעי ביה אשתו ובניו כדאיתא התם' ונענשו על עכן משו. לעולם' הנסתרו
נראה לי לומר שלהיות ישראל שם . מה תאמר הרי לא ידעו בו ישראל ונענשו

והיתה השגחת אלקינו יתברך דבקה בהן לעשות עמהם ניסים ' כלם מקובצי
ך שכלם יהיו צדיקים אמנם כשחטא אפילו אחד שלא על דרך הטבעי היה צרי

הערת : [(מאיבריו שנאמר עליו חלה פלוני' מהם הרי הם כמו הגוף שחלה א
ואין ראוי ] ?עיין בפנים הספר פרק, וכעין זה כתב בספר שבט מוסר) המעתיק

וגם זה מדרך המשפט האמיתי . שתהיה השגחת אלקינו יתברך דבקה עמהם
. ותנו לראות בבנין בית קדשנו במהרה בימינו אמןומלך המשפט יזכה א. הוא

כי יראה חרבות בית . ב נכאה לבב"נאם הצעיר יושב ירושלים עיר הקודש תוב
  .מקדשה סביב

  .ל"חביב ז' ר יעקב ן"לוי בכמה

שמחיוב להוכיח בין שוגג ובין במזיד , ג"ת בנימין זאב סימן ש"ועיין בשו. ב.נ[
ם לא הוכיח עבר על מצוה עשה של הוכיח וא, אפילו אם ברור לו שלא יקבלו

ם שיק ועיין שם "ת מהר"וכעת בא לידי שו. ש"עיי, ויקבל עונשו על זה, תוכיח
  ].ג ותראה נפלאות"ח ש"בסימן או

לא היה אדם ,  שאלמלא הערבות,.)שבועות לט(כל ישראל ערבים זה לזה . יב
לכן .  רשעה לבערםולא היו נותנים לב לחקר על עושי, מוחה ביד חברו על חטאיו

ספר .(כדי שיעשו גדרים וסיגים שלא יחטאו, הכניסם הקדוש ברוך הוא לערבים
  )ג"חסידים אות צ

ל שכל אחד נתפס בעון חבירו של כל איש מישראל "נמצא לפי כל הנ .גי
 וכל חיוב הערבות שנכנסו בזה הוא כדי שימחו ויוכיחו לכן .מפני חיוב הערבות

ל "וכן אמרו חז. מיחה נתפס בעוון ההוא שלא מיחה בוכל שיש בידו למחות ולא 
, וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזה"פ "בסנהדרין עה

  .)שבועות לט: סנהדרין כז( .התם שהיה בידם למחות ולא מיחו

 ולזה ראשי הגולה שהשפעתם מגיע לכל העולם נתפסים על כל העולם .די
אמר רב פפא " .עתם במחאה כך היא בחיוב הערבותמפני שלפי גודל כח השפ

במשפט ' ר חנינא מאי דכתיב ה"א. והני דבי ריש גלותא נתפסים על כולי עלמא
יבא עם זקני עמו ושריו אם שרים חטאו זקנים מה חטאו אלא אימא על זקנים 

  .:)שבת נד" (שלא מיחו בשרים] סנהדרין' פי[

 שיש בידו למחות ביד המנהיגים  שמיל אלו"גם למידים אנו מדברי חז. טו
כמו , הרבנים שהם ימחו בידי עוברי עבירה ואינו מוחה בידם הוא נתפס

שהיה להם ההשפעה על , יביאם במשפט על שלא מיחו בשרים' הסנהדרין שה
  .השרים והיה להם למחות
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אתם נצבים היום . "פ"ט עה"בשם המהרי) ט"דברים כ(ל "כתב הילמעוכן 
" אלקיך כרת עמך היום' ובאלתו אשר ה, אלקיך' בברית הלעברך ' כולכם וגו

שכל יחיד ויחיד נעשה , 'ונאמר בלשון יחד לעברך בברית וגו".)יא, נצבים כט(
ולכן פתח בלשון רבים , כפי שנתבאר בפרשת כי תבא, ערב על ששים רבוא

שכל אדם ואדם מישראל שיש בידו , ונאמר כל איש ישראל. וסיים בלשון יחיד
, ביד הזקנים והשופטים המתנהגים בעול ואינו מוחה נתפס עליהםלמחות 

חנינא בן תרדיון שגזרו עליה הריגה על שלא ' כמו שאירע במעשה של אשת ר
, ט"יוסף לקח בשם מהרי". (חנינא שהיה הוגה השם באותיותיו' מיחתה בר

  .)ט"כ' ל דברים פ"מע

בירות שבתורה נפרעין כל ע, ונקה לא ינקה :ל"וז) א"ט ע"דף ל(בשבועות . טז
והכתיב , וכל עבירות שבתורה מכל העולם לא, וכאן ממנו וממשפחתו, ממנו

התם , איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה" וכשלו איש באחיו"
  .'ל הגמ"עכ. שיש בידם למחות ולא מיחו

וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס "ל "ם ז"וכן פסק הרמב. יז
וכל שאפשר בידו למחות ) "'ז' דעות ה' ו מה"פ(ם "וזה לשון הרמב ".אלובעון 

  .ל"עכ" כיון שאפשר לו למחות בהם, ואינו מוחה הוא נתפס בעון אלו

ד "ס של"ד ס"א יו"ברמ: החיוב במחאה ותוכחה להלכה ובאחרונים. יח
נפסק להלכה שחייב אדם למחות בעוברי עבירה וכל מי שאינו מוחה ובידו 

ג שמברר "ש' ח סי"ם שיק או"מהר' בתשו' ועי .ש"נתפס באותו עון עלמחות 
אחר שחילק בין החיוב מצד , ה ויותר"ושם בד, דיני מצות תוכחה באר היטב

ולזאת הרשות והחיות ניתן : "ל"וז, ובין החיוב מכח הערבות, ע של תוכחה"מ
 לסלק והחיוב' להוכיח ברוב כח ועוז בעוברי עבירה להסיר ההיזק מרבים וכו

ולהיות כאיש , ומי יעיז פניו לומר שהחיוב עלינו לשתוק, הנזק בכל אופן שאפשר
ולזאת החיוב עלינו ' בראותינו סכנה לנפשינו וכו, נדהם וכאלם לא יפתח פיו

  .ל"עכ" למחות בעוברי עבירה בכל אופן שאפשר

ג מצוות וזה בעצם "על ידי הערבות מקיים כל אחד מישראל כל התרי. טי
וזהו מה שפירש בעל . ה על זה שנתחייבו בערבות על העובר על התורהההוכח

אלקינו והנגלות לנו ' הנסתרות לה. "פ הנסתרות"נצבים עה' הפני יצחק בפ
) ח"ט כ"כ' נצבים פ" (ולבנינו עד עולם לעשות את כל דרי התורה הזאת

שכבר נתבאר בהקדמה לבאור ספר דברים שכל אחד : "ל"ובילקוט מעם לועז וז
פ שיש מצות השייכות רק בכהנים "אע, ג מצות"מישראל יכול לקיים כל התרי

הרי , אבל כיון שכל ישראל הם נשמה אחת ורק הגופות מחולקים, או בלויים
כשמצטרפים כל ישראל שהם ערבים זה לזה נמצא ביד כל אחד ואחד מישראל 

' לה, מה שאדם עובר בסתר, וזהו שאומר כאן הכתוב הנסתרות.ג מצות"תרי
מה ,  והנגלות.)כי אין ערבות על דברים שבסתר(ה נפרע ממנו "הקב, אלקינו
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שמא תאמר איך , שהרי כל ישראל ערבים זה בזה, שנעשה בגלוי שייך לנו ולבנינו
, התשובה לעשות את כל דברי התורה הזאת, טוביה חוטא ויוחנא משתלמא

צויר שכל אחד ואם לא נהיה ערבים זה בזה איך י, ג מצות"שיש בתורה תרי
כך , וכשם שהקיום נחשב רק בהצטרפות כל ישראל, מישראל יקיים כל המצות

, פני יצחק". (העונש אם רואה חבירו עובר חייב להוכיחו ואם לא נענש על ידו
  )ד"ל דברים תשס"מע

מפני שהרי במציאות על כבודו , ותורתו' נענשים על זה שאין מוחים לכבוד ה. כ
ונוצרת טענה על כבודי לא מחיתם ועל כבוד בשם ודם , הפרטי כל אחד מוחה

ל על הכל "ג בשם תנא דבי אליהו וז"ק' סי' מחיתם בילקוט שמואל קפיטל ו
ה פורע מדה כנגד מדה לפי שהיו בני עלי מקולקלים במעשיהם יצאו "הקב

אמר ', אמרו ישראל למה נגפנו ה, למלחמה ונהרגו מישראל ארבעת אלפים
, ים לפני בעזרת ישראל ובעזרת הנשים לא אמרתם כךה כשהיו מכעיס"הקב

על אותה שעה , שלחו והביאו ארון הברית והריעו תרועה גדולה שאין בה ממש
מיד נהרגו שלשים אלף ונשבה ארון , אמר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה

  .ל"הברית עכ

" אלקיך כרת עמך היום' ובאלתו אשר ה. אלקיך' לעברך בברית ה. "כא
יוסף לקח בשם (', ונאמר בלשון יחיד לעברך בברית וגו). יא,  כטנצבים(

כפי שנתבאר בפרשת כי , שכל יחיד ויחיד נעשה ערב על ששים רבוא) ט"מהרי
שכל , "כל איש ישראל"ונאמר . ולכן פתח בלשון רבים וסיים בלשון יחיד,תבא

אדם ואדם מישראל שיש בידו למחות ביד הזקנים והשופטים המתנהגים 
חנינא בן ' כמו שאירע במעשה של אשת ר, ל ואינו מוחה נתפס עליהםבעו

חנינא שהיה הוגה השם ' תרדיון שגזרו עליה הריגה על שלא מיחתה בר
ללמדנו שאין , ו בא להפסיק"הוי, "וגרך אשר בשעריך"וזה שנאמר . באותיותיו

 שאנו) ב"י נדה פ"נח רש(ויש אומרים . אנו ערבים לגרים ואינם ערבים לכם
ולכן נאמר , אבל הם לא ערבים לנו, ערבים על הגרים כי יש בידנו למחות בידם

אבל הוא אינו ערב עליך , שרק אתה ערב לו, בלשון יחיד' לעברך בברית וגו
זה דוקא במצות ) יוסף לקח(פ שהנשים אינן בכלל ערבות " ואע.)ש ברכות"רא(

. נינא בן תרדיוןח' ומשום כן נענשה אשת ר, אבל לא במצות לא תעשה, עשה
במצות ', שגם הם בכלל ערבות דוקא לעברך בברית ה, וזהו שנזכר כאן נשיכם
ולא במצוות , ואם אינן מקיימות עוברות על האזהרה, ת"שהנשים מצוות היינו ל

  )ט"כ' ל נצבים פ"מע(. עשה שאינן מצוות

 בילקוט שיר השירים! הערב?  כשאין ללוה לשלם מי נתפס-בנינו ערבים . כב
מאיר אומר בשעה שעמדו ישראל על ' ר: ל"וז) על הפסוק משכני אחריך נרוצה(

ה הביאו לכם ערבים שאתם שומרים את התורה ואני "הר סיני אמר להם הקב
אברהם על מה , אמר להם יש לי עליהם, ל אבותינו ערבין אותנו"א, נותנה לכם
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', דרכי מהיעקב על שאמר נסתרה , יצחק על שאהב את עשו, שאמר במה אדע
שנאמר מפי עוללים ויונקים , ל הם ערבים טובים"א, ל בנינו ערבין אותנו"א

בזמן שהלוה נתפס ואין , עוז לעמו יתן' יסדת עוז ואין עוז אלא תורה שנאמר ד
הוי ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני , לו מה לשלם מי נתפס לא הערב

  .ל"עכ

נח ונמחו במבול מפני שלא הוכיחו בדור המבול היו הרבה צדיקים כמו . כג
ערבות עד מתן תורה כל מי שחטא היה הדור משלם ודור המבול הרבה כשרים 

הרב ברכת אברהם דלקו מטעם ערבות ' ופי, היו כמו נח ונמחו עם דור המבול
ה פורע "ת עד ערבות מואב כל מי שחטא הקב"מצות אך ממ' שהיה דבר קצוב ז

ם אך בערבות מואב "ש הרמב" היה קצוב כמממנו שלא היה ערבות כיון שלא
  )עין זוכר שם.(ש באורך"כבר ידעו כל המצות והיה קצוב ע

דהרבה כשרים היו בדור כמו נח ונמחו עם , מה שכתוב בתנחומא ראה. כד
מה שאין כן נח שמחה , הטעם שנמחו אותם הכשרים משום שלא מיחו, הדור

רבה על הכתוב שנאו בשער -תבהם כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בבראשי
  )א בחומת אנך פרשת נח"חיד. (מוכיח

נענשין אם לא , גם הנשים הן בכלל חיוב הערבות על מה שהן נצטוו. כה
וגם בניו הקטנים , כמו שנענשה אשת רבי חנינא בן תרדיון, מיחו בבעליהן

  ל"נתפסים בעון אבותם רח

: ל"עיר הנדחת וכתב וזהאריך איך דנין ) ו"ד ה"פ(ם "עכו' ם בה"הרמב. כו
ואם , ומכין את כל נפש אדם אשר בה לפי חרב טף ונשים אם הודחה כולה

  .ל"נמצאו העובדים רובה מכים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב עכ

' ל בגמ"בחז: האשה שיש בידה למחות ואינה מוחה נענשת בעוון זה. כז
ן תרדיון אמרו ליה אמאי קא חנינא ב' אתיוהו לר: ל"וז) ב"ז ע"דף י(ז "ע' במס

ועל , מיד גזרו עליו לשריפה, אלהי' אמר להו כאשר ציוני ד, עסקת באורייתא
עליו לשריפה שהיה הוגה את , ועל בתו לישב בקובה של זונות, אשתו להריגה

ב האומר אין "והיכא עביד הכי והתנן אלו שאין להם חלק לעוה,השם באותיותיו
אבא שאול אומר אף ההוגה , המתים מן התורהתורה מן השמים ואין תחיית 

כדתניא לא תלמד לעשות אבל אתה למד , להתלמד עביד, את השם באותיותיו
ועל אשתו , ט איעניש משום הוגה את השם בפרהסיא"אלא מ, להבין ולהורות

כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה "מכאן אמרו , להריגה דלא מיחתה ביה
  .ל"עכ" נענש עליו

כי תשא סימן ' בילקוט פל "ים קטנים נענשים עבור עוונות אבותיהם רחבנ. כח
  .)ח"שצ
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' ק(במדרש שוחר טוב ל "ה אחד מבניו רח"תחת עבירה שעבר נוטל הקב. כט
היאך אדם בחור דולק  :ל"וז) החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו' ב לך ד"ס

,  בניםתולה עד שישא אשה ויוליד, ה עושה"מה הקב, בעבירה וראוי למות
ה גובה את שלו משל "ונמצא הקב, ה נוטל אחד מבניו תחת עבירה שעבר"והקב
ה להלן יבואר אם "ואי. (ל"החסד עכ' הוי לך ד, יש לך חסד גדול מזה, עצמו

  ).ד של מטה"ד עונשים למעלה או בב"הב

: ל"וז) פ וימותו גם שניהם"עה( בילקוט רות הקטן נענש בעוון אביו .ל
חייא בר אבא עד שלש עשרה שנה הבן ' אמר ר, כה בבניםללמדך שעין הרע מ

עכשיו תבינו למה יש : [ל"מכאן ואילך איש בעונו ימות עכ, לוקה בעון האב
  ]ל"בשתי כיתות בבית שמש יותר מעשר ילדים עם מחלת סרטן רח

' פ( במדרש תנחומא  גם הטף הנשים והגרים נענשין כשהזולת חוטא.לא
אלקיכם ראשיכם שבטיכם ' ים היום כלכם לפני דאתם נצב"על הפסוק ) נצבים

: ל"וז" זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך
ולא , אפילו צדיק אחד ביניכם כולכם עומדים בזכותו, כולכם ערבים זה בזה

שנאמר , אתם בלבד אלא אפילו צדיק אחד ביניכם כל העולם כלו בזכותו עומד
וכן אתה מוצא בעכן , וכשאחד מכם חטא כל הדור לוקה, "ולםוצדיק יסוד ע"

מדת , )חטא ישראל וגם עברו את בריתי(' הלא עכן בן זרח מעל בחרם וגו
לכך נאמר כל איש , כ"מדה טובה מרובה עאכו, פורענות מועטת והדור נתפס בה

  .ל"עכ, ולא גדולים שבכם בלבד אלא אפילו טפכם נשיכם וגרך, ישראל

  ).א"פ(שמחות '  במס לוקין על ידי הקטניםגדולים. לב

בודאי אם הגדולים ישמעו לקטנים יהיה הדור מאושר והאבות ירוו נחת . לג
כי בכל אדם , רב מבניהם ויגיעו לדרגה יותר גבוהה מהם כשאיפתם וחפץ לבם

  .ת יערה רוח טהרה ממרום לעבדו באמת"והשי. מתקנא חוץ מבנו

ל "החפץ חיים זצ. אלא כל בן תורה, רא כזולא רק המנהיגים יענשו בחומ. לד
ויש בידו להוכיח ולומר מוסר ,  שבימים אלו שכל אחד שמופלג בתורהכותב

על כן חייב כל תלמיד , חייב להוכיח ולומר מוסר אפילו אם אינו גאון גדול
) ח"בית ישראל סימן פ(.חכם לזרז עצמו ולזכור כי עתיד ליתן את הדין על כך

' איך ידע האדם אם הוא עובד ה) ב"בספרו דבר בעתו פ(ח "עוד כותב הח
, אמיתי' אם הוא עובד ה. ?אמיתי או שחושב רק על עצמו על מנת לקבל שכר

לבו דואג ומצטער , וכשרואה שאחד נכשל', הינו משתוקק שכולם יעבדו את ה
ע שהוא לא ילך לגיהנם ויותר מזה זה אינו ענינו ולא "ולא  רק שדואג ע, על כך
  .ין אותומעני

ידוע שכל יהודי בשעת קבלת התורה קבל התורה לא בשבילו בלבד אלא . לה
המחיר והמדקדק הגדול ביותר ' לכן אפי. גם לחזק וללמד התורה לאחרים
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ששומר עצמו מכל איסור הקטן ביותר לעתיד לבא ידונוהו על שעבר על אכילת 
 מחמיר ומדקדק ויתמה מאד היכן ומתי עבר זאת העבירה אותו, חזיר וטריפות

ויענו ויאמרו לו האם אינך יודע שיש דין ערבות שכל אחד צריך ? גדול הזה
להיות ערב לחבירו ובאותו מקום ואותו זמן עבר פלוני אלמוני על איסור זה ולא 
מיחת בידו ועמדת מן הצד ללא אומר וללא דברים לכן הנך מתחייב על איסורו 

  .עד כאן תמצית דבריו, של ההוא

האם כבר שמעתם שאדם שקרוביו , גמא קטנה אנו יכולים לתת לזהדו. לו
יתנחם בה בהפטירו שעוד שש מיליון יהודים נוספו , ר באוישוויץ"נספו בעוה

כן הוא הדבר , או בתאונת אוירון ינחם עצמו שעוד הרבה אנשים ניזוקו, בשואה
והגים בעינינו שלא תתנחם בזה שסוף סוף אין אתה היחידי הנוהג כך וכולם נ

  .וגם זה יהיה מספיק רע ומר, כי כל אחד יקבל עונשו על זה, כן

שאדם לא יחשוב בלבו שיוכל , )'בחומת הדת מאמר ג(ח "עוד כתב הח. לז
ת שלא יכול למחות ולהפריע ביד עוברי העבירה "לענות ולתרץ עמצו לפני השי

יות ל שדברים רוחניים צריכים לה"כי ידוע כבר מברבה פוסקים ומאמרי חז
וכאשר , א ואחד לא פחות מדברים הפרטיים שמפריעים לו"חשובים אצל כ

בעניניו הפרטיים יש לו הפרעות ואינו הולך הכל כשורה הוא משתדל בכל 
הפעולות וההשתדלויות ומחפש כל מיני עצות ותחבולות איך לתקן ולסדר הכל 

ם שצריכים על הצד הטוב ביותר שיצליח ואינו מתייאש ואינו נעשה עייף מדברי
  .לעשותם בעמל ויגיעה ומטכס עצות ופעולות איך להצליח

חשוב אצלו כעניניו ' ת הי"הוא הדין בעניני יהדות אם רצונו של השי. לח
ר "אבל בעוה, בעזרו' ת בודאי יהי"הפרטיים כב היה מחפש עצות על כך והשי

, ים מידאין אנו נוהגים כן בעניני יהדות רק מיד כשרק נדמה שאין עצה מתייאש
ד "עכ(, ז אבל בשמים לא נפטור עצמינו בזה"ואפילו שפוטרים עצמם בכך בעה

ז שלא מיחה בחבירו מפני "שלא רק שיש עבירה ע) שם(ועוד כתב  ).ח"הח
אלא עוד מצפה לו עונש לעתיד בזמן שחבירו , שפגם חבירו זה פוגם גם בנשמתו

 איש 80,000הו מובא שבספר תנא דבי אלי. כ"ע, מידו דמו ידרש, ימות בעוונו
שנהרגו בגבעת בנימין מדוע נהרגו מכיון שסנהדרין הגדולה שהם היו התלמידי 
חכמים והצדיקים בדור ההוא היו צריכים לסובב כל יום בעיר ומקום אחר 

בה ילכו ' ללמודטיף מוסר ליהודים הגרים בכל מהקומות ולהדריכם בדרך ה
  .ל" בגבעת בנימין עכ80,000כ נענשו ונהרגו ה "ומשלא עשדו זאת ע

כ "ג ששב הרשע לבסוף מרשעו אעפ" מי שלא מיחה בעובר עבירה אע.לט
) כמו שכן בימינו(ודוקא ששב הרשע מיראה , הערב נענש על שלא הוכיח בזמנו

' וס, ז"דף קנ' מערכי לב דרוש ע(אבל השב מאהבה גם להערב שלא מיחה נמחל 
  ).ב"יערות דבש דף ע(ו נמחל לו ויש שכתבו בסתם דאינ) ב דף יג"יד ימין ח
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באנשי ,  כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו.מ
  :).שבת נד(בכל העולם כולו נתפס על כל העולם , עירו נתפס על אנשי עירו

ולאכול מ� הזבחי  בבני� , ובזכות זה נזכה להנצל ממלחמת גוג ומגוג
  א"בית המקדש בב
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בית דין נגד מחפוד ברבנות על האכלת נבלות וטרפות 

 

 'בחמישי בשבת תשעה עשר יום לסיון התשס, בסיעתא דשמיא

 

 בבנין הרבנות הראשית לישראל

 ; הרבנים הגאונים:נוכחים

 הרב גליקסברג 

 שלמה משה עמאר

הרב שמואל אליהו
1 

 

 א'אב התשס' כג, ד"בס

ועל כן , כי לא נדרשה לכך, שהועדה לא המשיכה בעבודתה, הנני להודיע]

, ואמרתי שלא הוסקו מסקנות, ומשני הצדדים פנו, גם לא הסיקה מסקנות

ועל כן אני מוסר צילום נאמן , ומשני הצדדים נדרשתי למסור הפרוטוקול

ולראיה , למקור לכל אחד מהצדדים בלי שינוי או תוספת כלל ועיקר

 [שלמה משה עמאר, ל"באתי על החתום ביום הנ: מהימנא

 

 א"הרב שלמה מחפוד שליט' הופיע כב

אני בודק חוץ אצל הרב מחפוד במקומות , ו" היאפרים מדמוניוכן הופיע הרב 

 .אני כבר מסרתי מה שיש לי לרב רפול, שונים

                                                           
1

 {!הרב עמאר מציין שהרב שמואל אליהו יצא באמצע מחמת הלחץ. א.ר} 
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הרב מחפוד ' הייתי עובד שם וראיתי שסירכות קלות היה עושה אותם חלק כב

אני מכבד את הרב מחפוד ועושה מעשי , אני כתבתי דברי לרב רפול, א"שליט

 . קשות בגלל התוכחה הזאת2ואני סובל, לשם שמים

. שם כשר רגיל,  שחטתי במקומות אחרים אירלנד והולנד:לשאלת בית הדין

' לפחות יב, יצאתי עם הרב מחפוד קרוב לשלש שנים, חלק רק עם הרב מחפוד

בהתחלה הייתי שוחט ובודק פנים ואחר כך לפני כשנתיים מינו . פעמים שיצאנו

 .אותי בודק חוץ

 ? אם רק סירכות קלות או גם גדולות:לשאלת בית הדין

 . כבר כתבתי:תשובה

ואמר כבר רשמתי את הדברים , ל"ש העד הנ" קרא לפני הנוכחים ממבית הדין

 .ואיני רוצה להוסיף

עופות והתמחות ,  משיב למדתי שוחט ובודק אצל הרב בן ציון חוכימה:לשאלה

 .ובקר אצל הרב גריידי. סכינים

 .אצל הרב מחפוד? איפה ראית חלק

 זה לא מה שראית באורגוואי,  האם מה שראית אצלו כשלמדת אצלו:לשאלה

ולא יודע אם גם במקומות אחרים עשו חלק בכגון ,  להוסיףלא רוצה :תשובה

כשכל כוונתי . נהפכתי לשונא שלו משום מה, מאז שהערתי לרב מחפוד, אלו

 .אך פחדתי להציע עצמי, יצאת מהרבנות, ש וסילק אותי מהצוות שלו"היתה לש

במכתב כתבת שאתה כותב התלונה על פי בקשת הרב שלום : לשאלת בית הדין

 ?מתי דיברת עם הרבנים, א"ד שליט"כהן והראשון לציון הראב

ואם לא . אם לא היו מפטרים אותי הייתי ממשיך לעבוד ולהעיר. מזמן כתבתי

 .היו מתקנים הייתי מפטר את עצמי אם לא היו מתקנים את המצב

 . היינו משתדלים עוד ועוד ואם לא היה עוזר הייתי מתפטר:לשאלה אומר
                                                           

2
 {בנוסף לפיטורים רדיפות ואיומים. א.ר} 
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 . הייתי בודק חוץ והרב מחפוד היה מחליף אותי:לשאלה

 באתי להחליף את הרב מחפוד וראיתי שהחתים חלק כשהיה על :לשאלה משיב

ויתכן שהרב מחפוד מרוב חכמתו יודע . אותה הבהמה הערה מהבודק פנים

 .שאלתי ואמר לי על פי הדין מותר. להבחין

, הרי הוא המומחה וקובע מה חלק? אם כן מה היא תלונתך: לשאלת בית הדין

 'ואתה אומר שמא ברוב חכמתו וכו

 . שעובדא שבגלל תוכחת פיטר אותי:העד השיב

 ? אם כן היה לך להתלונן על הפיטורין ולא על הכשרות:בית הדין

. מנוע מלומר מי אלו.  שאלתי לאחרים אם זה נקרא חלק ואמרו לי שלא:העד

 .איימו עלי, אני מנוע מלדבר

 .כל מיני אנשים? מי איים עליך

 ?איך איימו

 .זה בגדר חמירא סכנתא מאיסורא,  לא כדאי להוסיף:תשובה

 

 לפני כשנה כשהתחלתי להלחם עם יצחק עובדיה על המונופול :הרב מחפוד' כב

ואז אפרים , להוריד אותי מהעץ, אז נתן הוראה, בכשרות במצות ואתרוגים

, ופתאום שלח מכתב להרב שלום כהן, ואלון היו מסתודדים ומדברים ביניהם

ויש צוות של ',   כבשים לשעה בלי בדיקת סכינים כדבעי וכו400שאנו שוחטים 

 איש ויש עדויות מראשי צוותות שהשחיטה לא עלתה על מאתים וחמישים 18

 .כבשים לשעה

 .זה היה במפעל סאן חסינטו

 . שכתב המכתב הזה לרב שלום כהןהעד מאשר

 . כבשים לשעה400 אני טוען עדיין שהיו :העד
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 .י פחה" מציב מכתב של הרהרב מחפוד

 .היה אתנו יגאל עמרני. י פחה לא היה עמנו" הר:העד

עמרני שלא שחטו יותר ממאתים וכן מכתב של '  מכתב מהרהרב מחפוד מציג

 .ל"שמעון לוי כהנ' ר

 שבאשר לטענתו שעשינו חלק גם מה שהיה הערה מהבודק : מוסיףהרב מחפוד

ואני , יש דברים שהבודק פנים מסמן ואינו כלום ואני המחליט, 3זה אמת, פנים

 בשחיטה 4 שנים7 שנה במקצוע ויודע לפסוק ואי אפשר להביא אחד שהוא 40

 .ולא ענה כלום, ואת הדברים האלו אמרתי לו שם. כנגד רב פוסק

, ואי אפשר לטעון שעשיתי כשר לחלק, והרי אני לימדתי אותו בדיקת חוץ

וגם מעולם לא עמד איתי , ותקראו דברי ראשי הצוותות שעבדו יחד איתי יד ביד

וציויתי לראש , רק בהתחלה לימדתי אותו כך לבדוק וכך לבדוק, בשולחן ביחד

 5.הצוות שישים עליו לב

 .הריאה חלקה ויש לפעמים בעיות אחרות של ריאות

 איך מינית אותו בודק חוץ רק על סמך פעם אחת שהראית :לשאלת בית הדין

 ?לו בלא שימוש כראוי

 ראש צוות כמו הרב ענתבי 6 כי יש על ידו:א"תשובת הרב מחפוד שליט

 .'ועמרני וכדו

על פי רוב אני עמדתי על , משחיטה בארץ זה עוד לא ראיה לעבודה בחוץ לארץ

 .השולחן עם הבודק חוץ של הרבנות

,  רירים לא העברנו לחלק7ומה שסימן הבודק פנים בדקנו על השולחן ואפילו

, 8ולפעמים הייתי בודק גם כשר ומסמנים כשר כשהיה לחץ הייתי עוזר להם

 .אני לא יודע, אולי, ואולי טעו כשבדקתי כשר וחשבו שאני עושה את זה חלק

                                                           
3

 !?הודאה במקצת: א"הערת הרב שליט 
4

 .. שנים להבין7זה לא מספיק  
5

 ? כבש לשעה200-זה מתלמדים תוך כדי עבודה במהירות של כ 
6

 ?האם כל הזמן לידו בלי הפסק 
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יצחק עובדיה בעל , הנקודה שקשרו קשר עם אשפר כדי להפיל אותי בכשרות

 .ויצחק אלון גיסו והעד הזה קשרו קשר כנגדי, המפעל אשפר

מציג מכתב
9

. ואין שם תאריך,  של יצחק אלון שמכחיש עדותו של מדמוני

 .חשבו שישיגו המטרה,  וכל זה הוא שם רע בלבד

 ?!אטו ברשיעי עסקינן, ח של ראשי הצוותות"יש כאן דו10ולגבי סדרי עבודה 

העד מדמוני , בצוות יש כאלה שלא מסתדרים, שלמה מחפוד'  משיב הר:לשאלה

 . ועל כן הוצאנו אותו מהצוות ולא בגלל התוכחה11לא היה מסתדר עם סנואני

 ;בית הדין הפסקה

 .מתיעצים פנימית על ענין האלימות ואיומים

הרב מחפוד  (אני והרב סבאג) לפני מספר ימים דיבר איתנו ,הרב עזרא רפול

שלא יפגעו , למעשים חמורים [לשפיכות]ואמר שמקוה שהסכסוך הזה לא יגיע 

 .והוא לא רוצה את זה ולא החילול  השם שיצא מזה,  ברב שלום כהן12אלימים

הוחלט לקרוא שוב למדמוני שידבר עם הוועדה לבדו שלא בנוכחות הרב 

 .מחפוד

וחמירא סכנתא ?  מי ערב לי שלא יעברו הדברים שאומר כאן לבדי:העד

 !מאיסורא

עומד על זה שבבירורים בינו ובין בודק פנים ברור להם ששם  [מתעקש] העד

והתווכחו אתו על , שלמה מחפוד חותמת חלק על בהמות שהיו בהם סרכות' הר

הוא ראה את הפתקאות ושאל לבודק פנים ואמר לו . זה קשות הרבה פעמים

 .וזה קרה הרבה פעמים. שהיתה סירכא חזקה

                                                                                                                                                                                                                 
7

? מה זה ואפילו 
8

 ולמה כי ברור שיותר קשה לומר שאפשר גם כן איך ולא זמן לעזור 250יש עדין זמן בכמויות כאלה גם לעזור לאחרים הרי מתעקש שרק  

 !עוד לאחרים
9

 ?כגון קידום והמלצה? נתקבל מחמת טובת הנאה (1 

 ?האם לדיינים שדנים הדין יש כל כך הרבה המלצות, בסדר למה צריך כל כך הרבה המלצות כמכתבים שמסבירים את עבודתו' ואם כב (2
10

 .הוצא בלחץ כבד שלא ברצונו 
11

 !כאן אמר לסינואני דברים שלא ניתן לכתבם 
12

 !!! בכל מקום בכל ענין מאיים 
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 ;שלמה מחפוד' בפני כבוד הר, הופיע הרב אברהם הגר עד

נתבקשתי על ידי היבואן , אני עבדתי כראש צוות במפעל קרסקו באורגוואי

 .למעשה המפעל עבד רק על כשר, בורדוויץ ליצר סינטה פילי מבהמות חלק

והבהמות שהיו חלק שמרנו על המספרים שלהם ואחר כך על פי המספרים 

ואת , ונתנו למשלוח על הסינטה פילי חתום כשר, לקחנו מהם סינטה פילי

וזה , החתמתי בכתב ידי ובחותמת אישית" החלק"הקרטונים של הסיטנה פילי 

אבל לא . והבשר נוקר על ידי מומחה קוסטליץ, סימן שהם מבהמות חלק

 .ואת זה נשלח לארץ, הוכשר

משום שהיבואן אמר , שלמה מחפוד רוצה לשים לי רגל' למעשה חששתי שהר

, ו מסעדה ברמת גן בכשרות של הרב מחפוד'לי שהבשר הזה מיועד לאלגאוצ

וכל זה מתוך , ומצד שני פחדתי לא לייצר ולא ידעתי מה לעשות, ועל כן חששתי

ופתאום , ולא חתם על האישור שלי, ידיעה שהרב מחפוד התנגד לי כראש צוות

 .זה הדאיג אותי, רוצים חלק שלי

שאם , אלא רק יידעתי אותו, והתקשרתי לרב רפול עזרא ולא שאלתי אותו

 .יתלוננו עלי ידע שעשיתי על פי הוראות

 .ח ייצור של הסינטה פילי"העד מציג דו

 .מבאר שהכונה בלי סירכות דקות, הבהמות הללו היו חלק בלא רירים

והם שאלו ,  אלא ברבנות רמת גן13 המסעדה היא לא בהשגחתי,הרב מחפוד

אמרתי להם תקחו חלק ברבנות , ומאיפה, אותי אם אפשר לקחת סינטה פילי

 .ולא קבעתי להם מאיפה להביא במקרה התגלגל שם, הראשית

ו ברמת גן הוא ירא 'האמנם אני נתתי המלצה בכתב שבעל המסעדה אלגאוצ

אלא כתבתי שזה , בהמלצה לא כתוב שזה חלק, שמים ושומר תורה ומצוות

 14.מבהמות חלק

                                                           
13

 .בהשגחתו בהמלצתו יש לי מסמך 
14

 מה הקשקוש הזה 
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 .15למעשה במסעדה הזאת רק צולים ועל כן אין בעיה שזה לא מוכשר

רק כתבתי מבהמות חלק בהשגחת הרבנות , לא כתבתי חלק כי זה חלק מאחורי

 .הראשית

 .  לא ידעתי שהבשר הזה מהשחיטה של הרב הגר16 אני בכלל:הרב מחפוד

 .ל" מציב את ההמלצה שנתן למסעדה הנהרב מחפוד

מבשר חלק מהשחיטות המהודרת אשר השוחטים נבדקו על : "17בהמלצה כתוב 

והוא תמיד בקשר ,  בזמן השחיטה ששחטו18וכן נוכחתי באופן אישי, ידי

 .ל"עכ" ' והתיעצות איתי ויאכלו ענוים וכו

 .'חשון התשס' ההמלצה נכתבה בז

שלמה מחפוד אמר שאינו יודע מאין לקחו בשר זה ' הר'  כב:לשאלת בית הדין

ואילו בתעודה כתוב שנשחט על ידי שוחטים שנבדקו על ידי וכן , ולא ראה אותם

 ?בנוכחותו באופן אישי

, 19 חסינטו בזמן שאני שחטתי שם– הם אמרו לי שלוקחים מסאן :תשובה

 .וההמלצה ניתנה להם בזמן שהיו קונים מאשפר

 ? לכאורה המסעדה עברה על תנאי ההשגחה שקנו במקום אחר,לשאלה

 . אין לי השגחה שם:הרב מחפוד

 

 ;מעיד שלא בנוכחות הרב מחפוד, הופיע הרב יצחק אלון

                                                           
15

 "רק זה לא בושל"מודה שזה לא מוכשר  
16

 אמר לך הראש לך הרגלים 
17

 .לי אמר מפורש שזה משלו רק שהוא אישר לו לצאת ואחר כך הודה שזה רק בשביל חילונים! שקר 
18

 !שקר גלוי אין מה להוסיף 
19

 !שורהאין זה נכון היה בהשגחתו  
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אני עבדתי כבודק פנים בצוות של נווה ציון בראשותו של הרב מחפוד יצאתי 

ולפעמים הייתי גם בודק , איתו בכל השחיטות של נוה ציון ללא יוצא מן הכלל

 .חוץ לפי בקשתו של הרב מחפוד

הוא אמר לי , אני רוצה להקדים אני עובד עם הרב מחפוד עוד לפני נוה ציון

והתחלנו לשחוט ביחד לפני נוה ציון בארץ , שרוצה לעשות חלק לפי בית יוסף

אחרי שעזב , שם עבדתי כשוחט, עגל אחד לשבוע או לשבועים זה היה בשפרעם

ומאז אנחנו יוצאים יחד , וכשנפתח נוה ציון הכניס אותי למערכת, את הרב לנדא

 .למדתי ממנו הרבה

ל כבודק פנים הייתי מסמן על הנייר "לא הייתי מעונין להגיע לפורום גבוה בחו20

ובשולחן לא , ופעמים קורה שבבדיקת פנים מסמנים, מה שמרגיש בפנים

כשמחוברת לשומן או , בפרט בסירכות הקטנות זה קורה, מוצאים את הבעיה

הרבה . לדופן עדיף לנתק אותה עם חתיכת שומן שבו דבוקה והבודק חוץ מחליט

במקרים כאלו כשמגיע . אבל זה לא מסומן על הנייר, פעמים זה מתנתק ונעלם

כי תולים את הנייר על , לשולחן שמתי לב כמה פעמים שעושים את זה חלק

כדי שהמשגיח יעקוב על , הלוח ויש מקום לכשר לבד ולחלק לבד וכן לטרף

 .הענינים

 העיר את תשומת ליבי לזה ,סימון בנייר והלך לחלקהיו הרבה מקרים שהיה 

 .בזמן שאנחנו מהדרים שיהיה נקי לחלוטין, אפרים מדמוני שיש הרבה כאלה

 !אין דבר כזה- וכשדיברתי עם הרב שלמה מחפוד על זה אמר לי 

ופעמים רבות העירני אפרים והתחלתי לבדוק את הפיתקאות שעל הלוח 

 .עבר לחלק שזה מראה על סירכות ולמעשה זה ומצאתי פתקאות מסומנות

למעשה אי אפשר להחליט על פי בדיקת פנים אלא בבדיקת חוץ כך זה היה 

שכשמרימים את אני יודע שיש סעיף בשלחן ערוך שמרן פסק . למעשה אצלינו

 .שעברו לחלקואני ראיתי , הסירכא ומושכת את האונא זה לא חלק

                                                           
20

 חמור יותר 
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כשהתחלתי לבדוק אחר הדברים האלה למשל פעם אחת עקבתי אחר בהמה עם 

,  ולא ניתקתסירכא ממש שזה תפוס ממשמספר מסוים שמצאתי בבדיקת פנים 

 .עבר לחלקובסוף זה 

 ראש ליום ויש מספיק 400 או 500 אנחנו שוחטים ביום אמרתי לרב מחפוד

 ? 50% עד 25, 20חלק ממש 

 ?צ ואוכלים אברכים שרוצים חלק ממש"ושלחו אותנו הבד

 ! שנה במקצוע40אני ? אתה מלמד אותי :ואמר לי פעם

 ?למה להסתבך, פה עושים כשרות מהודרת? אבל למה לנו: אמרתי לו

חסינטו וראיתי שגם היה ואסנר -ח ואסנר בסאן"פעם אחת היה ראש צוות הר

שיש הרבה סימונים של הפנים שלא עומד על השולחן כבודק חוץ וטען לפני 

 ? מוצא אותם על השולחן

אני מבקש שמה שמסומן לא ,  אנחנו רוצים חלק בלא שאלות:ואמרתי לו

 .וסבר וקיבל, להעביר לחלק

והיו פעמים שביקשתי ממדמוני שיעביר ואמר שיש . הדברים המשיכו הלאה

, שהרב מוריד את הפתקיםובאחד הפעמים ראה , סימונים העוברים לחלק

 .הוריד פתק כטשטוש עובדותהרב מחפוד , וראה שכל פעם שהוא בא

 , לא רואים כלום על הריאה: אמר לי ,וכששאלתי הרב מחפוד

וכך הסתיימה ! הרי זה מיותר? למה צריך בודק פנים אם כן :ואמרתי לו

 .השיחה

ירדתי .  נמשכת החלטתי שאיני יכול להמשיך לעבודשהשיטהוכשראיתי 

 .והלכתי לחדר על דעת שלא לחזור, מהליין בהפסקה

 יש מכתב האומר שכל מה שטען אפרים מדמוני זה שקר: בית הדין לעד

 .'זה נכתב לפני פסח תשס: העד יצחק מאשר שזה מכתב שלו
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הפסקתי את העבודה שלא לשתף פעולה נשארתי בחדר ואמרתי כואב לי : העד

ולסדר כרטיס , אחר כך בערב החלטתי עם מדמוני שאני לא יוצא למחר, הראש

 .ולחזור ארצה

תמיד הייתי באהבה ורעות עם הרב מחפוד  

בסוף אפרים ירד , ושנינו לא קמנו למחר, אמרתי לאפרים ואמר שגם הוא איתי

הרב , ואמר אי אפשר לעבוד כך ועלה בחזרה, לרכב וראה שוחט ושאל על אלון

 .שלח אלי את ישי ולא הסכמתי

שאני לא מוכן לתת ובסוף אמרתי לו , והרב עלה אלי ואמרתי לו שאני לא יוצא

. אלא אם כן הבית דין יאשרו לי את זהיד לתהליך זה שזה חלק 

והסכים אפילו ! ונעבוד איך שאתה רוצה! אתה מחליט!  ואמר לי אתה פוסק

 .21 ואז המשכנושהוא לא יעבוד בשולחן

צ ובינתיים נקבעה שחיטה אחר פסח "ובחזרה לארץ דיברתי עם הרבנים של בד

ואמרתי , ואמר שהרב מחפוד לא מעונין באפרים, ורציתי שאפרים יעבוד איתנו

 .לישי שהוא עצמו יודע את המצב

ובשחיטה ההיא . והרב מסעוד בן שמעון הציע שאצא ואם תהיה בעיה אגיד לו

 באיזהאולי רק בסוף כשאמרתי לו נחליט , הרב מחפוד לא עמד ליד השולחן

.  ותעמודשיטה עובדים

 ובינתים אפרים ראה שבגלל שעמד על הכשרות לא מוציאים אותו והתחיל 

יום אחד הגיע מכתב מהארץ , ל עם הרב מחפוד"ואני הייתי בחו, לכתוב מכתבים

ובא אלי . לידי הרב מחפוד [ג שמואל אליהו מפני הלחץ" הרה22כאן יוצא]בפקס 

אפרים ותכננתם לזרוק את המכתב אחר ' וטען שאני משתף פעולה עם הר

 .ועניתי לו שאני לא הייתי שותף לזה, ל"שנבוא לחו

                                                           
21

 ?"פתאום"שוב ??? מה הקשר אתה?  שנה40מדוע הסכים אם הוא קובע ומבין  
22

 מכתב נספח 
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אם אתה רוצה שאני אאמין לך תכחיש את זה לרבנים ותכחיש :ואמר לי
23 ,

להגיד שהכל  [עכשיו] שלפחות על :ואמר לי,  שזה היה בעבר:אמרתי לו

 .ודברתי אתם והודעתי שעכשיו בסדר, בסדר

 ובאחד הימים הרב ישב בצד, ובשחיטה שאחרי זה שוב יצאנו בלי אפרים24

ומה שכתב 25, שם כתב שהשחיטה  בסדר, ואמר לי תחתום על זה וכתב מכתב

ואני מתוך .  שאעתיק את זה ואחתום:ואמר לי, מדמוני לא היה ולא נברא

והיה מראה לי , שראיתי שחזר לקבל הדרך הטובה ורציתי לחיות עמו בשלום

אמרתי בדעתי שעל ידי מכתב זה אחסל את , את הפתקים שהכל נעשה כדת

 .וטעיתי בזה מתוך הלחץ, הבעיות

 ? הרי זה הוצאת שם רע על אפרים:לשאלת בית הדין

ואמרו לי שעשיתי , וכשחזרתי לארץ אמרתי לרבנים,  עשיתי טעות בזה:תשובה

אבל אני מצטער , חשבתי שהענין סודר ורציתי להחזיר את אפרים, טעות

 .שחתמתי על זה

 

 .הופיע שוב הרב הגר

 ?ל הם מהשחיטה שלו"האם הרב מחפוד ידע שהסינטה פילי הנ: נשאל

 20אבל בורדוויץ אמר לי היתה בקשה להוסיף ,  איני יודע אם ידע:תשובה

, אני לא רוצה להסתבך עם הרב מחפוד26 :ואמרתי לו, מעבר לכמות, ראש ליום

,  שזה השוחט ובודק וזה המנקר:ואמר לי,  שהוא ביקש ממני סחורה:ואמר לי

 .והסוחר הביא לי תשובה בשם הרב מחפוד שזה בסדר

                                                           
23

 .גם ממני ביקש לכתוב שהוטעתי! לחץ 
24

 לחץ??? שוב 
25

 כפי שביקש ממני 
26

 ! צים שידע??? ז משקרו"לי הודה לפני 
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, ואומר שמפחד מהרב מחפוד, קסקור-רוצה להעיד על שחיטה אחרת בפני27

 .שלוש שנים לא היה לי אוכל

 

 :והרב הגר מעיד בפניו, מחפודנכנס הרב 

צ נוה "בדקסקור ושחטו שם -לפני שלוש וחצי שנים הייתי ראש צוות בפני

ציון
דבר , היבואן התרגז עלי, ובזמן השחיטה הערתי כמה דברים על כשרות, 28

, הרב עזרא רפול אמר לי ששם שוחטים כמאה עשרים לשעה, ראשון השחיטה

על פי הנחיות הרבנות , ואמרו לי להוריד לתשעים לפי הוראת הרב רפול

וגם לא היה סדר בפירוק ואף פעם לא יכולתי לדעת . היבואן התרגז, הראשית

ולפי הוראת הרבנות , היה אי סדר ממשאיזה רבעים מפרקים היום ואיזה מחר 

, ועמדתי על כל זה להוריד השחיטה ולסדר הפירוק, אסור לשטוף פעמיים

ח שכתבתי בחזרה ארצה אמרתי "וגם בדו, והרבה סחורה נפסלה בגלל זה

וזה המפעל היחיד שאפילו הראש צוות לא , שהמשגיח הוא איש של היבואן

 . יכול להכנס בסיום השחיטה אלא בליווי המשגיח פחם

 .(. כשנודע לנו זרקנו אותו:עזרא' ר)

 .היבואן התרגז מכל זה

ועמדתי , המשגיח בפירוק לא עקב על הרשימות, גם על נוה ציון היו לי ביקורת

 :ואמר לי, ואמרתי לרב מחפוד את הענין, על זה והבאתי המשגיח והסברתי לו

 !. המשגיח המחתים לא טועה

!  אני אומר :אמרתי לו

 שתעשה עבודתך: אמר לי

טועה וטריפות והתברר שהמחתים 
 .הוחתמו ככשרות בטעות 29

                                                           
27

 !ממנוכולם פוחדים  
28

 !בהשגחת הרב מחפוד 
29

 !חמור ביותר 
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? ושאלתי את עצמי ומה קרה עד שאני עמדתי על כך

 

 בודקי 2והיו ,  לשעה115 שוחטים בתא השחיטה ושחטו 6 היו :הרב מחפוד

 .30פנים ושני בודקי חוץ

 .שהיה רק אחד: הרב הגר אומר

 .32 בכל חלק31כרגיל,  היו שנים שמתחלפים זה עם זה:הרב מחפוד

 .וזה לא גיבובי דברים,  מעיר על דברי הרב מחפוד שהעיר כבר אז,הרב הגר

 היה לך 33 וחצי שנים3אתה מדבר על לפני ,  לי אין נגדך כלום:הרב מחפוד

 .34לדרוש אותי אז

 אני לא רוצה להוסיף על דבריו כי אני לא רוצה להכנס לפרשה :הרב מחפוד

 .35לא לחפור, זה ישן ועבר, שלו

 

 ;על פי בקשת הרב מחפוד מקבלים עדים מצדו של הרב מחפוד

 עבדתי עם הרב מחפוד בסאן ;בודק חוץ, שאול ואעקנין מירושלים' נכנסים ר

 ,חסינטו אורגוואי

 , אלון ומדמוני טענו שאני העברתי בהמות עם סירכות דקות לחלק:הרב מחפוד

לגופו , אוי לי שהגעתי לזה,  לא נעים לי שאני מעיד על אדם גדול:הרב ועקנין

 שעות 5- קרוב ל6:15א בתור בודק חוץ משעה "עבדתי עם הרב שליט, של ענין

 . 36 שבועות שהרב היה שם היה גם הולך לבקר שאר דברים3ביום במשך 

                                                           
30

 !לשון??? מה לא 
31

 !בכל הליין אין זה רגיל כלל 
32

 .שינוי גירסא מרגע לרגע 
33

 ?אז מה 
34

 ?!ואם לא אי אפשר יותר לברר 
35

 !התחמקות מהענין 
36

 ?וגם לבקר אחרים, "לעזור"גם , גם להשגיח 
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גם כשהרב היה פנוי , ואני בכשרות של הרבנות הראשית, הרב היה מטפל בחלק

;  בודקי פנים3היו ).. כל מה שהגיע ל, היינו עובדים ביחד בין גדול ובין קטן

.  (ואלון, צומעי, אלול

כל מה שהגיע לשולחן גם אני ראיתי ואני מעיד באחריות מלאה שלא רק שהרב 

היה מקפיד על הכל אלא אפילו היה מחמיר כדי שגם אשכנזים יוכלו לאכול 

  37.הדבר הזה

עמדתי בפני גדולים ולא פחדתי . לא ראיתי בשום מקום38 –המקצועיות שראיתי 

כמו הרב שובקס והרב אייזנשטיין מכולם לא פחדתי 

משא ומתן בהלכה היה כל הזמן , אין שני למקצועיות שלו,  ועל יד הרב מחפוד

על השולחן 

וכל הסימונים שהיו מגיעים לרב הייתי ,  לא יעלה בדעת שהרב יקל בסירכא

ולא היתה סירכא שהרב היה מתיר , אפילו הסימונים שלפני, רואה אחת לאחת

אפילו רירין הוא לא העביר , אותה שלא היה כדעת מרן

 . תעזוב:ואמר לי?,  הרי זה כלום:לפעמים הייתי אומר לו 

"  כל שאין האבר נגבה עם הסירכא", א בדעת מרן"היסוד הוא בדברי חיד39

, אצל הרב מחפוד היה מגביה כל סירכא באצבעותיו לראות משקלה כלפי הריאה

ובהתאם לכך היה מחליט אם האבר הוגבה זה לא חלק  

ואם לא הוגבה אלא עומד במקומו כי היתה מתנתקת מאליה 

 . בענינים אלו קשה להסביר בדיבור צריך לראות בשטח

  

                                                           
37

איך אפשר להפוך בענין שמדברים על סירכות שהוא כשר , א שמקיל ונקרא כשר'השלחן ערוך מחמיר בסירכות שנקרא טרף ולרמ. א.ר} 

 {???לאשכנזים ולומר שהיה מחמיר שגם האשכנזים יוכלו לאכול
38

 !אך לא קל להעלות על הדעת??? עמדו לפניך או ברוח הקודש  
39

 הסוד 
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הוא , הוא לא היה מעולם בודק חוץ, אלון'  תגובה על דברי הר:הרב מחפוד

 40אולי עשר דקות החליף, ומה שאמר שבדק לא היו דברים מעולם, תלמיד שלי

 .או מדמוני, כי לא נתתי לעמוד על השלחן רק אני

וכל מה שאמר כאן זה מתוכנן להעיף אותי מנוה ציון כדי שימנו אותו במקומי 

 והוא נוגע 41וכיום הוא האחראי על כל השחיטה של נוה ציון גם עופות וגם בקר

 .43ונלחם לקחת מקומי, והוא גיסו של יצחק עובדיה. 42בדבר

 

. ל בודק חוץ"בחו.  שוחט ובודק במרבק וחולון ובאר שבענועם תם' הופיע הר

כבודק חוץ , אבל הוא היה מצד הרבנות הראשית. עבד בצוות של נוה ציון

 .ואחראי על הכשר

 :מעיד בפני הרב מחפוד

אנחנו מכירים את הרב מחפוד בארץ ,  ומשיב:משיב לשאלות הרב מחפוד

.  לא יעלה בדעת שהרב יעביר מכשר לחלק, 44ל"ובחו

ל יש מספיק בהמות ולא צריך להאבק על כל בהמה "בחו: 'א

 הרב נתן נשמתו על הכשרות 

לא פעם ולא שתים ,  היה מגיע לעבודה גם עם חום גבוה

הרב לא עזב את העמדה רק ממקום ,  בזמן שאלון ומדמוני יכלו לנוח בחדר

וכל חייו אמון על , עד שהייתי צריך לקחתו אותו בידים לאכול מה שהוא, למקום

 .45כשרות

ועל כן אני לא מבין כל , המציאות שאין צריך לזה, 46ועוד מה יצמח לו מכל זה

 .לא נשמע ולא מובן, הענין זה
                                                           

40
 ?!אם  לא היה מעולם?  דקות10איך נתן לו  
41

 {נשמע ששלמה מחמוד מקנא" … וגם…גם. "א.ר} 
42

 {וכן שלמה מחמוד נוגע בדבר. א.ר} 
43

 א" שנה ואיך לקחוהו הרב שלום כהן שליט18אם לא מבין כזה ואפס אפסים איך עובד עמו  
44

 ?פירכא??? האם יעלה על הדעת שזה 
45

 !לא עד לכלום??? הגור  
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.  ובריתות כל היום, ג בעומר נמצא כל שנה כמה ימים במירון'בל

ואני יודע שהרב , אני עובד עם הרב ליכטנשטין והרב עשור והם סומכים עלי

.  אמון על כשרות מעודו

ולא לערב אינטרס , ולא מכוח יראת שמים, ויש להם אינטרס בדבר הזה

 .בדברים

 .ל גם בעבודה וגם בבית מתי קם ואיך לומד"ואני זכיתי להיות עם הרב בחו

 . ל ועובד בעוף הנגב"ראש צוות בחו. הופיע הרב שמעון לוי

 ; לשאלת הרב מחפוד

 . (חמשה פעמים או ששה)עבדנו יחד בפני קסקור ומונטיס ועוד 

פעם אחת הייתי כאחד מהצוות של נוה ) לפני שהתחלנו לעבוד :רבי שמעון לוי

בפני . 47 בשום פנים לא לקוחים רירים:ואמר, ושאלתי את הרב מחפוד (ציון

 . ועוזר גם בכשר, הייתי בחלק,   שלחנות2קסקור יש 

ושיהיו , והקפיד לבדוק על כל כבש סכין, גם היינו בשחיטת בקר וכבשים

 בשעה 200שחטנו . מגולחים

 .  לא ילך יותר כי בודקים על כל אחד

.   רירים לא לקחנו, אלון היה בודק פנים ואברהם נאקע' הר

והיינו בודקים גם , הכל נעשה על פי השלחן ערוך,  מאן דכר שמייהו48סירכות

 . והיינו לומדים בחברותא כף החיים, בועות

 

                                                                                                                                                                                                                 
46

 {'שליח השטן להחטיא רחל- ו' מומחה'- ה' סוד; 'שם כמכשיר סירכות- תחרות ד- כבוד ג- כסף ב- א. א.ר } 
47

 ? "ואפילו הרירים"למה מספר פעמים קודם בעדויות כתוב  
48

 ?"סירכות שאין מגביה הריאה עמהם"לא עוד אלא  
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 את דבריו של הרב משה דנינו 49 מוסרים ששמעוהרב סבאג והרב עזרא רפול

ואמר שאין פרץ ואין , והוא עבד עם הרב מחפוד על השלחן', בקשר לענין הנל

 . יוצאת

 (אחד עשרה))כמו כן מגיש כבוד הרב מחפוד המלצות שונות מראשי צוותות 

 . המדברות בעד עצמם

 

 ; ה שלמה משה עמאר"בפני ה

 . הופיע הרב בצלאל חדד בודק פנים מהצוות של נוה ציון

ולא ראיתי ,   אני עמדתי על יד הרב ימים:א משיב"לשאלת הרב מחפוד שליט

 יש כנראה מטרות וסיבות 50וכל מה שמוציאים, שהעביר סירכות או רירים

 . אחרות

 . האחרים היה אצלם עצלות וחוסר יראת שמים

ואחרים ,  תקופה ארוכה וכל הזמן היה בא וחרד על הכשרות51כשהרב היה חולה

 . מתנהלים בעצלתים

 . אלון היה בודק פנים בלבד' ר

 , 52ועמדתי על יד הרב ולא ראיתי שהעביר

 . ולא ראיתי שהעביר ריאה שהיו עליה סימונים מהבודק פנים

 . 53העביר רק חלק בלבד

 

 . ל"הופיע הרב מרדכי שירום ראש צוות בחו54

                                                           
49

 !!שמועות 
50

 מוציא לעז וחושב מחשבות 
51

 ?ג מחפוד"מענין איך כל הבטלנים וחסרי היראה העמידו הכשרות המשיכות להחתים בפיקוחו של הרה, שהרב חלה 
52

  שנים איתו3כל הזמן כל החיים הוא רק  
53

 ?ואולי, מתי שראה 
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 . ל"עבדתי עם הרב מחפוד בארץ ולא בחו

 . והיה גם בקר קצת, ופעם אחת עבדנו יחד בכבשים בטרינטאטריס אורגוואי

 , לשאלת הרב מחפוד

 . בריאות,  הכלל היה להעברת חלק אך ורק חלק לכל הדעות;משיב

 . ובסכינים נבדקה הסכין על כל אחד ואחד

 ר.  את המהירות למאתים חמישים לשעה55הרב הוריד

 . לא עבדתי עם אלון ומדמוני

, אלון ומדמוני' היה פעם אחת שעבדתי איתם שלשה ימים בקולוניא והיה שם הר

 .56ועשינו הכל חלק לכל הדעות

 

                                                                                                                                                                                                                 
54

 !הריני מכירו, עדות אופי גורפת 
55

 !!והיה צריך להתחיל יותר גבוה לרדת??? לכשרות שלו??? גם ? מי הוריד! עדות שהיה יותר 
56

 !עדות על אלון ומדמוני שעושים חלק לכל הדעות 
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  ד"בס
  

  ב"מטירת הכרמל תו. השוחט אביאל: א       מאת"צ הרב יצחק יוס� שליט"ר  הראשל"לכבוד מר� עט         
  .דיווח על מצב השחיטה בטירת הכרמל: הנידו�                                                 

  ת העופות או להטריפ� והא� להכשיר א�בשאלה על מצב השחיטה,           הנה התקשרתי ללכשתכ�
  .לכ� אבקש בדחיפות בהולה להתקשר אלינו ולהורות לנו את שנעשה, ונתבקשתי לפנות בפקס

  : מספרי
  .אביאל, תלמידכ�, בכבוד רב

  
  א"ק טירת הכרמל תובב"פה עיה, ה"עתשח אדר "ר "מאת כל ידבנו לבו" דר לס'היו� , ה "ב

הנודע ביהודה וישראל לשם , בא ויקיראהחיים והשלום וכל טוב סלה אל כבוד האי גברא ר
הרבנים הרב מרדכי אמברמסקי והר , א בשמו מחברי הרבנות"כ, ולתפארת במפעליו הכבירים

  .א"עוף שליט משחטת יפהדוב לוגאסי המוסמכים ונותני הכשרות ב
  .א על כל פעולותיו הגדולי� בדורינו"ר שליט"בראשית מכתבי הנני להודות לכתה

אבוא בזה למלאות בקשתו למע� הצלת כשרות , ר בכל האותות והכבוד"מעכתהאחר דרישת שלו� 
  .ל"השחיטה במקו� הנ

נורא סבל סובלי�  ...'תחת השגחת ר במשחטה יפה עו� ,הנה ידוע לכבודכ� שאנחנו תשע שוחטי�
  . ונפרט אחת לאחת, מי� עלינו להאכיל ממש טריפותיואיו� על שמאי

ואי� אצלינו , באמצע השחיטה ואחרי השחיטה, ודקי סכיני�לפי תכנו� הרבנות צרי� להיות ב  .א
כי אנחנו , דבר כזה ונותני� לנו השוחטי� לבדוק הסכיני� ואי� לשוחטי� שו� הרגשה בשחיטה

ותנאי מזג אויר שוני� לח� ועייפות ורעש נורא , שוחטי� עופות כבדי� מאוד ובמהירות גדולה
ז כותר "לח� ערו� ובספר רנו ליעקב מהרידבכמבואר בשו, שאי� לא  אחד הרגשה בזמ� כזה

 .הלוא שחיטתו נבילה גמורה והכלי� אסורי�, במצב כזה

והמטה ', וכו, השוחט בסכי� שיש בו פג� הרי נבילה דאורייתא, ח"השולח� ערו� כותב בסימ� י  .ב
מה חמ� במשהוא א  פגימה , כותב פגימה אותיות מגיפה ובגימטריא חמ�' אשר בסעי  א

  .'שיעור הפגימה בכל שהיא וכו' ש� ובהערה ה' ובסעי  ב). ל מפראג"רמה(, במשהו
,  אחריות בדיקת הסכי� באמצע השחיטה ולאחר השחיטהאנחנו כל השוחטי� מסירי� מאתנו  .ג

ולא היה לנו א  פע� יכולת בידינו לבדוק ולהרגיש את הסכי� באמצע השחיטה ולאחר השחיטה [
ועד היו� הרב המשגיח ש� עלינו את העול לבדוק סכי�  #ל "מפני טעמי� הנ, א� הוא בכלל כשר

  ].בזמ� שאי� לנו בכלל הרגשה
רב לדעת כי אנחנו השוחטי� שחטנו כל השוחטי� ביחד למעלה משלש מיליו� בשנה ולא הצרי�   .ד

מדוע לא מקפידי� על פגימה דקה . זאת אומרת שלא מרגישי� כלו�,  א  פע� פגימהרגשנוה
ואצלנו בשחיטה הזאת , ו שאומרי� כל השוחטי� הזקיני�כמאחר שחיטה או כל שהוא 

לו איכפת היה לא המשגיח ו, אי אפשר להרגיש אפילו פגימה גדולה', שמעמיסי� על השוחט וכו
 וזה יסוד השחיטה שיהיה בודק סכיני� באמצע ואחרי #לבדוק הסכיני� של השוחט בכלל 

 .וזה לא היה עד עכשיו, כמו שכתוב בתקנו� של הרבנות, השחיטה צמוד לשוחטי�

  , רבי� מ� המומחי� רחקו לב� מיראת חטא: ל"וז) ו"אות צ' בשערי תשובה שער ג(רבינו יונה ה  .ה
 , כי צרי� לכוי� לבו במאד מאד בבדיקתו, ואשר איננו ירא לבו לא יבי� לדקדק בבדיקת הסכי�

ה כי הכי� לבו כ ימצאנ"הלא תראה כי יבדוק אד� פעמיי� ושלש ולא ירגיש בפגימה דקה ואח
מלבד כי יפשע גבר מבלי יראה בבדיקת  , ובחינות חוש המישוש כפי כוונת הלב  , באחרונה

. ל"ק ז"ש אבוהב בש� מהרי"וכלשו� זה בצוואת מהר(ל "עכ, הסימני� ויתר דרכי� וצדדי�
  .'ז' י או"ח' ח סי"ובשמ, ז"י' י סעי"ח' ד סי"ע יור"ובשו

  .ל"עכ. ש לבדיקת סכי�"בה צרי� ישוב דעת וירכי הר: ל"וז.) חולי� חי( ש "הרא  .ו
ואני הגבר אשר ראיתי ' ויפה כ: ל"וז' ש הללו כ"אחר שהביא דברי רא) ט"ל' סי(חולי�  ש "ביש  .ז

'  הייתי נועד בקיבו� חכמי� ראשי ישיבות ובא שוחט דמתא וסכינו בידו והייר אחתבע, את עניי
והשיב לי , ו ושאלתי אותו א� בדוק הואכ ושחט בו כפרות ולקחתי הסכי� מיד"המעשה בעיוה

חזר הוא ולקח , ואני בדקתי בו בעצמי ומצאתי בו חגירת הצפור� ואמרתי לו הסכי� פגו�, בדוק
חזרתי ולקחתי הסכי� מידו , הסכי� מידי ובדקו כהרגלו במהירות ושחק בי ואמר כשר הוא ובדוק

ואמרתי , בי ואמרו מה ל� בנסתרותומקצת אלופי� גערו , ובדקתיו ומצאתי בו פגימה כבראשונה
' עד שהי, בבדיקת הסכי�' ש הרבה צרי� ישוב הדעת ויראת ד" הראתבכי לא בחנ� כ, גלויות ה�

 ומצא בו פגימה בחגירת ,לש� זק� אחד בעל הוראה ולקח הסכי� מידינו ובדקו בנחת כמוני
ש "� ישוב הדעת ויר משבח אני את המתי� שכבר מתו שאמרו הרבה צרי� כ�א  ואמרתי . צפור�

  .ל"עכ . ולכ� ראוי להזהיר השוחטי� ולהקפיד עליה� בדבר זה, בבדיקת הסכי�
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ולכ� אי� למנות : בהאי לישנא' אחר העתקת דברי רבינו יונה כ) 'ז' י או"ח' סי( בשמלה חדשה   .ח
ואינ� נבהלי� ונחפזי� בדעת� ואינ� משתכרי� ' א יראי שמי� ביותר וחרידי� על דבר ד"ז כ"ע
וצריכי� הממוני� לחקור אחר , המשתכרי� אפילו שלא בשעת שכרות אבריה� כבידי� עליה�ש
וכל המרבה לבדוק   א השלימי� בדעת� "ז וג� לבדק� א� יש לה� הרגשה טובה כשאר בנ"כ

 .ל"עכ . ז משובח"אחר השוחטי� בעניני� אלו הר

  בדיקת הסכי� במקו� קר
א לבדוק בחו� בעת "וג� א. פגימה דקה כשהיד קרהא לבדוק הסכי� ולהרגיש ב"ידוע ומנוסה דא  .ט

ב והשתמש בסברא זו בי� שאר הצדדי� "מ' ת מאמר מרדכי סי"שו(שהאויר קר ורוח מנשבת 
� קשה "ואפילו בדאיכא שני שובי). ה"רס' ה סי"ת דברי מלכיאל ח"ע שו"וע. ב"להעביר שו

  ).ת דברי מלכיאל ש�"שו(שירגישו בפגימה דקה בעת הקור 
ש לציי� שאי� שו� פתרו� אמיתי במקרה של פגימה לכל הדעות מה עושי� ע� העופות שכבר עוד י  .י

ואי� אפילו מי שיגיד א� יש [וג� זה לא פתרו� אמיתי , אי� שו� סימני� על הכונסי�, עברו בליי�
  ]. כי השוחטי� אי� לה� שו� הרגשה#פגימה 

והרב של המשחטה , � עופות טריפותאחד מצוות הכשרות טילפ� לרבנות להגיד לו שעוברי� אלפי  .יא
כאילו , בכלל ההנהלה חיפש ורצה לדעת מי שטילפ� לרבנות להודיע שצרי� עזרה במשגיחי�

ולהצלה שיהודי� לא יאכלו את המטלפ� לעזרה או לזרוק מהמפעל להרוג לאיי� או חיפשו 
  .טריפות

וג� המנהל של  ,ממריצי� את השוחטי�וג� המגישי� עצמ� יש ברמפה קבל� של המגישי�   .יב
וזה נגד השולח� ערו� לא יעמוד בעל השור על , למלאות את הליי�את השוחטי� מהר מהיצור 
  .שורו

  ].זאת אומרת שהוא שות  של בעל הבית. [הרב לבד סימ� ביד שלו למלאות את הליי�  .יג
 וישר מתחיל לבדוק סכיני� וכבר ,הרב מגיע בדיוק בתחילת השחיטה כשצרי� להתחיל לשחוט  .יד

 � וכל השוחטי� מחכי� לבדיקת ,לעלות לשחוט והקבל� שואל למה התחלנו את השחיטהצרי
ע שזה אסור בממוצ דקות ופחות 5.5 סכיני� במהירות של 19 והרב בודק כל , זמ� מההסכיני�

 שלא יכול  ומכשיר אות� וג� עובד על סכיני� באמצע שזה נגד הלכה,ונקרא מומר לתיאבו�
 .]וכבר הסברנו את זה באריכות. [בדיקת והכנת סכיני�בכלל לבדוק כי היד עייפה מ

ועל איזה סמ� בכלל , יש לציי� שבדיקת הסכיני� לפני השחיטה נעשה בלי ישוב הדעת כלל  .טו
 ?מתחילי� את השחיטה

מוב� שהסכיני� לא היו כשרי� בגלל . נבדקו סכיני� לאחר בדיקה של הרב ולא היו כשרות בכלל  .טז
דיקות שלו אנחנו מביני� שבודיקה הזאת הוא רק אחיזת מהב. שהבדיקה לא הייתה כראוי

 .עיניי�

אז א� השוחטי� , לפני שהשוחטי� מתחילי� לשחוט, הרב מתלונ� שלא מכיני� סכיני� כראוי  .יז
ובוודאי אחרי השחיטה , לא הרגישו לפני השחיטה אז בוודאי שבאמצע השחיטה לא מרגישי�

הוא נעל� מהשוחטי� לבדוק את הסכיני� אז למה , הגדולה שאי� כבר שו� הרגשה לא  אחד
 .ויושב במשרד ושותה קפה ויוש�

ובתו� השחיטה ואחרי לא בא , הרב צועק בבוקר לפני השחיטה שלא מכיני� סכיני� כמו שראוי .יח
וזה מה שלא , שאז יהיה לו בעיה ע� הבית שיצטר� לפסול הרבה עופות, י� פגו�כלבדוק שהס

 !  !!למה כי הוא שות  של הבית, רוצה

והשוחטי� רואי� שכל , הרב לא בודק את הסכיני� בכל הצדדי� כמו שצרי� על פי ההלכה  .יט
 .הבדיקה זה רק לאחיזת עיני�

ב "ובדקו שתי פעמי� מהי, ראוב� שאמר לשמעו� בדוק סכי� זה: ל"וז, ט"ד סימ� יח סעי  י"ביו  .כ
�וראוב� מתנצל  ( פגו�ומצאו, ולקחו לוי מידו, וראוב� היה הול� לשחוט, ונתנה לראוב�, שצרי

מעשיו מוכיחי�  – )ד"א סימ� תקצ"הכל בתשובת הרשב) (ואומר שעדיי� היה רוצה לבדקו כהוג�
וא� נראי� הדברי� שהיה כעי� שגגה . ולפיכ  מעבירי� אותו, עליו שהיה די לו באותה בדיקה

 .ל"עכ, הובלבד שיקבל עליו שלא ישוב עוד לדבר כז,  מחזירי� אותו–ושהוא אד� כשר 

 !!! זאת אומרת שרב נות� לנו סכי� לא בדוק כמו שצרי  ושולח אותנו לשחוט ע� הסכי� הזה  .כא
 . ואי� שו� ישוב הדעת לבדוק סכי� בכלל,יש רעש חזק מאוד בחדר   .כב

 וא� #הגה : היו מנדי� אותו, )ונמצאת יפה(טבח שלא הראה סכינו לחכ� ) יזסימ� יח ( ד"ביו .כג
ובנמצאת יפה יכול החכ� למחול ואי� צרי� ). טור(רי� אותו מנדי� אותו ומעבי, נמצאת פגומה

, והאידנא נהגו למנות אנשי� ידועי� על השחיטה והבדיקה; ) ק דחולי�"הגהות אלפסי פ(לנדותו 
והרבה צרי  ישוב הדעת ויראת שמי� ; ולה� מחלו חכמי� כבוד� כי ה� זהירי� וזריזי�

ואחר כ  ,  שלש ולא ירגיש בפגימה דקההלא תראה כי יבדוק אד� פעמי�; לבדיקת הסכי�
 .ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב; ימצאנה כי הכי� לבו באחרונה



 3

והראינו לו את סכי� ואמר להחלי  , הרגשנו פגימה בסכי� וחיפשנו את הרב ובנס מצאנו אותו  .כד
 ?ולמה לא אמר לנו לפסול את העופות ששחטנו ע� סכי� לא טוב. סכי�

נת� לשוחט אחר לבדוק וג� ,  לפני שעלה לרמפה והרגיש שהיא לא כשרהשוחט אחד בדק סכי�  .כה
זאת אומרת שהרב , שמו את הסכי� לבדיקה לרב ועברה כאילו היא כשרה, הוא אמר שלא כשרה

 !!! או שלא יודע בכלל לבדוק סכי�, בכלל לא איכפת לו לבדוק הסכי� כראוי

והוא הול� לבית [, ומהמשחטהוחטי� שבודק סכיני� לפני השחיטה נעדר מחדר הששמעו� הרב   .כו
 ועל ידי ,ובנתיי� מאכיל לע� ישראל נבילות וטריפות, העלמי� לעזור למתי� להכניס אות� לקבר

 ואפשר לומר שהוא מכוו� שני דברי� #� "זה מתי� אנשי� שאוכלי� טריפות כמו שכתב הרמב
] 1ב בספר אמרי צדיקי� כמו שכתו הוא צרי� פשוט פרנסה,ביחד להאכיל טריפות ולקבור מתי�

 ועל פי ,הרב נעדר מהמשחטה בשעות הבוקר, ואי� לנו סכיני� חדות לצור� החלפה כל שהוא
וא� אי� לנו סכי� . הוא יוש� במשרד בזמ� ששוחטי� מחכי� לבדיקת סכי�הרבה פעמי� עדות 

 ולפני .ואי� למי לדבר בכלל,  ועוברי� על חמשה הלכות שחיטה,ע� סכי� לא טובלשחוט צריכי� 
  .שלא יתעכב השחיטה, שהוא צרי� ללכת הוא מקפיד שיהיה לכול� סכיני�

הרב במקו� שיעזור לנו הוא עוזר , ' וכוכשאנחנו מדברי� ע� הבעל הבית על השכר של השחיטה  .כז
וג� עוזר להביא שוחטי� אחרי� להפחיד את השוחטי� , לבעל הבית שלא יוס  יותר מדאי

אחד והשוחטי� שהוא מביא ,  ולהוריד מהשכר של השוחטי�, שישחטו במהירות הכי הגדולה
וזאת כתוצאה מבדיקת הסכיני� המהירה הכל בכדי . השוחטי� הל� לשחוט ע� סכי� פגו� ממש

 .שיעלו מהר לשחיטה

הרב דיבר ע� אשתו של אחת השוחטי� וניסה לדבר ע� יש לציי� שבתחילת מאבק על השכר   .כח
 זאת אומרת שהוא הבעל הבית של ,דת מהסיפורשישכנעו אות� לר, אשתו של עוד שוחט

  .וממילא אי� לו שו� נאמנות, השחיטה
 שא� לא ישחוט כמו .יציאת נשמה ממשכדי  עד לח% חזקהשוחטי� צריכי� לשחוט על ידי   .כט

 .שה� רוצי� יפטרו את השוחטי� מהעבודה

ק אפילו פע� שמחה בוני� גרוס יושב כל היו� ולומד ולא בוד' הרב המכשיר המכשיר בצהרי� ר  .ל
� וג� משמש משגיח במלח ובזמ� הזה אי� לנו בודק סכיני� ג� לפני .אחד את הסכי� כמו שצרי

 .בודק סכיני�ושוחטי� בלי , שחיטה

 והרב המכשיר לא איכפת לו כלו� ,החול הוא בו� שלא ראוי להלכה לכיסוי הד�, כיסוי הד�   .לא
 .ומביאי� בו�, מזה

ואז מביאי� חול ע� בו� ושמי� , ונשאר מי�, את הד�מוציאי� ,  באמצע השחיטה בהפסקות  .לב
רק צרי� להשגיח שהעפר לא יבוא , שזה בכלל לא עולה כס , וזה בושה גדולה, את זה על המי�

 .וזה רק בגלל שהרב לא איכפת לו כלל מהכשרות, עליו מי�

יטה כמו ספירת עופות על ידי השוחטי� זה קטסרופה אי� שו� ריכוז ולא יכולי� לכוו� על השח  .לג
 .שיוכלו לכוו� מעשי השחיטה, שצרי� והמוח בכלל לא על המקו�

ראוי לציי� שעד לפני חודשיי� לער� הרב היה מחייב את השוחטי� לנקות את החדר כל היו�    .לד
' שמות פרק ה(כמו העבדי� במצרי� , שזה בזמ� של מנוחה, בצורה מוגזמת וג� בסו  השחיטה

לֹא תֹאִספ�9 ) ז( :ְרעֹה 5ַ;:� ַהה9א ֶאת ַה8ְֹג7ִי� 5ָָע� ְוֶאת 3ְֹטָריו ֵלאמֹרַוְיַצו .ַ ) ו(: )ז"י' פסוקי� ו
ְוֶאת ַמְת=ֶֹנת ַהְ<ֵבִני� ) ח( :ָלֵתת ֶ>ֶב� ָלָע� ִלְל5ֹ� ַהְ<ֵבִני� ִ=ְתמ:ל 3ְִל3ֹ� ֵה� ֵיְלכ9 ְוק933ְ ָלֶה� ֶ>ֶב�

7ִימ9 ֲעֵליֶה� לֹא ִתְגְרע9 ִמֶ@98 ִ=י ִנְרִ.י� ֵה� ַעל ֵ=� ֵה� צֲֹעִקי� ֲא3ֶר ֵה� ע7ִֹי� ְ>מ:ל 3ְִל3ֹ� >ָ 
) י( :ִ>ְכ5ַד ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנ3ִי� ְוַיֲע97 ָבB ְוAל ִי3ְע9 5ְִדְבֵרי 3ֶָקר) ט( :ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִנְז5ְָחה ֵלאלֵֹהינ9
Aֶ>� ) יא( :;ֹאְמר9 ֶאל ָהָע� ֵלאמֹר =ֹה Cַמר ַ.ְרעֹה ֵאיֶנ8ִי נֵֹת� ָלֶכ� ֶ>ֶב�ַוֵ;ְצא9 נְֹג7ֵי ָהָע� ְו3ְֹטָריו וַ 

ַוָ;ֶפ� ָהָע� 5ְָכל ֶאֶר� ִמְצָרִי� ) יב( :ְלכ9 ְקח9 ָלֶכ� ֶ>ֶב� ֵמֲא3ֶר ִ>ְמָצא9 ִ=י ֵאי� ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכ� Dָָבר
) יד( :7ִי� Cִצי� ֵלאמֹר ַ=<9 ַמֲע7ֵיֶכ� Dְַבר י:� 5ְי:מ: ַ=ֲא3ֶר 5ְִהי:ת ַהֶ>ֶב�ְוַה8ֹגְ ) יג( :ְלק33ֵ ַק3 ַלֶ>ֶב�

ַו;E=9 3ְֹטֵרי 5ְֵני ִי7ְָרֵאל ֲא3ֶר 7ָמ9 ֲעֵלֶה� נְֹג7ֵי ַפְרעֹה ֵלאמֹר ַמ9Dַע לֹא ִכִ<יֶת� ָחְקֶכ� ִלְל5ֹ� ִ=ְתמ:ל 
 ַF מ:ל<ְ �Fַ �ֹ3ַוָ;בֹא9 3ְֹטֵרי 5ְֵני ִי7ְָרֵאל ַוִ;ְצֲעק9 ֶאל ַ.ְרעֹה ֵלאמֹר ָלָ@ה ַתֲע7ֶה כֹה ) טו( :� ַה;:�3ְִל

 ָ�ִ=י� ְוָחָטאת ַעֶ@�ָ ) טז( :ַלֲעָבֶדי Eמ �) יז( :ֶ>ֶב� ֵאי� ִנָ>� ַלֲעָבֶדיָ� 9ְלֵבִני� אְֹמִרי� ָלנ9 ֲע97 ְוִה8ֵה ֲעָבֶדיָ
 .'י� Aֶ>� ִנְרִ.י� ַעל ֵ=� Aֶ>� אְֹמִרי� ֵנְלָכה ִנְז5ְָחה ַלהַו;ֹאֶמר ִנְר.ִ 

                                                           

  : בעירהמות  כלבי� בוכי� מלא , כלבי� שוחקי� אליהו בעיר) 1

ר , ד"בס ניםבספ או רי ג ם דב קי די צ ם ,אמרי  תב ש ואם השוחט הוא רע חס ושלום אז מלאך המות , שוחט הוא כשר אז אליהו הנביא בעירדאם ה :כ

ם ,בעיר בריו ש ן ד תוכ זה  ירל "אחז: ו ע ו ב ה י ל א ן  י וחק ים ש ב ך, כל לא ין מ וכ ים ב לב יר כ ע ת ב ו אז , המ ם  מי א ש יר ט  וח ש שה ו כ ינ הי ד
א ם ל כי ול ות ה כשר םה ק ת חל נ מ זה  ם ש בי ל כ לה ם  ני ת ת נו פו רי ט וה לה  מר ,כי א נ מו ש קין, "לכלב תשליכון אותו" כ שוח ם  ן ה כ זה , ועל  רי  ן ה כ ם  א ו

מן  ן, שאליהו הנביא בעירסי כהוג א  ר הו בש ת ה יל כ א ש ן  םאבל אם השוחט שוחט שלא כהוגן, כיו לו ש אל חס ו לישר ת  פו רי ט ת ו לו בי כיל נ א מ א  הו ו   ,
ן ה כ ם ועל  כלבי ק ה ל גוזל ח ןאז  כי  . אז מלאך המות בעירו, ם בו
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, וחטאת עמ�,  הנוגשי� אומרי� עשו לנו לבני� כמני� הראשו�# "ולבני� אומרי� לנו עשו"  .לה
וא� , ]שבמקו� לבדוק ולתק� סכיני� הוא מחויב לפי גזירת הרב לנקות כל הזמ� את המקו�[

 הרב לא בודק ,מדת ובדיקת סכיני�ע כי עסוקי� בה,את המקו�השוחטי� אי� לה� זמ� לנקות 
ושאלו אותו למה לא מארג� .  למה שלא מנקי� את החדר, מפחיד שיקנוס אות�רק ו,סכיני�
 ,ואחרי מלחמת השוחטי� נגד זה, צרי� השוחטי� ינקו שיהיה לה� מרות הוא אמר, מנקה

ל הבית שאפילו כס  כזה קט� שעולה וזה עוד סימ� שהרב שות  של הבע. הנהלה סידרה מנקהה
 ואפילו שזה הול� על חשבו� שאי אפשר להעמיד ולבדוק ,על הביתבלנקות החדר רוצה לחסו� מה

 ].והיה מענה את השוחטי� בזה. [הסכיני� שיהו טובי�

כשירת הטר  נעשת על ידי השוחטי� ע� דבק שיורד במריטה והרב מודע לעני� ולא מחליפי�   .לו
טה במקו� שהשוחט יתעסק יומבקש שזה יהיה מיד אחר השח,  שיטה אחרתדבק יותר חזק או

. להשוחטי� לבדיקת הסכיני�הדעת וכל זה נעשה שלא יהיה שו� ישוב . ומנוחה, בבדיקת הסכי�
 אבל כא� עיקר #ממונה מהשגחה זה  ויש על ,עוד נציי� שבכל משחטה זה בכלל לא שיי� לשוחט[

 ].העבודה לחסו� כס  מבעל הבית

 וזה תפקידו של הרב או #י� לנו מקו� לשי� את השאלות של לפני השחיטה ואחרי השחיטה א  .לז
 עוד הפע� גונבי� מהשוחטי� את הזמ� # ואי� זמ� לשוחט לדברי� אלו #המשגיח לפסוק בעני� 

 .כהוג�ושחיטה  הישוב הדעת לבדיקת סכיני�

זאת ', בגלל המהירות הגדולה אי אפשר לשי� לב על כל השאלות על העופות א� הרגל שבור וכו  .לח
 . אומרת שהעופות הטריפות ג� כ� נשחטי� וכול� אוכלי� על חשבו� הרב המכשיר

ואי אפשר לרחו� הסכי� כמו שצרי� אי� לנו ברז של מי� חמי� כמו שכתוב בתקנו� והיד קפואה   .לט
 .ואי� לנו ולא  אחד שו� הרגשה בזמ� של קור כזה, וק הסכי�שיהיה נקי וכל שכ� לבד

אז אי� , אי� לנו שו� חימו� עד שהרגל של השוחט נהיה קרח ממש שאי אפשר לעמוד על הרגל  .מ
 ?אפשר בכלל לקרוא לבשר כזה אפילו ש� כשר בלבד

זאת אומרת שהוא שות  ממש , הרב משתמש בסדרי המשמרות ככלי נשק ממש מול השוחטי�  .מא
 .בעל הביתשל 

, השכר של השוחטי� שמקבלי� ישר מבעל הבית הוא כנגד ההלכה והוא מאיי� על השוחטי�  .מב
אז יש לנו שני , וג� לוקח איתו ביחד את הרב שיעזור לו שהוא ג� אחראי על השכר ועל הכל

 .משמרת הגבול שלא נותני� לנו לשחוט כשר

 .ות והעבודה לא נעשהכי יש הרבה מה לעש, צרי� שהרב יתעסק א� ורק ע� הכשרות  .מג

ושוחט בשביל להוציא משכורת ,  בכל האר��השכר של השוחטי� במשחטה הזאת הוא הכי נמו   .מד
 הוא מביא יותר ?ומה הרב עושה, כדי להביא משכורתולעבוד פול טיי�  לשחוט הרבה חייב

ואז שיביא , במקו� להוסי  לנו את השכר נורמלי, שוחטי� וזה נוגש מכמות השחיטה שלנו
 שרק ני�אופה כל ושוחקי� עלינו ב,זאת שבעצ� שולטי� עלינו, חטי� כמה שהוא רוצהשו

 ! כמו במצרי�!אפשר

 שזה ג� כ� מאוד קשה לשוחט מהירות השחיטה שלפחות יהיה צמודה לתקנו� של הרבנות .מה
ואצלנו לא נזהרי� בזה ,  לדקה12קילו אפשר לשחוט  .2.5 כמו שכתוב בתקנות שעד, לשחוט
15#וצרי� לשחוט , וממריצי� בנו שהליי� יל� תמיד מלא קילו 4ות כבדי� מאוד עד והעופבכלל 

וצרי� להגיע למהירות יותר גדולה כדי למלאות את הליי� כשיש שוחט שלא יכול ,  לדקה16
 ואי� לנו למי .וכידוע שא� ממהרי� צריכי� לעבור על חמשה הלכות שחיטה, לשחוט כל כ� מהר

הרב עונה לנו אני יכול , עופות גדולי� ואי אפשר לשחוט כהלכהוכשאומרי� לרב שה. לדבר
 .לשחוט הרבה יותר ממכ�

הוא עונה ליד השוחטי� ואומר , כשמנהל היצור בא לרב ואומר לו שהשוחט לא ממלא את הליי�  .מו
ועומד ומסתכל ברוגזה על השוחטי� כדי , נהיה שומר ראשולאחר מכ� הוא , שזה הקצב
 .  את הליי�למה לא ממלאי� ,להפחיד�

  2 בער  0 3 בחצי שעה ואצלינו שוחטי� 360לפי התקנו� אסור לשחוט יותר מ , כמות השחיטה  .מז
 .זאת אומרת המירות הזאת עושה שלא נוכל לשחוט כהוג�. דקות

משגיחי� מתלונני� שהרב צועק ומפחיד אות� שה� מורידי� יותר מדאי שאלות בזמ� שבודק   .מח
 .י� ה� טריפות לגמריהשאלות אומר שהשאלות שה� מוריד

זאת ,  ולא מורידי� את מהירות השחיטה,בזמ� שיש משק בעייתי לא מוסיפי� משגיחי� בליי�  .מט
 . שאלפי טריפות הולכי� לצלחתתאומר

 .אי� למי לפנות בזמ� כזה   .נ

 זה , הרב צחק ואמר עדיי� לא ראית� כלו�,כשאמרו לרב שהמשק טר  וצריכי� עוד משגיחי�   .נא
 .לא נקרא משק טר 
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 והמשגיחי� שה� קלי� ,גיחי� שעושי� את עבודת� נאמנהשש לציי� שהרב צועק דווקא על המי  .נב
 . וחבר טוב שלה�, הרב צוחק אית�,ושותי� קפה במקו� לבדוק ולא ממששי� את העופות בכלל

, וג� בודק שאלות בעומדה אחרת,  לא פע� נראה אחד המשגיחי� שלא ממשש את העופות  .נג
 . השגחהומשאיר את הליי� ללא שו�

הרב עושה רעש גדול רק בשולח� המלח וצועק על המשגיחי� בפני כל הערבי� ומשפיל אות�   .נד
באופ� שאפילו הערבי כבר למד מהרב לצעוק על המשגיח למה הוא מוריד יותר מדאי שאלות 

 .מהליי�

 .יש לציי� שג� מנהל היצור וג� בעל הבית צועקי� על המשגיחי� ומתערבי� בעבודת� .נה

אבל , ב צועק על המשגיח למה לא שמי� הרבה מלח שזה נוגע למשגיח הוא צועקמעניי� שהר  .נו
כשזה נוגע למשחטה לדוגמא שצרי� להוסי  עוד משגיח וזה עולה כס  לא אומר למשגיחי� 

 .להוריד להוריד את הטריפות כשיש משק בעייתי

ועל כ� הרב , המשגיחי� התלוננו שהמנהל יצור דיבר ע� הרב שה� מורידי� יותר מדי שאלות  .נז
 .וכא� ש� משגיח שהכל אצלו כשר ולא רואה כלו�. העביר אות� לליי� אחר

 .יש לציי� ששמי� משגיחי� שאי� לה� ידיעה בכשרות לפסוק הלכות .נח

 כדי שלא יעוררו על הבעיות של #הרב איי� על השוחטי� שלא יכנסו לתחו� ההשגחה בכלל   .נט
 .הטריפות אצל המשגיחי� ובכלל

ירו את האיו� שאסור לנו להיכנס ולראות א� הכל הול� בסדר ולהעיר על אנחנו מבקשי� שיס  .ס
ובמקו� שאת� היית� , כי א� הבדיקה לא כהוג� אז מה שוה השחיטה שלנו, עניני כשרות

ואנחנו מצדינו עושי� את זה לש� שמי� בא הרב המכשיר השות  של , צריכי� לשל� לנו על זה
 .נסבעל הבית וצועק עלינו ואוסר לנו להיכ

. הרב איי� ע� הבעל הבית ביחד על השוחטי� שא� יכנסו בתחו� ההשגחה יפוטרו באותו רגע  .סא
ומת לב המשגיחי� למה שוכבר היה סיפור שהשוחט ראה שטריפות עברו בליי� והאיר את ת

שנותני� לעבור טריפות והרב והבעל הבית ביחד איי� על השוחט שיפטרו אות ושהוא גור� נזק 
, ה ירצה שלא יהיה פרנסה זה בידו"וא� הקב, ה" אמר לו שפרנסה ביד הקבוכשהשוחט, למפעל

ה קשור מה "והבעל הבית אמר מה הקב, הרב אמר שהשוחט מנסה להסיט את השיחה מהעני�
ה "ועוד אמר הא� אתה מנסה להגחי� את השיחה שהיכנסת את הקב? אתה מכניס אותו לכא�

והשוחט ביקש , � והוא יחליט מה שיהיהה נמצא כא� בכל מקו"והשוחט ענה שהקב? לכא�
ובאותו רגע רצה לעשות לי שמוע , ואמר שיכתוב, מהבעל הבית שיכתוב לו הכל השיחה בכתב

עד שחזר בו , והשוחטי� עצרו את כל השחיטה, ואמר אתה מושעה מהעבודה. לפני הפיטורי�
ואמר שהשוחט . הבית עזר לבעל #והרב היה ש� כל הזמ� ובמקו� לעודד את השוחט . מכל העני�

  .ר למשגיחי� שעובר טריפותית שהעסמכו  עוק

דורש . שד� החוטא שמת בעוונו, וראה כמה גדול עונשו של מי שיש בידו למחות ולא מיחהבא   .סב
עד כדי כ� שאות� שבעי� אל  , תולי� בו וכל הדמי� הנשפכי� בישראל, הקדוש ברו� הוא מידו

  .הדרי� בדור ההואמישראל שנהרגו בגבעת בנימי� תלו בסנ
י   .סג יחה מ מ ת ולא  למחו ידו  ב פק  י שס י  ולהחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר כל הדמים הנשפכין בישראל מ

הוא ' ואתה בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם וגו"אינם אלא על ידו שנאמר 
זה ולמה הן דומין לספינה שנקרע בה בית אחד לפי שכל ישראל ערבים זה ב" רשע בעונו ימות ודמו מידך אדרוש

הלא עכן בן זרח מעל בחרם ועל "שנאמר , כך הם ישראל, אין אומרין נקרע בה בית אחד אלא כל הספינה נקרעת
ושמא תאמר אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו לפי שהיו ' וגו" כל עדת ישראל היה קצף

משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם היה להם לילך ולקשור חבלים של ברזל להם לסנהדרי גדולה שהניח 
- יום אחד לבית א, במתניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהן ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללכיש

וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ובשתים , וכן לכל מקומות ישראל, יום אחד לירושלים, יום אחד לחברון, ל
בשלש עד שיתישבו ישראל בארצם כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולן שברא מסוף ו

העולם ועד סופו והם לא עשו כן אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו ולזיתו ולשדהו ואומרים 
 מכוערין ודברים שאינם ראוין וכשעשו בני בנימין דברים, שלום עליך נפשי כדי שלא להרבות עליהן את הטורח

אמר הקדוש ברוך הוא לא נתתי לאלו את ארץ , באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את כל העולם
תנא דבי אליהו רבא (. ב"עש' ישראל אלא כדי שיקראו וישנו ויעסקו בתורה כל ענין בזמנו וילמדו דרך ארץ כו

  )א"פרק י
יתא  .סד ת ם לכן אומרי) ב"מגילה י( במסכת א כלו מא ב שראל  י י  נ ב ת  יל א כ הא א  י הו כ י  בד ש לא בק שר  ן א מ ור ה אר

ת סורו ת, א ו קש ירות  גז ים  וד יה על ה גזור  כח ל ת ה לו א ה  י כך ה י  יד , ק" וזל)ע"תר' ח סי"או(ח "וכתב בב. על 
תו וד ע ס שנהנו מ י  פ ל ה  יר גז קר ה עי ה  ית ים ה פור ילה , ב כ ו מא שנהנ ים  פ גו ת ה ד א ב לא וג ו הר ם ל יה על זר  ן נג כ ל  ע

י שת רש' ו סו י של א שתה  מ שמחה ו ו ר  סו י ת "וכשעשו תשובה עינוי נפשותם כמו שאמרה אסתר , ל א וס א כנ ך  ל
ים מ י ת  ש של תו  ש ת ל  ו וא כל תא ל  ים וא ד יהו ל ה ולכן . לפיכך קבעום למשתה ויום טוב לזכור את עיקר הנס" כ
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מןאומרים  ל ה ש תו  ר י גז לו מ צ י ים נ יהוד ו ה ות כ בז י  כ י  ד ו יה י ה כ מרד ים, ברוך  יהוד ש ר  זה וא נ שלו ה כ י א  ל  
ות סור ת א כלו מא שר, ב כ ו  ינ שא ל  כ כל או תא לא  סתר  א ש ור  מ ש ל ך  מל ער ה ש ב ב  ש י ן הוא  כ ל   .ו

דֹוׁש ז"ָהַרְמּבַ וידוע   .סה ְקָרא "ם ַהּקָ דּוַע ַהּנִ בֹו ַהּיָ ִמְכּתָ יָמן"ל ּבְ ֶרת ּתֵ ב " (ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים"ומובא ְב " ִאּגֶ ת ֵעֶקב ִמְכּתָ ָרׁשַ ּפָ
ְצאּו ׁשֶ ) ל"ם זצ"ֵמָהַרְמּבַ  ּיָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַעד ׁשֶ מּו ּבְ ּטְ ָאְכלּו ְוִנְתּפַ ְגַלל ׁשֶ ִתים ּבִ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ְפרּו ּבִ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ּכָ ִ ׁשּ

ם ּלָ ת ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְוָהַרג ֶאת ּכֻ   .ל"רח 2ֵמַהּדָ
נְ   .סו ִנים ּבִ רֹות ׁשָ רֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַעׂשְ ילּו ַעׂשְ ַעל ְוֵכן ִהְכׁשִ ָהָיה ּבַ ׁשֶ ִעיר ְקָראָקא ּכְ ת"ֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּבָ ֹו ֻמּק ה ֲע ַגּלֶ אֹון " ְמ ַהּגָ

יָרא זצוק ּפִ י ָנָתן ָנֶטע ׁשַ ל ַרּבִ דֹוׁש ַהְמֻקּבָ ין ְקָראָקא"ַהּקָ ית ּדִ דֹוׁש , ל ַאב ּבֵ ל ְוָהַרב ַהּקָ ַע ת"ּבַ ֲעֻמּקֹו ה  ַגּלֶ ן " ְמ ּו ּק ּתִ ן  ַת ָנ
י ּתְ  ֲעֵל ּבַ דֹול ְלַה ָבהּגָ   .ׁשּו

ז ערידוע מה שכתב בספר דרך הנשר שהצדיק הקדוש   .ס ל תן אד י נ ב ראה בספר , ע"ומה שאמר הבעל שם טוב זי( ר
יח , )שכתבו ועוד בשאר ספרי תלמידי הבעל שם טוב, )פרשת עקב(דגל מחנה אפרים  ש מ ת ה יא ב ב  כו י ע קר  י ע ש

ת ו פו י טר ת ו לו י ב בנ ל  שרא י ם  ע ת  ים א יל כ מא ש טה  י שח ל ה ל בג וא  א ה ב ו  ינ יד שא ף ומ כ י ת א  ב י את  ו ז קנ ית אם 
ש   , ממ

שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא ,  הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נת� אדלער בספר דר�.סח
, בגלל השחיטה שמאכילי� את ע� ישראל בנבילות וטריפות וא� יתקנו זאת יבא תיכ  ומיד ממש

מהנוגע ] גולהבשראל יני בחינו אראשי תיבות " [ב"האבי"ואעתיק מה שכתב ש� ממקצת מספר 
נת� ' ר, משה סופר מפרעשבורג מקובלי� בנסתר' נת� אדלער ותלמידו ר' ר: ל"לדעת בדורנו וז

ולהכניע חות� הסטרא אחרא ששורה על , אדלער רצה לפסול השוחטי� דפראנקפורט דמיי�
� " מ "א  הסמ, ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח' וגו' שוחטי� פסולי� בסוד על חרב  תחי

 וזה היה סוד ירידת הבעל ש� טוב הקדוש לעלמא הדי� .העמיד עליו רודפי� קצבי� והוצר  לברוח
וכמעט כל גרמניה יצאו  .קוואותמירובי� עביחה ז: ראשי תיבות, �"תצעד אר" �"זע"ורמז על זה ב
  !!!מדת ישראל

לות וטריפות מאכילת נביאר� הקודש בבשורות אלו למע� הצלת אחינו בני ישראל נו כ בא"ע  .סט
  .במשחטת יפה עו  בטירת הכרמלל "ולתק� כל הדברי� הנבגיבורי� ' בואו לעזרת ה

מנוחה  אושר ועושרשיזכה ל, בזהלתק� את המעובט כל הפועל את הרבני� הצדיקי� והנני לבר�   .ע
חניות וגשמיות מעתה ועד עול� באריכות  ברול טובוכ ונחת בבריות גופא ונהורא מעליא ושמחה
 ביאת משיחינו 3וכדאי מצוה זו שיקרב. בידו יצליח' וחפ� ה, אמ� סלה' ני� טובי� בעזרת הימי� וש

  .אמ�

                                                           

, ע"ששמע מהבעל שם טוב זי, )פרשת עקב(ק דגל מחנה אפרים "ק צפנח פענח ובספה"הובא בספה, ל"ם ז"ובא וראה מה שכתב הרמב) 2
ל בגמרא מן "ומה שדרשו חז. ל על תחיית המתים לומר להם מן התורה"ם ז"שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת במכתב להרמב

  .שמואל אבן תבון שהוא ישיבם' אך אמר לתלמידו ר, ולא רצה להשיבם הוא בעצמו דבר.  אמרו שיש לדורשם באופן אחר,הפסוקים

ומהכבד עולה הברירות אל , ומהדם יורד אל הכבד, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע
, ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא. ם שורה השכל וחיות של האדםוש, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, הלב

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

והוא אבי , וחיות שלו נעשה בחינת מת, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, ו"וכן להיפוך ח .איבריו ומתקדשים ומתטהרים
, ת של כל העולמותונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקו, ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר"ורמ', אבות הטומאה וכו

לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות  .הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים
לפרש כל , שורה עליהם רוח הקודש' ולכן האירו שכלם והי, וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו

כ הוא חוט המשולש אשר "אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג, כי שרתה עליהם כח אלקי, התורה הקדושהמאמר סתום בדת 
ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות , אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם. לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים

י שכל אלקי "לא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפו, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, והטמאות
כי , וכך עלתה להם. וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם, פתאום יבוא עליהם הכורת, והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ. עולם ומלך עליון

 .כ תוכן דבריו"ע, לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם

3
נו ועכשיו שאיתרע חזקתם : ק"על הגדה של פסח בדף האחרון וזל" ברית מטה משה"בספר כמו שכתוב )  תי ת בי א ריב  ר זה הח דב ש למפרע  ו  ינ א ר

נו י מ בי בנה  נ א  ן ל י עדי שר  נו, א ני בעו ן  עדיי ת  גלו ה ב נ י כ הש בפרט . 'וכו, תרעוכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהש, ו ו

כ ם  י ק קד מד נו  אי ה  ב ר שחוט ה ם ל יש לה ש ת  מ מח קל ו קל ול שוע  לפ בר  הד וב  קר מרו  ת צ מ מח ם  י כבש ת ה שחיט אי "ב ד ו לו וב  קר ט ו חו ש ם ל רי מה מ כ ו

רר תב נ ר  אש כ ת  ריפו ט ת ו לו י נב ילין  כ א מ תיהם בידם בדבר ולומר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה בוודאי מנהג אבו' מותמ' ומי שיהי...ש

טוּ ל תקרא ששוחטים את דבריהם לאמר מי יתן לנו לאכול בשר וא ֲח ׁשְ ַוּיִ א  ֶאּלָ ְטחּו  ׁשְ  שהיה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה על שבקשו לאכול בשר ְוִי

: נו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה ואוי ל,ו" ואנחנו אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח, ואבותינו חטאו ואינם,תאוה היינו בשר נחירה

היה  ן י כ מו  כ מה  גו ן פ כי ס ם ב מ עצ ששחטו ל ידעו  ולא  ת  עו מה ר כ ם  שוחטי נו ה ל מו  כה שגר עד  ינו  עבר על מה ש ספר  גיד ול לה כל  מי יו ר ו דב ל נו פה  ן ל אי ו

רח ליפה  ק א ה הו כל  ה ל טרפ לה ו בי נ כלל  ם ב ת ת ם"מי ת או ך  לי תש לב, ל  כ גל ב גול מ ת  יו לה כרח  מו   .באריכות גדולש "עיי'  וכוו
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כתבנו כל מה שאנחנו זוכרי� על פי בקשתכ� , טירת הכרמל, נאו� השוחטי� בשחיטת יפה עו�
   .שנית� לכ� הכל בכתב

               
 














