
  

  

תשע"ז -  מצורע תזריעפרשת 

   לשוב בתשובה לעוררו  –לקבל צרעת אינו זוכה הפורק עול 

לכאורה הדבר נראה פלא והפלא, שאיזה  .)(י"ג י"גהוא",  טהור לב� הפ� "כולו
טע� יש לומר שכאשר נתכסה כולו בסימ� טומאה הוא טהור, והרי אדרבה 

כיו� שכל כולו מוק!  –הוא היה צרי� להיות טמא בטומאה החמורה ביותר 
הצרעת היא לטובתו ומאת טבאמת הנה ונראה בביאור הדבר, ד     בנגע.

�זהו מתנה ו, (ערכי� ט"ו ע"ב)צרעת באה על עוו� לשו� הרע ה, שהרי של אד
לשוב מחטאו כדי שיוכל להיטהר ומכריחו  ומעוררלאד� שהקב"ה טובה 
, אלא � לא כל בעל לשו� הרע זוכה למתנה זו מהקב"העתו, אמנמצר

שבוער בו  יצר הרעהו ומחמת תאוות דווקא א� הוא נכשל בחטאו
בר לשו� בחטא, אבל א� הוא פורק עול ולא איכפת לו כלל לד להכשילו

אלא מחמת רשעות  אינו חוטא רק משו� תאוותיו שהתגברו עליוו[הרע, 
להתעוררות מהקב"ה כה כזה אינו זו אד� ,]ופריקת עול ומרידה בקב"ה

יסוד הדבר מתבאר היטב ומעתה , צרעת טומאתלשוב בתשובה על ידי 
 �שא� כולו הפ� לב�, אות הוא "כולו הפ� לב� טהור הוא", ומשו� שא

הוא בגדר "פורק שהוא שקוע היטב מראשו ועד רגליו בעוו� לשו� הרע, ו
קבל התעוררות זוכה ל נווהוא אי ,לא איכפת לו כלל מהחטאעול" ש

     המצורע. בטומאתלתשובה מהקב"ה על ידי טומאה 
על ה� רומזי� ושאת, ספחת, בהרת,  - שלושה מראותישנ� בנגעי� ו

יש אד� שמדבר לשו� שות שבעבור� האד� מדבר לשו� הרע, שלושה סיב
הרע מצד גאוותו שרוצה להראות לחבריו שהוא יודע הכל, וכנגד זה בא 

א את עצמו בגאוה, ויש אד� שאי� זה מטבעו מראה "שאת" והיינו  שמנש
לפטפט אלא ששומע את אחרי� מפטפטי� והוא נספח אליה� ואי� בכוחו 
להתגבר על המלעיגי� עליו ולשתוק, וכנגד זה בא מראה "ספחת" והיינו 
שנספח לאחרי�, ויש שמספר לשו� הרע כדי להוכיח שהכל בהיר לפניו 

, לו הכל בהירהרת" והיינו שמראה שוהוא יודע הכל, וכנגד זה בא מראה "ב
מתו� פריקת עול  אינ� חוטאי�כי  –וכל אלו זוכי� לקבל טומאת מצורע 

וכאמור, אבל הפורק עול שלא  אלא מתו� תאוות הגאווה או תאווה אחרת
קבל התעוררות לתשובה מהקב"ה על לאיכפת לו כלל לחטוא, אינו זוכה 

  המצורע. בטומאתידי טומאה 

  עוון לשון הרע

מבואר טע� הדבר שצרי� ע"ב) (ל"ב בגמ' בסוטה  (י"ג, מ"ה)."וטמא טמא יקרא", 
 בקשוי ורבי� ,לרבי� צערושיודיע כדי "לקרוא על עצמו "טמא טמא", 

חפות ל דרכ� של בני אד�הרי ש, והדבר נורא למתבונ�    ".רחמי� עליו
מרוב בושה, וכא� מבואר שאדרבה, כפרתו של בעל  את חטאיה�ולהסתיר 

, וכדי שיתפללו עליו, להכריז על עצמו שהוא מצורעוא דווקא ה לשו� הרע
   וג� כדי שיהא לו כפרה על ידי בושה זו.

ובכל יו� אנו מתפללי� "אלוקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה", 
     .בכוונה גדולהוראוי להתפלל תפילה זו 

רבינו יונה בש� שכתב (במדבר כ"ו כ"ג) ידועי� דברי האור החיי� הקדוש ו
שהפה של לומדי תורה הוא ככלי שרת, וג� דברי חולי� אבות פ"א מי"ז) (

להימנע זהירי� אינ� בני תורה דהיו� רוב הוא� כי עיי"ש, פוגמי� בו, 
אבל עכ"פ מי שמדבר בפיו דברי� אסורי� כלשו� הרע מדברי חולי�, 

פוג� בזה , והוא מטמא את פיו שהוא ככלי שרתהרי ומחלוקת וכיוצ"ב, 
  בקדושת התורה שהוא מוציא אחר כ� מפיו.

  היא אות ופלא בישראל כדי להחזירם בתשובה הצרעת

 ,"�ידוע   (י"ג, מ"ז). "והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתי
 בבגדי� האמור ינויהש "זהמטומאת צרעת ה"י)  (פט"זרמב"� מה שכתב ה

� היה ופלא אות אלא עול�, של ממנהגו אינו צרעת, תורה שקראתו ובבתי
 קירות משתנות הרע בלשו� שהמספר, הרע מלשו� להזהיר� כדי בישראל

 ויהיה ויצטרע עורו משתנה שישרפו עד ברשעו עמד וכו' וא�, ביתו
 הליצנות שהוא הרשעי� בשיחת יתעסק שלא עד לבדו ומפורס� מובדל
שהצרעת האמורה בתורה איננה מחלת הגו! עכ"ל, והיינו הרע"  ולשו�

אלא הצרעת היא אות משמי� לשוב בתשובה מחטא לשו�  כשאר מחלות
, תשובההרע, והקב"ה היה משנה את הטבע כדי לטהר את האד� שישוב ב

שהרי צרעת קיימת ג� בבתי� כא� הארי� בזה והוכיח כ�,  "ספורנו"וב
    . די�, א! שלא שיי� בה� מחלות כלל, עיי"שובבג
שהמנוגע בצרעת לא היה הול� לרופא אלא לכה�, הדבר טע� ג� וזהו 

מפני ששורש הצרעת אינה במחלת הגו! אלא בחטאי�, והיה הול� לכה� 
      .תיקו� לנגעו על ידי תשובה ומעש"טשיורה לו דר� 

"לאחר ששמעו (ויקר"ר ט"ו ד') לבאר את דברי חז"ל במדר"ר כא�  ישובזה 
ישראל פרשת נגעי� נתייראו, אמר לה� משה אל תתייראו, אלו לאומות 

הדברי� לכאורה העול�, אבל את� לאכול ולשתות ולשמוח", ע"כ, ו
מה מקו� לשמוח יש כאשר שומעי� שבאי� נגעי� , שתמוהי� ממש

עצ� שהדברי� מאירי�, ועונשי� על ישראל, אמנ� לפי מה שנתבאר 
קיומה של הצרעת מוכיחה על קירבתינו לקב"ה שמשגיח עלינו בהשגחה 

חי� שיש לנו קשר גלויה, ולכ� אע"פ שהנגע מצרי� רפואה, אבל אנחנו שמ
שדואג לנו ובדר� נס ממש  מחזיר אליו את מי שסר מיוחד ע� הקב"ה 

     מדר� התורה ודיבר לשו� הרע.

   בשכונת רמות בירושלים "שערי תבונה"במעמד הסיום המרכזי למאות מבחורי קהילת דברים שנאמרו 
באתי הערב לקיי� הבטחה שהבטחתי לפני למעלה משישי� שנה לאדמו"ר "

הרה"ק  כששמע עלה משישי� שנהשכבר לפני למ. זצ"ל אמבעלזמהר"א הקדוש 
בני הוא ביקש ממני למסור בשמו ל, בישיבת חברו� שאני לומדמהר"א מבעלזא 

שכאשר לומדי� מסכתא יש להקפיד לסיי� את המסכתא וללמוד  ,�ישיבת חברו
מתחילתה ועד סופה בלא לחסר אפילו חלק קט� מהמסכת, וביאר שבכל לימוד 

�הזה, הוא בונה לעצמו כנגדו בית בעול� האמת, וא�  מסכתא שאד� לומד בעול
 �האד� למד מסכתא ולא סיימה, יהא לו בית חסר ופגו�, והרי הוא דומה לאד

 �וכגו� שאי� בו חלו� או דלת  –שבנה בית והשאיר בו הרבה חסרונות או פגמי
וכיו"ב, וכ� לנצח נצחי� יהא ביתו חסר ופגו� רח"ל כיו� שלא סיי� את המסכתא 

וא�    .המסכתא אז יהא לו בית של� ונאה נה בית חסר, ורק א� הוא מסיי� אתוב
בש� הרבי, הרי לבני הישיבה היה לי השפעה לומר כ� אמנ� בישיבת חברו� לא 

אני על הזדמנות זו לקיי� הבטחה ושמח  –ת בקשתו שעכשיו אני מקיי� א
שהבטחתי לצדיק וקדוש כמותו להודיע בשמו לבני הישיבות את גודל חשיבות 

   סיו� מסכתות.
הנה בסיו� מסכתא מתפללי� אנו "יהי רצו� מלפני� ה' אלוקי, כש� שעזרתני ו

ויש , "יל מסכתות וספרי� אחרי� ולסיימ�לסיי� מסכתא זו, כ� תעזרני להתח
"כש� שעזרתני לסיי� מסכתא  שבתחילה אנו אומרי�להעיר על שינוי הלשו�, 

"כ�  ואילו בסו! מתפללי� אנו  ,]ולסיי�" להתחילואי� אומרי� "עזרתני זו", [
מדוע מזכירי� צרי� ביאור ", ומסכתות וספרי� אחרי� ולסיימ� יללהתחתעזרני 

  אחרי� ולא במסכתא זו.בספרי�  - המסכתא רק בסו!  התחלתאת 
אוד שבשעה שבתחילת המסכתא עדיי� מצוי מר העניי� הוא פשוט, שאמנ� ביאו

בני הישיבות י� מרבוכדרכ� של [בדעתו המחשבה לסיי� את המסכתא, לא עלה 
אינ� מייחדי� זמ� ללמוד את כל המסכתא מתחילה ועד סו! אלא כל דהיו� ש

מ� כשזכה לסיי� את אמנ� לאחר ז ,]על דר� העמקה והעיו�לימוד� הוא רק 
הוא  אזרק סיו� מסכתא, ושל  הנפלא שרוהאוהוא מרגיש את הטע� המסכתא, 

ולכ�  כל מסכתא שהוא יתחיל הוא ג� יסיי�, מכא� והיל�מקבל חשק ותיאבו� ש

לא נאמר "עזרתני להתחיל ולסיי�", שכ� הוא לא התחיל על מנת  זו אעל מסכת
יזכה ר חשק ותאווה ששאר ספרי�, יש לו כבעל  - לסיי� כלל, אבל מכא� והלאה 

 תחיל על מנת לסיי�,הוא מ", והיינו שולסיי� מסכתות וספרי� אחרי� להתחיל"
 �, על כמה דפי�רק  � זמ� של�במשיושבי� שבני הישיבות ושלא יהיה כאות

כבר אינ� כי  –שו� סיפוק מרגישי�  ינ�אה� יוצאי� בפחי נפש והזמ�  ולבסו!
  ב הדיבורי� שעסקו בה� במש� הזמ�.זוכרי� את רו

, (קי"ח ע"ב)וכמבואר בגמ' בשבת  תורהא יו� חג ושמחה בנה סיו� מסכתא הווה

א� לכ� ו -די� סעודת מצוה סיו� מסכתא יש לה שסעודת (תקנ"א י') ומבואר ברמ"א 
עכשיו נשער א"כ וסיי� מסכתא בתשעת הימי� אוכלי� בה בשר ושותי� יי�, 

גדולה צריכי� אנו לשמוח עכשיו כששלש מאות בחורי� לעצמינו איזה שמחה 
� יש בשמי� עכשיו, הרי אמסיימי� מסכתא, ואי אפשר לנו לתאר איזה שמחה 

שלוש מאות בחורי� גמרו הרי כא� ש ,טכשאחד גומר מסכתא עושי� כזה יו"
  .מסכתא על אחת כמה וכמה שהשמחה גדולה מאוד

"כי חזינא צורבא מרבנ� דשלי� מסכתיה, ) ע"ב קי"ח(שבת גמ' בידועי� דברי הו
דקדק בלשו� הגמ' מדוע בתחילה שבמהרש"א "ש יעויו עבידנא יומא טבא לרבנ�",

ולא  "נ�לרב, ואילו בסו! נאמר "עבידנא יומא טבא מרבנ�" צורבא"נאמר כי חזינא 
ה�  "צורבא דרבנ�"שפירש ש עיי"שומרבנ�",  לצורבאנאמר "עבידא יומא טבא 

�ויש להוסי! ולתת טע� בכוונת  ,התלמידי�, ו"רבנ�" ה� הרבני� והתלמידי חכמי
הדברי�, שכאשר תלמיד מתלמידי הישיבה היה מסיי� מסכתא, היו אוספי� את 

טו את השמחה ויעודדו את שאר שיבליכדי  - כל רבני הישיבה שישתתפו בשמחה 
וג� עכשיו מקווי� אנו,    מותו.ג� ה� כויסיימו  –התלמידי� ללמוד מאותו תלמיד 

יתעודדו רבי� מחבריה� תא, כסשזכו לסיי� מבחורי� הבזכות שלש מאות ש
 ,�השנה היו שלש מאות מסיימי�, הרי שבשנה הבאה יהיו מאחר שוללמוד מה

� "ה, שכש� שזכינולהקב י�מתפלל ואנו   .בעזרת ה' ארבע מאות מסיימי
בביאת  בשמחה גדולה ועצומה זו, כ� נזכה לראות בשמחת� של ישראללהשתת! 

  מהרה בימינו אמ�.בתחיית המתי� המקדש ו בניי� ביתמשיח צדקינו וב

  ממקורבי מר� רבינו שליט"א הר"ר יעקב שוסטר שליט"אברכת מזל טוב לידידינו מכובדינו 
  בבריתו של אברה� אבינו נ"ישטר� אליהו חיי� היניק לרגל היכנס נכדו  

  ויזכו אביו ואמו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשי� טובי�לאור� ימי� ושני� ראות ממנו רוב נחת יזכה ל

  



  הצרעת בזמנינו

אי� אנו זוכי� שת, ומשו� ובאמת זהו הטע� שבזמנינו אי� לנו נגעי צרע
להנהגה מיוחדת כזאת אלא רק בזמ� שע� ישראל היה ראויי� להנהגה 

ח ניסית, ואז הקב"ה היה מעורר את האד� מיד כשחטא, ולאלתר היה שול
 �נגע צרעת כדי לעוררו לשוב אליו, אבל בזמנינו אנו חיי� בהסתר פני

, אע"פ שבזמנינו אי� נגע אמנ� מאיד�  .ת ניסי� גלויי�ואי� אנו זוכי� לראו
 ה"וכמו שכתב השל ת בגו�, אבל ג� בזמנינו יש צרעת בנפשצרעת הנראי

בנשמה,  תשג� בזמנינו יש צרעת שניכר שלישי) מצה עשירה דרוש (פסחי�הקדוש 
 "חפ& חיי�"ההביא כ� ו[ונשמתו יושבת בדד מחו& למחנה שכינה ה"י, 

 -"שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"  (משלי כ"א כ"ג)מאמר חז"ל על הפסוק 
 תינעשכפשוטו שנפשו  הכוונהשאל תיקרי 'מצרות' אלא 'מצרעת', 

! שבעול� הזה הגו! מחפה על הנשמה ואי� מתפרס� קלונו וא   .]מצורעת
 �לא שב בתשובה, ברבי�, אבל בצאת נשמתו מהגו! לאחר פטירתו, א

נשמתו מלוכלכת בנגעי� וקלונו מתפרס� לעי� כל לנצח, ונשמתו יושבת 
  בדד מחו& למחנה שכינה ל"ע, ואוי לנו מיו� הדי�.

  להסכים להתבזות עבור התורה –תנאי להשגת כתר תורה 

יש לפרש בדר� רמז, . )י"ד, ב' (ויקראטהרתו",  ביו� המצורע תורת תהיה "זאת
התורה מתקיימת דווקא במי שמוכ� להשי� עצמו כמצורע היושב מחו& ש

כדי שהתורה  -המצורע"  –למחנה עבור התורה, וזהו "זאת תהיה תורת 
מצורע ולהסכי� להיות תתקיי� ביד האד�, על האד� להשי� עצמו כ
  מבוזה ולשבת בדד ומרוחק כדי ללמוד את תורת ה'.

 �שנולדו למשפחה רחוקה מדר� התורה ובאי� והדבר נוגע מאוד לאות
 �להתקרב וללמוד בישיבה, שבתחילת דרכ� מצוי שיש מבני משפחת

 �ומתרחקי� מה� בגלל היות� בני ישיבה, וכדי שיצליחו שלועגי� עליה
עליה� להסכי� להיות מרוחקי� ומבוזי� בעיני קרוביה� לעמוד בניסיו� 

 �מתו� הבנה שעבור לימוד התורה כדאי ג� להיות מבוזה  -כמצורעי
  בעיני משפחתו, שאי� אושר וזכות גדולה מלימוד התורה.

  הוא דבר מסוכן ביותר הסוואת החטא בדרך של צדקות וקנאות

(ט"ו ע"ב) בגמ' בערכי�  (י"ד, ב').והובא אל הכה�",  "זאת תהיה תורת המצורע

 לו אי� סיפר"ואמרו ש� בגמ'  ,צרעת באה על עוו� לשו� הרעהשמבואר 
 הוא חכ� תלמיד א� ,הרע לשו� לידי יבא שלא תקנתו מה אלא, תקנה
 ", עיי"ש.דעתו ישפיל הוא ה"ע וא�, בתורה יעסוק

 ,על העבר הרע אי� לו תקנה סיפר לשו�כבר שא� , מבואר בגמ'בפשוטו ו
ידי לימוד התורה ומידת הענווה שעל  –כלפי העתיד כל תקנתו הוא רק ו

   .להימנע מלדבר בעתיד לשו� הרעיוכל 
רי לכל חטא יש תיקו� ה, והמדוע אי� לו תקנ  - ביאור דברי הגמ' צריכי�ו

  עוונות.לשו� הרע משאר  עוו�בתשובה, ומה נשתנה 
אי� כוונת הגמ' לומר שאי� תיקו� בתשובה לעוו� לשו� הרע, אלא ונראה ש

ומשפיל עצמו  בתורה תלמיד חכ� או צדיק שעוסקדברי הגמ' מוסבי� על 
נכשל מ"מ הוא  א�ובמידת הענווה כדי שלא יחטא בעתיד בלשו� הרע, 

נקט בכל הפעולות הנדרשות כדי מצידו הוא אע"פ ש - בעוו� לשו� הרע
שיש לו נימוקי� בהלכה אלא מפני אי� זה מסתמא , הרי כשוללהימנע ממ

על  לשו� הרעשמותר לדבר מלביש עצמו כצדיק וטוע� שהוא  - לפשעיו 
ולכ� אי� לו תקנה, ומשו�  ,לפי דעתו פושעי ישראל בכללשהוא  פלוני

שהרי אינו סבור שהוא עובר עבירה אלא  - שהוא לא יחזור בתשובה 
בטוח בדעתו שזהו מצווה גדולה לדבר על פלוני לשו� הרע, הוא אדרבה 

בטענה  - וברוח קנאות הוא משתדל לדבר לשו� הרע על יהודי כשר ונקי 
   הלה פושע ומי� ואפיקורס וכיוצ"ב.ש
פע� מפי הגאו� רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, שהקשה על מש"כ שמעתי ו 

למה הקדי� "אל תהי צדיק הרבה וגו' ואל תרשע הרבה", יז) -(ז טזבקהלת 
הפסוק אל תהי צדיק לאל תרשע, והלא אל תרשע הוא חמור יותר מאל 

 ואמר הגר"י סרנא זצ"ל, תהי צדיק הרבהראוי להקדימו לאל  תצדק והיה
 �שאכ� מבואר כא� דאל תצדק חמור הרבה יותר מאל תרשע, ומשו

עוד יכול לשוב בתשובה כי מכיר בגודל חטאו  האד� "אל תרשע"שב
מי כי " הוא הדבר המסוכ� ביותר, אל תצדק"שהרבה לחטוא, אבל 

והיינו שמצטדק במקו� שאי� ראוי להצטדק, הוא  -שמצטדק הרבה 
  .    כ , שהלא הוא סבור שעבירותיו ה� מצוותלעול� לא ישוב בתשובה על 

  "עדה החרדית"חיזוק לצוות השוחטים והבודקים שעל ידי הכנס דרשה ב
"אז נדברו יראי ה' איש את רעהו, ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זכרו� לפניו 

בשעה שמתאספי� יחד למציאת עצה ). ז"ג, ט ,מלאכי( ליראי ה' ולחושבי שמו
הקב"ה כותב את המשתתפי� בספר  ,תהדשמירת ענייני התורה ולחיזוק 

ענייני כשרות את לחזק יחדיו כרו� לפניו לטובה, וכ"ש כשמתאספי� יז
וכמוש"כ ה"חזו� איש" זי"ע במכתבו למהרי"&  –שזהו יסוד היהדות 

  דושינסקיא זי"ע ש"השחיטה היא ציר שכל היהדות סובב עליה".
העול� רגילי� למדוד מעלת שוחט או בודק על פי מומחיותו, א� הנה ו

�יו"ד ו"ע ובש(", באמת אי� די במומחיות גרידא, אלא צרי� להיות "ירא שמי

הרה"ק מהר"א מבעלזא איתא הלשו� "ירא שמי� מרבי�", ופירש  י"ג עי!ל"ט ס
"�יק בכל חומרא מחז שהוא בולט ביראתו יותר מרבי�, והוא ,הכוונה "מרבי

שו"ע שכבר כתב הבפרט במלאכת בדיקת הסכי� ו, י� מחזיקי� בה)שאחר
הרבה צרי� "(שערי תשובה ש"ג אות צ"ו) רבינו יונה  בש�(יו"ד סי' י"ח סעי' י"ז) 

הלא תראה כי יבדוק אד�  ,סכי�ב הדעת ויראת שמי� לבדיקת הישו
ר כ� ימצאנה כי הכי� לבו פעמי� שלש ולא ירגיש בפגימה דקה, ואח

", ועיי"ש ברבינו יונה ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב ,באחרונה
וכלשונו ש�  –שבלא יראת שמי� לא יצליח האד� במלאכת בדיקת הסכי� 

� לכוי� את הסכי�, כי צריואשר איננו ירא, לבו לא יבי� לדקדק בבדיקת "
מר� הגרי"ז ועובדא ידענא שבשעה ש     ".לבו במאד מאד בבדיקתו

לח מבריסק זצ"ל עזב בימי הפרעות את ירושלי� והל� לבני ברק, ש
את מי יקח לשוחט, והחזו"א הורה לו על זצ"ל מר� החזו"א לשאול את 

כול� תמהו ושאלו למה בחר החזו"א דווקא בשוחט זה שוחט מסוי�, ו
ידוע כשוחט מהודר יותר משאר שוחטי�, וביאר החזו"א ואמר, והרי אינו 

רק , וכשהוא שואל מי הוא השוחט, אי� כוונתו רב מבריסק"אני מכיר את ה
מי הוא השוחט שיודע את מלאכת השחיטה בתכלית השלמות, אלא 
כוונתו למי יש דעות מכוונות, ולכ� הראיתי לו על השוחט הזה אשר אני 

והשוחטי�    ות יותר מכול� כדעת הגרי"ז". מכירו שדעותיו מכוונ
להתעסק במלאכת� מתו� יראת שמי� דווקא, כי א� לא צריכי� בודקי� ו

בודקי� ביראת שמי� עלולי� להכשיל את הרבי�, ועונשו נורא מאוד 
רב אחד היה י שבלונדו� זכורנשצרי� להתגלגל בכלב וכמבואר בספרי�, ו

אבל היה רשע וקל רבנות" שהתלבש ונהג כצדיק פורס� ששימש ב"מ
בלי בדיקה והכשיל רבי� באכילת נבילות תיר ברשעותו בשר דעת וה

רח"ל, וכשמת הורה הגאו� רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל להניחו בלי קבורה, 
 בבית הקברות אחוזת קברורק כעבור כמה ימי� קנו בני משפחתו 

.�צריכי� הבודקי� והשוחטי� ו        והוצרכו בעצמ� לקבור אותו ש
של עשרות אלפי שליחי� שה�  -ת עליה� לדעת את האחריות המוטל

רבי  הגה"צונדו� היה בלשזכורני , וה�יהודי� יראי שמי� שסומכי� עלי
 שמואל יוס! רבינוב זצ"ל מקבל משכורתו מקהילתו בס� שישה פונט

משכורתו פי מקבל זצ"ל אברמסקי אילו הגאו� רבי יחזקאל לשבוע, ו
ינוב אחד להרב רביהודי ניגש פע� ולשבוע,  שמונה עשרה פונט -שלושה 

עשרה שמונה  -לו שיראה כמה משלמי� להרב אברמסקי זצ"ל ואמר 
ולא ישלמו לו ני קהילתו שיעלו את משכורתו לדרוש מבוכדאי לו פונט, 

והשיב הרב רבינוב בענוותנותו ואמר, "מה פתאו�,  ,רק סכו� פעוט כזה
הרי להרב אברמסקי יש אחריות גדולה, שהרי כל הכשרות והשחיטה 

כדי  ולשבוע לא יספיק ג� מאה ושמוני� פונטשבעיר מוטלי� עליו, ו
  לשל� על נטילת אחריות עצומה שכזאת.

השחיטה והבדיקה בתכלית ההידור והשלמות היא פאר והדר של הנה ו
" דברי יואלה"בעל  ה"ק סאטמארגמהפע� שמעתי ו ה"עדה החרדית",

ויש היימישער שחיטה, וצרי� להשתדל מאד "יש כשרער שחיטה, זי"ע, 
א להקפיד רק על עיקר הכשרות אלא שיהא היימישער שחיטה", והיינו ל

  .ודקדוקי הלכה לצאת מכל חשש חומרות והידורי�על ג�  להקפיד מאוד
דשחיטתינו שוחטי� ובודקי� ה צריכי�ובאמת לא רק מדיני "יורה דעה" 

אלא ג� מדיני ההידור, בתכלית שיהא  - רלהדר בכל מה שאפשלהקפיד 
מתו� קוני� מהשחיטה שלנו הציבור  , שהרי"חוש� משפט"ממונות ד
שהכל יהא בתכלית ההידור ומהדרי�  ומקפידי� אנו זהירי� מאודידיעה ש

האחריות כפולה ומכופלת להיזהר במשנה  ועל כ� ,שאפשרבכל מה 
  ההידור והכשרות ללא שו� חשש ח"ו.בתכלית זהירות שהכל יהא 

עופות ביו�, דבר  אלפיעשרות ובזמנינו הרי שוחטי� בשחיטה שלנו 
כמויות תחילו לשחוט בהובשעה ש[ כמוהו,בדורות הקודמי� לא היה ש

על הכשרות כראוי גדולות כאלו, היו שפקפקו ולא האמינו שיתכ� לשמור 
 �על משמרת�, א� עומדי� בנאמנות קי� ובודבאופ� זה], וב"ה שהשוחטי

 -לא יקלו ראש בתפקיד� שיחד ע� זאת צרי� תמיד לעמוד על המשמר 
'), י, ח"ירמיהו מ( ",שה מלאכת ה' רמיהוארור ע"דח"ו בקללה  ולא ייכנסו
לחזור תמיד על ו ללמודהשוחטי� ובודקי� ג� צריכי� מטע� זה ו

קידוש ש� שמי�, שמשתדלי� לשפר זו ואני רואה באסיפה     .ההלכות
עוד יותר את הכשרות, וכל אחד יעשה חשבו� בנפשו א� אולי יכול הוא 

כא� הוא ועיקר תכלית האסיפה עבודת הקודש,  –שהו לשפר במלאכתו מ
שייצא מכ� חיזוק  –להתחזק יחדיו, ואי� האסיפה התכלית אלא התוצאות 
מלח לראות שיהא בזהירות ההשגחה בכל פרט, וכ� ג� במליחה שצרי� 

נו, לא ייצא ח"ו מכשול מתחת ידיוהקב"ה יעזור שבכל מקו� כהלכה, 
  ."ומתוק� טובונזכה להוציא מתחת ידינו דבר 

  "מאמר ממר� פוסק הדור הגר"מ  שטרנבו לפי החיפוש  "נדרי� פלוס" בעמדות להוצאות הדפסת והפצת המאמר נית� לתרו�
  


