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 ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
 ד"נ תשאיירחודש 

 

 יבואר גודל הפגמים והעונשים הבאים על האדם על ידי בו
 ל"שאוכל מאכלות אסורות רח

 
תורת (, נבילות וטריפותל מתנוצץ באדם על ידי אכילת "רוב אפיקורסות רח 1

 ).משה פרשת קדושים
אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה , מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג 2

אור החיים הקדוש פרשת (ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת , נפשו שקץ
 ).שמיני

ואם לאו , אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי 3
 .)'י משפטים ל"רש(אינכם שלי 

אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות  4
 ).'ת דברי חיים סימן ז"שו(לתרבות רעה 

כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות  5
 ).ב"ג דף מ"זוהר הקדוש ח(

ג דף "זוהר הקדוש ח(יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא  6
 ).ב"מ

הם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר אוי ל 7
זוהר (ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא "כי הקב, מיתתו כאדם מגועל

 ).א"ג דף מ"הקדוש ח
ורוח הטומאה שורה עליו , מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו 8

 ).ב"ג דף מ"זוהר הקדוש ח(
 ).ה" דף קכב"זוהר הקדוש ח(נעשה פני חיה רעה  9

 ).ם"רמב(נכנס בו מחשבת כפירה ומינות  10
 ).ו"אגרא דפרקא אות קכ(ו "הבנים יוצאים לתרבות רעה ח 11
 )מסילת ישרים(מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם  12
דרך (, עבור שוחטים קלים!  תשובה–? ר"למה משיח לא בא בשנת הכת 13

 ).שמרו משפט, הנשר
מי החריב את  - ח צדקינוכל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משי 14

מדוע  -? והשכינה בגלות עדיין בעונינו, ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו
עבור שוחטים שמאכילים נבילות ? לא בא בן ישי גם תמול גם היום 



ב 

 ).ברית מטה משה על הגדה של פסח(וטריפות 
יש שכר עמוד (אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא  15

 ).ב"מ
 ).ל"האריז(נעשה מין ורשע  16
 ).קב הישר פרק קב(ח עבור שוחטים קלים "מליון יהודים נהרגו בשנת ת 17
ת "שו(שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים  18

 ).דברי חיים
 ).ברכת אברהם(הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה  19
רק שוחט את , מהההשוחט אינו שוחט עוף או ב: מחזה מחרידה ומזעזע 20

 .)נפש ישעיה, סיפורי צדיקים, מנוחת שלום (עצמו
 ).חפץ חיים(אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש  21
דפעם ) והובא גם בספר שער בת רבים פרשת בא (מובא בספר שפת אמת 22

'  אחד שהיע איש"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"אחת בא לפני זקיני הרה
וביקש מהרב לעזור לו להפוך לבו , ל"לו בן שנתפקר ורצה להמיר דתו רח

והשיב לו הרב אם אתה יודע שלא אכל חמץ בפסח מעת שנתפקר אז , לטוב
כתובים בפרשת כי ' ואמר שזהו סמיכות ב. ואם לאו לאו, אפשר להושיעו

. ח"ד ודפח"עכתו, אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור, תשא
אלהי  "ל"על פסוק הנ.) ב קפב"ח (ומצאתי סמוכין לדבריו הקדושים בזהר

אלהי מסכה לא תעשה לך , "את חג המצות תשמור, מסכה לא תעשה לך
אלא הכי אוקמוה , מאי האי לגבי האי, וכתיב בתריה את חג המצות תשמור

כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה דהא  (מאן דאכיל חמץ בפסח
 .כ"ע, כמאן דפלח לכוכבים ומזלות איהו) כי הוא דחמץ בפסחרזא ה

) ה ואלה"ד, לפסח (ע"ק מראדאמסק זי"כתב בספר חסד לאברהם להרה 23
את חג המצות תשמור שבעת ימים , על פסוק אלהי מסכה לא תעשה לך

כי אכילת המצה בשבעת הימים היא שמירה לכל השנה מחטא , תאכל מצות
דרוב ) קדושים (ל כתב בתורת משה"ר זצוהחתם סופ. כ"ע, עבודה זרה

אור החיים ובספר . ל בא על ידי אכילת נבילות וטריפות"אפיקורסות רח
דכל האוכל מאכלות אסורות ' י הק"מביא בשם הארפרשת אחרי  הקדוש

 .ל"נעשה מין ורשע רח
כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי "רואים אנו מכל זה ג 24

ע שאמר "ק מאפטא זי"והוא כדברי זקיני הרה, ל"רחמינות ועבודה זרה 
כי בזה תלוי כל , לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו

ו אין לו הזכות ואפשריות "דאם אכל חמץ בפסח ח, ענין חטא עבודה זרה
 .מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ, לינצל מחטא עבודה זרה

 על ידי הרב -דים בנבילות וטריפות של הכשלת אלפי יהו  התיקון להחטא 25
הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שּפירא " מגלה עמוקות" הקדוש בעל 

'  מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר-ד קראקא "ל אב"זצוק
 .ל" זצ"מגלה עמוקות "ל בעל"נתן נטע שפירא זצ

  
  

 וועד משמרת הניקור


