ב"ה

מנהג כפרות
מצוה? אדער עבירה?
 1#די ארגעניאלע וועג וויאזוי יודן האבן אמאל מקיים געווען די מנהג
די וואס פלעגן טוען די מנהג אמאל אין די אלטע היים פאר אלעס איז געווארן א
ביזנעס ,פלעגט עס צוגיין אן קיין טראפעלע צער בעלי חיים ,ס'איז נישט געווען קיין
קאמערשעל ביזנעס פון טשיקען עקספארט א.א.וו .מ'האט גענומען ערב יו"כ די אייגענע
טשיקען ביי זיך אין חצר אדער געקויפט פונעם שכן און דערנאך געשאכטן און
פארטיילט די פלייש פאר אמת'ע ארעמעלייט און מקיים געווען מצות צדקה ווי עס
דארף צו זיין .די וועג וויאזוי מען ברענגט און מען האנדעלט היינט צוטאגס די טשיקענס
און די סיטי'ס אדער גרויסע קהילות (קאמערשעל) איז א קלארער איסור דאורייתא.
לייגן טשיקענס אין א באקס אין געבן צו עסן איז אפשר א מציל מזוטו של ים ,אבער
באמת איז עס א נזם זהב באף חזיר ,ווען דער כלל זאל זאגן ניין מיר דארפן נישט קיין
טשיקענס וואלטן די בוטשערס נישט געברענגט די טרעילארס
אמאל ,אדער היינט פאר די וואס טוען עס אויף די ריכטיגע וועג אן קיין צער בעלי
חיים= איז א מחלוקת הפוסקים ס'איז דא וואס שרייבן דערויף פון איין זייט מנהג שטות ,
מנהג אמורי ,יש למנוע המנהג און פון די אנדערע זייט איז דא וואס שרייבן מנהג
וותיקין (בעיקר ע"פ קבלה).

 2#ווער פון די ראשונים/אחרונים זענען געווען אנטקעגן די מנהג
צווישן די גאר חשובע פוסקים ראשונים ואחרונים איז דא אסאך פון זיי וואס זענען פון
די מפקפקים אויף די מנהג כפרות "נאך אסאך פאר" ס'איז געווען א פראבלעם פון צער
בעלי חיים ,צו וועגן עס קוקט אויס ווי מנהג אמורי (עבודה זרה) צו וועגן פארשידענע
אנדערע סיבות ,און ווי אויך טרעפן מיר אז ס'איז געווען מנהגים ווי מ'האט גענוצט
זרעים אדער געלט:
מנהג קדמונים להשתמש בזרעים (עיין רש"י שבת פא ב) (מובא במשנה ברורה ס"ק ב
ובכף החיים אות יא).
ראית מה שהשבתי אני בענין הכפרה שעושין לנערים בערבי יום הכפורים ושאסרתי אני
והנאך ,ואתה מוסיף עוד לומר שקרוב לומר שהשחיטה פסולה שזה כמו שוחט לשם
חטאתו .אני מצאתי מנהג זה פשוט בעירנו עם שאר דברים שהיו נוהגין כיוצא בזה שהיו
שוחטין תרנגול זקן לכפרה על הנער היולד וחותכין ראשו ותולין הראש בנוצתו בפתח
הבית עם שומים ,והבלים הרבה שנראו בעיני כדרכי האמורי ודחקתי על זה הרבה,
ובחסד עליון נשמעו דברי ולא נשאר מכל זה ומכיוצא באלו בעירנו מאומה ...גם שמעתי
כי נשאל לרבינו האיי גאון ז״ל ואמר שכן נהגו .ועם כל זה מנעתי המנהג הזה מעירנו...״
(רשב״א בתשובתו (שצ"ו) לחכם רבי יעקב בר מכיר)
לפי הרמב"ן הוא ענין של דרכי אמורי (תשובות הרשב"א ,סימן שצ"א)
דער רמב"ם ברענגט בכלל נישט אראפ דעם מנהג ,דערפאר פירען זיך טאקע אחינו בני
יוצאי תימן נישט צו מאכן די מנהג כפרות.
ר' יוסף קארו (בית יוסף) ,בעל השולחן ערוך "מה שנוהגים לעשות כפרות בערב יום
כיפורים לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוקים יש למנוע המנהג"( .אורח חיים
סימן תר"ה) אין די עלטערע דרוקן שטייט מנהג כפרות בעי״כ מנהג של שטות הוא״ (ביז
די נייערע דרוקן וואס האבן עס נישט געגליכן האבן עס ארויסגענומען)
״ואי לדידי צייתי ואינם רוצים לבטל מנהג זה ,טוב יותר היה להם לסבב על ראשיהם
במעות...״ (חיי אדם הלכות יוה״כ כלל קמד סעיף ד).
אין ספק שראוי לבטל המנהג משום דרכי האמורי ,וכתיב תמים תהיה עם ה׳ אלקיך״
עכ״ל (ר׳ חזקיה די סילוא ,בעל ספר פרי חדש)

מי שנוהג שאינו עושה כפרה בתרנגול יעשה הכפרה במחיר כסף לצדקה כפי ערך
הכפרות• [ארחות חיים בשם יפה ללב]
המנהג מכפרות ...כמה גדולים אין דעתם נוחה מזה .והרמב"ן והרשב"א ז"ל ביטלו המנהג
הזה משום ניחוש ומשום דרכי האמורי ,כמו שכתוב בתשובת הרשב"א ולכן כתב רבינו
הבית יוסף דיש למנוע המנהג .אמנם כמה גדולים קיימו המנהג ......... ,וכל זה בעצם
הדבר ........ועתה בזמן הזה – מצוה וחובה להמעיטן ,ולא ליכנס ביום הקדוש בחשש
שחיטה .וכבר טרחו גם בדורות שלפנינו לבטלן ,ולא עלתה בידן ,כי ההמון דבוק בזה כמו
על מצות אתרוג ועוד יותר( .ערוך השלחן סימן תר"ה סעיף א-ב)
זעהן מיר עכ"פ נאך פאר מיר באציען זיך צום איסור פון צער בעלי חיים ,אז ס'איז דא
גענוג און נאך פוסקים אפילו גאר ראשונים וואס זענען מפקפק אין די גאנצע מנהג
און נוצן גאר די ווערטער פון "יש למנוע המנהג" מען זאל זיך פארמיידן פון מקיים זיין
די מנהג.

 3#צער בעלי חיים פון קאמירשעל כפרות
די פאקטן זענען באוואוסט פאר יעדן וואס "וויל" נאר זעהן ,בקיצור נמרץ ווערן די
טשיקענס הינער טראנפארטירט פאר כאטש  42שעה אויב נישט מער אין גרויסע
טרעילאר לאטס ,אויף איין טרעילאר קען זיין טויזענטער טשיקענס ,נישט נאר באקומען
נישט די טשיקענס נישט צועסן און צוטרינקען אפילו א טראפן וואסער במשך די גאר
לאנגע נסיעה ,נאר אפילו פרישע לופט באקומען זיי ,איך דארף נישט צופיל מסביר זיין
פארוואס די טשיקענס פון די אונטערשטע שטאקן האבן נישט קיין לופט ,אדרבה זיי
ווערן גאר באגאסן ווי המן פונעם טאכטער פון אלע אויבערשטע טשיקענס ,נאר אפילו
די גליקליכע טשיקענס וואס זענען גאנץ אויבן ,זענען אויך צוקוועטשט ביז גאר 03-01
פער באקס ,די טבע פון א טשיקען איז ארומצולויפן ,און דא איז ער ווי טויטע סארדינס
אינעם פושקע ,אחרי ככלות הכל נאך די גאנצע אושוויץ נסיעה נעמט מען זיי ארויס
פונעם באקס ,מ'שלעפט זיי ביי די פליגלען אדער די פיס וואס טוט זיי זייער וויי ,דרייט
זיי ארויף און אראפ ,ליתר שאת כאפן זיי א גוטן שטויס ,און צוריק אונעם באקס פאר א
פרישע נסיעה צוריק צום פארעם (מער פעקטארי ווי פארעם ואכמ"ל) די גאר גליקליכע
שבהם ווערן געשאכטן אויפן פלאץ און א עק צו די יסורים ,דא רעדט מען על פי רוב פון
גאנץ קליינע יונגע און אויסגעדארטע טשיקענס וואס זענען בכלל נישט "פיט" פאר די
יסורים לכתחילה .צענדליגער טשיקענס שטארבן אויס איעדעס יאר פון הונגער און פיין
נאך פאר זיי זענען בכלל "זוכה" גענוצט צו ווערן אלץ כפרות.

 4#די געו וענליכע טשיקענס וואס מען קויפט צו עסן ,גייט נישט אריבער קיין
צער בעלי חיים?
גערעכט ס'איז ליידער אמת ,גייטס אראפ אין א פראסעסינג פלענט און קוקט אייך צו ,די
האר פון קאפ שטעלט זיך אויף פון די צער בעלי חיים וואס דארט גייט פאר אויף גאר א
שטארקע פארנעם ,מ'דארף טאקע מעורר זיין אויף די געוענליכע טשיקענס וואס מען
קויפט צו עסן ,און מחמירים און די ווייסן זענען טאקע מקפיד צו שעכטן אליין אדער צו
קויפן פרי-ראומינג ארגאנישע טשיקענס( .שחיטה אליינס ווען עס ווערט געטוען די
ריכטיגע וועג איז עס נישט קיין צער בעלי חיים כמבואר בספרים ,משא"כ ביי כפרות).
וואס דא גייט פאר מיט די טשיקענס איז קלאר אכזריות מרובה מיט אלע מפרשים לויטן
פולסטן שיעור אפילו פונעם גר"ח נאה ,יא ,די זעלביגע אכזריות קומט פאר
געווענליכערהייט און די שלאכט הייזער ,דאס מאכט עס נאכנישט אויס איסור
כאטש לאמיר אנהייבן מיט מתקן זיין די כפרות פראבלעם וואס קומט פאר אין די
הייליגע עשרת ימי תשובה פון מ'דארף זיין מער נזהר ווי א גאנץ יאר ווי עס ווערט שוין
געברענגט אין שולחן ערוך ,און בוודאי ווען די פראבלעם קומט פאר ברבים בריש גלי און
דערנאך גיין צום נעקסטן שטאפל

 5#צער בעלי חיים איז א איסור דאורייתא
די אנגענומענע הלכה אין די פוסקים איז אז צער בעלי חיים איז א איסור דאורייתא
א מנהג קען נישט מבטל זיין א איסור דאורייתא! דאס איז א דבר פשוט
א יוד וואס האט אייגענע טשיקענס טאר זיך נישט זעצן עסן פרישטאג אדער נאכטמאל
פאר ער געט צו עסן פאר די טשיקענס ,ונתתי עשב בשדך לבהמתך און הערשט דערנאך
ואכלת ושבעת ,וויאזוי האבן מיר פארגעסן א פשוטע פסוק אין די תורה?
שוין אמאל געהערט פון מצוה הבאה בעבירה?
הג"ר וואזנער איז מבאר די חילוק פון צער קטן (ווי למשל ארויסשלעפן א פעדער וכדו')
צו צער גדול (למשל שטאפן א גאנז אז ס'זאל ווערן פעט) צו אכזריות מרובה (וואס איז
די געווענליכע מציאות ביי כפרות צענטערס) :יראה לענ״ד כי שלשה עיקרים בצעב״ח,
צער קטן ,צער גדול ,ואכזרית לב .....וכ״ז בצער גדול שגם הוא מותר לצורך כנ״ל ,אבל
אכזרית מופרזת כגון נ״ד להרעיב בע״ח זמן מרובה ולמנוע מהם אוכל ,מצאת בס׳ אוצה״פ
שס מעתיק בשם ס׳ תולדות יעקב חיו״ד סימן ל״ג דכבר צווחי קמאי דקמאי על הקצבים
המרעיבים אח הבהמות יום או יומים באמרם שבעבור הרעבון מכביד הבשר שעוברים על
צעב״ח ,וזה ממש נ׳׳ד ,ונ״ד עדיף באכזריות מרובה להרעיב עד עשרה ימים ,וגם אי נימא
דגדר צעב״ח דאורייתא ממש אין כאן כיון דעביד סו״ס לריוח ממון ,מכ״מ עביד כמנהג
הגוים שהם אבירי לב ,וכמש״כ הרמב״ם סוף ה׳ עבדים בכיו״ב דזרע אברהם שהשפיע
להם הקב׳׳ה טובת התורה רחמנים הם על כל ,ואין האכזרית והעזות מצויה אלא בעכו״ם
עע״ז יע״ש .ומכ״ש דמלשון ספר חסידים סי׳ חרס״ו יראה דצער בע״ח ממש איכא כה״ג,
ע״כ הריני מסכים לכ"ת שימנעו מזה( .שו"ת שבט הלוי סימן ב' סעיף ז')

 6#דרכיה דרכי נועם

האדם הפך ההגדלה ,כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב ,ותטה אליו ותתרחק מן הריח
הרע ותברח ממנו וכו'".

 7#זכותים צום יום הדין
יעצט אין די עשרת ימי תשובה ,זוכט יעדער יוד איינצוזאמלען נאך זכותים ומעשים
טובים צום יום הדין וויאזוי קען אכזריות צו בעלי חיים מעורר זיין רחמנות אויף אונז
אין הימעל? באקאנט די גמרא (בבא מציעא פ"ה ).אז רבינו הקדוש איז געווען קראנק 01
יאר ווייל ער האט נישט רחמנות געהאט אויף א אקס וואס מען האט געטראגן צום
שלאכט הויז [אמרו הואיל ואינו מרחם שיבואו עליו ייסורים] ,און געווארן אויסגעהיילט
ווען ער האט רחמנות געהאט אויף אפאר קליינע חיה'לעך און געזאגט פאר די דינסט זי
זאל זיי לאזן גיין פריי ווייל עס שטייט ורחמיו על כל מעשיו ,רבי האט שוין איינמאל
פארשטאנען דעם פראבלעם.
דער מחבר אין תר"ה ברענגט אויך אראפ א מנהג וואס מען פלעגט ווארפן די בני מעים
פון די טשיקענס אויף די דעכער כדי די פייגלען זאלן עס עסן ,די משנה ברורה איז
מסביר א טעם "וגם משום רחמניות כשם שמרחם על הבריות לפרנסן ירחמו עליו מן
השמים" שטעלט זיך ארויס היינטיגע צייטן א שטיק היפאקראווסיע מען טוט מיטן
טשיקען אלע מיני אכזריות רח"ל כדי ירחמו עליו מן השמים???? וויאזוי פונקטליך
על אחת כמה וכמה ווען ס'איז דא א דרך אחרת פון מקיים זיין דעם מנהג קדוש פון
כפרות מיט געלט ווי די פוסקים שרייבן ,ווי הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצל האט זיך
געפירט אין זיינע לעצטערע יארן ,ווי דער מקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל האט געפסקנט
צו נוצן געלט ,און אזוי אויך דער גאון הרב חיים דוד הלוי

מיר האבן א זיסע באשעפער וואס האט אונז ליב ,דערפאר געט ער אונז די געהויבענע
געשמאקע האניג-זיסע טעג וואס מיר קענען גרינגערהייט נאנטער ווערן מיט אים,
תשובה טוען מיט שמחה וגילו ברעדה וכו'

נהג מנהג כפרות לפני יום כיפור ,אך הזהיר להקפיד בשחיטת התרנגולים ואף הזהיר לא
לגרום צער בעלי חיים כאשר תרנגול אחד רואה בשחיטת חברו ,דבר שעלול לגרום חשש
טרפה (עימוק הריאה)( .נשיא תלויים  /תולדות רבינו רי״ד הלוי מווירצבורג תקעא)

איעדער בר דעת פארשטייט אז עס קען גאר נישט זיין אז השי"ת אונזער זיסער טאטע
וואס איז חפץ להיטיב עם בריותיו ,זאל אונז געבן אזא שווערע מנהג ,ווי איוב ע"ה זאגט
שוין "ש-ד-י ,לא מצאנוהו שגיא כח" אז השי"ת געט אונז נישט קיין מצות וואס וועגט
אונז אראפ ביז אונטן ,און פארשטייט זיך די פועל יוצא דערפון וואס די יונגערע דור
באקומט א נעגאטיווען בליק אויף יודישקייט אלץ א רעזולטאט.

"ולמה צריכים אנו דוקא בערב היום הקדוש ,להתאכזר על בעלי-חיים ,ללא כל צורך,
ולטבוח בהם ללא רחמים ,בשעה שאנו עומדים לבקש חיים על עצמנו מאת אלקים
חיים" (הגאון הרב חיים דוד הלוי בשו"ת עשה לך רב ג עמוד סז).

חוץ מכל זה וואס איז די היתר ארויסצורייסן טייער יודיש געלט פון משפחות וואס האבן
נישט?

המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל בשנת תשס"ב אמר שיש להעדיף תרומה לעניים עקב צער
בעלי חיים שהוא איסור מן התורה ובעיית הכשרות.

און אוודאי שוין אפגערעדט פון די שטינק וואס דאס ברענגט אן איבער די סיטי גאסן
ווען די גערוך פון די בעלי חיים ווערט אויסגעמישט מיט די געווענליכע פאלושען,
איבערהויפט ווען די גאסן זענען אנגעשטויסן מיט טרעפיק ,סוכות ,פארקויפער טישלעך
וכו' וכו' אין די חילול השם וואס קומט ארויס דערפון ,ואין מקום להאריך

ובספר שלמי מועד לרב טוביה פריינד של פסקים והנהגות הגאון הרב שלמה זלמן
אויערבאך זצ"ל מובאים דברי החיי-האדם וכן דברי הלבוש שאפשר גם לקחת דגים
לכפרות ודברי אלף המגן שהם עדיפים בגלל בעיות כשרות ושכן נוהגים הרבה לומדי
תורה לקחת דגים .ושהג"ר שלמה זלמן אוירבך "נהג בשנים הראשונים לסובב כפרות
בתרנגול ,ושנים שהיה נוהג לעשות כפרות עם דגים ,ובשנותיו האחרונות היה מסובב עם
מעות והיה נותנם צדקה לעניים" (עמ' נה-נו).

ס'איז דא דרגה'ס אין קיום המצות קודם קומען מצוה'ס עשה'ס ולא תעשה'ס דערנאך
דרבנן'ס דערנאך תקנות הגאונים וכו' און צום לעצט קומען מנהגים אוודאי זענען זיי
הייליג און טייער יסודותם בהררי קודש אבער נישט ווען עס איז א בפירושע סתירה מיט
א מצוה דאורייתא.

די עיקר פראבלעם באציעט זיך קלאר צו "קאמערשיאל טשיקען-כפרות" ס'איז קלאר אז
די מייסדי המנהג וואלטן דאס מבטל געווען (ומשם ווערט שוין נרחב דער שמועס אודות
"טשיקען כפרות" בעצם) אבער חס ושלום נישט מבטל זיין די מנהג פון כפרות אויף געלט
ס'איז א הייליגע מנהג וואס מיר גייען טאקע אט אט מקיים זיין

נישטא קיין שום מצוה פון די תרי"ג וואס איז פארבינדן מיט זיך אונטערלייגן די קאפ
אונטער א שויער פון צואה (זאלטס מיר מוחל זיין) ,אונז האמיר א זיסער באשעפער
וואס געט אונז נאר שיינע און זיסע מצות ווי שוין פריער דערמאנט פון איוב און בל
תשקצו און מיאוס איז א כלל גדול ביי יעדע מצוה.

ובזכות זה וואס מיר פארמיידן צער פון בעלי חיים ,וואס איז א גרויסע ענין ספעציעל
ערב יום כפור כמבואר בחיי אדם וועלן מיר אלע האבן א ליכטיג יאר אזוי ווי רבינו
הקדוש בשעתו.

דערפאר דארף אונזער באשעפער אויך נישט אז מיר זאלן זיך מסגף זיין פאר אים (חוץ
גאר גרויסע צדיקים וואס האבן געהאט אן ספעציעלע עבודה דורך יסורים וסיגופים,
אבער קיינמאל נישט דורך טוען מיאוסע זאכן ,און וכל שכן נישט אן עבודה פארן המון
עם) נאר לב ונשבר ונדכה איז וואס ער דארף ,ווער עס קריגט זיך מיט דעם זאל נעמען א
פרישע קורס אין יודישקייט וואס וועט אים ארויסנעמען פון זיין עמי הארצות.
אז מ'רעדט פון די שטינק וואס גייט פאר ארום די טשיקענס איז אינטערעסאנט
צוצוצייכענען דעם רמב"ם :לריח הקטורת הנעים הייתה חשיבות מצד עצמו כחלק מ"זה
אלי ואנוהו" של המקדש במובן החיובי אך גם כאמצעי לסילוק ריחות רעים כדברי
הרמב"ם במורה נבוכים (חלק ג פרק מ"ה) ..." :וכאשר היו שוחטים במקום המקודש
בהמות רבות בכל יום ומחתכין בו הבשר ושורפין ורוחצין בו הקרב והכרעים ,אין ספק
שאילו היו מניחים אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות הבשר ,מפני זה צוה
להקטיר בו הקטורת שתי פעמים בכל יום ,בבקר ובין הערבים ,להטיב ריחו וריח בגדי כל
העובד בו ,כבר ידעת אמרם מיריחו היו מריחים ריח הקטרת ,וזה ג"כ ממה שמעמיד
יראת המקדש ,אבל אם לא היה לו ריח טוב כל שכן אם היה לו שכנגדו ,היה מביא בלב

צום שלוס ,איז קלאר אז וויבאלד דא רעדט זיך נישט פון א חיוב נאר פון א מנהג ,וואס
אוודאי ווי הייליג און טייער עס איז ,שטייט עס נישט העכער פון א איסור דאורייתא פון
צער בעלי חיים ,ולאור דברי כל רבותינו וואס זענען אויבן דערמאנט געווארן ,איז
דערפאר ענדערש צו מקיים זיין כפרות דורך געלט און מקיים זיין צו די זעלבע צייט די
גרויסע מצוה פון צדקה צו שטיצן ארימעלייט ווי חז"ל (שבת קנו ב) זאגן אונז שוין
"צדקה תציל ממוות" .
אמאל האט מען נישט געמאכט צער בעלי חיים אין ערב יום כיפור .היינט צוטאגס ווערט
די מנה"ג איבערגעדרייט צו אותיות גהנ"ם דורך אכזריות און דורך א מצווה הבאה
בעבירה.
ס'איז שוין העכסט צייט אויפצושטייען פון שלאף ,גענוג געווען מיט די אכזריות,
לאמיר זוכן זכותים פון רחמנות האבן אויף בעלי חיים ,יעדער איינער זאל נעמען
א דאללאר פאר זיך און די בני בית אדער מער כפי שידו מגעת ,עס געבן א דריי
ארום דעם קאפ ,זאגן זה הכסף ילך לצדקה און די זכות פון צדקה און רחמנות וועט
אונז ברענגן א יאר ווי השי"ת וועט אונז באוואשן מיט צדקה און רחמנות און א
גאולה שלימה.

