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ב"ה, ד' תשרי ה'תשפ"א

כפרות ע"י שליחות

א
ויסודו מדברי הגאונים1, אשר ביארו שיש מעלה  הנה מנהג הכפרות על תרנגולים, מנהג ותיקין הוא, 
יותר  יקרים  דמיה  שבהמה  שאע"פ  הראשונים  מחכמים  שמענו  "עוד  וכלשונם  דווקא,  בתרנגול  מיוחדת 
מתרנגול, אעפ"כ תרנגול מובחר לפי ששמו גבר, כדאמרינן מאי קרא גברא? אמר רב שילא קרא תרנגולא, 

וכיון ששמו גבר, תמורת גבר בגבר מהני ומעלי".

זה, הותקף ע"י כו"כ גדולי ישראל2 ששללוהו ביותר, מחשש דרכי האמורי. ואכן שורשי  מנהג קדום 
מנהג זה היו סתומים וחתומים עד שהגיע רבינו האריז"ל וגילה סוד טעמו של מנהג זה.

וכך כתב הרב חיים ויטאל3 "מנהג של הכפרה הנזכרת בספרי הגאונים, היה מורי ז"ל נזהר מאד לקיימו 
והיה לוקח תרנגול אחד לבן לכל א' מבני הבית הזכרים ותרנגולת אחת לבנה לכל אחד מבני הבית הנקבות 
ביסוד  אשר  גבורות  ה'  בחי'  הוא  כי  גבר  נקרא  התרנגול  הנה  כי  הדינים  את  לכפות  הוא  הדבר  וסוד   .  .
דנוקבא הנקרא גבר . . שע"י השחיטה נכנעים ונמתקים גבו' היסוד הנז', וכנגדו הוא השעיר המשתלח ביום 

הכיפורים".

היינו שטעם מנהג הכפרות, הוא שחיטת התרנגול דוקא, שע"י שחיטה זו ממתקים את הגבורות הרמוזות 
בתרנגול. ועפ"ז סרו כל התמיהות על מנהג זה.

ב
דברים אלו של האריז"ל הביא אדה"ז בסידורו, השווה לכל נפש – היינו שטעם זה הוא הטעם ששייך 

לכל אחד ואחד, לא רק למקובלים.

וז"ל אדה"ז בסידורו "בערב יום הכיפורים מנהג לשחוט תרנגול לבן הנקרא גבר . . ואנו שוחטין אותו 
להכניע הגבורות ומוציאין ממנו דמו כדי להמתיקו ונקרא כפרה כמו שעיר המשתלח. ויהיו הכפרות כפי 
חשבון בני אדם שבבית זכר לזכר נקבה לנקבה ולמעוברת שוחט ג' אחת בשבילה וזכר ונקבה בשביל ספק 

הולד".

ממוצא דבר אנו למדים, שעיקר עניין הכפרות הינו )א( שחיטה ו)ב( תרנגול דווקא, ואין שייך לפעול דבר 
זה ע"י כפרות על דבר דומם.

ג
והנה השנה בעקבות מגיפת הקורונה המשתוללת בעולם ומסכנת רבים, ישנו קושי רב לקיים את מנהג 

1( ראה תשובות הגאונים 'שערי תשובה' סי' רצט. וכפי שמביא הטור או"ח סי' תרה.
2( הרשב"א והרמב"ן והמובאים בב"י, וכמותם פסק בשו"ע.

3( בשער הכוונות דף ק' ע"א.
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מצאנו  לכן  וכו'.  לשוחט  בתור  לעמוד  להתקהל  א"א  הציבור,  את  לסכן  מבלי  הרגילה,  בצורתו  הכפרות 
עצה לקיים את מנהג הכפרות כפי דברי האריז"ל בשחיטת תרנגול מבלי לסכן את הציבור, ע"י מינוי שליח 

לכפרות.

דהנה כבר כתב בשו"ת משנה הלכות4 שכיון שיסוד מנהג הכפרות דומה ל'קרבנות', וקרבן פשוט וברור 
שניתן לעשות ע"י שליח, ה"ה שכפרות ניתן לעשות ע"י שליח. ובפרט שמדמים אותו לשעיר המשתלח 
שנעשה בשליחות לכלל ישראל. והביא שם שכן כתב בספר 'עדות לישראל' )ענקין( שנהוג בפועל שיכול 

לעשות כפרות שלא בפניו, וכ"כ בספר כתר ש"ט5 שכך נוהגים בפועל שעושים כפרות ע"י שליח. 

ויתרה מזו כתב בשו"ת מחקרי ארץ6 "דמועיל שליחות ואין צריך מינוי שליחות, אלא מספיק הודעה או 
בקשה שיעש עבורו כי אין זה מצוה שבגופו". ודייק זה מלשון האריז"ל דלעיל, עיי"ש. 

וכ"כ בעוד כו"כ ספרים7 שנהגו בפועל שנשים וחלושים וכדו', שאינם יכולים לבוא לשחיטה, יעשו זאת 
ע"י שליח וכן אלו שיושבים בבתי סוהר )שזהו דומה למצב של אלו השוהים כעת בבידוד וכדו'(, ע"פ דברי 

האריז"ל הנ"ל שהעיקר הינה שחיטת התרנגול.

ד
לרכוש  יכולים  שאנ"ש  כנ"ל,  שליחות  ע"י  שחיטה  לקיים  חב"ד'  הלכה  ב'מכון  וסידרנו  עמלנו  לכן 
בהרשמה מראש תרנגולים, ולמנות אותנו – הרבנים והשוחטים – כשלוחים לעשיית הכפרות על הצד הטוב 

היותר. 

וזהו האופן המהודר ביותר לקיום מנהג זה, על תרנגולים דווקא8, שאף שבפוסקים ובשו"ע אדה"ז הוזכרה 
האפשרות לעשות על שאר בעלי חיים, הנה כאמור לעיל אחרי שנודעו לנו דברי האריז"ל – שהביאם אדה"ז 
בסידורו – מובן, שעיקר עניין הכפרות הוא על תרנגול ולא על שאר בע"ח, ולכן האופן הנ"ל שהצענו, הוא 

המהודר ביותר בעת הזו.

ה
יגיע לצדקה,  עוד חשוב לציין, שבדרך זו מקיימים בהידור גם את "פדיון הכפרות", כיון שכל הכסף 

4( חי"ז סי' ע.
5( להרב גאגין, ח"ד עמ' 229. ולהעיר שהרבי מציין כו"כ פעמים לספר זה בביאור מנהגי ישראל.

6( ה, קיא.
7( ראה אגרתא דחדוותא ח"א, נטעי גבריאל יוה"כ ועוד.

8( והנה כמה ציטטו המובא בחוברת ברכות לחגי תשרי בהוצאת קה"ת תש"ג, ששם הוזכרו רק שני אופנים לקיום המנהג, והם ע"י תרנגולים או מעות 
למי שאין בידו האפשרות לעשות הכפרות כדבעי על תרנגולים. ולהעיר שבחוברת הנ"ל לא הוזכרו האפשרות לעשות על בעלי-חיים )דגים וכדו'(, ע"פ 

האמור בפנים, הדבר מובן.
ופשוט שאם יש האפשרות ע"י שליח – עדיפא היא על פני עשיית הכפרות בכסף, שהוא חידוש שמקורו ב"חיי אדם", והמעיין שם )חיי אדם קמד, ד( 

יראה שאפשרות הכפרות ע"י מעות הינה בעבור "מנהג עמי הארץ" שאין בידם האפשרות להשיג תרנגולים "ותחשב להם לצדקה".
והנה שמעתי בשם הרב שמואל פסח באגאמילסקי, שהעיר על פרט מסוים בחוברת הנ"ל )בנוגע לאופן כתיבת שם הוי' באנגלית(, וקיבל תשובת הרבי 

שהערתו נכונה, ובנוגע להגהת החוברת, קיבל מענה מהרבי שההגהה היתה בכללות ולא על פרטי הדברים.
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כאשר כל העופות יחולקו בקהילות אנ"ש ברחבי ארץ הקודש ויהוו סיוע גדול לאנ"ש, אשר הוצאותיהם 
מרובות, בפרט בתקופה זו שרבים וטובים מטה לחמם התערער. ובזה גם מקיימים בזה את הוראת הרבי9 

לתת ע"ד מעות חיטים גם לפני חגי תשרי שבכל שנה ושנה ההוצאות בתקופה זו מרובות ביותר.

ולכן גם מי שרוצה לעשות כפרות בכסף – הרי זה בתורת צדקה10, יכול לעשות זאת ג"כ בדרך זו.

ו
עוד חשוב לציין, שהשחיטה תהי' מהודרת בתכלית, מה שלעיתים רבות לא קורה בשחיטות הרגילות של 
כפרות, וכבר כתב על כך אדה"ז11 "ומכל מקום צריך להזהירם שאף בשעה שהם דחוקים ונחוצים לשחוט 
הרבה, שיבדקו אף בין כל שחיטה ושחיטה לאט לאט ובכוונת הלב ולא במהירות כלל ועיקר שזו אינה 
בדיקה כלל כשמוליך הצפורן במהירות קצת היא יכולה לדלג על פגימה דקה מה שאין כן בסימנים שנדחקים 
מדוחק הסכין בחתיכתם ונכנסים לתוכה ואינם מדלגים עליה מלמעלה כמו הצפורן. וצריך להזהיר על זה 
אינם  כך  ומתוך  לשחטן  עליהם  וממהרים  הכפרות  להביא  העם  שמרבים  הכיפורים  יום  בערב  השוחטים 

יכולים לבדוק לאט לאט והיא מצוה הבאה בעבירה חמורה ר"ל וה' הטוב יכפר בעדם".

בשחיטה זו סודר שזה יהיה באופן המהודר והטוב ביותר, כפי ההקפדות הקיימות בשחיטתנו, ובזה יש 
מעלה על הכפרות המתקיימות בשנים רגילות.

ז
בתקופות רבות בעם ישראל התמודדו עם מצבים שונים שנוצרו בעולם, ועל הרבנים היה לטכס עצה 

כיצד לתת מענה ע"פ הלכה בהידור למצבים אלו תוך התייחסות להיבטים השונים של סוגיות אלו.

היות והמצב כיום עם התפשטות המגיפה כרוך בפיקוח נפש ממש, עמד לנגד עינינו לדאוג לקיום מנהג 
ותיקין זה באופן המהודר ביותר, ולאחר דיון בנושא זה הגענו למסקנה שזו הדרך הנכונה ביותר לעשות 

הכפרות בהידור בשנה זו ללא שום פקפוק.

בברכת גמר חתימה טובה לכל אחד ואחת מאנ"ש בכל המצטרך להם בגו"ר.

9( לקו"ש חי"ד ע' 369 ואילך.
10( כפי שכתב החיי"א שם.

11( יו"ד סי' חי קו"א ה בשם כו"פ.


