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יום חמישי | פרשת וזאת הברכה

כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

| כב תשרי |

שמיני עצרת

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' (כרך א')
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח  -שנה ח' קונטרס מ' (כרך ח'),
וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

גליון מס'
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וקול קורא'ס שיצאו לאור
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המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

עמ' 4

וומהאי טעמא מבואר בכמה מהפוסקי ,דהכנה למצוה עוד יותר
גדולה מגו המצוה ,דברי שקשי להולמ ,ואחת הראיות היא מצות
אכילה בערב יו הכיפורי שנחשב לו כתענית ב' ימי ולא כמי
שעושה הכנה למצוה שהיא יותר גדולה מזה ,ואכמ"ל.
אבל לדרכינו הדברי מתיישבי היטב ,כי עני ההכנה שדיברו בו
היינו הכנה לאפשר שעשיית המצוה תיחשב לו למצוה ,ולא ח"ו
להיפו ,לברר ולנקות כל סוג ופסולת מנופה בי"ג נפה ,שלא יהא
מצוה בעבירה ,ושיהא בכוונה ועוד ,דברי המעכבי המצוה ,וומהאי
טעמא נחשב יותר מגו המצוה דהו"ל כעי מה דאחז"ל גדול המעשה
יותר מ העושה ,וה"ה בזה.
וכבר כתבתי במקו אחר להוסי תבלי להנאמר ,דומהאי טעמא
הכנה חשובה יותר מגו המצוה ,דהלא בהכנה מתקיי שני דברי,
הראשו ההכנה שהנה מצוה מצד עצמה ,לדוגמא חובת הכוונה לפני
העשייה ,הוא מצוה בפני עצמו אלא דפליגי רבוותא אי מ התורה או
מדרבנ) מבואר באור בשערי תורה ,ושו"ת מחנ"ח ,ודפ"ק ועוד ואכמ"ל( וא
יכוו בכוונה הנצרכת לפני עשיית המצוה כבר קיי שתי מצות ,חדא
המצוה לכוו ,ושנית ,שעל ידי זה יתקיי המצוה בעצמה ,וזהו ממש
מצוה גוררת מצוה.
ועכשיו בינו והתבוננו ,א הכנה למצוה יחידית יעלה לו כפליי
מגו המצוה ,הזהיר ממאכלות אסורות שמאפשר לו לקיי כל התורה
כולה ע כל פרטיה ענפיה ודקדוקיה ,על אחת כמה וכמה שנוטל שכר
כנגד כל מה שעושה כל ימיו.
ועתה בואו חשבו ,הנכשל במאכלות אסורות מתעכב מלקיי כל
התורה כולה ונענש בכפליי על ביטול כל התורה ,וג על אי זהירותו
במאכלות אסורות ,וכמה נואלו אלו אשר מדקדקי בקלה כבחמורה
לקיי כל מצוה בהידורה ויפי' ,ושוכח העיקר שבא אינו בטוח במה
שנכנס לתו פיו אז לשוא כל עמלו ,וכל יגיעו לריק ח"ו.
ולו חכמו ישכילו יבינו אחרית דבר מראשיתו ,ויחשוב ע לבבו א
כל כ ימי ושעות אני מבלה בעד מצות שמורה ,ואתרוג מהודר,
וטלית נאה ,וכיוצא ,עאכו"כ הרבה יותר מזה חייב לבלות כדי לתק
ביתו שבל יכנסו בו רק דברי הכשרי ומהודרי בכשרות בכל מיני
יופי והידור ,שהלא הוא היתד והפינה אשר בו הכל תלוי ולא לחנ
התאמ נחש הקדמוני להכשיל יציר כפיו של הקב"ה במידי דאכילה,
דא האכילה שהוא היסוד מרופר אז כל הבני יסתר.

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

מפ˙ח מן ‰חנו˙ ,וכו'.
מוע„ למ˘מר˙ ‰כ˘רו˙ בעיר
רב˙י נו‡ י‡ר˜

‡ז‰ר ‰חמור ‰נ‚„
˘מן ˜טניו˙
בפסח
מכ˙ב ˘נ˘לח על י„י ווע„
רפו‡„ ‰ר‡‚
‰כ˘רו˙ לברר ‰מע„עˆינען לפסח
סט‡ר

ולכל ימו˙ ˘‰נ - .‰מ ˆ"‰‚‰רבי
˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס ‡ב„˜"˜
‡‰למין ˘ליט"‡.
ס‚ולו˙ ו˘‰פעו˙ ‰מרובו˙ ‰ב‡
ס‚ולו˙ מˆו˙
על י„י ˜יום מˆוו˙ ‡כיל˙ מˆ‰
י˘ר‡ל
כ„˙ וכ‰לכ - .‰מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום
י‰ו„‚ ‰ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‡‰למין
˘ליט"‡ ‡ב„˜"˜ ‡‰למין ור"מ
בי˘יב ‰וכולל מכון ל‰ור‡‰
ב˘חיטו˙ וב„י˜ו˙˘,נ˙ ˙˘ל"ח.
על „בר כ˘רו˙ ‚‰בינ‰˘˜‰ ‰
מסור‰
לפסח ,מ‰רב ˆבי ˘כטר ˘ליט"‡
מכ˙ב מ‡ורט„ו˜ס על ‰מכ˘ולו˙ „‚‰ולו˙ ביין
 ‡‰יוּי
מבו˘ל ˘ל ָ
יוני‡ן על יין

מבו˘ל
‡נ‚לי˙
˙י˜ון ‰ברי˙
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על ˘מיר˙ ו˙י˜ון פ‚ם ‰ברי˙ חל˜
ר‡˘ון ס„ר בר‡˘י˙ .בו יבו‡ר
מעל˙ ‰לימו„ ˘ל ˘כר ועונ˘ על
עניני פ‚ם ו˙י˜ון ‰ברי˙‚ .ם יבו‡ר
בו ‚ו„ל ‰עונ˘ ‰רע ומר ‰מ‚יע ‡ל
פו‚ם פ‚ם ‰ברי˙ ,ו‰פ‚ם „‚‰ול
ו‰נור‡ ‰נע˘ ‰על י„י חט‡ פ‚ם
‰ברי˙ ˜ו„˘ ,ו˘‰ו‡ ב„ו˜ ומנוס‰
˘מי ˘מ˜ל˜ל ‰ברי˙ ˜ו„˘ ‡פילו
נול„ במזל טוב ל‰יו˙ ע˘יר
מ˙‰פך לו למזל רע‡ ,פילו ז‰ב
מ˙‰פך לו לנחו˘˙ .ועו„ ‰פו‚ם
ברי˙ ‚ורם לו ל‰יו˙ נע ונ„ ול˘פוך
„ם נפ˘ו˙ ‡ביונים‚ .ם יבו‡ר בו
ס„ר ˙‰י˜ון ו˘˙‰וב ‰ל‰פ‚ם ‰ז‰
‡‰ריז"ל
ב„ברי
‰מבו‡רים
ו‡‰חרונים ,כי ‡יך „בר ‰עומ„
בפני ˘˙‰וב .‰עו„ יבו‡ר בו ‚ו„ל
מעל˙ ˘ומרי ‰ברי˙ ,ו˙י˜ונים
וס‚ולו˙ מלו˜טים ל˙˜ן פ‚ם ‰ז.‰
ובו ˙לוי ‚ם כן בי‡˙ מ˘יח בן „ו„.
 מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס,כ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‡‰למין
˘ליט"‡.

וראה לעיל בקול קורא שיצא לאור ,שמביאי ש לימוד
זכות היחידי שאפשר ללמד על הרב פאדוה הוא ,מפני
שבודאי יש לו ולבניו איזה טובת הנאה מזה ב ,שזה מאפיל
הדעת הנכו מלראות ולהבחי האמת .ומטע זה צועק
"יאכלו ענוי וישבעו" ,ואינו ש על לבו דברי הרבני
הגאוני שזועקי מרה שלא יהפו השחיטה לנבילות
וטריפות ח"ו.
ועל מה שתמהי המוני הע אי יתכ שרבני גדולי
מובהקי יכולי להתיר דבר כזה לעקור כל ה' הלכות
שחיטה מכל וכל ,על זה באה התשובה ,דמקרא מלא דיבר
הכתוב )ויקרא ד' כ"ב( אשר נשיא יחטא ,ויתיר אכילת חלב או
לעבוד עבודה זרה ח"ו ,ומשמע מזה דאפילו בעת ההוא
היתה מציאות כזאת שהנשיא יתיר איסורי חמורי כאלו,
בשוגג או במזיד ,וכמו שכתב רש"י ש ,קל וחומר שמתחרט
על זדונותיו עי"ש.
ג מצינו שאפשר להטעות אפילו לצדיק הכי גדול ג ,כמו
שמצינו ביצחק אבינו ועשיו הרשע ,ששאל לאביו אי
מעשרי את התב ואת המלח ,וכל שכ כשיש להרב טובת
הנאה מזה ,הרי נעשה משוחד עי"ז וכבר לא יוכל לראות את
האמת לאמתו ,ולפי מה שהבאנו לעיל משו"ע יורה דעה
סימ י"ח שאסור להרב כי א לטעו מהאוכל כדי להראות
להשואל שהוא כשר.
ב( היהדות בכל תפוצות ישראל היתה רגישה ביותר לאיסור והיתר.
תמיד היו זהירים על כשרות הבשר .השו"ב והקצב היו תחת השגחה
קפדנית של בד"ץ דהעיר ,וחברי הבית דין לא עלתה על דעתם כלל
לקבל איזה שכר עבור הוראותיהם ,כמו דאיפסק הלכתא ביו"ד סימן
י"ח "שאסור לרב המורה לקבל שום שכר כי אם לטעום כדי לברר
הוראתו" )"ז"א שאסור לרב לקבל שום שכר ,כי אם יקבל שום שכר על הכשרו לבו יטנו
להכשיר אפילו דבר איסור .רק מותר לו לטעום מהבשר כדי שהשואל יראה שהוא ג"כ טועם
מהבשר ולא יחשוב שהרב התיר לו רק מטעם הפסד מרובה או שעת הדחק ,ועיין תבואות שור

סימן י"ח( .ובכל בתי ישראל היו נוהגים שהיו שני משגיחים שהיו
בודקים סכינים להשו"ב כמבואר בשמ"ח ,ובספרי וזבחת כאשר
צויתיך ביארתי הענין באריכות גדול ,ועיין עוד בספרי שחיטת
ואכילת בשר כהלכתה ,ב"ח ,ובספרי שו"ת זבחו זבחי צדק(.
ג( ובענין זה שאפשר להונות את הצדיק ,ידוע מה שנעשה עם פסל
מיכה תחת הנהגתו של משה רבינו ודור דעה ארבעים שנה במדבר,
ואעפ"כ נעלם זאת שאל ידעו אודות הפסל ,וכן תחת הנהגתם של
שופטים היו עובדים עבודה זרה הרבה כמבואר בשופטים ,וכן תחת

המשך בעלון הבא
המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

למה שתקח על עצמ את מה שאי ל מכ דבר .זאת
ועוד ,עכשיו כשקיימת הזדמנות ,א תאמר את האמת,
ייאלצו לעשות תיקוני במקו ,וא לא תאמר אמת ,הרי
שבשל כ תשא באחריות עד סו כל הדורות ,תיארתי לו
את דברי החפ חיי ,שכל אבר ינתחו לחוד וכו' ציינתי לו
את הזוה"ק אוחה"ק ,יושה"ע וכו' .א על א כל מה
שאמרתי לו ,הוא עדיי חשש מדבר אחד שהרב יספר את
הכל בשמו והוא יפסיד את פרנסתו ,ואז נתתי לו עצה
שאני אל אתו ושהוא יגיד את הכל ,וא השוחט הזק ר'
 ...שהיה בעל הבית ומנהל השחיטה המקומית ישאל אותו
היתכ שסיפרת? תאמר לו אכ נכו שאמרו זאת ,א לא
הוא אמר זאת אלא אני ,וא הוא ישאל אותי אח"כ הא
נכו שאני אמרת זאת ,אשיב לו נכו אני אמרתי ואינני
מפחד ממ ,כי בשבילי נות רק הקב"ה פרנסה ואינני
מקבל לא מהשוחט ולא מהקצב את פרנסתי.
בקיצור ,הגענו לרב ז"ל והוא שאל אותנו מה קורה
בשחיטה? ביקש אותו שוחט שאני אדבר קוד ,ואז העליתי
את בעיית ריסוק האברי באותה משחטה ,שזורקי את
הארגזי ,לרב היה פתק קט וש הוא רש את כל מה
שאמרתי ,ואז שואל הרב את אותו שוחט ,נו ,ומה יש ל
לומר ,השיב השוחט שהוא יאמר בקיצור ,אני שוחט 200
עופות ובודק את הסכי וא אני מוצא פגימה ,אני לא יכול
להטרי רק את האחרו .שאל הרב היתכ ?הרי צריכי על
פי ההלכה להטרי את כל מה ששחטו מאז הבדיקה
האחרונה? השיב  ...א אעשה זאת פע או פעמיי יזרקו
אותי ויצעקו עלי שאני בטל ,הא הרבי ית לי פרנסה?
א אחד לא יעמוד לצידי .בעבר היה הרב עומד לצדו של
השוחט ,אבל היו מי יעמוד לצדי? הרב רש את דבריו
בפתק וזה נשאר בפתק ,למעשה לא יצא מאות הדברי
דבר ,לא עשו תיקוני ולא היה כל ער לכל הזעקה
שהקמנו.

 כד 
בעל השור על שורו  בעל הבית קצב פושע ישראל
הכה שוחט על שקבע טריפה  בגלל הפחד מכשירים
הרבה מן השוחטים אפילו נבילות
הקרוב שלי השוחט ר'  ...הל הרבה פעמי להחלי
שוחט אחר והרבה פעמי שחטו בשביל  ...או בשביל ...
המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

מהרידב"ז
ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות ,ומתוך האיומים שאיימו על חייו
והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם ,נפל למשכב עד לפטירתו.

לשּׁוֹחט עם
ווידער  
הבּן  
שׁוֹלחת את  
שׁלזינגר  
מרת     
ויהי היּוֹם  ,
 
אוֹרחים.
הכנסת  
הגּדוֹל שׁל    
לפּרוֹיקט  
לשׁחוֹט    
אוּזים  
   20
אמר
שׁחיטה  
דּמי   
עלה  
מּפעל( לא  
משׁגּיח ה   
)שׁהיה    
שׁלּאביו   
וּמפּני    
 
היה
ממּילא לא  
לאביו   
שׁיּכים   
שׁהאוּזים   
שּׁוֹחט     
ווידער ל 
הבּן  

לעצמוֹ.
לקח   
השּׁחיטה  
דּמי    
ואת  
האוּזים  
בּתשׁלוּם על    
צוֹר   

חשׁשׁ
עלה  
שׁחיטה א  
דּמי   
ללא  
האוּזים  
שׁחט את     20
השּׁוֹחט  
 
האם הוּא
אוּזים  
הרבּה   
לכל כּ   
המּשׁגּיח  
מדּוּע זקוּק     
בּלבּוֹ  

שׂמחה?
איזה   
עוֹשׂה  
מחתּן אוֹ 

בּנ
שׁלחתּ עם  
האם    
וּשׁאלוֹ  
להמּשׁגּיח  
לקרא      
שׁלח   
השּׁוֹחט  
 
ענה לא.
והמּשׁגּיח  
ל שׁחוֹט  20א וּזים      
שׁחיטה עד
דּמי   
נגנבוּ  
העיר   
ותּהם  
היּדיעה   
פּשּׁטה    
הת   
ואז  

נשׁלח
שׁלזינגר   
מרת     
אצל  
שׁעבד  
ווידער   
שׁהבּן  
שׁהתבּרר   
   
ווידער
והבּן  
שׁחיטה   
דּמי   
שׁלּמה  
והיא   
אוּזים  
לביתהּ    20
לשׁחוֹט   

לעצמוֹ.
אוֹתם   
גּנב 

הר בּה
צריכה כּל כּ  
היתה   
מדּוּע   
שׁלזינגר  
מרת     
כּשׁשּׁאלוּ את  
 
שׁבוּע הוּא
מידי  
שׁנים רבּוֹת  
שׁכּבר  
ענתה   
אחת   
בּפעם  
אוּזים   
 
אוֹרחים.
להכנסת  
אוּזים     
לשׁחוֹט    20
המשׁרתת  
שׁוֹלחת עם     

שׁחיטה
הנּה ל   
הביאוּ  
שׁלּא  
שׁנים רבּוֹת  
כּבר  
הענין כּי  
חקרוּ את    

היטב
עקבה  
המשׁרתת   
הנּוֹרא     ,
מּע שׂה  
שׁהברר ה  
אוּזים עד    
   20
בּעצמהּ כּל
לשׁחוֹט    
נוֹהגת  
שׁהיתה  
השּׁוֹחט עד    
מלאכת  
אחר   

לעצמהּ.
לקחה    
שּׁחיטה   
דּמי ה   
ואת  
האוּזים  
השּׁנים את    

סערה כּי מי לא
העיר   
השּׁמים כּל  
רע שׁה עד לב    
קרוּלע  
העיר  

האדמוֹ"ר
שׁלזינגער   ,
אוֹרחים שׁל     
ההכנסת  
בּבית     
סעד לבּוֹ  

ולשׁוּב
הכּלים  
להכשׁיר את כּל   
הוֹציא צו    
מסאטמר זצוק"ל 
 
עצמם
יחזרוּ על   
שׁלּא   
חדשׁוֹת  
תּקּנוֹת  
תּקנוּ  
ואז  
בּתשׁוּבה  
 
חלילה.
מקרים כּגוֹן אלּוּ   
 
הרבּנים
זקני    
האנ שׁים שׁל   
מאחד   
שׁמעתּי   
הזּה    
הסּפּוּר  
]את  

מסאטמר זצוק"ל שׁהוּא
האדמוֹ"ר    
תּלמיד   
בּנים   
הר  
מהתאחדוּת  
   
אוֹרחים[.
בּהכנסת  
שׁבוּע     
מידי  
אכל  

האוּזים
מאכילת    
משׁפּעים    
בּימינוּ    
טרפוֹת   
המּאכילי  
הנּראה     
וּכפי    

שׁנים רבּוֹת.
הטּרפוֹת  

בּשׁעת
אהרן זי"ע   
הרב ה קּדוֹשׁ ר'   
בּעלזא  
הרבּי מ   
כּמאמר   
 
לה בּיט
אפשׁר  
כּיצד   
בּטענוֹת  
צדּיקים   
כּמּה   
אליו  
כּשׁנּגּשׁוּ  
המּלחמה    

מאוּמה.
לפעל  
ולא   
בּשׁתיקה  
מידי יוֹם    
יהוּדים  
אלפי  
שׁחיטת   
על   
מזּרע
שׁהיטלר י מּח שׁמוֹ הוּא   
ידוּע    
מבּעלזא זי"ע  
הרבּי    
ענה   

בּגרמניה.
הטּרפוֹת      
משּׁוֹחטי   
שׁנּוֹלד   
ימּח שׁמוֹ  
עמלק  

שׁאלוֹת
בּספרוֹ  
הקּדוֹשׁ זי"ע   
חיּים  
הדּברי  
בּעל    
כּבר  
שׁהעיד  
כּמוֹ   
הגּדוֹלוֹת
הערים  
שׁבּחמשׁ   
סימן ז'(    
דּעה  
)יוֹרה  
דּברי ח יּים 
וּתשׁוּבוֹת   

מליוֹן
וחצי  
ליצלן שׁלוֹשׁ   
רחמנא   
דּתם    
שׁהמירוּ  
בּגרמניה   
    
הקּלּים    ,
וּבבשׂרם
השּׁוֹחטים   
בּעטים שׁל   
היה זה    
יהוּדים  ,
 
ונאמר
היטלר ,י מּח שׁמוֹ    ,
העמלק   
וֹלד    
טרפוֹת ,נ 
שׁהאכילוּ  
 
ויּקחוּ
כּבדים   
משׁה   
"וידי  
עמלק כּתוּב  :
רבּנוּ עם   
משׁה  
כּשׁנּלחם  
  
מכּאן
רוֹאים  
בידיו" .
תּמכוּ   
ואהרן וחוּר  
תחתּיו    ...
ויּשׂימוּ   
אבן   

שׁני
צרי עמּוֹ  
היה  
רבּנוּ  
משׁה  
עמלק אף  
להלּחם עם   
שׁבּשׁביל    
  
שׁני
לוֹקחים  
מנּין  
מבּעלזא   ,
הרבּי    
המשׁי   
נוֹספים   ,
אנשׁים  
 
הנּוֹראה?
הגּזרה   
לבטּל את    
אנשׁים   
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
יצת נְ ֵבלָ ה ֶׁש ָר ְכ ׁש ּו
אמ ְסבּ ו ְּרגּ ֵ ,ב ַ
ערי" בלע"ז] ְ ּבוִ ילְ יַ ְ
עק ִ
["ב ֶ
ְ ּגדוֹ לָ ה ֶ ּ
יצים ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת
ִמ ִּמ ְפ ָעל ֶׁש ְּמ ַס ּ ֵפק ְ ּבזוֹ לֶׁ ,ש ְּמ ַק ְ ּב ִצים ֶאת ַה ֵ ּב ִ
ַ ּב ֵּמ ַעיִ ם ֶׁשל עוֹ פוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱה ָרגִ ים ְ ּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְט ָ ּב ַחיִ ם ַה ְ ּגדוֹ לִ יםֶׁ ,ש ּמוֹ ְכ ִרים
ְ ּבזוֹ לֶׁ ,ש ִּמדִּ ינָ א ָאסוּר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם ֲא ִפ ּל ּו ַ ּב ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ָ ּבעוֹ פוֹ ת
ַה ּ ְׁשחו ִּטיםֶׁ ,שדִּ ינָ ם ְ ּכ ִדין ָ ּבשָׂ ר ,וְ ָאסוּר לָ שִׂ ים אוֹ ָתם ְ ּב ִמינֵ י ַמ ֲא ֶפה,
ימן פ"ז .וְ ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ָ ּבעוֹ פוֹ ת ַה ֲהרוּגִ ים
ימן פ"ב ו ְּב ִס ָ
ַּכ ְמב ָֹאר ביו"ד ִס ָ
דִּ ינָ ם ִ ּכנְ ֵבלָ ה.
וְ עוֹ ד ָמ ְצא ּו ֶׁש ְ ּב ָכל ַה ַּמ ֲא ִפ ּיוֹ ת (בעיקעריס) ַה ְ ּכ ֵׁש ִרים ִה ְׁש ַּת ְּמ ׁש ּו
בפלעיווער"ס ֶׁש ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ֶהם ָ ּב ִאים ִמ ְּמ ִדינוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ,וְ ׁשוּם ַרב
לֹא ָהיָ ה ָ ּבא לְ ָׁשם לִ ְב ֹּדק ֶאת ַּכ ְׁשרו ָּתן .וְ עוֹ ד ָמ ְצא ּו ֶׁש ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים
ֶׁש ּמוֹ ְכ ִרים לְ ִתינוֹ קוֹ ת ֶׁשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן ָהיָ ה ַה ֶה ְכ ֵׁשר לֹא טוֹ ב ,וְ ַעל יְ ֵדי
ּ ְפ ִעילוּת ַה ַּו ַעד נִ ְכנְ ס ּו ַּת ַחת ֶה ְכ ֵׁשר טוֹ ב.
ַ ּגם הוֹ ִציא ּו ְס ָפ ִרים ֶׁש ֵּת ֲאר ּו ָׁשם ֶאת ַה ַהזְ נָ ָחה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ִ ּב ְבשַׂ ר ְ ּב ֵה ָמה
ו ְּבעוֹ פוֹ ת ,וְ ַה ָ ּי ֵרא ֶאת דְּ ַבר ה' ִה ְפ ִסיק ּו ֵּת ֶכף לֶ ֱאכֹל ָ ּבשָׂ ר ,וְ ַרק אוֹ ָתם
יקה ו ְּמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ַרק
ֶׁש ְ ּכ ָבר ָׁש ְקע ּו ַ ּב ֲח ִמ ּ ִׁשים ַׁש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה ֶׁשל ֲא ֶמ ִר ָ
יטיקּ ְ ,כ ֵדי ֶׁש ַ ּי ְמ ִׁשיכ ּו ֶאת
"פ ֶרעסס" ָא ְמר ּו ֶׁש ַהכּ ֹל ַרק ּפוֹ לִ ִ
ִ ּבזְ לִ ילָ ה ו ִּב ְ
"פ ֶרעסס" ,וְ לֹא ִא ְכ ּ ַפת לָ ֶהם ִאם ָּכ ֵׁשר אוֹ לֹאָ ,ה ִע ָ ּקר ֶׁשאוֹ ְמ ִרים
ַה ְ
יש זצ"ל ֶׁש ָּכ ַתב עוֹ ד ְ ּבוִ ילְ נָ אַ ,על
ֶׁש ָּכ ֵׁשר[ .וְ ַכ ָ ּידו ַּע ִמ ְכ ַּתב ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
ימה ֶׁשל
ֵא ּל ּו ֶׁש ּלֹא ִא ְכ ּ ַפת לָ ֶהם ִאם ִ ּב ְכלָ ל ָּכ ֵׁשרֶ ,א ָ ּלא ַרק ֶׁש ֵ ּי ׁש ֲח ִת ָ
ַרב ּ ְפלוֹ נִ י ַאלְ מוֹ נִ י ,וְ לֹא ֶׁש ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכ ֵׁשר].
וְ ִאם לֹא דַּ י ָ ּבזֶ הַ ,א ַחר זְ ַמן נִ ְת ַ ּג ָ ּלה ֶׁשאוֹ ְכלִ ים לֹא ַרק ְ ּבשַׂ ר נְ ֵבלָ ה,
[כ ָּכתוּב ְ ּב ֵס ֶדר וַ ִ ּי ְק ָרא
ֶא ָ ּלא ַ ּגם ָחלָ ב וְ ָדם ֶׁש ֵהם ִא ּסו ֵּרי ְ ּכ ִריתוּתַּ ,
אכה וְ ָאכֹל
(פ ֶרק ז' כד-כז) "וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה וְ ֵחלֶ ב ְט ֵר ָפה יֵ ָעשֶׂ ה לְ ָכל ְמלָ ָ
ֶּ
ֹאכלֻ ה ּו ִ ּכי ָּכל א ֵֹכל ֵחלֶ ב ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר יַ ְק ִריב ִמ ֶּמ ָ ּנה ִא ּ ֶׁשה
לֹא ת ְ
ֹאכל ּו ְ ּבכֹל
יה וְ ָכל דָּ ם לֹא ת ְ
לַ יהֹוָ ה וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָהא ֶֹכלֶ ת ֵמ ַע ֶּמ ָ
ֹאכל ָּכל דָּ ם וְ נִ ְכ ְר ָתה
יכם לָ עוֹ ף וְ לַ ְ ּב ֵה ָמה ָּכל נֶ ֶפ ׁש ֲא ֶׁשר ּת ַ
מוֹ ְׁשב ֵֹת ֶ
יה" ].וְ זֶ ה ָהיָ ה ַּת ַחת ַה ְׁש ָ ּגחוֹ ת ַה ְמ ֻהדָּ רוֹ ת ֶׁשל
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָ
ְמ ַהדְּ ִרין ִמן ַה ְמ ַהדְּ ִרין ,וְ זֶ ה נִ ְת ַ ּג ָ ּלה ַעל יְ ֵדי הגה"צ ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַמלְ ָא ִכי
אשי ַעל ַה ְמנַ ְּק ִרים
זצ"ל ַרב ְ ּב ֵתל ָא ִביבֶׁ ,ש ּ ִׁש ֵּמ ׁש ָׁשם ִ ּכ ְמ ַפ ֵ ּק ַח ָר ִׁ
ּ
אשיתֶׁ ,ש ַה ִ ּנ ּקוּר ָהיָ ה ַּת ַחת ּ ִפקו ַּח ָ ּגדוֹ ל
ֶׁש ּ ָׁשם ַּת ַחת ָה ַר ָ ּבנוּת ָה ָר ִׁ
יהם ִאם ֵהם
יהם ְמ ֻמ ֶ ּנה ִמ ַּט ַעם ָה ַר ָ ּבנוּתֶׁ ,ש ְּמ ַב ֵ ּקר ֶאת ַמ ֲעשֵׂ ֶ
וְ יֵ ׁש ֲעלֵ ֶ
ַּכ ֲהלָ ָכה.
יקא] ַּת ַחת ַה ּ ִפ ּקו ַּח ֶׁשל ַה ּקוֹ ְר ִאים לְ ַע ְצ ָמם
[א ֵמ ִר ָ
ו ְּב ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית ָ
"ק ָ ּנ ִאים" ַמ ֲא ִכילִ ים ְ ּבשַׂ ר נְ ֵבלָ ה וְ ָחלָ ב וְ ָדם ,ו ַּמ ְס ִּת ִירים ֶאת ַע ְצ ָמם
ַ
יקי ֶא ֶרץ
"ק ָ ּנ ִאים" ו ְּבכ ַֹח ַה ּ ֵׁשם ַה ֶּזה ְמ ַב ִּזים ְ ּגדוֹ לֵ י וְ ַצדִּ ֵ
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ּ ֵׁשם ַ
יִ שְׂ ָר ֵאל ֶׁש ּמוֹ ְס ִרים נַ ְפ ָׁשם ַעל ְק ֻד ּ ַׁשת וְ ַט ֲה ַרת יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ נִ ְת ַעלְ ָמה
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה דַּ ף י"ז ע"א ֶא ּ ִפיקוֹ רוֹ ס -
ֵמ ֶהם ַר ִׁש"י ַעל ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּבר ׁ
ְמ ַב ֶּזה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ובימי המהרש"ל זצ"ל נמצאו מכשולים של חלב תחת הנהגתו והנהגת
שאר גדולים שבימיו ,כמבואר בספר ים של שלמה ,ושם במסכת חולין
פרק גיד הנשה סימן י"ט כתב וז"ל ,אני הגבר ראיתי שרוב המנקרים
שלנו אע"פ שמחמירים בענין ניקור לחתוך אפילו מההיתר ובכל זאת
נמצא הרבה פעמים שמקילין בחלב ,לכן נהגתי בעצמו שלא לאכול
בשר מנוקר עד שיבדוק הבשר ע"י עוד מנקר עכ"ל ,עי"ש.
ובכרתי (להגה"ק מוה"ר יונתן אייבעשיץ זצ"ל) כתב בסוף סימן ס"ה וזה לשונו,
בזמן הזה יש להחמיר יותר שלא לסמוך על חזקת כשרות המנקר
כיון דעכשיו רבו החומרות וכבד עליו הטורך ועל הרוב אינם בני
תורה ואין לסמוך בניקור כי אם על בקי וירא ה' מרבים ,עכ"ל.
עוד כתב וז"ל ,מיום עמדי על דעתי שלמדתי הלכות ניקור להיות
בקי בהן ובשמותיהן ,לא סמכתי על מנקר כי אם מה שהייתי
מנקר בעצמי ויגיע כפי אכלתי ,עכ"ל.
ובספר צנה לדוד (להגאון מוה"ר דוד דייטש זצ"ל ,מגדולי ספרי הניקור בשנת תק"ח)
כתב וזה לשונו :ראיתי מנקרים חותכין בשר ואומרים זה חלב
ועל חלב גמור אומרים שזה בשר ,וכמה פעמים עמדו המנקרים
ואומרים בחוצפה כך קבלנו וכך מנהגינו מקדם ,והיינו בעיניהם
כמתעתע באומרם אם אמת אתך למה אין מזהירין לנו הרבנים
אשר בארץ המה חכמי הדור על זה ,ואני בעניי אמרתי להם
בודאי חכמי הוראות לא ידעו מזה המכשול .ועל מהנגך אני אומר
דור תהפוכות המה ומנהגם לגיהנם ,עכ"ל.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שנת תשכ"ח

ּיֹומי
לּוקת ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹור ָּפ ְסקּו! ָּת ְרמּו ֶאל ִמ ְפ ָעל ַהּז ַֹהר ָהעֹולָ ִמי( ,יְ ִׁשירֹות לִ ְדפּוס) ִו ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים לְ ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ֲח ַ
ְס ָפ ִרים ְו ֲעלֹונִ ים ְּב ִחּנָ ם0527651911 :
www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

