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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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

גליון מס'
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המערכת (בהמשכים)

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות
עמ' 2

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

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.

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

וזה לעומת זה ישי ללבו עד כמה ירוויח בהתאמצותו יותר ויותר
מכפי יכלתו להשמר ולהזהר ולעשות גדר לפני מגדר סייג לפני
מסייג ולברוח מצ"ט שערי היתר לבלי להלכד בשער א' של איסור
ח"ו ,שהרי בו תלוי כל תורתו מצותיו ומעשיו כל ימי חייו ,ואשר
ומהאי טעמא יקבל שכר עבור התרחקות ממאכלות אסורות נגד כל
תורתו וכו' כנ"ל ,ולמסקנא ימצא כי שכרו בזה הוא כפליי מכל שכרו
ביחד ,חדא ,עבור התרחקותו ממאכלות אסורות שהוא מצוה חשובה
כשלעצמה ,והשנית ,כי היא הנהו הגור שיתקיימו כל שאר המצות,
דאלמלא אכל דבר האסור היו חוטפי ומשליכי כל טיבותא אחיזרא,
והשלישית ,כי על ידי האכילה נית בו ג כח גשמי וחיות לקיי
המצוה ,שג כ ליתא באוכל דבר האסור דאז לא שיי שנית בו
חיות כיו שאי המצוה נחשבת למצוה.
ובזה תבי דבר נפלא במשנה )סו מכות( ר' חנניא ב עקשיא אומר
רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכ הרבה לה תורה ומצות וכו'
ופירש"י שאסר לה שרצי ונבילה שבלאו הכי נפש האד ק בה
וכו' והנה בפשטות כוונת רש"י שנפש הישראלי ק בשרצי ונבילה,
והוא פליאה ,דבשלמא שרצי מוב ,אבל נבילות נפש ישראל ק בה
מטע שאסר תורה בלי שחיטה ,אבל אלמלי לא היה מצות שחיטה
למה יקו נפש ישראל בנבילה יותר משחוטה ,ופוק חזי בדגי וחגבי
דליכא חיוב שחיטה ואוכלי אות מתי ,ובשלמא אבר מ החי יש
בה שיקו וכמבואר במס' שבת שלא לתת לתינוק חגב חי
להשתעשע בה שמא יאכלנו ,ויעבור משו בל תשקצו.
אבל לקושטא דמילתא אפשר לפרש כוונת רש"י ג בע"א ,ואקדי
ליישב תמיה אחרת שמצינו רק במאכלות אסורות ,דקי"ל )בחו"מ סימ
רל"ד סעי ד'( במי שקנה בשר ,ואח"כ נמצא שבשר זה היה אסור מה"ת
א על גב שכבר אכלו הקונה ,יחזיר מוכר הדמי ,וביאר הכוונה
בסמ"ע ש דא על גב שבשעת האכילה כבר נהנה הישראל במלואו,
שהרי לא ידע שהוא טריפה ,מכל מקו הנאה זו אינה חשובה הנאה
לאחר שנודע לו שאסורה מה"ת ,והביאו ג כ הש") ביורה דעה סימ
קי"ט כ"ז( ,והדברי מרפסי איגרא ,מה איכפת ל מה שעכשיו הוא ק
בהו ,סו כל סו הוא נהנה מה .אבל על פי הנ"ל הכל על מקומו
יבא בשלו ,דא על גב שנהנה מעצ האכילה ,אבל הזיק לו יותר
מדאי ,במה שכל מעשיו הטובי שנעשו מכחו ההוא לריק ה ,ועוד
יותר מזה דמבואר במפרשי) עיי בסמו (דעבור הכנה למצוה משלמי
שכר ג בהאי עלמא וא כ אילו היה אוכל כשר ודאי היה מקבל
שכר בעוה"ז על הכנה למצוה כנ"ל ,וג בזה ניזק.
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שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

˙י˜ון ‰ברי˙

בולעטין ווע„
‰כ˘רו˙
‡פיי˙ ‰מˆו˙
˘‰לם

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

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"‡.
עם  7מו„עו˙ נחוˆו˙ ניסן
˙˘ל"ו

פי ‰לכו˙ בכל מל‡כ˙ ‡פיי˙
‰מˆו˙ - .מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום
י‰ו„‚ ‰ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‡‰למין
˘ליט"‡.
˜וב„‚ ıול מ„ברי ‰פוס˜ים,
מˆו˙ מˆ‰
‰מ˜יפים כללים יסו„יים ועי˜ריים
ב˘לימו˙‰
‰נו‚עים ל‡פיי˙ ו‡כיל˙ ‰מˆו˙
בפסח ,ו˘‡ר עניני ‰ח‚- .
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.
מלחמ˙ ˘‰ם חל˜ ר˘ימ ‰לב„י˜˙ חמ - ıט˘ע˜
ליסט ‡ויף ב„י˜˙ חמ] ıלערב
כ"‡
פסח[ - .מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום י‰ו„‰
‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‡‰למין ˘ליט"‡ -
וויכטי‚ע ˙‰עוררו˙ ווע‚ען פסח -
מו„עו˙˜ ,ול ˜ור‡'ס ומ‡מרים
בעניני חיזו˜ ˘ ˙„‰יˆ‡ו ל‡ור
בב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙ ובכ˙בי
ע˙ ,יוˆ‡ ל‡ור ע"י ‰וˆ‡˙ ‡מונ,‰
ברו˜לין יˆ"ו˘ ,נ˙ ˙˘נ"‚.
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המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

הנהגתו של יאשיהו המלך שהפך עולם ומלואה בביעור ע"ז בכח של
מלכות ,ויאשיהו הי' צדיק גדול כמו שמעיד עליו הפסוק
הימים( ,ואעפ"י היו ליצני הדור עושים מה שלבם חפץ שלא בידיעתו,
כמו שאמרו חז"ל.

)מלכים ודברי

ובפרשת דברים )א' ,י"ג( הבו לכם אנשים חכמים ונבונים לשבטיכם
ואשימם בראשיכם ,ופירש"י שהם ניכרים לכם שאם בא לפני מעוטף
בטליתו איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון הוא ,אבל אתם
מכירין בו שאתם גדלתם אותו לכך נאמר וידועים לשבטיכם ,עכ"ל.
וכתב על זה בספר דברי שלום להגה"ק מוה"ר אברהם שלום
מסטראפקוב זצ"ל )בן הגה"ק משינאווע זי"ע( וזה לשונו ,הנה יש להוכיח
מזה גודל מעלת הצדיקים ,אפילו כשיש איזה מחלוקת בין איזה
צדיקים ושומעין מהם שאחד אומר על חבירו דיבורים כנגדו ,ידוע
שזה מחמת בעלי לשון אשר היצה"ר רוצה להפריע הצדיקים
ותלמידיכם מעסק מצותם ותורתם על כן הוא מעמיד הולכי רכיל
בשקרים שונים ,וקלי הדעת אומרים ,כיון שהרבי הוא בעל רוח
הקודש ,איך אפשר להטעותו ,ומזה באים ח"ו לפקור באמתיות צדקת
הצדיקים הקדושים האמתיים ,ובאמת מי שאומר כה ,שאי אפשר
להטעות את הצדיק ,הוא אפיקורסות ,כיון שמצינו שאפילו משה
רבינו ע"ה אדון הנביאים אמר וידועים לשבטיכם שאם בא לפני
מעוטף בטליתו איני יודע כו' ואם הגון הוא כו' אלא ע"כ שאם בא
איש צבוע לפני הצדיק ורוצה להטעותו שהוא איש כשר אפשר
שהצדיק אינו יודע פנימיותו ,כמו שאמר משה רבינו ע"ה איני יודע
מי הוא עכ"ל.
ובפרשת וישלח )ל"ב ,ט'( על פסוק והי' המחנה הנשאר לפליטה וגו'
פי' האבן עזרא וז"ל ,כי אין הנביא יודע הנסתרות אם לא יגלה לו
ה' ,ואלישע אמר וה' העלים ממני )מלכים ב' ד' כ"ז( עכ"ל.
הרי שמשה רבינו ואלישע הנביא לא ידעו וכן שאר הנביאים לא ידעו
רק מה שהגיד להם השי"ת ,אבל שאר הדברים יתכן שנעלם גם מהם
ויתכן שידעו אבל אינו מוכרח ואפשר שיתעלם מהם.
ומצינו ביעקב אבינו ע"ה ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם ,אבל
החסידים אומרים כי רק אצל יעקב הי' יכול להיות דבר כזה שלא
ידע מה שנעשה תחת רשותו ,אבל לא אצל מרן ז"ל ...וכן רק את
יצחק אבינו הי' אפשר לרמות ,אבל החסידים אומרים כי הרבי גדול
מכולם ואותו אי אפשר לרמות ,ומוכרח שידע הכל ויכול הכל,
וממילא ראי' ברורה שהכל הי' טוב.
ומבואר בספר מלכים שנמצאו מכשולים של כרת רח"ל תחת גדולים
מדורות קדומים ,כגון אסא מלך יהודה שהי' צדיק והי' לו כח של
מלאכות ,ואעפ"כ נאמר )מלכים א' ט"ו י"ד( והבמות לא סרו ,פירש"י במות
היחיד שהורגלו ליקרב עליהן לשמים משחרבה שילה עד שנבנה
הבית שהיו הבמות מותרות לא סרו עתה ואע"פ שנאסרו משנבנה
הבית והיו עונשים עליה כרת ,עכ"ל.
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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

פע אחת הוא עשה כמה נבילות בעת השחיטה או בעת
הבדיקה ,ניגש אליו הבעל הבית שהיה פושע ישראל
והחטי לו סטירה בפרצו ,הוא נפל על הריצפה ולא יכל
לזוז ,ואז אמרתי לו שיזמי אותו לבית המשפט שישל לו
מליו דולר ,וע"ז השיב לי כי הוא מפחד ממנו כי יש לו
אקדח והוא יכול להרוג אותו רח"ל .מכא נית להווכח
שהשוחטי פשוט מפחדי מהבעלי בתי הקצבי
ומכשירי ג נבילה.

3

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.

פראנקפוּרט
בּשׁוֹחטי     
נלחם   
אדלר זי"ע   
נתן   
ידוּע שׁר'  
 

)וּכמוֹ


לברכה
זכרוֹנוֹ    
שׁלזינגר  
יוֹסף     
עקיבא 
בּספר "שמרו משפט" מהגה"צ   
שׁכּתוּב   

הילל
חמיו הגה"ק ר'  
אצל  
בּפסח  
שׁשּׁהה   
השּׁבטים   
מעשׂרת    
צּדּיק    
בּשׁם ה  


 כה 
בשחיטת  ...למדן חסיד מאכיל טריפות  שוחט עושה
הרבה הגרמות ומשאיר הכל בתור כשר
במשחטת  ...שחטו למע קהילת  ...ש שחטתי ביחד
ע שוחט חשוב ר'  ...נ"י בשביל השחיטה של הרב ...
שליט"א ,אותו שוחט היה שוחט חרדי ,אני הייתי מכי לו
סכיני שחיטה ,הוא היה שוחט ע הסכיני שלי כי הוא היה
עצל להכי את הסכיני שלו ,כ שהיה לי בכל יו כמה
שעות עבודה להכי סכיני .אני עשיתי זאת מרצוני
הפרטי ללא כל תשלו .השחיטה היתה במהירות של 13
בהמות לשעה ,היה שוחט נוס שהיה בודק בדיקת פני
ובדיקת חו ,ואני עזרתי לו לעשות בדיקת חו ,כי הוא
לא היה יכול לבדו לבדוק ג בדיקת פני וג בדיקת חו
אצל  13בהמות בשעה אחת .העבודה שלי היתה לבדוק
ולשי את התוית )בלומבע( כשר ,הרבה פעמי הורדתי את
הרירי הקטני ששמ סירכות קטנות ,ולפעמי הוא עשה
זאת) .ועיי מה שכתבתי בזה באריכות בספרי שו"ת זבחו זבחי צדק בעני זה
ותבי (ש היה חסיד  ...הוא היה שוחט עבור הרבני מניו
ג'רסי ,הוא הי' מאכיל טריפות ,הוא לא היה יכול להטרי
יותר מ 2%או לכל היותר  ,3%הוא היה זק ... יושב ולמד
מופלג ,וג בעל תוקע בקהילת ) ...נדמה לי שהוא כבר יותר לא
הבעל תוקע ,כי אני סיפרתי לר' ) ...עסק ובעל דיעה באותה קהילה( מה
טיבו של אותו ברנש ,אותו אד היה ג מלמד שיעור ש
 (...אז הוא ניגש אלי ומספר לי שהשוחט ר'  ...עשה 54
הגרמות והניח אות בתור כשר רח"ל ,באותו רגע תפסה
אותי חרדה ,לאחר כל כ הרבה מאמ שעולה לי יש לנו
כל כ הרבה נבלות ,אמרתי לו ל תאמר זאת לשוחט
הראשי )שהיה ירא שמי (וכ הוה ר'  ...אותו שוחט תפס את
עצמו בראשו .בקיצור ,סיפרו את מה שקורה למנהל
הממונה ר'  ...ולשנינו הי'ה כבר תפקיד חדש לבדוק כל
לשו א אי ש הגרמה ,אמרתי לאותו שוחט ר'  ...שהוא
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טרפוֹת
מאכילי  
השּׁוֹחטים    
להעביר את   
שׁחפץ    
קאלאמייער זי"ע(   
   
בּאוֹשׁביץ מ מּשׁ שׁם
היתה   
שׁהשּׁחיטה   
)וכמּוּבא     
תחיה"   
חר בּ   
"על  
בּסוֹד 
וכל זה
ליצלן  
רחמנא   
וּדים    
מלּיוֹנים יה 
כּמּה   
הרגוּ  
יוֹתר  
מאחר 
שׁשּׁנים   
בּמקוֹם   

וֹאים
גּזרה ,ור 
לבטּל ה   
וחפץ   
קדשׁוֹ   
וּח  
אדלער בּר 
נתן   
הצּדּיק ה קּדוֹשׁ ר'  
חזה   

למעלה
שׁמּוּבא    
וּכמוֹ  
עלינוּ 
וֹלל לא  
וּלים לע 
שּׁהשּׁוֹחטים על 
מעבדּה זוֹ מה    


קּלּים(.
שּׁוֹחטים ה  
ידי ה  
יצא על  
ימּח שׁמוֹ  
שׁהרשׁע  
מבּעלזא    
מהרב ה קּדוֹשׁ    

צדקנוּ ,א הס"מ
משׁיח   
היה בּא   
ואלמלא ה שּׂיג כּל רצוֹנוֹ  
 
החת"ם
ותלמידוֹ   
לברח    
ונאלץ    
קצּבים    
שׁוֹחטים   
עליו  
העמיד  
 
נוֹראוֹת.
עיּן שׁם 
פּרסאוֹת  
אחריו י'   
וֹפר רץ   
ס 
בכוחו של הברכה של אותו צדיק האדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע,
שנתן לנו ממש חיות חדש להכנס במלחמה הכבידה נגד
השוחטים הקצבים שחוץ מזה שמאכילים טריפות מוכנים
להרוג כל מי שיעמוד נגדם.
ועכשיו נדפס קו"ק שיצא לאור ע"י בי"ד של קלויזנבורג וכ"ק
האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל חתם גם כן על זה )ומעוניין מאוד
שכפי שאני חושב זה החתימה היחידה שחותם עצמו בחתימה "יקותיאל
יהודה מרודניק" ,וז"ל הקו"ק:
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ב"ה
קהל יסודי התורה שה"פ קלויזענבורג
בהוראת הבד"צ לאפרושי מאיסורא באנו לפרסם לרבים
המכתבים שנדפסו בחוברת שנשלח לידינו אודות מצב הניקור
באמריקע :וויליאמסבורג ,בארא פארק ,מאנסי ,ועוד .ואזהרה
מביד"צ דקהילתנו שלא לאכול בשר עד שיסודרו הדברים בכל.
ב"ה
ביד"צ דקהל יסודי התורה שה"פ קלויזענבורג
למנהלי הקהלה הע"י,
כדי להסיר מכשול הננו בבקשה לפרסם לאנשי קהלתנו
המכתבים הנוגעים לענין ניקור חלב החמור ולהזהיר שלא
יבואו למכשול ח"ו עד שיסודרו הענינים בכל.
ועל זה באנו על החתום ד' עשי"ת תשמ"ג לפ"ק
אהר יודע ווילנער  אהר ווידער
אפרי פישל הערשקאווי

לחומרת הדבר שרח"ל גורם לטמטום הלב ומקור לכל פירצות
הדור רח"ל הוא מאכלות אסורות חתמתי גם אני שמי להמנות
על העומדים על המשמר בדרך אבוה"ק זי"ע ועכ"י.
מקום החתימה
יקותיאל יהודה מרודניק
)ק"ק אדמו"ר שליט"א מצאנזקלוזענבורג(
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
וְ ֵכן ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ַסנְ ֶה ְד ִרין (דַּ ף צ"ט ע"ב)ֶ :א ּ ִפיקוֹ רוֹ סַ :ר ִ ּבי וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א
יתא ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ַׁש ָ ּבת
אמרי תרוייהו "זֶ ה ַה ְמ ַב ֶּזה ַּתלְ ִמיד ָח ָכם" ,וְ ֵכן ִא ָ
(דַּ ף קי"ט ע"ב)ָ :א ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב ָּכל ַה ְמ ַב ֶּזה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
ֵאין לוֹ ְרפו ָּאה לְ ַמ ָּכתוֹ ָ ,א ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב ַמאי דִּ ְכ ִתיב ַאל
יחי ֵא ּל ּו ִּתינוֹ קוֹ ת
יאי ַאל ָּת ֵרע ּו ַאל ִּת ְ ּגע ּו ִב ְמ ִׁש ָ
יחי וְ לִ נְ ִב ַ
ִּת ְ ּגע ּו ִב ְמ ִׁש ָ
יאי ַאל ָּת ֵרע ּו ֵא ּל ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ,עכ"ל.
ֶׁשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן וְ לִ נְ ִב ַ
וְ ַאף ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ דֵּ ָעה ַא ֶח ֶרת ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ַה ְׁש ָק ָפהֲ ,ה ֵרי ֵמ ָאז ֶׁש ָחלְ ק ּו ַׁש ַּמאי
יעים לְ ִפי ְ ּגדוֹ לֵ י
וְ ִה ֵ ּללַ ,עד ַה ּיוֹ ם יֵ ׁש ַמ ֲחל ֹ ֶקת ֵ ּבין ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר ,ו ַּמ ְכ ִר ִ
יתא ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת יְ ָבמוֹ ת דְּ ַאף
ָה ַר ָ ּבנִ ים ֶׁש ְּמ ֻק ָ ּבלִ ים ַעל ַה ִ ּצבּ וּר ,ו ְּכמוֹ דְּ ִא ָ
"ה ֱא ֶמת וְ ַה ּ ָׁשלוֹ ם ֱא ָהבוּ" וְ ַחס וְ ָׁשלוֹ ם
ֶׁש ֵ ּי ׁש ַמ ֲחל ֹ ֶקת ַ ּב ֲהלָ ָכה ִק ְ ּימ ּו ָ
לֹא ִ ּב ּז ּו ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברוֹ ִ ּב ְׁש ִביל ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ דֵּ ָעה ַא ֶח ֶרת וְ יֵ ׁש לְ ַה ֲא ִריךְ
ָ ּבזֶ ה ואכמ"ל.
וְ נַ ֲחזֹר לְ ָפ ָר ַׁשת ַה ַּכ ְׁשרוּת ִ ּכי ַ ּגם ְ ּכ ֶׁש ָ ּצ ַעק ָה ַרב ַמלְ ָא ִכי ָהיָ ה קוֹ לוֹ
יקא ,ו ְּכ ָבר ָהיָ ה ָה ַרב ַעל דַּ ְרכּ וֹ ֲחזָ ָרה
ער ָ
ְ ּכקוֹ ל קוֹ ֵרא ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ָא ֶמ ִ
לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ִעם ַה ּסוֹ ד ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַהנּוֹ ָרא ֶׁש ְּמ ַט ְמ ְט ִמים ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
ְ ּב ֻט ְמאוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ו ַּמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ִאם ֵאין ׁשוֹ ְמ ִעים לוֹ ֲא ִפ ּל ּו ַ ּב ֲחמוּרוֹ ת
ֶׁש ַ ּב ֲחמוּרוֹ ת ַעד ֶׁש ָ ּגנַ ח ִמ ְ ּכ ֵאב לֵ ב וְ ָא ְמר ּו לוֹ ֲאנָ ִׁשים ֵּתלֵ ְך ֶאל
יהם
ַאנְ ֵׁשי וַ ַעד ַה ַּכ ְׁשרוּתֵ ,הם לֹא ְ ּכ ָה ַר ָ ּבנִ ים ֶׁשל ַה ַ ּק ָ ּנ ִאים ֶׁש ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
יהם ַה ְמת ָֹע ִביםְּ ,ת ַד ֵ ּבר
לְ ַה ְׁש ִּתיק ֶאת ַהכּ ֹל ֶׁש ּלֹא יִ ְת ּ ַפ ְר ְסמ ּו ַמ ֲעשֵׂ ֶ
יקה וְ ָׁשלְ ח ּו אוֹ תוֹ ֶאל
ֶאל וַ ַעד ַה ַּכ ְׁשרוּת ֵהם לֹא יַ ַע ְבר ּו ַעל זֶ ה ִ ּב ְׁש ִת ָ
ָה ַרב ָׁשלוֹ ם יְ הו ָּדה ְ ּג ָראס וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ַהכּ ֹל .וְ ֵת ֶכף יָ ָצא ַ ּבדָּ ָבר לָ ְרחוֹ ב
אשוֹ י זצ"ל .וְ הוּא הוֹ ִׁשיב
יע לְ ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יק ִמ ָ ּק ׁ
ו ָּב ִע ּתוֹ נִ ים וְ הוֹ ִד ַ
ֵ ּבית דִּ ין ו ֵּב ְרר ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ֶׁש ֵּכן הוּא ,וְ ָאז יָ ָצא ִעם ִמ ְכ ָּתב לְ ַתלְ ִמ ָידיו
יאת
ֶׁש ּלֹא לֶ ֱאכֹל ְ ּבשַׂ ר ְ ּב ֵה ָמה ו ְּב ַעל ּ ֶפה ָא ַמר ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים ֶׁש ַעד ִ ּב ַ
יח לֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּבשַׂ ר ְ ּב ֵה ָמה ְ ּכ ֵׁש ָרה[ ,ו ְּכמוֹ ֵכן ָא ַמר ָה ִר ְיד ַ ּב"ז ַעל
ַה ָּמ ִׁש ַ
יקאגוֹ יָ ,א ַמר:
יְ רו ַּׁשלְ ִמי ְ ּכ ֶׁש ָ ּל ַחם לִ ְפנֵ י ֵמ ָאה ָׁשנָ ה נֶ גֶ ד ַה ַ ּק ָ ּצ ִבים ְ ּב ִׁש ָ
ֶׁש ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית לְ עוֹ לָ ם לֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּבשַׂ ר ְ ּב ֵה ָמה ְ ּכ ֵׁש ָרה] וְ זֶ ה ַהכּ ֹל
הוֹ דוֹ ת לִ ְפ ֻע ּלוֹ ָתיו ַה ַּכ ִ ּב ִירים ֶׁשל ְמזַ ֵּכה ָה ַר ִ ּבים ָהעוֹ לָ ִמי ָה ַרב ַה ַ ּצדִּ יק
יט"א ,ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה זְ ַמן ָהיָ ה עוֹ ֵבר וְ ִאם
ַר ִ ּבי ָׁשלוֹ ם יו ָּדא ְ ּג ָראס ְׁשלִ ָ
ִ ּב ְכלָ ל ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּג ֶ ּלה ֵאי ּ ַפ ַעם.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ובספר שו"ת בית יצחק (יורה סימן ס"ד) כתב אודות הרבנים שמשכו
ידיהם מן המנקרים בשר מליתן השגחה עליהם וסומכין על
המנקרים שלמדו איש מפי איש ,ולפעמים גם רבי לא שנה ואם
כן תלמידו מנין לידע ,וגם בחלק הפנימי הכל ממשמשין בו נשים
ועבדים וקטנים ,ובפרט שוחטי זמנינו שלומדים דיני שחיטות
ובדיקות מחדש ולקחו קבלה מהרב וענין ניקור לא ראו ולא
ידעו כלום ועם כל זה לאחר שנתמנו לשו"ב עושים את עצמם
למנקרים והעולם סומכין עליהם ואין מי שישגיח עליהם ,והכל
מפני שגם הרבנים בעלי הוראה אינם בקיאים בטוב ענין זה ,על
כן צריך הרב ללמוד בעצמו מקודם בטוב סדר הניקור בחלק
הפנים ,עכ"ל (מובא בהקדמה לספר גבעת פנחס).
ושם בספר גבעת פנחס הלכות ניקור כתב וז"ל ,הרבה שנים
שאני עוסק בעניני ניקור והייתי בהרבה עיירות גדולות וקטנות,
וראיתי בעוה"ר שיש הרבה מכשולים ועוררתי עליהם וכולם נתנו
לי טובת עין ,עכ"ל.
ועיין בקונטרס דרכי חיים להר"ר רפאל ז"ל ,משמש בקודש אצל
מרן הקדוש בעל דברי חיים זי"ע ,והקונטרס מפורסם לאמיתי
(וידוע שגם הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע הי' מעיין בו לפעמים) ובסופו מספר על
הח ָלב תחת הנהגתו של הדברי חיים ובית דינו ,אבל
מכשול בענין ָ
נחרדו תיכף לתקן המכשול.
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מכתבים למערכת
שנת תשל"ח

ְ ּכמוֹ ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ְּזנוּת וַ ֲה ִריגַ ת ַ ּבחו ֵּרי וְ יַ לְ ֵדי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶׁש ְּמנַ ִּסים לְ ַה ְס ִּתיר
ְ ּבמוֹ ְסדוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ו ְּב ַה ֲעלָ ַמת ָה ַר ָ ּבנִ ים זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ ִאם ֶא ָחד
יקים
ֵה ִרים קוֹ לוֹ לְ ַהזְ ִהיר ֶאת ָה ָעם ,יָ ְצא ּו נֶ גְ דּ וֹ ְ ּכ ִא ּל ּו ָהיָ ה ֶא ָחד ִמן ָה ֵר ִ
יס ִטי
ְ ּבהוֹ ָצ ַאת ְ ּכ ַתב ּ ְפלַ ְס ֵטר ָעלָ יו ,וְ זֶ ה ָ ּג ַרם ֶׁשרוֹ ֵצ ַח ֲח ִס ִידי ֵטרוֹ ִר ְ
אסי יָ ָרה בּ וֹ לְ ָה ְרגוֹ  ,ו ְּב ֶד ֶר ְך נֵ ס נִ ַ ּצל.
אמ ִ
וְ ַח ַ
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ּ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

