
 

 

 

 

 

מודעה רבה לאורייתא
 

 :באנו בזה להודיע לאנשי שלומינו כדלהל�

נלקחי�  א� ',  י  קהלתינו  הק"כל  הבשר  עו�  שנמכרי�  במקולי�  שע

העומדת  תחת  עינו ,  בית  השחיטה  המהודרת  בקרית  יואלורק  מ
, א"ר  שליט"ק  מר�  רבינו  עט"הפקוחה  הנהגתו  והוראתו  של  כ

אשר ,  א"�  קרית  יואל  שליט"ובהשגחת  הגאו�  הגדול  דומ

כאשר ,  ריבוי  המעלות  וההידורי�  אשר  בה'  צ  ראי"המפורסמות  א

ונוכחו ,  ח  שביקרו  במקו�"יעידו�  ויגידו�  כל  הרבני�  ובעלי  הוראה  ות

, אופ� השחיטה, ה� השוחטי�, הוא יחיד במינו בכל עניני�לדעת  ש
ואי�  כס�  נחשב  להוסי�  חומרות ,  ההדחות,  המליחה,  הבדיקות

 .המדקדי� בכשרות' כפי הראוי ליראי ה, דורי� בכל עתהי

א  תקנה  גדולה "  רבינו  שליטק"כהוסי�  והנה  נודע  שלאחרונה  
ויסוד  התקנה  נתבאר  בתשובה ,  לבדוק  כל  עו�  ועו�  בצומת  הגידי�

 :וסיבת הדבר כ� הוא, א"� קרית יואל שליט"הגאו� דומ' שכ

, ומת  הגידי�צור�  בבדיקת  צ'  ב  מעול�  לא  הי"במדינתינו  בארצה

וכ�  העיד  הבודק  המומחה ,  מצוי  טריפות  בצומת  הגידי�'  שכמעט  לא  הי

שזה ,  שעוסק  בעניני  שחיטה  עופות  דקות  וגסות  כעשרי�  וחמש  שני�

ב  והמחלה  בתרנגולי�  שגור� "ב  שנה  שעוסק  בבדיקות  בארה"לו  כ

וכ�  ראה ,  מכמה  אלפי�'  בנמצא  רק  בא'  רקבו�  ופסיקת  הגידי�  לא  הי

חיטה  המהודרת  בקרית  יואל  בששה  חדשי�  הראשוני� ג�  בבית  הש

 .שהיה נוכח ש�

הבחינו )  עוד  זמ�  רב  קוד�  שנודע  השאלה  לרבי�(לפני  זמ�  

וכ�  כתבו  ביוניווערסעטי ,  שמתחיל  הריעותא  להתפשט  יותר  מהרגיל

ומאז  עמדו  על ,  ב"מסוי�  שמחלה  זו  הולכת  ומתפשטת  במזרח  ארצה

א� )  ז"לַאט  בלע(  וחבילה  המשמר  בבית  השחיטה  לבדוק  כל  חבילה

עדיי� '  וא�  נמצאו  ריעותות  יותר  מהרגיל  א�  שהי,  נמצא  בה�  ריעותא

 .פחות מהשיעור להקרא מיעוט המצוי כבר בדקו כל החבילה

והמצב  התחל�  מחבילה ,  כ  נתפשט  הריעותא  יותר  ויותר"שוב  אח

והיו  ימי�  שחבילה ,  היו  ימי�  שלא  מצאו  כלו�,  לחבילה  ומזמ�  לזמ�

מאות� '  לַאט'  פעמי�  קנו  חבילה  כמהו,  לא'  תה  נקיה  והשניאחת  הי

ובכול�  נמצאו  לקותות  אחר ,  המקורות  שלוקחי�  בתי  שחיטה  אחרי�

 ה  השחיטה קונית  שכל  ב-:    המציאות  הברורהתולמע�  ידיע.  (הבדיקה

שאי�  במציאות  לפארע�  אחד  להספיק ,  ס'העופות  מכמה  פארע�

יותר   יואל  עצמה  קונה  מוהבית  השחיטה  בקרית,  עופות  סכו�  הדרוש

ס  רבי� 'וכ�  שאר  בתי  השחיטה  קוני�  מפארעמ,  ס'מחמשי�  פארעמ

ס  לוקחי�  האפרוחי� 'שהפארעמ',  רש�  אוורוב�  ככול�  ש,  אחרי�

היינו מקו� יצירת האפרוח במכונות חימו� ', העטשערי'לגידול מאותה 

 ).הביצי�

� "א  ביחד ע� הגאו� הדומ"  שליטר"עט  רבינומר�  ק  "והחליט  כ
,   לתק�  תקנה  גדולה  לבדוק  כל  עו�  בלי  יוצא  מ�  הכללא"שליט

וא�  א�  אפשר  לצר�  איזה  צדדי  קולא  שאינו  בגדר  מיעוט  המצוי  לפי 

, מ  יעשו  הדר�  המובחר  להלכה  באופ�  הזה"מ,  דברי  כמה  פוסקי�

והאופ�  אי�  להחליט  במציאות .  (ושלא  לסמו�  על  שו�  קולא  בזה

  שראוי )ה"קכ'  ב  סי"ח(ת  ת  טוב  טע�  ודע"ק  בשו"הגרש'  מיעוט  המצוי  כ

וכ� ,  לבדוק  כל  עו�  מש�  שלשי�  יו�  לראות  א�  לא  שכיח  הריעותא

ק  צאנז  כמבואר "ע  ע�  בית  דינו  בק"עשה  למעשה  הדברי  חיי�  זי

 .)ט"ל' ב סי"ד ח"יו(בדברי חיי� 

ההחלטה  לבדוק  כל  עו�  הוא  על  דר�  שהונהג  בבית  השחיטה  של 

ד "ראת גאו� ישראל הגאבי הו"ו עפ"תירושלי� ק "היעהעדה החרדית ב

געלע (לחתו�  ברגל  ,  ל"בעל  קנה  בוש�  זצל  והגאו�  "בעל  מנחת  יצחק  זצ

מהטע�  שא�  יחתכו  בשוק  צריכי�  ליזהר ,  )פולקע(לא  בשוק  ,  )פיסל

 .להניח מלח ג� בחת�

, ראו  רבי�  ויהללוה,  מאז  שהנהיגו  בדיקה  זו  המיוחדת  במינה
א  שבאו "ליטוביניה�  רבני�  גאוני�  מורי  הוראה  מובהקי�  ש

והעידו  בהתפעלות  עצומה  כי  לית  טב ,  לבקר  בבית  השחיטה
ורבי�  מה�  ציוו  לבתי  השחיטה  שתחת  השגחת�  להתלמד ,  מיניה

 .אופ� בדיקת צומת הגידי� מ� הבודקי� שאצלינו

ראוי  לפרט  ההידורי�  בבדיקת  צומת  הגידי�  שהונהג  בבית  השחיטה 

 :המהודרת דקרית יואל

,   מורידי�  אות�  מ�  השרשרתשכל  העופות  בטר�  הבדיקה    ....אאאא

ומניחי�  אות�  על  השולח�  כדי  שהבודקי�  יבדקו  במתינות 

 ).לא תו� כדי הסיבוב על השרשרת(, ובשימת הלב

געלע (נחת   ברגל  "  בלי  יוצא  מ�  הכלל"שכל  עו�  ועו�   ....בבבב
 .י בודקי� מומחי�"ונבדקי� הגידי� ע) פיסל

) עפולק(חותכי�  בשוק  ,  כשרואי�  הבודקי�  איזה  שינוי  בעור ....גגגג

 .ובודקי� ש�

, משליכי�  מיד,  שומ�  שהגליד'  או  אפי,  א�  רואי�  חשש  רקבו� ....דדדד

,   שאי�  אנו  בקיאי�  בבדיקה)ט"ו  ס"נ'  בסי(א  "וכמו  שכתב  הרמ

 .ובכל ספק כלדהו אזלינ� לחומרא

בדיקה  פרטית  וקפדנית  כזו  היא  הידור  גדול  שאי�  למעלה 
בואר כמ.  ביטולו  ולא  על  רוב  ,שאי�  סומכי�  על  שו�  קולא,  הימנה

אל '  �  שכ"שהביא  דברי  הר)  ט  אות  א"ס'  סי,  ד"נ'  ד  סי"יו(דברי  יואל  '  בתשו

מי�  חיי� '  צ  והפרי  חדש  בת"תר'  ח  סי"י  או"צ  והביאו  הב"ש'  ש  סי"ריב(ש  "הריב

שאפילו  בעסקי  העול�  כל  משכיל  בוחר  לנפשו  הדר�  היותר )  'ט'  סי

ת ועל  אח,  בטוח  והמשומר  מכל  נזק  ומכשול  ואפילו  באפשר  רחוק

ש "ומכ,  כמה  וכמה  שיש  לנו  לעשות  כ�  בדרכי  התורה  ובמצוות

 .ש"ע, במאכלות אסורות

 באנו בזה לחזור על הישנות, לאור כל האמור
 

 יראי� ושלמי� לעורר ולהזהיר את כל אנשי שלומינו

òù ïéìå÷îî à÷åã øùá úåð÷ì"÷ä åðéúìä÷ é' 
מר� ריו  ואח,ע"בעל דברי יואל זי' נו הקי מר� רבי"כפי שנתק� מאז ע

 .א"ק מר� רבינו שליט"א כ" ויבלחטע" בעל בר� משה זיק"נו הגהרבי

בכל   כי,    בעברידינווכ�  באנו  לחזור  על  מה  שכבר  נתפרס�  על  
ובבתי  מדרשינו '  י  קהלתינו  ומוסדותינו  הק"האולמות  שע

ברחבי  ניו  יארק  לא  נית�  להכניס  רק  מ�  הבשר  הנשחט 
נבדק  כל  עו� שבו  ,    בקרית  יואלבבית  השחיטה  המהודרת

 .אי� שו� חשש ופקפוקשזה ברור אשר באופ� , בפני עצמו

ונזכה  כלנו  להכתב  בכתיבה ,  ולמזהיר  ולנזהר  שלומי�  ת�  כמי  נהר

 .א"וחתימה טובה ושנת גאולה וישועה ומלכינו בראשינו בב
 

 

 ק" לפט"תשסאלול ב "כ, )י"נצו ("שימה בפיה�"ולמדה את בני ישראל ' ק לס"עש
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