עלילת
צומת הגידין
תשס"ט
הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם

 א קליקע פון עמי הארצים און בעלי מכזבים פראבירן ארויפצושמירןא לעכערליכע סקאנדאל אויף די שחיטה המהודרת אין קרית יואל.
 די קליקע הייבט ארויס די רוח הקודש פון זייער שטעקן וואס האטשוין פון פאראויס געזעהן דעם פראבלעם.
 די קליקע דערקלערט אז מוסיף זיין בחומרות איז געווען קעגן דידעת תורה פון די רבי זי"ע ,בעל דברי יואל.
 די קליקע איז גרייט מוציא לעז זיין אויף הונדערטער טויזענטעראידן וואס זוכן מהדר זיין בכשרות און קויפן דייקא די פלייש בהשגחה
אדמו”ר מסאטמאר שליט”א.
 די שאנדפולע עלילה ווערט הילכיג אפגעווארפן נאכן זיך באקענעןמיט די קלארע פשוטע פאקטן.
 די עלילה ווערט צוגעצייכנט אלס נקמה אויף דעם נייעם שחיטההמהודרת וואס איז נתחנך געווארן אין טעקסאס  ,ווי אויך אוועקצונעמען
זייער בושה נאכן געצווינגען ווערן זיך צו שטעלן דעם היינטיגן טאג צו
דין תורה.
 עלילה קומט בזמן ווען זייער אייגענע יאטקעס זענען זיך פורשפונעם רצון מייסדה צו נוצן בלויז שטיין זאלץ ,און שטייען אונטער גאר
א פארנעפעלטע השגחה.

אגרות ראשונות
אן אנאנימע בריוו
וואס ‘דעקט אויף’
א חשש אויפן
בית השחיטה המהודרת
אין קרית יואל

בעזהשי"ת
לכבוד שלומי אמוני ישראל די בכל אתר ואתר,
היות עס איז לעצטנס נתגלה געווארן א שוידערליכער שערורי' אינערהאלב אונזער היימישער שחיטה דא אין
קרית יואל ,און א גרויס טייל פונעם ציבור איז דערווייל נאך נישט באוואוסטזיניג דערצו ,שפיר איך א פליכט צו
ערקלערן פאר אייך וואס איז פארגעקומען און ווי אויך וואס זענען די שריט וואס ברויכן אונטערגענומען ווערן אין
די טעג ביז עס וועט נתברר ווערן דעם פונקטליכער הלכה'דיגער שטאנדפונקט.
פאר די וואס ווייסן נאך בכלל נישט אז עפעס האט פאסירט ,וועל איך צוערשט אראפברענגן דברים כהווייתן,
דעם סדר השתלשלות הדברים ,וויאזוי עס איז ליידער בעוה"ר אנטדעקט געווארן דאס אומגלויבליכער ביטערער
פאקט אז דער שחיטה דא אין קרית יואל האט ליידער פארקויפט טריפה פלייש מיום הווסדה און מיר אלע זענען
בעוה"ר נכשל געווארן מיט בשר טריפה ר"ל.
די שערוריה האט זיך אנגעהויבן פאר תשעה באב ,ווען א חשוב'ער רב פון די "חבורה" פלייש פון לעיקוואד
האט באזוכט אינעם בית השחיטה דא אין קרית יואל ,צוליב וואס די פירמע "חבורה" נעמט אירע עופות פון
אונזערע שחיטה המהודרת דא אין שטעטל .
דער רב ,הרה"ג ר' ארי' קארשינסקי שליט"א ,וועלכעראיז גוט באהאווענט נאך פונדערהיים פון רוסלאנד אין די
מעטאדן פון בודק זיין דעם צומת הגידין ,פלעגט שוין יארן לאנג האלטן דרשות און מעורר זיין איבער דעם ענין
פון די וויכטיגקייט פון אונטערזוכן דעם צומת הגידין אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין די הלכה און ווי מען פלעגט
זיך פירן אין אלע דורות.
זייענדיג ביי די שחיטה דא אין קרית יואל ,האט דער רב הנ"ל שליט"א אונטערזוכט צענדליגע עופות אויפן ארט,
און עס איז אים שווארץ געווארן פאר די אויגן זעענדיג ווי איבער צוואנציג פראצענט פון די עופות זענען טריפה!
דער רב האט אין אנהויב פרובירט זיך בארואיגן און טראכטן אז אפשר איז דאס א מקרה וואס האט זיך צופעליג
אזוי געטראפן ,און איז במשך פון עטליכע טעג געזעצן אין די בית השחיטה דא אין קרית יואל ,אבער דער
ווייטאגליכער פאקט איז געווארן בלויז מער און מער ווייטאגליך און שוידערליך.
ווי עס שטעלט זיך ליידער אויס ,ציט זיך דער פראבלעם שוין נישט פון היינט ,נאר ליידער ליידער זינט דעם
גרינדונג פון די בית השחיטה,ווערן די עופות געקויפט פונעם זעלבן פלאץ.
דער רב האט באלד אלארמירט דעם חשובן מרא דאתרא שליט"א און די דיינים דא אין קרית יואל ,און ווי
פארשטענדליך האט זיך געשאפן א גרויס פארלעגנהייט וויבאלד לויט די הלכה איז גאר מעגליך אז די אלע
פליישן וואס ליגן שוין פארפאקט אין די פריזערס אין צענדליגע אידישע הייזער דארפן געווארפן ווערן אין מיסט
און טארן נישט געגעסן ווערן.
דערווייל ,ליגט א פליכט אויף יעדן איד צו זיך פארבינדן מיט זיין רב ,און מברר זיין וויאזוי זיך צו פירן ווייטער ,הן
לגבי די פלייש וואס זענען א ספק טריפה ,הן לגבי די טעפ צו כשר'ן און אזוי ווייטער.
פאלגענד זענען די טעלעפאן נומערן פון די דיינים:
הרה"ר ר' געציל בערקאוויטש845-783-8718 :
הרה"ר ר' שמעון משה וואלדמאן845-783-7603 :
הרה"ר ר' יצחק מאנדעל845-783-8292 :
הרה"ר ר' אריה ראזענפעלד845-783-8790 :
הרה"ר ר' שמואל דוד סאקס718-387-8910 :

אגרות שניות
עס ווערט שוין
נבילה
וטריפה
ממש!!

רוח הקודש!
אן אימעיל ווערט
ארויסגעשיקט ווי ענגלישע
פראפעסארן באוואונדערן די
רוה”ק פונעם שטריק און
דעקלערן אז די רבי זי”ע
איז געווען קעגן מהדר
זיין בכשרות (עפ”ל)

From: Talmidai Rabainy <talrabny@gmail.com>,
Date: Wed, Aug 5, 2009 at 12:24 PM
Subject: KJ Shchita - Can we trust him?

Rabainy Shlita never wanted an own Shchita, 1 of the reasons
was that we should not have this problem with Hafsed Meriba
and then have to “deal” with those chicken that was Paskent
Le’Heter - For sure not to give it to the Bnei Kehilah. KJ
Shchita was full of Shallos from day 1, many of them that are
Treifa even with Hefsed Meriba vd”l.... Many of them were
Quietly Shot Down and.... - Why change the Shchita of Gasos?
Our Rabonim are asking what is the Benefit of Minaachaas?
Especially those which are circled in seconds with machines,
Doctors had determent very big Shaalediga change in the
Beheimos that are turned over by this machine... and why
change something that is good and established by our Gedolai
Hador Hakodem? And can you trust anything with those KJ
team while aron is their rosh? Don’t you remember their 1st
year Matzoh Bakery? that KJ Dayen Rav Getzel Shlita didn’t
even give on it the Hashgocha vd”l... The next year he went
to Arizona, he will make it better.....? Can you trust this guy?
What else can he do to wake you up?

א חומרא
א סקאנדאל
וויאזוי נארישע ע”ה
האבן פארטוישט א
חומרא אויף
נבילות וטריפות

די
פשוטע
פאקטן
איידער מען גייט צו די פאקטן דארף מען קודם קלארשטעלן די
טרוקענע פאקטן בקיצור:
ס’איז נישטא ב”ה קיין שום פראבלעם מיט די טשיקענס פון
בית השחיטה!
“נישט” אז ס’איז געווען אמאל א חשש טריפה ח”ו“ .נישט” אז
ס’איז דא געווען אפילו איינמאל א מיעוט המצוי וואס מ’דארף
עפ”י הלכה בודק זיין .נאר די בית השחיטה קרית יואל האט
“יא” אנגענומען א נייע חומרא פון בודק זיין די צומת הגידין,
א חומרא וואס איז נאך קיינמאל נישט נוטיג געווען על אדמת
אמעריקע!
אלזא ,די פאקטן זענען אזוי:
ס’איז דא פיר סימנים וויאזוי מ’קען דערקענען אויב די צומת
הגידין פון א טשיקן איז געווען צוריסן מחיים בעפאר מ’שניידט
עס אויף:
 )1אויב די פולקע איז קרום אויף ארויף (אזויווי א נייע לבנה).
 )2אויב ס’איז קרום אויף אריין.
 )3אויב ס’האט א אראנזשליכע קאליר.
 )4אויב מ’פילט אז די פלייש איז אפגעטיילט פונעם ביין (אזויווי
א צובראכענע פינגער שפירט זיך).
אין פאל מ’טרעפט איינס פון די פיר סימנים דאן שניידט מען
אויף די פולקע ,און א בודק מומחה קען באלד זען אויב דער
שניט אין די גידין קומט פונעם מעסער ,אדער ס’איז שוין געווען
צוריסן פון פריער ,וואס דאן איז דער טשיקען טריפה.

עפ”י הלכה דארף מען בודק זיין נאר א ספק טריפה וואס איז
א מיעוט המצוי .א מיעוט שאינו מצוי דארף מען נישט  -און
לויט טייל פוסקים טאר מען נישט  -בודק זיין .ס’איז א גרויסע
מחלוקה וויפיל הייסט א מיעוט המצוי ,די אנגענומענע מיינונג
איז אז צען פראצענט ,אדער איינס פון צען ,הייסט א מיעוט
המצוי .דאס איז געבויט אויף א באקאנטע תשובה אין משכנות
יעקב.
דער פראבלעם פון “צומת הגידין” איז אלעמאל געווען
אנגענומען אז ס’איז א מיעוט שאינו מצוי און מ’דארף נישט
בודק זיין ,סיי אינדערהיים ,ווי אויך דא אין אמעריקע .אין אר”י
האט הגאון האדיר ר’ מאיר בראנדסדארפער זצ”ל מיט יארן
צוריק באשלאסן אז ס’איז יא א מיעוט המצוי און מ’זאל עס יא
בודק זיין ,אבער דא אין אמעריקע האט מען ווייטער אנגענומען
אז ס’איז א מיעוט שאינו מצוי (דער מציאות אין דעם ענין איז
אנדערש אין יעדן פלאץ).
אין די מהודר’דיגן בית השחיטה אין קרית יואל האט מען אויך
פון די ערשטע מינוט אנגענומען דעם פאקט אז ס’איז א מיעוט
שאינו מצוי ,און במילא נישט בודק געווען דערפאר.
ווען חסידי באיאן האט אנגעהויבן צו קומען אהין שחט’ן האט
איינער פון זייערע מוצי”ם ,הרה”ג ר’ יצחק ביסטריצקי שליט”א,
באשלאסן אז ער וויל יא בודק זיין די צומת הגידין .נאך בערך א
האלב יאר וואס ער האט בודק געווען און גארנישט געטראפן
האט ער אויפגעהערט בודק צו זיין.
מיט אפאר חדשים צוריק ,נאך וואס רובאשקין האט זיך ליידער
צוגעשפארט ,האט איינער פון זייערע לאנגיאריגע משגיחים,
הרה”ג ר’ ארי’ קארשינסקי שליט”א ,א רוסישער תלמיד חכם
וואס איז א שטארקער בקי אין הל’ בדיקה ,בפרט אין צומת
הגידין ,אנגעהויבן געבן די השגחה פאר די לעיקוואודער
שחיטה אין קר”י .ער פלעגט כסדר בודק זיין א געוויסע צאל
פון די טשיקענס יעדע אנהויב שיפמענט ,און אויב מ’האט
געזען אז דער שיפמענט איז ריין האט מען נישט בודק געווען
די איבריגע( .לעיקוואוד קויפט פון קרית יואל יעדע וואך 70
טויזענט עופות דאס איז פראדוקציע פון  2טאג .יעדע וואך
מאנטאג און דינסטאג איז הרב ארי’ קארשינסקי דארט און איז
דער משגיח פאר די לעיקוואוד’ער ארדערס).
מיט אייניגע חדשים צוריק ,האט הרב קארשינסקי געטראפן אז
ס’איז שטארק פארמערט געווארן די צאל פון טריפה’נע צומת
הגידין ביי די טשיקענס  -אפילו דאן איז עס אויך נישט געווען
קיין מיעוט המצוי .ביי איינע פון די פעלער ווען מ’האט געטראפן
די “פילע” טריפה’נע עופות ,איז געווען ארום ניינציג פון זעקס
טויזנט! ווייניגער ווי אנדערטהאלבן פראצענט  -און ער האט

אנגעהויבן אלארמירן אז דער מצב איז ערגער געווארן.
ווי נאר כ”ק רבינו שליט”א ,דער דיין שליט”א ,און דער בעל
מכשיר הגאון ר’ משולם פאלאטשעק שליט”א ,זענען געוואויר
געווארן פונעם פראבלעם ,האבן זיי באלד באפוילן אז מ’זאל
בודק זיין דעם אנהייב פון יעדן שיפמענט ,ווי די הלכה אין
אזוינע פעלער .זעלבסטפארשטענדליך אז דער בית השחיטה
האט באלד אזוי געטון ,און יעדן טאג האט מען בודק געווען דעם
אנהייב פון יעדן שיפמענט אין בית השחיטה.
הארט איידער די רבי שליט”א איז אוועק געפארן אויף אפרוה
קיין ניו העמפשיר איז פארגעקומען נאך א מיטונג בבית רבינו
צוליב וואס די פראבלעם האט זיך נאכמער פארשטערקערט
אין איז געווארן עפטער מיט יעדן טאג וואס איז פארביי .ביי
יענעם זיצונג איז באשלאסן געווארן אז ביז דער פראבלעם גייט
נישט אוועק ,זאל מען בודק זיין יעדעס איינציגע עוף ממש און
זיך נישט מער פארלאזן אויף באקוקן בלויז דעם אנהייב פונעם
שיפמענט.
עס דארף אבער באמערקט ווערן אז מען רעדט נאכאלץ פון
בלויז  5ביז  7פראצענט ביי וועלכע עס טרעפט זיך דעם
פראבלעם .עס איז ווייניגער ווי די דערמאנטע  10פראצענט
וואס זאל דאס מאכן א מיעוט המצוי .דאך האט רבינו שליט”א
פארלאנגט דעם הידור און מען באקוקט אלע עופות צו זיי האבן
נישט דעם פראבלעם.
דער בית השחיטה פון קרית יואל האט זיך פארבינדן מיט א
גרויסן וועטערינאר ער זאל דערגיין וואס דא האט פאסירט.
ער האט אונטערזוכט די טשיקענס אינעם פארעם און קלערט
אז ס’קומט פון א באקטעריע וואס האט זיך אריינגעכאפט אין
זייער עסן .מ’האט יעצט געטוישט זייער עסן ,און ביז א צוויי
וואכן וועט מען האפנטליך וויסן בעסער וואס דער פראבלעם
איז (ווער ס’איז באקאנט ווייסט אז געווענליכע עופות זענען
אלט פון זעקס ביז אכט וואכן ווען מ’שחט זיי ,און במילא דארף
מען נאך איבערווארטן ביז מ’וועט קענען וויסן פונקטליך).
איבריג צו זאגן אז נישט אין מאנטרעאל ,נישט אין מיעל מארט,
נישט ביי וויילאנד און נישט ביי עמפייער ,צי אינטערנעשאנעל
צי דזשי ענד דזשי איז מען בודק די פיסלעך ,כאטש אז עס איז
גאנץ מעגליך אז ביי זיי איז דא דעם פראבלעם און ווער ווייסט
צו עס איז אויך דארט א מיעוט שאינו מצוי.
הרב קארשינסקי איז אין קרית יואל בית השחיטה יעדע וואך ,און
וועט אי”ה זיין קומענדיגע וואך אויך ,און האט שארף פארדאמט
דעם שענדליכן עלילה.
איך שיהי’ ,ס’איז קלאר אז די גאנצע שערוריה ,וואס איז
אנטשטאנען אין זעלבן טאג וואס ס’איז באקאנט געווארן

אז רבינו שליט”א איז אין טעקסאס ,קומט מיטן בלויזן ציל
פון פארזיכערן אז אידן זאלן זיך אפהאלטן פון קויפן די
מהודר’דיגסטע פלייש וואס איז דא צו באקומען אין אמעריקע.
די שנאת עם הארץ לת”ח האט זיי פשוט ארויסגענומען פון
גלייך געוויכט צו פארוואנדלן א חומרא אין א סקאנדאל.

ורוח
הקודש
אומרת

‘כן ירבה
וכן יפרוץ!’
יאכלו
ענוים
וישבעו

דברי הרב
די רעאקציע
פון הרב
קארשינסקי
שליט”א
צום בלבול

מדברי הרב קארשינסקי שליט”א לבעל חנות
בשר בברוקלין ששאל אותו אודות העלילה:

“איך בין פשוט שאקירט אז מען
פארשפרייט אזעלכע בילבולים אין
מיין נאמען .איר זאלט וויסן אז די בית
השחיטה פונעם סאטמאר רב איז אין
דוגמתו! ברוחניות און אפילו בגשמיות.
איך זאג אייך ,עס איז מיר אן עונג רוחני
יעדעס מאהל איך קום אהין און זעה
דעם הערליכן סיסטעם וואס איז דארט
איינגעשטעלט .די אלע וואס זענען
מפיץ שקרים דערויף זענען מוציא לעז
אויף ערליכע אידן ומדקדקים בכשרות
ועתידים ליתן את הדין!“

פשר הבלבול
וואס האט זיי
געצווינגען
אויפצוקומען
מיט דעם
זינלאזן בלבול?

א געוועזענע שו”ב מחשובי קהלתינו שיחי’ דרוקט
אויס זיין וואונדער און ווייטאג איבער די כת ע”ה
“איך שטיי און איך שטוין וויאזוי א קליקע עמי הארצים קענען אזוי מיאוס
פארפארן .אנשטאט ארויף קוקן א חומרא וואס מען האט איינגעפירט
צו באקוקן די צומת הגידין אפילו עס איז נאך אלץ א מיעוט שאינו מצוי,
פארוואנדלט מען א חומרא אין א סקאנדאל!
הישמע כזאת ,אז מהדר זיין בכשרות מיינט ח”ו נבילות וטריפות?! האלט
שוין די שנאת עם הארץ לתלמוד חכם ביי אזא עקסטרעמע מדריגה?!
נאכמער ,אין די צייט וואס דער היגע בית השחיטה האלט שוין ב”ה ביים
ארויסקריכן פון דעם פראבלעם ,האבן די יעניגע נאך ניטאמאל אנגעהויבן
קעיר צו נעמען אויף דעם זעלבן פראבלעם וואס איז גאנץ מעגליך אויך
געווארן ביי זייער איינגענע שחיטות אין די אנדערע פלאנעטן!!
די ריכטיגע תירוץ דערצו איז אז וויבאלד זייער גאנצע פלייש השגחה בכלל
איז שטארק צווייפלהאפטיג און איז אויך נאר ממליחה ואיליך ,דעריבער
איז נישטא קיינער וועלכע זאל דאס נעמען אין די האנט און מתקן זיין.
אנשטאט ,זוכן זיי צו באשמיצן אנדערע און מיט דעם פארדעקן זייער
שאנדע פון זיך פורש זיין מדרכי רבותינו זי”ע בנוגע די שטיין זאלץ.
ברוך הוא אלוקינו ,וואס האט אוועק גענומען פון אונז די אלע פוחזים
ורקים און האט אונז געגעבן דעם הייליגן רבי’ן שליט”א וואס לא ינוח ולא
ישקוט ביז ער שטעלט אוועק דעם שחיטה אויפן העכסטן מדריגה וואס איז
מעגליך ,סיי די עופות און סיי די גסות ,אשרינו!
פאר די יעניגע איז נאר שייך איין זאך צו זאגן .אנשטאט מקיים זיין דעם
הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם ,וואס ווערט אצינד
בפנינו נתקיים ,זאלן זיי ליבערשט מקיים זיין דעם קנאת סופרים תרבה
חכמה און מתקן די כשרות ביי זייערע בוטשערס וואס איז אצינד בשפל
המצב“

ביאור
החומרא
די פולמוס
איבער
צומת הגידין
בארץ ישראל

äìéä÷ä óã
יו"ל ע"י מפעל ד הקהילה שע"י קהל "תולדות אברה יצחק" בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

פניני הדף

הרב עמרם פרענקל

הפולמוס בענין צומת הגידין
חידושו של ה"קנה בש" שהסעיר בשעתו את עול הרבנות
בעופות שיתסר חוטי הוו אי פסיק חד מינייהו טריפה

)חולין עו ע"ב(

השבוע למדנו בסוגיית הגמרא בענין צומת הגידין בעוף שלעוף יש ט"ז גידין ואם נפסק אחד
הגידים הוי טריפה ,וכן נפסק בשו"ע ]יו"ד סי' נו סעי' ז-ח[ "צומת הגידין בעוף הם בעצם האמצעי כמו
בבהמה והם ט"ז ואם נפסק רובו של אחד מהם טריפה".

מקום צומת הגידין בעוף
הרמ"א  -אנו אין בקיאים בבדיקת צומת הגידין בעוף:
ובסעיף ט' כתב הרמ"א "ואנו אין בקיאין בבדיקת צומת הגידין של עוף משום דקשה לבדוק ובקל
הוא נטרף ולכן בכל מקום דאיכא מכה במקום צומת הגידין אפילו אינו אלא רק נפוח ונצרר הדם
מאחר שהיה צריך בדיקה ואין אנו בקיאין בעוף הוא טריפה".
מין חולי הגורם לפסיקת הגיד:
לפני יותר משלושים שנה נתעורר השאלה בענין צומת הגידין בעופות דהיו הרבה עופות שנפסק
הגיד שלהן ,וזוהי מין חולי הנקרא "דלקת מיתרים נגיפית" הפוגעת בעיקר בגיד העב ולפעמים
מנתקת אותו ,מחלה זו נגרמה ע"י אחד מג' דברים הגורמים לפסיקת הגיד :א .חוסר ויטמינים במזון
העופות .ב .עמידה של העופות במצב שאינו נוח להם )סוללות וכדומה( .ג .פיטום יתר הגורם
להכבדה על הרגלים] .כך עושים היום ברוב המשחטות ,וגידול העופות הוא כל כך מהר ,לדוגמא,
עוף שגדל באופן טבעי בד' עד ה' חדשים ,גדל היום באופן מלאכותי ,ע"י פיטום בד' עד ו'
שבועות![ ואכן במקום שגדלו אותם באופן טבעי לא היו כמעט מקרים שנקרע הגיד ,והנפיחות
במקום צומת הגידין היו כמעט אפסיים.
הוראת ה"קנה בשם" מתפשטת ברחבי תבל  -הכשרויות המהודרות מקיימים הוראתו:
ומפני התרבות מקרים אלו בעופות שנמצא בהם ריעותא בצומת הגידין ,על כן הורה מרן ה"קנה
בשם" שיש לבדוק מן הדין כל עוף אם אין בו ריעותא ואעפ"י שמבחוץ לא נראה שום ריעותא יש
לנו לבדוק ,כתוצאה מחידושו של מרן ה"קנה בשם" עשו הרבה כשרויות כהוראתו והעמידו
מומחים לבדוק את צומת הגידין אם אין שם ריעותא .גם הרבה כשרויות אין מקבלים בודקים
אלא א"כ קיבלו שימוש קודם אצל מרן ה"קנה בשם" או תלמידיו.

ה

מילתא דתמיהא מידכר
דכירי  /עה ע"ב
וע"ד הלצה על פי מה שנראה
לי שנולד לן זה מנהג לחדש
חידושים יותר מדאי ,וכל
אחד בונה במה לעצמו זה
בכה וזה בכה ,אפשר לחפש
לן זכות שגדרו כן גאוני
קדמונינו ז"ל שראו שכחה
שגוברת בעו"ה בעולם ואי
אפשר לאוקמא גירסא.
אכן על ידי החידושים בכל דף
ועמוד על ידי זה זוכר הכל
ומילתא דתמיהה מידכר
דכירא ,והנסיון מעיד לנו על
זה ויודע אני בעצמי ,וא"כ
אף אם החידוש אינו נכון כל
כך ,מ"מ מועיל לשכחה כנ"ל.
חת"ס שבת דף קמ
אריוך מנו שמואל  /עו ע"ב
ומצאתי משם גדול שחבר
ספר אלף המגן ששמואל
נקרא אריוך על שם שהארי
מלך בחיות כן שמואל בדינין
ויש אומרים לפי שהיה ארוך
וי"א לפי שהיה שמואל רופא
ע"ש אעלה ארוכה לך וי"א
שהוא לשון אדרכתא שהוא
לשון אדנות וממשלה עכ"ל.
בנימין זאב סי' קנד
התורה חסה  /עז ע"א
הן אמת שבימי חורפי לא
דקדקתי באלה )=הלכות תולאים(
ואסרתי הכל ,וכן שמעתי
גדולים
מהרבה
וראיתי
שאוסרים ואע"פ שהיה הפסד
מרובה וגם צורך יו"ט ,אכן
עתה שמתי על לבי מאמרם
ז"ל התורה חסה על ממונם
של ישראל ואם באו להחמיר
לעצמם ,אבל לאחרים אין
ראוי להחמיר שלא מן הדין
ולילך בחושך.
שו"ת הב"ח החדשות סימן כג

משיב כהלכה
מתשובות רבני קהילתנו שליט"א
בשבת זו ) חוקת תשס"ט( כשרבבות
מהיהדות החרדית בארצינו הקדושה
ובמיוחד בירושלי עיה" ק מתכונני
לערו תפילת קבלת שבת ברחובה של
עיר למחות על חילול שבת קדשנו בריש
גלי ע "י "העירייה הציונית" בפתיחת
חניוני עירוניי בשבת בירושלי
עיה" ק פלטרי של מל רח "ל.
נתעוררו כמה אברכי כולל מסוי
פעיה" ק י רושלי שדנו בכולל א צרי
בשבת זו לבר "ברכת מעי שבע"
שאומרי בכל ליל שבת אחרי תפילת
שמו"ע של ערבית.
דהנה הרי מבואר בשו" ע או"ח
רסח סעי' י( דאי אומרי ברכת מעי שבע
אלא בבית מדרש קבוע או במקו שיש
ש ספר תורה  ,אבל בבית אבלי או
בבית חתנות שאינו בית מדרש קבוע וכ
אי ש ספר תורה אי אומרי אותו.

) סי'

ועתה השאלה הוא בנידו דיד
שמתפללי במקו שאינו קבוע דהיינו
ברחובה של עיר  ,הא אפשר לבר
ברכת מעי שבע.
ושאלו להדומ"! הגאו רבי משה
בראנדסדארפער שליט"א רב היכל
הוראה " ירושלי  ,והשיב שכל המניני
של קהילה וחוג מ סוי ,דהיינו שבכל
ליל שבת מתפללי יחד ,ורק עכשיו
לאור קיו המחאה העתיקו מקו
תפילת לרחובה של עיר  ,זה נקרא
קבוע כי המני הוא קבוע  ,ועל כ
צריכי לבר ברכת מעי שבע ) עיי תהלה
לדוד סי' רסח ס"ק י" ג(.
אול המניני שמתקיימי לציבור
כללי ,כלומר ,שאינ מתפללי
קהילת ,או שאי לה שיו לאיזה
קהילה או חוג וכדו ' ,ומעורב מציבור
שאינו מתפלל כל שבת יחד ,מניני אלו
אי לה לבר ברכת מעי שבע כי זה
לא מני קבוע.
אמנ א ציבור זה דרכיה
בהתנהגות עפ "י מנהגי האריז"ל,
יכולי לבר ברכה זו אפילו אינ
מתפללי יחד בכל ליל שבת ) עיי בשו "ת
קנה בש ח" ב סי ' מח אות ב ' (.

אכ יש לסייג דתשובה זו אמורה רק
על התפילות המתקיימות ברחבי
ארה "ק מחו! לירושלי.
אול לגבי המניני המתקיימות
בהמחאה המרכזית בעיה"ק ירושלי
ת "ו ,השיב שצריכי כל המניני לבר
ברכת מעי שבע כפסק הרש "ש,
שבירושלי נהוג שאפילו אי ספר
תורה ואי מני קבוע מברכי ברכת
מעי שבע ) עיי ' ב איש חי שנה ב ' וירא אות י (.
ויה"ר שיבטל הגזירה במהרה אכי"ר.

כמטמונים תחפשנה
דברים שאין ידוע מקורם לרבים

סימן על הציפורן
מקובל לומר שכשיש סימני לבני על
הציפור שעל הידי יש בזה סימ טוב,
מה המקור לכ ועל למה זה מרמז.

תשובה
המקור לכ בספר דבש לפי
יב[ למר החיד"א שכתב "לפעמי נולד
על הציפור שרטוטי חיורי והוא סימ
טוב או אתגזר גזרה וניצול .לקוטי גורי
האר"י ז"ל והרמ"ע ז"ל כ"י".
]מערכת צ אות

גאב"ד ירושלים מורה לקהילה החרדית באנטוורפן לנהוג כהוראת מרן ה"קנה בשם":
כן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א אחרי שהגיע לכהן פאר כגאב"ד בעיה"ק ירושלים שלחו
הבד"צ באנטוורפן שאלה שמצאו הרבה עופות שבמקום צומת הגידין יש נפיחות ולא ידעו מה
לעשות ,ואז שלח מהכא להתם את הגאון רבי משה בראנדסדארפער שליט"א להורות להם את
ההוראה של אביו מרן ה"קנה בשם" זצוק"ל ואופן וסדר הבדיקה במקום צומת הגידין.
הרי מבואר שאין מועיל בדיקה בצומת הגידין בעוף:
ולכאורה קשה על הוראת ה"קנה בשם" ,דהרי מבואר ברמ"א שהבאנו לעיל שאין בדיקה מועילה
בצומת הגידין בעופות ,וכן הקשה השואל בשו"ת קנה בשם ]ח"א סי' מז[ "ומה ששאלת שראית שאני
בודק בהגידין עצמם אם יש בהם רקבון ,ולכאורה הוא נגד סברת הפוסקים דסבירא להו דאין אנו
בקיאים אלא לבדוק במקום צומת הגידין דהיינו בין הגידין ,אבל בבדיקת הגידין עצמם אין אנו
בקיאים .הנה כדבריך כן הוא דבבדיקת הגידין עצמם אין אנו בקיאים ,וטעמא דמילתא הוא ]כמו
שכתב הש"ך סימן נו סק"י[ כיון דהן הרבה ט"ז גידים והן דקין .והחשש בזה הוא אולי יטעה במספר הגידין
ויכשיר שלא כדין ,אמנם היינו דוקא היכא דיש רקבון בין הגידים ,או שכבר הגיע הרקבון עד
הגידים".
בדבר זה סומכים אנו על בקיאתנו להבחין אם יש רעותא:
וממשיך "שנמצא במקום צומת הגידים כמו ליחה נקרשת נוטה ללבן וקשה והוא נראה גם כן
כעין בשר מקולקל והבדיקה בזה אינו אלא לראות ולעיין אם הליחה מתגרד בקלות מעל הגידים
ואינו אדוק בתוך אחד מהגידים ,בכהאי גוונא הנני מכשיר אותם כיון שאין שם רקבון ומיחוי בשר
ממש וגם אינו ניכר ריעותא בהגידין עצמם ...ובזה סומכים על בקיאתנו להבחין אם יש רעותא
בהגידים או לא".
יש בזה חיוב בדיקה:
וכתב עוד ]שם סי' מח[ שיש בזה חיוב בדיקה מן הדין ,וז"ל "שאסור להעלים עין מזה ,ויש בזה חיוב
בדיקה עכ"פ לפתוח העור ולגרד הליחה הקרושה מעל הגידין ובין הגידין ,ולעיין היטב אם לא
הגיע הלקותא לגוף הגידין ,ונראה פשוט לענ"ד דאפילו אם רק מיעוטו של הגיד שנלקה ואפילו
בהגיד שרחב שמתחת העור ,אעפ"י שלראות עינינו נראה עדיין רובו של הגיד שלם ובריא אפי"ה
יש לאסור בזה".
אופן הבדיקה:
ומחדש מרן ה"קנה בשם" דאופן הבדיקה כך הוא ,וז"ל "נלענ"ד דבאופן שהליחה הקרושה אינו
אדוק כ"כ בהגידין ומתגרד בקלות מעל הגידין ומבין הגידין ,שהנסיון מוכיח שבכה"ג אינו שכיח
להיות ריעותא בגוף הגידין ,בזה יש לסמוך על בקיאתינו בבדיקת הגידין עד מכה שידיעתינו
בהכרת הגידין מגעת ,ולעין היטב אם לא נמצא שום ריעותא לא בגיד הרחב שמתחת העור ולא
בשאר הגידין הקטנים שאנו מכירים אותם".
מי שאינו בקי אסור לו לאכול שום עוף עד שיבדקנו בקי:
וכתב עוד ]שם סי' מט[ "דמי שאינו בקי בעצמו להבחין בריעותא זו ,אסור לו לאכול שום עוף עד
שיתברר לו ע"י בקי שיודע להבחין בזה דאין בו שום ריעותא ,דכיון דבעצם ריעותא הניכרת היא,
לא אזלינן בתר רוב עופות שהם כשרים דהוה כמו שמעלים עין מהאיסור".
לפי הנראה אין אנו נקראים בקיאים בזה:
והגאון רבי שמואל הלוי וואזנר בספרו שו"ת שבט הלוי ]ח"ד סי' פא[ כתב שמעיקר הדין אין צריך
לבדוק ,וז"ל "...ובכל זאת אומר כיון דרק מעט מאד אפי' הבקיאים בשאר עניני טריפות בקיאים
לבדוק כדין היכא דלא נמצא כלל ריעותא מבחוץ וגם בעצם בדיקת צומת הגידין לא ברור כלל
לשויא נפשן בזה"ז בקיאים בבדיקה ...ואמנם אם יש בקי והנדון לפניו יבדוק לכתחילה מן הדין".
כך אנו נוהגים כל הימים:
אמנם כתב ]ח"ח סי' קפ[ "מ"מ בודאי יש מקום להחמיר להצריך בדיקה באחוז גבוה כ"כ מ"מ זה
לענין חיוב בדיקה לחומרא וכך אנו נוהגים כל הימים".
ראוי לתקן ת"ח בקי בבדיקה שיבדוק:
גם הראב"ד רבי משה שטערנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות ]ח"א סי' תיז[ כתב שלכתחילה
ראוי לבדוק ,וז"ל "וראוי לתקן ת"ח בקי בבדיקה שיבדוק מכל משק עכ"פ חלק מהעופות,
וכשאפשר לברר לא סמכינן על רוב ,ובשחיטה המהודרת שבפה עיה"ק שע"י העדה החרדית
)שעם הבלומבע( וכן בכמה מקומות בארה"ק בודקים מומחין כל עוף ועוף בצומת הגידין וריאות
ואשרי חלקם ,שאם אנו מבזבזים כסף על מותרות ,בודאי אפשר לשכור בקי לבדוק כראוי כל עוף
ועוף לצאת מכל נדנוד חשש ,וכן סידרנו כאן ביוהנסבורג בשחיטה המהודרת שלנו בודקים כל
עוף ועוף בצומת הגידין ובריאות".
אם יש רוב טריפות בצוה"ג בודאי אין להקל בלי בדיקה:
וכותב עוד "ומתברר בבדיקות שלפעמים יש רוב טרפות בצומת הגידין ,ותלוי בזמן בשנה והמשק,
ובודאי בכה"ג אין להקל כלל בלי בדיקה ,ולכן הנהגנו לבדוק כל עוף ועוף כאן בצומת הגידים
והריאה".

ו

הנה המלכים
נועדו
א שמועס פונעם
שר התורה הגאון
רבי מאיר בראנדסדארפער זי”ע
מיט יבדלט”א ידידו עוז כ”ק
אדמו”ר מסאטמאר שליט”א
בנוגע צומת הגידין
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