
 

  

תשע"ז - שופטיםפרשת 

 ויחיד בתביעה מיוחדת לפי מצבוכל יחיד  שופט ודןהקב"ה 
 .(ט"ז י"ח )דבריםשעריך",  בכל לך תיתן ושוטרים "שופטים

 ר למה נכתבה.מיותרת היא, וצריך ביאויש להעיר שלכאורה תיבת "לך" 
וביארו בזה בעלי המוסר, שכוונת הכתוב להורות שעל כל יחיד ויחיד 

זהו  –ל מצבו, ומיהו השופט מישראל לעשות את עצמו כשופט ושוטר ע
של כל אחד ואחד, שאם רק יתבונן באמת על מצבו ויעשה עצמו  שכלו

כשופט לדון את עצמו, אזי יראה כמה הוא צריך לתקן את עצמו, ומיהו 
זהו ה"יראת שמים", שיראת שמים ויראת העונש כופה את האדם  –השוטר 

 ללכת בדרך התורה.
ים והשערים שיצר הקב"ה בגוף ומה שנאמר "בשעריך" הכוונה לפתח

האדם, וכמו הפה שצריך האדם להשים עצמו כשופט ושוטר לבדוק אם 
יוצא משער פיו דיבורי תורה או דברים בטלים, וכמו כן על שער האוזן צריך 

 לבדוק אם נכנס בו רק מה שמותר לשמוע, וכיו"ב.
יוסף קטנן  ,אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"איתא )בר"ר צ"ג י'( ובמדרש 

א הקדוש ברוך ויבלכששל שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, 
ע"כ, ומבואר  ,"על אחת כמה וכמההוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, 

 לפי מצבו.והיינו  –בלשון המדרש שהקב"ה דן כל אחד ואחד לפי מה שהוא 
לשמים לא ישאלו אותי  שאבואומספרים על הרבי ר' זושא זי"ע שאמר "כ

 ."רבי זושאלמה לא הייתה הבעש"ט, אלא ישאלו אותי מדוע לא היית 
הרבה עשו כרבי שמעון בן ")ברכות ל"ה ב( גמרא מאמר ה פירשו הספרים אתוכן 

עשות אחריו כפי להידמות לרשב"י ולשהרבה רצו , "יוחאי ולא עלתה בידם
 שיו, ולכן לא עלתה בידם כיון שאין כח ביד האדם להידמות לאדם אחר,מע

ועל כל אחד לשאוף לקיים את חיובו כפי מה שהוא ולא להידמות לצדיק 
ועל זה אנו מתפללים בכל יום "ותן חלקינו בתורתך", והיינו           אחר.

שנזכה למלא את תפקידנו ולמלאות את חלקינו בתורה הקדושה כראוי, 
שלכל אחד ניתן חלק מסוים בתורה הקדושה כפי שורש נשמתו, ועליו 

  להשלים את חלקו ולא לנסות להידמות לאחרים.

 תפקיד היהודי להתעלות ולא להישאר על עמדו
בזה ע"ד רמז, פירשו      )ט"ז, כ"ב(.אלוהיך",  שנא ה' אשר מצבה לך תקים "ולא

והיינו עומד מוצב על מקומו בלא  -שהאדם לא יהא במצב של "מציבה" 
להתקדם, כי דבר זה הקב"ה שנא, ותפקיד היהודי הוא להתקדם ולהתעלות 

וידוע שזהו החילוק בין .    מידי יום ביומו, ולא להישאר על מקומו הראשון
אדם למלאך, שמלאך כיון שאין לו ניסיונות הוא נקרא "עומד", שהרי בכל 

מקיים את רצון ה' ושליחותו, אבל האדם שהוא  –יום הוא נשאר באותו דרגה 
אינו נקרא  "עומד" אלא "הולך", כי מאחר שיש לו בחירה להתגבר על 
הקשיים והניסיונות, אזי בכל התגברות הוא מתקדם הלאה, ותמיד בכל 
משך ימי חיי האדם מוטל על האדם להתעלות ולהתקדם ולא להישאר על 

דראש השנה הקרב ובא, הקב"ה ביום הדין  -ועוד מעט    מקומו הראשון.   
יבדוק את כל אחד האם הוא אכן התקדם בשנה האחרונה, ויעביר לפניו את 
כל מצב האדם בשנה האחרונה, היאך היה נראה לפני שנה, והיאך הוא נראה 

 עכשיו, ועפי"ז ייפסק דינו.

 כח השפעת ראיית חילול שבת לפעול קרירות אצל האדם
ערת הרע מקרבך", ד כל העם באחרונה וב"יד העדים תהיה בו בראשונה וי

דבר נפלא פירש בזה הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל, ש"ובערת הרע      )י"ז ז'(.
מקרבך" הכוונה לעדים, שכיון שהם ראו חילול שבת נתקרר אצלם חומר 
האיסור של חילול שבת, שהרי כל איש ישראל מתחנך מקטנותו על גודל 

שרואה העד איך אדם מתוך עם  חומרת חילול שבת שהוא בסקילה, וכאן
ישראל מחלל שבת וממשיך לחיות כרגיל, מתקרר אצלו עי"ז הפחד 

כדי שיוקיעו  - מהחטא, ולכן אמרה תורה יד העדים תהיה בו בראשונה
על ידי שישתתפו הם בפועל בעונש החוטא, יתבער מליבם מחשבה זו, כי 

על ידי ש –וזהו טבע מכוחות הנפש      מקרבם הקרירות שנשתרש בליבם.
ראיית עבירה מתקרר אצלו חומר העבירה, ואשרי האיש שזוכה לגור בין 

ראיית אדם ו רואה חילול שבת או שאר עבירות, ובאמת אפילו חרדים ואינ
רשע פועל רושם רע על הרואה, כי בראייתו נכנס לאדם מושגים על רשעות 

כ"ח ע"א( )בגמ' במגילה ת בעולם הזה גם ברשעות, ווביכול אפשר לחיוכ –

"אסור להסתכל על פני אדם רשע", ואמנם דברי הגמ' שם זהו  איתא:
 ,(וכמוש"כ הגרעק"א שם בגהש"ס)בהסתכלות מתוך התבוננות ולא בראיה בעלמא, 

אבל קדושי עליון היו נזהרים לא רק בהסתכלות ממש אלא גם בראיה 
ון שהרגישו שגם ראיה בעלמא משפיעה קרירות על נפשם בעלמא, כי

והוי עובדא       שכביכול אפשר לחיות בעולם הזה גם ברשעות. -הקדושה 
בהגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע שהשליכוהו פעם לבית הסהר, והעמידוהו 
למשפט, והגה"ק מהרי"ל לא הסכים להרים פניו בשעת המשפט לראות את 

י אדם רשע, ואף שהזהירוהו ואמרו לו שאם פני השופט כדי שלא לראות פנ
כעוס עליו ולגזור עליו הרגיש שהוא מבזה אותו וליעשה כן, עלול השופט ל

ולא  –מאסר עולם, מ"מ לא הסכים לראותו, וסמך על הקב"ה שיושיע אותו 
ולרוב התמיהה, לבסוף השופט         יפסיד ממה שלא ראה פני אדם רשע.

 אמר שהוא רואה שמדובר באדם רציני שעקשן על העקרונות שלו,
והמאסר לא יאיים עליו, ולכן צריך להוציאו מיד מבית הסהר, ופסק שעליו 

ומשם לארץ ישראל, וזכו בני  -לצאת מרוסיה מיד, וב"ה נסע לפאריז 
 היישוב היהודי בארץ ישראל לחיות בצילו וליהנות מאור תורתו.

 שמירת התורה בטהרתה הוא רק בהעתקה מפי חכמי התורה
הזאת על ספר  והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה"

להעתיק שהמלך צריך  מבואר כאן בפסוק      )י"ז, י"ח(.", מלפני הכהנים הלוים
תורה שהיה לפני הכהנים הלוויים, ספר המתוך תורה הספר לעצמו את 

ושבים סנהדראות היהראשי  שהיה מונח אצלמהספר תורה  והכוונה
כמו והלוויים", הכהנים הסנהדרין בתואר "שופטי התורה מכנה את כי ] בלשכת הגזית,

, "הלויים ובאת אל הכהנים ',קמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה"וט( -)דברים י"ז, חשנאמר 
יורו משפטיך ליעקב "נאמר כמו שיושבים בסנהדרין, ושהיו  וכנראה משום שהיו הרבה מהם

"ומגיהין אותו מספר  (סנהדרין פ"ב ה"ו)אמרו בירושלמי וכך  ,["ותורתך לישראל
ספר תורה הלכות מ ג)פ"ברמב"ם , ונפסק עים ואחד"עזרה על פי בית דין של שב

 ."ומגיהין אותו מספר העזרה על פי ב"ד הגדול"( אה"
הספר תורה שהיה לפני בי"ד הגדול, יש וטעם הדבר שצריך להעתיק אותו מ

]וכן תר ששייך. המדוקדק ביו תורה הספרהיה שהוא לפרש על דרך הפשט 
 פירש הרלב"ג כאן[.

המלך צריך לכתוב ספר שהדבר  טעםדהנה   אמנם נראה לפרש בזה עוד,
בהמשך וכמפורש  ,שמור את דיני התורהזכור לכדי שיהוא  תורה לעצמו

ר את כל דברי ויו לשמוקאל ה'למען ילמד ליראה את "( ט"ז, י"י)הפסוקים 
אי אלא שבכתיבת התורה ", תםוקים האלה לעשוהתורה הזאת ואת הח

שהרי גם המינים והאפיקורסים מביאים ראיה מהתורה  אפשר לומר די,
ולכן דרשה להם, מתאים כפי שלפרשה את התורה ומסלפים  –דבריהם ל

 –תורה שהספר תורה של המלך יהיה במקור טהור מועתק מהסנהדרין 
התורה שבלשכת הגזית שמהם תצא תורה והוראה לישראל, כדי חכמי 

שהמלך יידע תמיד שפירוש התורה תלוייה בחכמי התורה בלבד, ואין 
זהו הוראה ו  ה אלא בכפוף לפירושם של חכמי התורה.להוציא דינים מהתור

לכפוף עצמם לחכמי התורה ולקבל את שצריכים  ישראל לראשי קהילות
 שמהם בלבד תצא הוראה לישראל לדעת איך לנהוג למעשה!הוראתם, 

 על האדם לנהוג כפי מדרגותיו 
 )י"ז, כ'(.ל", מן המצוה ימין ושמאלבלתי סור "

מבואר שהזהירה תורה את המלך שלא יסור לא לימין ולא לשמאל, והנה 
יפחית מדיני התורה שלא  –האזהרה לא לסור לצד שמאל מבוארת היטב 

 ח"ו, אך ראוי להבין למה הדגישה תורה שהמלך לא יסור גם לא לצד ימין.
שכיון שהוא בעל מעמד מכובד, יש לו להתנהג עלול לדמות, המלך ונראה ש

יותר משאר העם, והוא כדי לבלוט בהנהגותיו המיוחדות  מיוחדתבדרך 
מראה את עצמו כצדיק בשעה שאינו כן, ולכן הזהירה תורה שלא יסור גם 

שהוא במדריגתו באמת, ולא יראה עצמו  שינהג כפיוהיינו  –לא לצד ימין 
 במדריגות הללו. חי באמתכצדיק יותר מידי בשעה שאינו 

 תביעת הקב"ה מאתנו על ילדי ישראל שנתקלקלו
     '(.א, א"כ) ",פל בשדהותן לך לרשתה נויך נוקאל ה'כי ימצא חלל באדמה אשר "

ו"נהרגו" מחיי המצוות, וכמו  שנתקלקלורמז יש בפסוק זה לילדי ישראל 
"גדול עוד  "רשעים בחייהם קרואים מתים", ואמרו)ברכות י"ח ע"ב( שאמרו חז"ל 

ויצאו לא נודע מי הוא האשם, " -" לא נודע מי הכהוו"המחטיאו יותר מההורגו", 
את האחריות היות שהם  זקני וגדולי הדורהקב"ה תובע מ", פטיךוזקניך וש

וכי  -ידינו לא שפכה , וכמו שפירש"י לקמן על הפסוק "אחראים על כל ישראל
עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם, אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא 

שזקני הדור ", ורמז הוא לאותם חללים שנפלו מדרך התורה לויה מזונות ובלא
להם ולהעמיד  -הרוחניים  'מזונותיהם'את למלאות להם צריכים היו נתבעים ש

מה ועד"ז יש לפרש הרמז       מוסדות ללימוד התורה ולשמירה מפגעי הרחוב.
מר א" ", ופירש"ינחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרעם את העגלה ב"שעורפי

א עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות ותערף במקום שאינו עושה ותב ב"ה,הק
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", ורמז יש בזה כפר על הריגתו של זה שלא הניחוהו לעשות פירותפירות, ל
, אלא לאותם חללים שנפלו מדרך התורה, שהקב"ה תובע אותנו לא רק עליהם

ת שומרי אחריהם שהיו יכולים להיודורותיהם  עלוהיינו  -יהם פירותגם על 
 .מולידים בנים רחוקים מדרך התורה התקלקלו הםש ע"יתורה, ועכשיו 

  מכתב רבינו שליט"א אודות העופות
 .יום חמישי ב' אלול תשע"ז בס"ד

אל אוכלים זה עופות שכל בית ישראודות מה שמערערים לאחרונה על ה
על  לא נתברר מסורתשוטוענים , עשרות שנים בכל מקומות מושבותיהם

בריהם ולכן לד[, ]המכונים פטמיםעופות שלנו ם אבות השה הרוקהקורני"ש ועל 
מעופות בלי מסורת, יש לאסור את כל העופות שלנו לאכילה כיון שנולדו 

 יש לחשוש שמא עושים הכלאות בעופות מזנים אחריםועוד טוענים ש
, ומה עוד שלדבריהם יש שינוי בצורת העוף טהור שלא נודע מסורת עליהם

רוצים ועל כן  העוף החדשה, בשנים האחרונות, ואין לנו מסורת על צורת
למצוא תחליף לעוף המקובל אצלינו, ולהתחיל לאכול מעתה רק עוף הם 

מזן אחר המכונה "בראקל" שלפי דבריהם עדיין לא הוכלא, ומשתדלים 
 לגדלם ולהפיצם לתוך בית ישראל.     

ובכללם גם גדולי וצדיקי  -כיון שנהגו כל בית ישראל בר, ראשית דהנה 
ר מספיק זה לכשעצמו כב ,אכול את העופות המקובלים אצלינול -עולם 

ועל ישראל עם כל חס ושלום מלפקפק על בכדי להכשיר את העופות, ו
, נכשלו באכילת עוף טמאולומר שכולם גדולים וצדיקים במשך הרבה שנים 

 העופות האםאין לנו להיכנס במשא ומתן על כן וממסורת, גם דיף עדבר זה ו
הם כשרים, אך  מדועלנו אלא לדון לדון אין  באנואלא אם או לא, כשרים 

כולו בכל מקומות מושבותיהם המציאות בוודאי ברורה שכלל ישראל 
 בראשות גדולי וצדיקי עולם לא נכשלו באכילת עופות טמאים.

הגו ישראל להחזיקם שעופות שנ )שו"ת משיב דבר ח"ב סי כ"ב( נצי"בה כתבכבר ו
תדע א נודע מה מקורם, וכלשונו שם: "בחזקת טהרה, יש להתירם גם אם ל

עליהם בשעה  שהיתר העוף אינדיק שאנו אוכלין היו הרבה מערערים
יש וגם עוד היום מסורת על כשרותם,  ולא היה]מהודו[ שהביאום מאינדיא 

משום מחמירים ופורשים מהם, ומ"מ כבר נהגו להיתר ואין פוצה פה, והוא 
עם חר שמאוגם כאן  ,ם", עיי"שר הוחזקו להיתרא ואין ראיה לאסרשכב

הרי זה גופא נחשב בטהרה זה שנים רבות,  לנות שוהעופאת ישראל החזיקו 
ידי שנה הכלאות הנעשים משטוענים על ומה         ועדיף ממסורת. כמסורת

 ביררתי הדבר אצל גדולי המומחיםבעופות מזנים אחרים שאינם ידועים, 
לא נעשים הכלאות מזנים אחרים שבתוקף טוענים והם , ל"בארץ ובחו

כלל מקום  איןזאת לדברי המומחים מלבד וידועים לנו, עופות המלבד ה
טמא להכליא אפשר אם גם , כי עופות טמאים ממשהכלאות ב לחשוש
מצד ולכן , ין זה רווחוולדות, אבל אימהם  להוליד וולדות יו בכדייחדוטהור 

 .שוף טמא ממעופות בתולדת עהלות את מציאות אין מקום לתה
ומה שטוענים העוררים שיש שינוי בצורת העוף שלנו מצורת העוף שהיה 

, החדשם אין לנו מסורת להכשיר את העוף בצורתו הנראה בעבר, ולדבריה
זה  טהור עוףעי קאמינא שאין שום שינוי בצורת דע ששקר בפיהם, דביוד

ן בארץ ובחו"ל שאי יהודים זקניםכשרות ו העידו לפני מומחישנים רבות, ו
הגדלת החלקים הנאכלים בגובה הרגלים ווהשינוי ] ,שום שינוי בצורת עוף טהור

הפרו מהמיעוט הזה גם פעם במיעוט העופות המצויים בינינו, וכדו', היה בעוף ו
 אין זה שינוי בצורת העוף הטהור[.פ ", ועכבשיטות ידועות ות רביםוהרבו עופ

*** 
עוף זה לא לדבריהם לפי שעוף הגדל בבלגיה הנקרא "בראקל", ב[ ולגבי ה

, ומשווקים את בשרו לאכילה, ויש מהם שגם אוכלים ביצים רק הוכלא
ו כמה שוחטים שמעידים ששחטמ עדויותמביאים הם הנה מביצי עוף זה, 

אצל אחד מהשוחטים ביררתי  אבליש לזה מסורת, בריהם לדעוף כזה ולכן 
לא זה היה העוף שהיה מצוי בכל , ואמר לי שששחט עוף זה שהעידו

בדק וחקר האם המדינה, אלא כאשר ממנו לשוחטו היה שוחט, ושאלתי 
ו בלא דרישה וחקירה, עליו אם הוא כשר או ששחט מכל מה שהביאו לפני

, ופשוט שאין זה בגדר מסורת, ששחט בלא שום בדיקה וחקירהוהשיב 
שבמדינה שלמה אוכלים אותו בקבלה מאבותיהם, כדווקא דמסורת היינו 

 ולא כשיש איזה שוחטים שהזדמן לידם לשחוט עוף כזה.
מה ששחטו לפעמים, הוברר שגם ולאחר מכן ביררנו אצל שוחטים אחרים, 

לא היה אלא עוף אחר הדומה לו במראהו החיצוני, והוא הנקרא "בלדי", 
 באמתכיון שהם  מטעה לחשוב שהוא העוף הבלאדיבמראהו הבראקל ו

ביניהם, כפי באמת ישנם שינויים רבים  אבל, דומים במראיתם הכללי
לא אוכל ושינויים רבים בין הבלאדי לבראקל,  שנתברר לי מכמה מומחים

. מהבלאדיהיכנס לכל הפרטים כי רבים הם, אך זה וודאי שהבראקל שונה ל
ואינו מיישר עצמו אחר כך כדוגמת העופות  חולק את רגליובראקל שהגם יש אומרים ]ו

 .[הם הם מיישרים עצמם לאחר זמן מועטשלנו שגם כאשר חולקים את רגלי
היטב את  יםהמכירבתחום זה,  המתמחיםמומחים מספר וביררנו אצל 

עופות הבלאדי ידול פתחות גתהמכירים את אף ו ,לצורותיו השונותבלאדי ה
 שינוייםה הםולדברי שנה האחרונות, שישים  -במהלך חמישים  זה באיזור
שני אינם רק שינויים קלים, אלא הם במהותם בראקל להבלאדי שבין 

הבראקל יותר שמבנה הגוף בכגון  ,שינוייםהרבה  יניהםויש ב, עופות שונים

מוארכות הם בראקל נוצות ה, וגם קרבמתאים לצורת עופות גבוה ווצר 
המעוף וגם גולה האופיינית לעופות עם מסורת, וצרות ללא הסיומת הע

שמשקלו ן גורהל]ובשונה מעוף יחס למשקלו, ותר גבוה משאר עופות בשלו י
 וגם זנבו מוארך יותר מעוף הבלאדי,מועט, וגובה המעוף מותאם למשקלו[, 

  הבלאדי.עוף בשרו מובצבע והוא שונה גם בטעם 
שהוא , נשחט בירושלים ובארץ ישראלהיה לא עצמו עוף הבראקל בש ,דעו

להתמעט מאוד התחיל לפני קרוב למאה שנה ו ,היה מצוי באיזור בלגיה
לא נשארו אלא עופות ולפני כארבעים שנה , חדהכבסכנת ההוכרז כעוף ו

, ולאחר מכן החלו לגדלו בשנית, והיה מצוי מעופות אלובכל העולם בודדים 
וכל המעידים על ראיית בראקל בארץ, לא ראו אלא  באיזור בלגיה,

שהוא מקום גופא בבלגיה ומאידך,  ,לאלו המכונים בלדי תרנגולים דומים
מסורת בבלגיה על  שאין שום בפני יושבי בלגיה, גידול הבראקל, העידו 

    אכילת הבראקל. 
 ל לנדא"הגרמי בדק גםוהדבר פשוט וברור שאסור לאכול עוף הבראקל, ולכן 

 ודין העוף ,והכריז עליו לאיסור ומצא שאין שום היתר המציאות א"שליט
, שבלא מסורת ברורה דינו כעוף טמא)יו"ד ח"ב סי' מ"ה( כמפורש בדברי חיים 

 .הוא באיסורו עומד י ישראל יתירוו כל גדולואפיל
חיטה אצלינו, שכל שוחט שישחט עוף כזה, הוא נפסל בכך לשראוי לתקן ו

וראוי לכל יכול להיות משגיח כשרות אצלינו, וכל מי שאוכל מעוף זה, אינו 
זמינים מיהא עליו לבדוק בשעה ש, שאם חלילה יתפשט הדבר אחד לדעת

 שאין מאכילים אותו מעוף זה.במיוחד בבני ברק[ ו]אותו לאכול אצל אחרים, 
ולפני כשבוע שחטו באשדוד כשבעת אלפים עופות מעוף ה"בראקל", וזה 

וטוענים  -ביצי הבראקל לאכילה ביוקר  כמה שנים שהם כבר מוכרים את
שזה מהודר, ולכן אני קורא לרבנים ואדמורי"ם בארץ ובגולה, להכריז 
שהעופות והביצים שלנו כשרים ומהודרים, ובית ישראל אינם נכשלים ח"ו 

 בטריפות, ומכח התורה"ק אוסרים לאכול ולהאכיל את העוף החדש.
*** 

ל חוטאים, אומרים שעם ישרא לקטרגהשטן בא בשעה שומבואר בזוה"ק ש
המקטרגים על  רבניםמוהוא יורד למטה ומביא מה ששומע לו הבא עדים, 

חשש, והקב"ה נהנה  ולכן ראוי לנו לפרסם האמת שאין כאן נדנודישראל, 
האדמו"ר משאץ הרה"צ רבי שלום בלונדון ראיתי אצל ו     בניו לא חטאו.ש

וכשיטת  גמור היה תקיף בדעתו שמצות מכונה הם חמץ, שמוסקוויץ זצ"ל
אך מ"מ אחר ימי הפסח היה מעמיד על זצ"ל, מצאנז ה"דברי חיים"  הגה"ק

אמנם זה מוחזק אצלינו שולחנו מצות מכונה, והיה אומר "לפני הפסח 
, אך עכשיו לאחר הפסח חלילה לי לומר שיהודים אכלו חמץ, כחמץ גמור

ורות שאין לה ועמידם על שולחנהולכן , ""יהודים אינם אוכלים חמץ" ח"וש
ה"דברי  בעל בהגה"קהוי עובדא ו          .בזה חשש חמץ שעבר עליו הפסח

מרן "ל שהגיע לארץ בשנת השמיטה, וביקר אצל וקזצ יואל" מסאטמאר
כל מחוץ לארץ את עמו  וסיפר לו שהביא הגאון רבי ראובן בענגיס זצ"ל,

, ואפילו חלב לקח עמו, ושאל אותו הרב בענגיס זצ"ל מה עניין חלב אכלומ
כשם שאין שותים בפסח חלב של בהמה שאכלה חמץ, שושביעית, והשיב 

לא לשתות חלב בהמה שאכלה ספיחי שביעית, וכיון יש לחוש שכך גם 
, ולכן החלב נאסר בשתיה שבארץ ישראל הפרות אוכלות ספיחי שביעית,

הקול יצא בירושלים שהרה"ק מסאטמאר                 .הביא עמו חלב מחו"ל
לאוזני אף  ו הדברים, והגיעארץ ישראל בשביעית חלבשתיית זצ"ל אוסר 

בית מאחר שנהגו כל "רגז מאוד ואמר,  זצ"לל, ומרן מרן הגאון דבריסק זצ"
, ובפרט בדבר אחר מנהג ישראל אין להרהרלשתות את החלב ישראל 

לאוזני הרה"ק דברי מרן הגרי"ז זצ"ל  וכשהגיע, ו"משקה הנוגע לחיי נפש
הרבה עוגמת נפש, ושלח מיד הצטער מאוד והיה לו זצ"ל, מסאטמאר 

ת שניהם שווה שאין להרהר על מנהג שדעזצ"ל בריסק להודיע להגאון ד
ביא עמו טפלו עליו עלילות שקר, ורק משום שבלא"ה הכל ישראל, ובחינם 

 על מנהג כל ישראל.ח"ו גם חלב, אבל לא פקפק עמו "ל, הביא ומאכלו מח
פירות הגויים זמן הבית יוסף נחלקו המנהגים אם צריך לעשר ידוע שבו

שאין מעשרים פירות של נכרי, והבית רובם נהגו כהרמב"ם ו, גוישגמרם 
את חכמי צפת, כינס יחד ויוסף שמע שיחידים מחמירים בזה כשיטת התוס', 

 כל ימי עולם לא יעשר אדם לקוח מהגוישמתא שעוד ווגזרו בנידוי חרם 
יעשה לעצמו שכל אחד  , שלא ניתנה תורה להיעשות כשני תורותלחומרא

ולא כמו היום , נגד מה שפשט בכל ישראלבפרהסיה חומרות כרצונו 
       .בית ישראל קדושים שנכשלו ונכשליןשמטילים מום 

רו שעם ישראל לא עבשיש לרבנים ובתי דינים ואדמורי"ם לפרסם ו
והעופות שלנו כשרים ומהודרים, , מאכלות אסורותח"ו על אכילת 

ובזכות זה הקב"ה יגן עלינו ונזכה בקרוב ועוף הבראקל אסור באכילה, 
"ךמשה שטרנבו      לקבל פני משיח צדקינו.


