
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

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

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

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

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

גדול ונסיון כשנפגם, וחלק , חד להעמידה  שקשה  מאוד  גדול  סכין  לה  יש  א )

קטן. פגם לה  ביש להחליקה  לטרוח 

והרבנים גדול , אורך  לבדוק צריכים וגם חריפתה  קשה לרוב כהוגן בדיקתה  ב )
חריפתה . מחמת  הסכין על  היטב  הציפורן לדחוק  מתייראין מפקחים

שבודקין כיון  קצר בזמן  מתקלקל  צפורנם  בהמה  בשחיטת  העוסקים  שוחטים ג )
יום. בכל  למאות  בהמות  ושוחטים  וארוך חד סכין  ממש , בהמה  כל  אחר

ועפר בחול   החורף בימות  בפרט   מלוכלכים הבהמות  צוארי לכלוכית ד ) (ונשאר

במים ) הצואר הדחת  אחר  לוגם  שניתן זמן  לנצל  צריך והשוחט מיד  הסכין ופוגם
לשחיטה  שחיטה  בין  עיף )לנוח  יהי ' כמ "פ(שלא עובדים ולפ"ז  סכינים , להעמיד

סכינין. בהעמדת  בהשחיטה וחלק  רצופיםחלק  שעות  וט' ח '

הרבה יפול  שיכולשלא  מה  כל  מעלה  לצד  לשחוט מדקדקין  בהמה  בשחיטת  ה )
כידוע. הגרמות  וגורמת  הראש, לחלק בשר 

להרגיש וקשה  הבהמה  לא הסכין  רק בידו  תופס השוחט  אין  הבהמה  בשחיטת ו )

ודרסה , שהייה  ואחרונים )לפעמים שמ "ח  .(ועי '

השחיטה לאחר טריפה  מצאו  או  השחיטה , אצל  נתנבל  כאשר הבהמה  אצל  ז)
גוף הכשרים, הראשים  בין  הראש  החלקים יתערבו שלא  יתירה  זהירות  נצרך

אחר. למקום ניתנת חלק  כל  כי ועוד , השאר עם הבהמה 

חתך צורכי  ולשאר חלב  שם שמחובר חלקים נפרדיםלחתיכת סכינים אין ח )
סכינין ) ג' צריך  .(ובחולין הטבח

לכו"ע. מה "ת בהמה  שחיטת  ט)

וגם ביד להרגיש  וצריכין  רובן  נשחטו  אם  שחיטה  לאחר הסימנים  בדיקת י )
ב השחיטהלראות  אחר מיד ובבהמה  הסימנים ב ' רוב  עכ"פ  נשחטו  אם עינים 

בעינים לראות  שא "א  עד מרובה  בשטיפה  השחיטה  ממקום דם קשהשוטף (ועכ"פ 

והשוחטמאוד ) ידו  על שוטף דם של  גדול  ששטף בזמן נעשה  שביד  הרגשה  וגם 
בבדיקה , זה  מטעם מאוד ועי 'ממהר המהרי "ל , בשם  שהביא  ט"ז  ועי ' כ "ה , סי' שמ "ח  (עי'

עיי"ש . י "ד  סי ' כ "ס  שו"ת  ועי ' שמואל, ובזבח  זבח , בתורת 

מאד  וכבד הגדול  דבר הוא הבהמה  גוף ויותר)יא) אלף , פונט עד  מאות  ח' ואצל(לערך 
מקומות  השחיטה )הרבה  של  מעטאד "ע  השחיטה(לפי  באמצע  להכביד  הבהמה  יכול 

ודרסה , שהייה  וגורמת  הסכין על  הסכין  מן  שלמעלה  זבחיחלק ו ', סי ' שמ "ח  (עי'

כמה לידי  לבוא  עי "ז  ועלול סיים הזבח המנחת  כ "ד , סי ' דרכ "ת  ב ', סי ' חחיו "ד  הרד "ם  רצון ,שו"ת 

עיי"ש . חששות 

וגוי למטה  והראש  למעלה  ברגלים תלויין נשחטין הבהמות  מקומות  בכמה  יב )
האוסרין פוסקין הרבה  ויש תלוי'" "שחיטה  ונקרא  השחיטה , בעת בראש אוחז

משה )זה  אגרות  ושו"ת  וש "א  אלעזר פקודת  .(עי '
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כשרים שובי"ם שם שוחטים היום ועד הצליח, בידינו
הממשלה. התערבות בלי וכדת  כדין

הנהלתוהנה לפני לפנינו בא שנתיים כלפני 
אחד  שתדלן וקנדה" דארה "ב הרבנים ה"אגודת
הממשלה של תכניתה  לפנינו  והציע מלונדון,
השחיטה בענין שונים שינויים לעשות  האנגלית
לבטל  האופנים בכל להשתדל  מאתנו ובקש הכשרה,
שונים צעדים  לעשות והחלטנו הנוראה. הגזירה את

הענין אל לטובת הרבנים " ה"אגודת מכתב  את בספרו  (וראיתי 

שיצליחו ובברכה בענין, להשתדל  בלונדון שליט"א הגאונים הרבנים

בעזהשי "ת) הגזירה את רבניםלבטל  של  משלחת שלחנו וכן
וכן  בוואשינגטון  אנגלי' ממשלת צירי  אל ועסקנים

יארק. בניו
שיצאסוף ועמלו חלקו אשרי נשמע , הכל  דבר

להגן  זו קדש מערכת בראש ולעמוד  קדש במלחמת
ה' לעזרת ולבא במדינתם, כהלכה השחיטה על 
הרבים. את לזכות בעזרו יהי' הטוב וה' בגבורים,
חוצה מעיינותיו ויפוצו זכאי, ע"י זכות ומגלגלים
ימים שיאריך משמיא רעוא ויהא היקרים, בספריו
את לזכות עוד יזכה  והרחבה נחת ומתוך ושנים
במהרה נזכה אשר  עד תלה, על הדת ולהעמיד הרבים
ביג"צ  ע "י  לישרים אור  וזריחת הנפוצות לקיבוץ 

בב"א.
לגאולה מצפה ובלונ"ח הדושת"ה ידידו כעתירת

וישועה
תצ תצ תצ תצ """"ו ו ו ו   ברוקלי ברוקלי ברוקלי ברוקלי חופ חופ חופ חופ """"ק ק ק ק  הוניאד הוניאד הוניאד הוניאד  אבד אבד אבד אבד """"ק ק ק ק  איזראעל איזראעל איזראעל איזראעל  מאיר מאיר מאיר מאיר   אברה אברה אברה אברה הק הק הק הק ''''

נה  מכתב 

ברוקלין, יצ "ו קעזמארק אבדק "ק  גרינבורג מאיר
יע"א יארק נוא

תשנ"א ניסן כ "ה בספרה"ע י ' ג' יום בעזהי"ת
לפ"ק.

הגדול זכיתי  הגאון הרב  עם חדא בצוותא להיות 
השחיטה" "בשבילי היקר בחיבורו המפורסם
נאמרים דבריו  שכל  הדור גדולי  עליו  שמעידים
לו  תהיה וצדקה בתורה , לגדול  כראוי  ודעת  בהשכל
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

רק  , הע לעיני קלונו ולגלות  סרה בו מלדבר ברוחו 
כזאת הרואה אנכי ויאמר הבד"צ לפני מיד  לבא שמחויב
וא דבר  והעל פני נשיאת בלי חבירי  עשה וכזאת
השוחט יענש  ענוש   אחרי ע"י הדבר  ויודע יגיד לא

.המעלי ההוא

שורו על השור בעל  יעמוד לא
גאליציע מדינת  בכל בער שנה  מאה לפני תקנו ד)

שהשו  שבעת הדור גדולי כל חתמו  מוציא ועליה "ב 
לחוש יש  כי שורו על השור  בעל יעמוד לא לחו הריאה

כדת שלא להקל פני ישא  יור"דשהשו"ב   אפרי בית (שו"ת

ב 'מ "ח ) ספר  ח "א שו"מ  ושו"ת מלשונותח ', קטעי כמה ואצטט
בע"ז: הפוסקי
יצחק עולת י ')בס' או'  סו ע"ד כ "ה לקהלות(ד ואשרי וז "ל:

שג "כ להפשטה מיוחד ואיש  לשחיטה מטבחיי בית שיש 
שישראל  הג מאומה יודע השור  בעל ואי הריאה  מנפח 
הפסד מחמת  תליא בכיסא לב אעפ"כ ה קדושי

עכ"ל. וכו' ח "ו ישגה  פ  ממו והיזק
בעני הכל ותמצא  ממונו " על בהול יר"ש   ג" במדור  ועי'

.ולהל א ' מאו' זו תקנה

זצ"ל הגרש"ק שתיק בפת"ש)תקנות קמא  בטוטו"ד   נדפ)

על  הבדיקה אחר עד השחיטה מתחילת  משגיח  להיות  ה)
ולהיות לבדה, הסירכות  על אחד  ורואה ריעותות, שאר 

לסרכות. ואחד  ריעותות לשאר אחד שלחנות  שני
עומד. ולא  יושב יהי' סירכות  הבודק ו)

לקורעה. ולא בנחת  רק בזריזות ח "ו הסירכות קליפות  ז)
וכו'. מוהל יהי' לא  סירכות  קול

קליפה. דר יהי ' קטנה סירכא ג ח )
לתפוס  וחלילה ברוק, ולא  דוקא בפושרי הבדיקה ט )

וכו'. בידו האונא
עשרי יהיו רק במהירות  יהיו לא הסירכות בדיקות י)
וביר "ש במתינות הכל שיהי' כדי אחת לשעה בהמות
ואומ צבי  ר ' ושמו  אחד שו "ב  יש  פה"ק כי לי ותאמינו
שעות. ב' בהמות בעשרי ושוהה מחבריו  יותר  בבדיקות
ישחוט . ולא בלילות הרבה לשחוט  חלילה יו"ט  לפני יא)

יותר. ולא  בהמות משלשי יותר  ויבדוק
בהמות, מעשרה יותר בסכי לכ"א לשחוט  חלילה יב)
הידי כי  שאפשר  במה מזה יתרחק  סכיני בב'  וא
לבהמה. בהמה  בי סכי כ"א יראה וג חלושות , נעשות 
וכא סירכא יש   כא לפושט, לומר  חייב הבודק יג)

סירכא. יש 
שאפשר כמה בשוק בהליכה למעט השוחטי יראו יד )
בכל  הלכות שונה יהיו  רק אד ע  לה יהי' לא  ודבר

בפיו.  שגורי שיהיו לו השייכי ההלכות  .יו



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.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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זקני הק' מבאבוב אמר לו, אתה מענה ילדה מישראל שלא 
מבטיחך  אני  ממנה  תצא  אם  מעולם,  רע  שום  לך  עשתה 
תיקון,  לך  ויהי'  נשמתך  לתיקון  משניות  כאן  שילמדו 
יש  הילדה  על  ומיילל,  משתובב  בקול  צעק  הדיבוק  אבל 
להם רחמנות, אבל עלי אין מי שירחם. אמר לו זקני, אני 
ושוב  אלמוד.  בעצמי  אני  וגם  לתיקונך  שילמדו  מבטיחך 
נשמע קולו המשונה באמרו, כבר הבטיחו לי פעם ללמוד 

בשבילי ולא קיימו הבטחתם.

יותר ע"ש השערה, כחוט אפילו ולהחמיר לחזור נלאים
באורך.

בזה ושחטת שכתוב כמו  שחיטה, דיני בכל פה על נצטווה משה
 ואכלת

אמר  י "ב )וגם  כאשר (דברים  ומצאנך מבקרך וזבחת 
לומר צויתיך, חז "ל  בכלונתעוררו פה  על משה  שנצטוה 

שחיטה  שאולדיני אמר  כן ועל  י "ד ), בזה (ש "א ושחטתם
פה .ואכלתם על  שציום  ונראה 

 בנשי מביט הוא  אבל הבהמה, בכפיית מביט אינו  האכזרי השוחט
נפשות הלוקח כסמא"ל, אני שקול הגדול, הרב שאני  ראו 

לוקחים השחיטה : בני  עושים מה שמע בני, ועתה 
זקופה , בקומה  הבהמה  על  ועומדים  רמה , ביד  הסכין 
בידה כח  אין  כי עצמה , ומוסרת  ובוכה  מוטה  והבהמה 
מביט הוא אבל  הבהמה , בכפיית  מביט אינו אכזרי  ואותו
אני שקול  הגדול, הרב  שאני ראו ובהדיוטים , בנשים
המנות  רואה  כך  ואחר  נפשות , הלוקח  כסמא"ל ,
פנים בסבר  מקבלתם ואשתו בהם , ושמח  לו הנתונות 

ומתי הרביפות  ומעלת  מעלתנו ראו בשכנות , הרת 
תביאם לא אם  ימים, יאריכו וכה  יחיו כה  סמא "ל . הגדול 
הוא כמה וראה  הבט  כי  כמותם. הם  גם  להשחט  מעלתם 
לו ואמר  עגל באותו  חס  שלא ועל הקדוש , רבינו גדול 
הגינה לא  ותורתו  קשים , ביסורין  נתיסר  נוצרת  לכך 

פ "ה )עליו באורך(ב "מ  ע"ש לעניננו לשונו כאן עד ,
השם. נפלאות

לא  דא ,אלוקי צל יפגו שלא גמור, צדיק להיות השוחט  צרי
שחיטה אותה אז טהור, בלתי הוא  וא לבהמה , בהמה שוחט נמצא

משונה מיתה נקרא

שלא גמור , צדיק  להיות  השוחט  שצריך  מזה  העולה 
ונמצא כבהמה , נדמה  כן  לא  דאם  אלוקים , צלם יפגום 
הנביא מתרעם זה שעל  ונראה  לבהמה . בהמה  שוחט 

בפסוק  ס "ו )ישעיה  דכיון(ישעי' איש, מכה השור שוחט
כאלו השור שוחט שהיה דכל נמצא הגונים, בלתי שהיו
שאין כיון לשור, ממנו הפרש דאין משום ממש, איש מכה
לבד אין מהבהמה אדם מותר כי טהורה, נשמה בשוחט
והבהמה האדם טהורה נשמה ובלתי וכו', הטהורה הנשמה
כמוהו איש ששוחט שנמצא לזה, זה ישחט ולמה שוין,
הוא, טהור בלתי דכשהשוחט וכיון טהורה. נשמה בלתי
שאין מה משונה, מיתה לבהמה נקרא שחיטה אותה אז
ידי על כי תיקון שנקראת והגון, צדיק בהיותו כן



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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מכתבים למערכת
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מא
הנני לאשר בתודה קבלת ספרכם.

יה"ר שתזכו להפיץ מעינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.
בברכת התורה
הרב פנחס כובאני
רב אזורי לשרון הצפוני נתניה

כשנכנסלמחרת  החולה . של  ביתה אל ויטאל שמואל ר ' החכם חזר 
הצעירה האשה  ואת אותי הנך מצער "מדוע  הרוח: אמר
נענה מאוד בו שהפציר לאחר אכן לנו". לעזור בכחך יש והלא הזאת
בה יכנס ולא  האשה מגוף שיצא חמורה שבועה אותו והשביע החכם 
ולא למשפחתה ולא לה  להזיק  לא  ביציאתו ושיזהר לעולם עוד
להסתלק עליו צוה עוד אחר, יהודי לשום לא ואף  בקרבתה לעומדים
בקש  לבסוף עוונותיו. לו שיתכפרו עד לגיהנם ולעלות מצרים, מארץ 
"ביציאתך ממנו. שנדרש מה כל עשה שאכן אמת אות לו לתת ממנו
כך אחר  כדבריו. עשה והרוח החכם, עליו פקד ישראל" שמע אמור 
שונים פסוקים  איתם ואמר חכמים תלמידי לעשרה החכם קרא 
"יענך המזמורים: את הרוח  עם קרא גם הוא גדולים. ויחודים בכוונות
בכח  אנא וגו', עליון בסתר יושב וגו', נועם ויהי וגו', צרה ביום ה '
ענני  "בקראי  המזמור: את אמר כך  אחר שט"ן. קר"ע בשם  וכוון וכו'",
של נשמתו לתיקון מיוחדת  תפילה אמר ולבסוף וגו'", צדקי אלוקי

היוצאת. הרוח

הנכבדבשם ה ' אנא בגבורה. שמך וגדול אתה גדול המיוחד. הקל
והמבורך. והמרומם והמקודש והמפואר המהודר והנורא ,
בע "ב המתקף והמכוסה, הנעלם והנשגב , המיושר והחוקר, הבוחן
תפילות, המקבל זעקות, השומע  והטהור, הצח המיוחד, הקל שמות ,
בקשתי  את נא ועשה  תחינתי ואל  תפילתי אל אזנך הט בצרות. העונה 
שבתך ממכון השמים מן ה' נא שמע לפניך. ומתפלל  מבקש שאני
ומגולגל לפנינו שעומד פב"פ  הנקרא זה רוח  וברצון ברחמים וקבל
להוציאו ורוחו נפשו לתקן תפילתנו ותקבל  פב"פ, הנקראת זו  באשה
מכף  ורוחו נפשו ולמלט  גיהנם של בדינה ולהכניסה ההזה הגלגול מן

ביותר הגדולים מהצדיקים  היה  הוא והאיר, חזר  האור  היום, והעריב הכנסת

שנה) 12 ירושלים את לפרנס  עצמו  על  יוחנן שקיבל רבי אותה שאל ,
לא האם השיבה אביך ? כספי נעלמו להיכן זכאי, בן
כספו  את  ימלח מישהו שאם  זה, משל בירושלים אמרו
הרי  לכספו, מלח יחסר  לא האם צדקה , נותן ואינו
צדקה כשנותנים כך קיום, יהיה שלדבר עושה המלח
אחרת ובדרך קיום, לו שיהיה הכסף על שומר הוא
כספו  את  למלוח  שרוצה מי  חסד ", חסר ממון "מלח
לצדקה שיתן ידי על מכספו שיחסר  קיום, לו שיהיה

במקום)וחסד  רש"י .(ראה
שלהמשיך בכספו נהיה ומה  אותה, ושאל יוחנן רבי

אמרה זה , את  ואיבד זה בא השיבה , חמיך?
שלי, הכתובה על  חתמת כשאתה זוכר אתה רבי לו,
על כשחתמתי זוכר אני לתלמידיו יוחנן ר' ענה
מיליון  לתת  מתחייב אביה שצד  כתובה היה כתובתה

ליתן. מתחייב  שחותנה ממה חוץ דינרים
נקד שואלת האם הגמרא, נתן שם לא גוריון בן ימון

הולך  היה שכשהוא עליו מספרים הרי צדקה?
מקבלים העניים היו ובחזרה, המדרש  לבית מביתו
הרי  ביניהם, ומחלקים אותו מוכרים  היו רכוש ממנו
אמרה בתו מדוע כן ואם צדקה, נותן היה שהוא רואים
שהיא לעניים, הפכו הם ולכן צדקה נתנו לא שהם
הערבים, בהמות ליד  חיטה לאסוף  נאלצת  היתה 
ראה כשהוא בכה זכאי בן יוחנן שרבי מספרת  הגמרא
עושים שאתם היהודים אתם מאושרים ואמר , זאת
יכולה אינה בעולם אומה אף  ולכן מקום, של רצונו 
הקב "ה מקום, של רצונו עושים כשאין אך  להכחידכם,
לא שאביה אישר הוא ובכך  הערבים, לבהמות משליכם
האם השאלה נשאלת ולכן  הקב "ה, של רצונו את  עשה
הוא דבר של בסופו הרי שכזה, עונש  לו מגיע כך  בשל 

צדקה ? הרבה נתן
כך משיבה כל לא אך צדקה, נתן הוא נכון, הגמרא

את מביאה והגמרא לתת , יכל שהיה כפי
מעמיסים כך הגמל של הנשיאה  יכולת  שלפי האימרה,
שלו  היכולת כי העשיר, האדם  גם דבר אותו עליו,
בן  ונקדימון הצדקה, בעול לשאת חייב הוא לשאת

יכלתו. שהוא כפי נתן לא גוריון
העשיריםהגמרא  אל מדברת אלה בדברים בעצם

שעשירים איך  ומראה והמתנגדים, החסידים
נקדימון  כמו גדול  כך  כל  וצדיק  בטעות , לחיות  יכולים
הטעות ובשביל והותר, די נתן  שהוא שחשב גוריון בן


