
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

דבר המערכת

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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למקום ממקום נזרק הריאה  בדיקת למקום הבהמה  שמגיע  עד  השחיטה  לאחר יג )

סירכות, לניתוק חוששין פוסקים והרבה  הגוים הלוי,ע "י  מהרש "ם ,שבט  שו "ת  (עי '

.וש "א)

רואין הריאה  בדיקת  אצל  ואם הרבה  לחתיכות  ונחתך נחלק  הבהמה  גוף יד )

ולוקחין טועין הנטרף זו בהמה  חלקי אחר  שבחיפוש מצוי טריפה  זו  שבהמה 
כשר. בחזקת במקומו נשאר והנטרף אחרת 

החיפזון חוץכמו  ובדיקת פנים, בדיקת  הריאה , בדיקת  עם  מרובות  בעיות  טו)

מהר! מהר! נא! נא ! הצועקים הגוים טירדת   בורי' על  המלאכה  והבהלה ידיעת 
ועוד. פה , בעל  הסירכות  הבדיקה זכרון במלאכתן .ע"י שנתעכבים

הרבה  להטריף  גדול  נסיון הבהמות  אצל  צורך )טז) לשחוט(במקום שא "א  כיון 
אחד  בשעה  גדולה  כמות  יותר)במציאות  וכ "ש  בשעה  מאות  ב ' הריעותות(פי ' וגם

מהוגנת שאינה  בריאה ,שחיטה  סירכות  כמו  בהו קושימצוי הצוארוגם לכלוך  (מחמת 

לכך ) הגורמת  מטריפיןהשחיטה כאשר מרה  צועק  ובעה "ב  הכוסות, בבית יתדות 

הרבה .

בהמה כל  שבשחיטת  גדולים  מאות  ב ' בשם הב "י כת "י  בשם הדע"ת לדעת  יז)
עפ "י ואינו  הריאה  בודקין ושנים  הסכין בודקין  ושניהם שוחטים ב ' עומדים יהיו 

ועוד )רוב  הפלאה , ד "ח, שי "ק , מהר"ם להחת "ס , גם  זה  .(ודבר 

הגרש"ק  לדעת מטבחיים(בתקנותיו )יח ) בבתי  להמצא השור לבעל  אסור
שם. ובודקין  ששוחטין

ה שרואין,יט) במה  הבנה  להם  אין  הרבנים כל  כמעט כי  כ "כ מעולה  אינה  השגחה 
להיות שרוצה  כמי  הבדיקה  מחאכת בפועל  ללמוד  צריך טוב  משגיח  ולהיות 

שנה )בודק כשלושים  זו במלאכה  שעוסק  זקן ובודק  שוחט  .(עדות 

רק גמור מבין להיות  לו  א"א בזה  דגם  אינו כאילו שחיטה  אצל  הרב  השגחת כ )
היום שעוסקים הסיסטע "ם ובאותו ממש  ידיו בפועל  בה  ועסק שחיטה  ה ' בלומד

הנ"ל) מפי  זה  ותבין )(גם  בזה  באריכות  טובה  שמירה  בקו ' לק ' .(ועיין 

תקועות יתידות למצוא  המצוי דמועט  בדיקה  צריכין  הכוסות ובית  ההמסס  כא)
בהן.

בארה "ב , בפרט בעווה"ר מאד  ונפרץ הנזנח  החלב  ניקור דאורייתא)כב ) כרת  .(והוא 

לראות לזמן מזמן  ההולכין מיוחדים רבנים  איזה  יש הבהמות  שחיטת אצל  כג)

הבנתם ) החנות(לפי הכוונה(בוטשע "ר)אבל  אין פלוני  מרב  השגחה  עליה  שיש 
המטבחיים, בית מפתן על  דרכו לא  מהם  דרוב  ובדיקה  השחיטה  פלוני רב  שראה 
אין וגם רחוק , שהמקום גדול  הדרך טלטול  דיש פעם חד  רק  הי' דרכו ואפילו
שהשגחתם מאד טועה  השחיטה  על  כמפקחים עליהם  והסומכין  הרבה , מבינים

בחנות. הנעשה  והדחה  מליחה  על  רק
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שושנים ולקט הגנים בין וירד החיים עם חסד עשה כי 
קרן  להרים הספרים האוצר  בבית גנוזים היה אשר
השחיטות עניני בכל נתיבות דרכי להכין  התורה
הענין  מקור  ובינה  בחכמה  עמו את לרעות ובדיקות
על  הענין את להבין  חכמתו מאור  עליהם ולהופיע
ימים שיאריך  לו  יעזור אלוקים ה' אומר  והננו בורי',
תורה יגדיל קץ, אין ולשלום המשרה למרבה טובים

אוהבו. ונפש  הרוממה נפשו כחפץ  תורתו ויאדיר

והנשא. הרם כערכו ומוקירו מכבדו
יצ יצ יצ יצ """"ו ו ו ו  מקעזמארק מקעזמארק מקעזמארק מקעזמארק  גרינבורג גרינבורג גרינבורג גרינבורג  מאיר מאיר מאיר מאיר  הק הק הק הק '''' הההה',',',', לעבדי לעבדי לעבדי לעבדי  עבד עבד עבד עבד 

נו–ז מכתב

ירו"ם פה לפ "ק, תש"נ שלח פ' ועש"ק בס "ד ,
תובב"א עיה"ק 

אתרלכל בכל די  החשובים הג' והרבנים אחב "י 
יחיו  עליהם ה' ואתר

ועוד הריני כיהודה הגאונים הרבנים עם מצטרף
מימי  הנהוגה  מהשחיטה דבר  שום לשנות שלא לקרא
קטנם אשר  הגאונים  ע"י שנוסדה מנהגי' ובכל  קדם 
לזוז  שלא חיזוק צריכין דבריהם ואין ממתנינו עבה 
בידו  שיש מי וכל קל, ממנהג אף  יוד  של כקוצו

יהי'. ברוך השחיטה למען לעשות

תש"נ  שלח פ ' ועש"ק  היום שמי  חתמתי  ולראי '
ירו"ם עיה"ק פה לפ"ק

שאול שאול שאול שאול  אבאאבאאבאאבא ציוציוציוציו בבבצדקה צדקה צדקה צדקה ב יאודהיאודהיאודהיאודה

נח  מכתב 

בית אברכים כולל ראש  זילברשטיין שלמה הרב 
בני–ברק גור  דחסידי ורב להוראה תלמוד

ושחט לס' תמוז  ב' ב"ה,

המפורסםכבוד הגאון הרב מאז היקר  ידידי 
ליברמן  בונם שמחה כש"ת החסיד מהו"ר לשול"ת 

שליט"א

חידושיםראיתי  ובהם השחיטה" "בשבילי ספרו
הנפלאים, בחיבוריו גברא איתמחי וכבר  מפז , יקרים

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

רעפאר או  חרדי  שוחט
שנחלקו  מיו  הגאוני תקנת  על שעברו  שוחטי טו )
 שנקראו  ליראי מפלגות לשתי באונגאר היהודי
מאז ושטאטוסקווא, ,רעפארמיי או ,אורתודוקסי
שעזבו  השוחטי לאסור המשמר על הדור  גדולי עמדו

התחרטו הי כ שאחרי הג וכו', ברעפאר ודבקו ראי
,היראי של בקהלות  להשתמש  נתקבלו לא מעשיה על
אחר שנתחברו  אונגריא חכמי של שו"ת ספרי בכל כמעט
והשתמשו  בזה, פסקי תמצא הזה היו עד תר"ל שנת

כט.)בדחז"ל ישתמשו (מנחות לא חוניו  בית  ששמשו  כהני"
איסורי מיני בכל ונאסרו  "שבירושלי שו"ת במקדש  (עי '

בית  ושו"ת תשובות, כמה ביור "ד  חיי מחנה ושו"ת חיור"ד  שי"ק  מהר "מ

כח  ח "ב  יצחק  יד נג, יור"ד ח "ב יצחק  בית ובשו "ת סופר. כתב  שו"ת הלל.

שו"ת  תשו'. כמה ערוגה "ב  שו"ת ג, יור "ד  לבש"מ  עא, יט , דעניא אפרקסתא 

פרהש"ד) שו"ת ד ', סי ' בריסק  .מהר "מ 
הקבלה נתבטלה  לנעלאבי שנשכר  בעת שוחט  כל טז)
כדעת נבילה ושחיטתו  קבלה בלי כשוחט  והו "ל שלו 

כ"ד סעי' א' סי' אליעזרהשמ "ח  מרדכי  הרב של (ממכתבו

קודש) כתבי בס' נדפס  סג"ל מוואראנוב ,  מנח הרב וכששמע
אחת לקהלה הל קבלה ממנו  שקיבל שהשו"ב פאלאק
שנת הקבלה כי  הודיע  האורתודקסי אגודת את  שעזבה

ומבוטלת  בטלה מכבר  נ"ג)לו  ד ש).

סימני מכיר ואינו שוחט
הסכי אור לשיעור רמז  מצינו בזה  ושחטת בקרא יז )

י"ד בגימ ' "בזה"  שכ אצבעות , ח .)י "ד יור"ד בבית(רמ"א  וכ'
ש)הלל בגליו ק"ק (נדפס דמתא שו"ב הי' חורפי בימי והנה 

 אור שיעור על  והרמז  הסימ יודע הי' ולא דליטא בריסק
יעקב  מוהר"ר  הגדול הרב והעבירו  אצבעות י"ד הסכי
בהמה או עו שו ישחוט  שלא יו שלשי עד אב"ד ז"ל
בבאה"ט ע"ש  בע"פ. הזה הרמז יודע  הי' שלא מאחר 

בקו"א. בפר"ח  וע"ע . בנימי ובגבול

הקצב ישחוט שלא תקנה
שתי ה הבשר  ושוחט הבשר מוכר שהקצב העני כל חי)
חורבנות שנעשו הזמ במש אבל .נפרדי עניני
כ"ד: או ' פ "א חולי הרא"ש  לשו והיל התפרדו,
היו  בימיה כי  לחכ סכי מראי  שאי נהגו "והאידנא
בכל  נהוג והשתא  כדאמרי '... בעצמ שוחטי הקצבי
אנשי וממני לקצבי מאמיני שאי ישראל  גלות 
כבוד  חכמי מחלו ולה והבדיקה השחיטה על ידועי
החכ בדיקת נתבטל כ  ומתו וזהירי זריזי  ה כי

בביתו. השוחט  אד וא לגמרי 

מקהל הממונה רק ישחוט לא
שו ישחוט שלא קשות  וגרירות  בחרמי השתמשו יט )



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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מצב הכשרות בימינו
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ענה זקני ואמר, אם תצא מהילדה לא כאן, רק מיד כשתבוא 
לביתה, אני מבטיחך שאושיב מיד עשרה יהודים שילמדו 
בשבילך משניות שנה תמימה, ותהי' לך מזה טובה גדולה.

כתום זקני זצ"ל את דבריו, אמרו הגבאים אל אבי הילדה, 
לביתך  לנסוע  אתה  ויכול  להושיעך  הבטיח  הרב  הנה 
כמעט  והדלת  זקני  מחדר  ובתו  האב  יצאו  אך  לשלום. 
את  בכוח  ודחפה  הילדה  חזרה  פתאום  אחריהם,  שנסגרה 
משונה  איום  וקול  צירה,  על  ברעש  שהסתובבה  הדלת 
נאר  זאל  מען  מגרונה:  פרץ  ומוזר  משונה  במרר  ומיילל 
נישט פארגעסן צו לערנען. אחרי רבות בשנים כשאבי ז"ל 
סיפר לי המעשה סיים, הקולות המשונים עדיין מצלצלים 

באזני כאלו עכשיו שמעתים.

למדרגת ועולה מתתקנת צדיק ידי על בהכשר השחיטה
נפש איזה בה מגלגול יש אם ובפרט מדבר. חי בעל

פסוק כוונת דזהו א ')שחטא. מכם(ויקרא  יקריב כי אדם
שמקריב בהמה אותה יקריב כי אדם כלומר לה', קרבן
למדרגת שעולה לה' קרבן שמקריבם ידי על מכם, נעשה

אדם.

אדם אומרו: טעם הוא ברוך הקדוש אומר הכוונה, או
שיש משום הקרבן, ענין על שצויתי כלומר, יקריב, כי
שעל לקרבו, אמרתי לכן ובעוף, בבהמה מכם מגולגלים
מתקרב, לה' השוחט מהכהן וכוונה בהכשר שחיטה ידי
הבקר מן הבהמה מן אמרתי: זה ומטעם לה', קרבן וזהו

קרבנכם. את תקריבו הצאן ומן

ישעיה הנביא מתרעם זה כ "ב )ובהפך בפסוק:(בסימן 
וש ששון בשרוהנה אכול צאן ושחוט בקר הרוג מחה

ה' באזני ונגלה נמות. מחר כי ושתו אכול יין, ושתות
על מתרעם תמיתון. עד לכם הזה העון יכופר אם צבאות,
שוחטים היו בעבירות לבם ובשמחת שבששון הרשעים,
היו שכן וכיון המשגל. תאות להרבות יין ושותים בשר
דרך שחיטה הצאן ושוהטים ממש, הריגה הבקר הורגים
ולרמוז נקימה. דרך חבירו את השוחט זה כרשע נקימה,
הרוג שאמר: כמו בקר, גבי הריגה לשון נקט זה, על
אם כי בהכשר, אינו צאן גבי דשחיטה שתבין כדי בקר,
אכול באומרם: כן ועושים פגום, בסכין נקימה שחיטת
למה למות, מעותדים שאנו וכיון נמות, מחר כי ושתו

הבהמה. מיתת על אםנחוש צבאות, ה' באזני ונגלה
להם הזה העון ולאיכופר  הריגה , דרך  הבהמה  ששחטו ,

שיתגלגלו זו, במיתה  הם  ימותון  עד לתקנה  רחמו
ואחר  שעשה , בצער  שירגיש  כדי  נהרגת , ותהיה  בבהמה 

שחיטה . בהכשר  ויתכפר  אחרת  בבהמה  יכנס כך 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
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שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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מב
מאשר בתודה קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

יהי כן ה' עמכם להפיץ תורה ברבים והיה זה שכרכם.

בברכת התורה.

רפאל כדיר צבאן.
רב נתיבות

אלה דברינו ויהיו בו, שרוי שהוא הצער מן ולגאלו המזיקים של הקלע
לפניך בזכרנו  עליו מידותיך על  רחמיך  ויגולו  עליו לפניך סנגוריה דברי

רחמים. של מדות י"ג

הנביא.אחר מיכה של מידות וי"ג ה ' מידות י "ג החכם  אמר  כך
וגו' מני גברו עוונות "דברי  הפסוקים : את ואמר הוסיף  עוד
הפסוק את וגו'", אלי עבדיך כל  וירדו  וגו' ותקרב תבחר אשרי
לו כשאמר  לצאת. לרוח קרא כך ואחר פעמים שלוש אמר האחרון
ומן  האשה של השמאלית  רגלה התרוממה השלישית  בפעם  לצאת
עליכם" "שלום בצאתה: וצעקה  הרוח  יצאה רגלה של הקטנה האצבע
רגע ובאותו פעמים שלוש החכם קרא לשלום" "לך פעמים. שלוש 
הנוכחים. של בפניהם במבוכה והביטה עיניה  פקחה האשה, התישבה
זכרה ולא ידעה לא  שכן בלחש שאלה כאן?" אלה  עושים  "מה
והודתה ושתתה אכלה  כשהתאוששה, לה . ארע  אשר מכל מאומה
התכ"ו שנת תמוז כ "ו חמישי יום  יום, באותו הגדול . הנס על לה'

שמו רר ' החכם וכתבו  המעשה הבאיםהיה לדורות למזכרת ויטאל אל 
בישראל. אלוקים יש כי ידעו למען 

י: פרק שלישי מאמר חיים " "נשמת מספר 

יותר מעשה  מתקרב  האדם כי להיות תוב"ב, צפת בק"ק שהיה גדול
ואחר  נפשו עצת אחר  מללכת והרגשתו גופו  הנאת אל
בעבור  מכל , בכל והמדקדקים המאמינים ואף התורה , והישרת הדרכת 
את בליבו יקבע  ומי מי השכל, כפי נרגשים אינם הבא העולם עניני  כי
ופשע , רשע צד מכל עצמו להבדיל רושם לו שיעשה כדי  הצדדים  כל 
לכן  לזה, זוכה אדם כל ולא במעשה, הן  במחשבה הן  בדיבור הן 

פת ללא ונשאר  רכושו כל את הפסיד  הוא במחשבתו
יהיה תירוץ איזה נורא . בדחקות  חיתה וביתו לחם.
מנקדימון  למדתם לא מדוע אותם כשישאלו לעשירים
לפחות שזהו האפשרויות, לפי לתת  שחייבים גוריון  בן
הגר"א". מ"אגרת  שציטטנו כפי מההכנסות  20% חומש

גוריון,וזה בן נקדימון כמו ועשירים צדיקים בשביל רק 
גדולים חטאים חטא שהוא בנפשו שיודע מי אך
כפי  ואונן ער של החטא נעורים" ב"חטאת במיוחד 
שמים, בידי  מיתה  זה בשביל חייבים בתורה שכתוב 
זה ועל וישב בפרשת  שכתוב  כפי נפטרו  הם זה  ובשביל
שלקנות נפשו בעד  יתן לו יש  אשר  כל בספרים כתוב
נאמר  לא זה ועל רכושו כל את  אדם נותן הנפש את 
מותר  רק מחומש " יותר יבזבז אל "המבזבז חז"ל המאמר

ראה הרכוש  כל את אפילו פט "ז)לתת איגה"ק .(תניא 
לעמבערגדבר בהעיר  לחסידים כנסיות  שבבתי ידוע 

לעצמם חציו רכושם את  מחלקים העשירים  היו
וכן  צרכיהם, בכל להם עזרו מזה וחוץ  לעניים, וחצים
היו  שאם ספק  ואין בעיר, שהיו הארגונים לכל עזרו
מאפשרים היו רק הם בבנקים , הכסף  את  שומרים
ידי  על אבל בכספיהם, ולעסוק להמשיך לגוים
בעניני  כספם את השקיעו הם העניים עם שהתחלקו
העתידיים לחיים הון צוברים הרווחים ושם שמים
אצל בתרא בבבא חז"ל שאמרו כמו עדן, בגן הנצחיים

עדן. בגן למעלה  הונו שגנז המלך  מונבז
היכן ובזה נורמליים בזמנים יותר או פחות  היה

בשנים, מאות  במקומות  גרים היו שיהודים 
לחמם בפת מתחלקים היהודים היו המקומות באותם

הפסוק את  בידעם  כספים לאגור חיפשו ז)ולא לט, (תהלים

ע "ה המלך שדוד  היכן אוספם", מי ידע  ולא "יצבור
בשביל יודע ואינו כספים האוסף הטיפש האדם אומר
העשירים, היהודים את  שואלים אנו זאת , עושה הוא מי
הילדים בשביל המליונים , את צוברים אתם מי בשביל
להם יהיה עשירים  שיהיו יהיה מזלם אם  והנכדים,
כשהעולם כאלה, בזמנים ובמיוחד לך, שיש כפי בדיוק
הוא מתי יודע אינו אחד שאף  אטום, פצצת בפני עומד 
ואם קיים, הזה העולם הצדקה בזכות ובאמת יתפוצץ ,
הבנקים, בכספות הכסף  את אוחזים  אתם  למה כן
למוסדות אותם ותמסרו המליונים, את מידכם  תוציאו
הגאולה את  לקרב תזכו  זה ובזכות והחסד, התורה
הדבר  ושזה רב , כה  זמן לה מחכים שאנו השלמה
ח"ו  מקאטאסטרופה העולם  את להציל שיכול היחידי


