
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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מובא ביערות דבש שיוחנן כהן גדול נעשה צדוקי אחר שמוש בכהונה 
שמונים שנה, מחמת שנכשל בשוגג במאכל איסור.

שומו שמים!!!
איש קדוש שנכנס בקדשי קדשים, מקום השראת השכינה ולא ניזק פ' 
שנים, כל התפלות של כלל ישראל וכפרתן נתקבלו על ידו, אף על פי כן 

כיון שנכשל, רק בשוגג, פעם אחת בימי זקנתו נעשה צדוקי. 
יראי שמים  ז'( כותב שהוא ראה הרבה  סי'  )יו"ד חלק א'  הדברי חיים בשו"ת 
שהיו  אחרים  שוחטים  שוחטים,  שנהיו  לאחר  שהתקלקלו  תורה  ולומדי 
רח"ל,  עזבו את הדת  בגרמניה  ולכן הרבה קהלות  אותם,  קלים קלקלו 

)שו"ת דברי חיים שם(

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי |  פרשת ויחי | יא טבת
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

בסכין  דרק מזה לדייק אפשר היה לכאורה  עכ "ל.
למטה, בסכין בדיעבד רק כשרה  שחיטתו נאמר נעוץ

לכתחילה. גם כשר  אפשר  תלוש  בסכין אבל

דמוכחאולם ח' בס "ק  שכתב הש"ך  הבין כן לא
דבר בשום נעץ שלא בתלושה  דגם  ופוסקים בש"ס
בכהאי  בדיעבד מותר למעלה הבהמה צוואר אפילו
דורס  אינו מסתמא בידו הסכין שתופס כיון  גוונא

למטה) שהוא  מיהו (אע "פ  דלכתחילה מש"ס  ומשמע
העוף  בצוואר  לכתחילה לחוש יש בעוף וגם אסור,

עכ"ל . בידו. תלושה הסכין אפילו למעלה

הש "ך והנה שמש "כ לומר  הש"ך , על  חולק הפר"ח 
רק  כשר  למעלה ובהמה  למטה תלושה שבסכין
הוא הברייתא דלשון הגמרא. משמעות  אינו בדיעבד ,
סכין  בין וכו' למטה סכין בין וכו' שוחטין בכל
בצוואר במחובר  והוא לכתחילה. משמע למעלה,
קושיית תמצית זוהי  למעלה. בצוואר ובתלוש למטה
הפר"ח טעמא ומהאי בפמ "ג, וכדהובאה הפר"ח,
בסכין  למעלה  בצוואר לכתחילה להכשיר  רוצה

תלוש.

על אמנם הוא הש"ך שדברי  האחרונים כתבו כבר 
ירוחם ורבנו הרשב"א הראשונים: הפוסקים פי 
שדייק  מה הפר "ח קושיית  בישוב והאריכו כן, שכתבו

לכתחילה. שהוא שוחטין בכל  מלשון

הש "ך הפלתי  ליישב ונדחק להפר"ח לדינא  מודה
הסכין  על הבהמה הצוואר  במעביר רק מיירי שהוא
שור והתבואת דמי . שפיר סכין במעביר  אבל התלוש,
אחר חידוש שמחדש אלא בכך, מודה אינו  ושמ"ח
שהבהמה שכל כפשוטו, מתפרש וודאי  שהש"ך
שהברייתא אלא בדיעבד, הוא למטה והסכין עומדת 
להכביד  יכולה ואינה למעלה קשורה שהבהמה מיירי 
תלויה שהבהמה רש"י מש"כ על וסמך הסכין, על 
זה. לפי  הסוגיא ליישב  אופנים בכמה ונדחק  באוויר,

ושכן אבל  כפשוטם, הש"ך דברי מקיים הפמ"ג
על  הסוגיא  התוס'פשטות מש"כ לפי לעיל, מש"כ פי

למעלה בסכין דמחובר שהסיפא שכמו בהכרח

המשך בעלון הבא
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 MESIRAH-מסירה 
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 עמודים

 הלכות מסירה מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

 קיצור דיני חרם איסורי חרם ח"ו.כדי להציל את הרבים ממכשול 1

81 

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור 
הליכה לערכאות והמסתעף לזה, מהגאון הגדול רבי 
מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל 

ולבסוף  מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד.
נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב 

 שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]
מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר 

 שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות.

ט מעושה ג
משנה  –בערכאות 

 הלכות

8 

אחר  -מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב 
מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות על ידי 

עלקטעריק שאק, ועל ידי מומרים מחזיקי הולכי 
הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל 

זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות 
הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים ולגזול 

להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, 
 רבנים גאונים שליט"א. 19בחתימת 

תשובה נגד גט 
מעושה באונס 

 גמור בלילה

1 

אלה הרב נחום ראזענבערג מכתב מעניין ששלח בימים 
במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל 
נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ 

 אדר תשס"ד. 545מפנים חדשו' גליון 

רב המקוואות 
מוחה על 
שהאחים 

מאר מסאט
מתדיינים 

בערכאות של 
 עובד כוכבים.

 

50יובל שנים של פעילות המערכה



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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו
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הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת מותר(קעפעל  ,
הטוב הכי לשוחט רק [וזה לשעה, עופות 600 רק לשחוט
את להכשיר אולי יכולים ובה"מ גדול בדעיבד ורק המומחה
250מ יותר לשחוט אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה],
9001200 שוחטים בארץ כאן והאמת לשעה, מכסימום

ביד. העוף כל את לבד אוחז כשהשוחט לשעה,

שהגו במקום ביד העוף כל את אוחז השוחט בארץ יכאן
שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד וממילא זה, את יאחז
וטריפות נבילות ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה
ירושלמי] על ספר [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר
רע ענין עוד וכותב:  התורה על חיבורו של בהקדמה
השו"ב ראשי, שערות תסמר אשר הזאת בהעיר ראיתי
שו"ב ויש ששוחטים. העופות נוצות בעצמם מורטים
ומורטים עופות אלפים ב' עד עש"ק ו' ה' ביום ששוחטים
ויש לאכול, שלו הידיים נלאו קודש שבת ובליל הנוצות,
שב"ק בלילי פיו לתוך הכף תחבו ביתם בני אשר מהם

נבילה לאכול, שחיטתו הלא  הכף לאחוז  כח לו היה  לא כי
אסורין והכלים  של,גמורה  בטנם  נתפגלו  וכך  כך  בין

ר "ל וטריפה  בנבילה  שיתפלל יהודים  עד חז "ל  ואמרו  ,
יכנסו  שלא  יתפלל  מעיו  לתוך תורה  דברי שיכנסו  אדם 
אסורים דברים שנכנס כיון כי מעיו , לתוך  אסורים דברים 
לכל  ר"ל  התאוה  ונתגברה  היהדות  רוח  הוברח  מעיו  לתוך 
בגרם וכ "ז  תשובה , לעשות  שקשה  עד  תועבה  דבר
להבחין, ואין ורעים טובים הארצות  מכל  שנקבצו  המדינה 

עכ "ל ].

כך זה  את עשו  למה  העוף הסיבה  את  יאחז שהשוחט  ,
קטנה , בשחיטה  רק  זה  אבל  להלכה , טובה  היתה  ביד 
[וגם הכשרות , על  בתים בעלי הם הרבנים  שלא  ומכיון 
והבעיות  הסיבות  כל  את  יודעים  אינם הרבנים
היה  לא  שהוא  מכיון טרף , ומה  כשר , מה  והמכשולות ,
על  הכל  שיבין כדי הדברים  בכל  לבד  עסק  ולא  שוחט 
בספר לערך, שנה  80 לפני שוחט  שכתב  כמו  בוריה ,
ועושה  בעצמו  שוחט  אינו  הרב  שאם והשחיטה , השוחט 
בכלל  מבין ולא  ידיעה  שום לו  אין בכשרות  הפעולות  כל 
בכלל  להם איכפת  שלא  שחיטות  וישנם כשר?] מה 
טרף , אם בין כשר אם  בין הרבה  ושוחטים הכשרות ,
לא שהשחיטה  מכיון העופות , את  בזול  ממילא  ומוכרים
שכל  ידוע  וזה  המחירים , על  תחרות  ונהיה  הרבה , עולה 
נעשה  וכך מאוד, קשה  הפרנסה  כי בזול , מחפש  אחד 

טריפות . מאכילי של  השרשרת 

דבר הבעל  עשה  עודמה  לשחוט  יתחילו  שכולם כדי
בחומרא , אותם  תפס  לשעה , עופות  יותר ועוד  יותר 

אי ולא  לבד, העוף  את  מחזיק  דבר ,שהשוחט  לבעל  לו  כפת 
את  שמחייבים  מפני וטריפות , נבילות  הכל  ממילא  כי
לשחוט , אדם  לבן שאפשר ממה  יותר  לשחוט  השוחטים 
להמשיך צריך  פרנסה  בגלל  והשוחט  הרגשה , לו  שיהיה 

      
         

  

        


       


       
        
          
        



        

      
       
       

     

        
   

        
       

 

       
    

        
  





     

       
        
         

  

       
        



       
        



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

דפפ"ד,  השו"ב  לפסול  רצה  זלה"ה  אדלער  נתן  ר'   .20
ולהכניע החותם של הסטרא אחרא השורה על השובי"ם 

הפסולים בסוד על חרבך תחי'

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

הרב יהודה מלבר

ב"ה, יום ג' פ׳ תצוה, ז' אדר א תשל"ח
לכבוד הה"ג המופלג המפואר בש"ט הרב שלום גראס שליט"א.

הנני שולח לכבודו טשעק ע"ס 5 דולר בעד ספרו "זבחו זבחי צדק" ששלח 
אלי ואברכהו בהצלחה רבה "ויפוצו מעיינותיו חוצה" להרמת קרן התורה 

ולומדיה.
 בכבוד רב
יהודה מלבר

בבראשית  שכתוב  כמו הבריאה, בתחלת  הקדושה בתורה
שכתוב כמו הבריאה  בשעת מיד תנאי והיה  לעיל  הנזכר רבה 

לעיל הנזכר יקר .בכלי

הקודשומעתה והרוח ההם, הצירופים  מוכנים היו כבר
היו  אשר הצירופים אותם  ישראל  לחכמי גילה

הבריאה ". מתחלת מוכנים

בשבתונקדים לברכה זכרונם חכמינו דאמרו  מה (פח ,עוד

דין א) השמעת  משמים  דכתיב מאי  חזקיה אמר
למה  שקטה  ואם  שקטה , למה יראה אם ושקטה, יראה ָָארץ
יראה, ולמה שקטה, ולבסוף יראה בתחילה אלא  ָָיראה ,
ויהי  ערב  ויהי דכתיב  מאי לקיש  ריש  דאמר  לקיש  כדריש 
הקדוש שהתנה מלמד לי, למה יתירה  ה"א הששי יום בקר
ישראל אם להם, ואמר  בראשית מעשה  עם  הוא ברוך 
מחזיר אני לאו ואם  מתקיימין, אתם התורה  את מקבלים

ובוהו. לתוהו  אתכם

שכבר  אחר כי  לעולם, שניהם  בין  טרופים נתננו  ולא  ית' ד' ריחם 
בין גם  אותם  לטרוף גמרו  לא  אמנם  כנזכר, בידיהם  אותנו טרפו 
האנוסים ענין וזהו ושלום. חס  תקוה לנו  היתה לא  אז כי שניהם ,
ולרבבות  לאלפים  ישראל לדת שחזרו  "ומפורטוגאל" "מספרד"
שאין מה ת"ל. ביניהם אבודים  גוים נשארו  ולא ידם מתחת ויצאו 
קשות  צרות ישראל  את להצר שעתידין ישמעאל  בגלות כן
לברכה  זכרונם רבותינו  בשם לעיל  כנזכר כמותם נראו  לא ומשונות
ואין נעשה, מה נדע לא אנחנו כן ואם  ישמעאל , שמו  נקרא  שלכן
שיושיענו יתברך הגדול בשמו  שנבטח  זולתי אחרת תקוה לנו

בטחוננ  סיבת  כלומר וכו ', ד'" בשם  "עזרנו  שאמר וזה בומידם, ו 
כי ונודע  הארץ. ואת השמים  את עשה אשר שהוא  לפי הוא , יתברך
שכתבו כמו  התורה את שיקיימו  ישראל בשביל אלא  בראם לא
התורה  בשביל וכו ' ברא  בראשית על לברכה זכרונם רבותינו 
"אם שכתוב וכמו  ראשית, שנקראו  ישראל ובשביל ראשית, שנקרא
הוא  מוכרח  כן  ואם וכו '", שמים חקות ולילה יומם בריתי  לא
כדי בימינו  במהרה העתידה שלימה גאולה ויגאלנו מידם  שיעזרנו
ידי על  זולתי קיום  להם  אין כי כנזכר, ולארץ לשמים קיום שיהיה

הקדושים. דבריו  כאן עד ישראל,

יהודה  בערי ישמע עוד בכפליים, ינחמנו הוא ברוך והקדוש 
של כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים  ובחוצות 
זרע  בספה"ק שכתב וכמו  יפ"ה, יעלה והזיווג  בו 'ה', י 'ה' זיווג
אינשי דאמרי האי על עלינו יגן  זכותו  מראפשיץ מהרה"ק קודש 
בספרים דכתבו  הוא , דהכוונה יפה, יעלה שהזיווג החתונה בשעת
בשתי יהי"ה לאותיות ב"ה הוי' שם ישתנה לעתיד כי הקדושים
צ "ה  למספר יעלה יהי"ה אדנ"י שמות השני של והשילוב יודי"ן,
המשיח ביאת  את יקרב שזיווגם שמברכים  וזהו יפ"ה, תיבת כמנין

בב"א . יפ"ה, כמספר השמות זיווג יעלה ואז


