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  ד"בס

  כשרותכל ספרי קובץ 

  ב"יחלק 

  שער כללי

  ע"בזכות אבותי ורבותי הקדושים זיעלי ' ל בחמלת ה"הו

ו"ק האלמין יצ"אבדק, שלום יהודה גראס' הק  
 

ב"חלק י  
  ספרים 4

ס שיצאו לאור נגד מפקיעי 'קול קורא: ' הפקעת שערים חלק א:'אספר 
תי דינים דארצות יצא לאור על ידי התאחדות ב. שערים בכשרות המאכלים

  .ו"שבט תשמ, ברוקלין נוא יארק, הברית
שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ', כשרות הבשר כהלכתו חלק א :אספר 

  ולמשגיח במשחטות גסות ועופות
ומורה דרך לבעל מכשיר  שאלון',בכשרות הבשר כהלכתו חלק : בספר 

  .ולמשגיח במשחטות גסות ועופות
הספר להוכיח את העובדות  מטרת,בשר גלאט כשר בזמן הזה: גספר 

גישת  .ב. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. א: דלהלן
איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות 

. ד. נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה טרור. ג. הבשר
ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר "והאדמורי חלק מתוך רשימת הרבנים



 ב 

ס "א בעמח"מדעברעצין שליט צ"טרור נגד הגה. ה. בהמה בארצות הברית
  .חלקים 'ת באר משה ט"שו

בו יבואר עד . שחיטה,  פרק ששה ושלשים- ו"שבט מוסר פרק ל: דספר 
כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות  כמה

גם יבואר בו גודל . ישראל באכילת נבילות וטריפות אתולהכשיל , לישראל
וגם כן עם , זולת לצדיק גמור, ושנה האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא

  בשבת טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם. שמירה מעולה
  
  

 

















































The Kashrut of meat according to the Halacha 
 

Questionnaire and guide to the responsible 
of Kashrut of oxen and poultry 

 
The following questionnaire is general and a 

more detailed one can still be constructed 
 
 
In the book Daat Torah (Hilchot Shechita Yore Deah 18:38) it relates how 
one Rabbi testified that he saw in an old parchment, signed by more than 
100 Rabbanim with the Beit Yoseph ztk’l at their head that they decided 
and instituted that the slaughtering knife must be checked by two Schotim 
and Bodkim and it also said that the one who breaks the fence will be 
beaten by a snake, and this takana also appears in the Simla Chadasha 
(18:20) and in the Peri Megadim (18:19) and in the Sheelot u Tshuvot of 
the Maharik and in the Sheelot u Tshuvot of the Maharam Schick (Yore 
Deah, siman 8) and it is not in the power of any person to annul this 
Takana and if he does he belongs to those about whom it says: “Cursed be 
the person who will not keep…” look in the Peri Megadim (Yore Deah 
siman 13) and Darche Teshuvah (a, 215) 
 
1-           How many animals do they kill on average per hour? __________ What’s 
the most you slaughter per hour?___________. 
 
2- Who checks the knives? The Shochet?____________The 
Mashgiach?____________  Someone else?______________ 
 
3 -        How many checks (Bedikot) do they perform before the beginning of the 
Shechita?__________________ 
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