
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.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת
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גלון מס'
246

השחיטה  בנושא  ורק  התורה,  מקצועות  בכל  ספרים  ואלפי  מאות  כתבתי   
פרסמתי יותר מאלף קונטרסים וספרים וקול קורא'ס, דיסקים ועוד, וחלק מהם 
70 מדינות בכל העולם, שכולם ידעו להינצל מאכילת חלב ודם,  נשלחו לערך 

שהוא איסור כרת רח"ל.

לכל ראשי הישיבות  נגדי, החלטתי לשלוח  גל התנגדות עזה  ועוררתי  מאחר 
בארה"ב ספרים המוכיחים את חפותי ואת אמיתות דברי, כדי שיוכלו לעורר 
אחרי  ובס"ד  וטריפות,  נבילות  באכילת  יכשלו  שלא  הישיבה  בחורי  את 
שחילקתי את הספרים בכל הישיבות והלכתי להגיד דרשות מישיבה לישיבה, 
גברה הקדושה ורבני הליטאים אסרו את הבשר של מפעל בוויינלאנד שהיה 

בהכשרם של התאחדות הרבנים )סאטמאר(, עד שהגיעו לפשיטת הרגל.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | י סיון | פרשת נשא

1
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

על  ולצעוק  לידע לב" על שם איש ש"ואין בגלל למה
הזה. הקדוש הצדיק את באמת הרג מי  האמת

אי ובאמת  באמת הקב"ה  את האוהב האדם כי
אדם בני  כשרואה מרה יצעק ולא יזעק  שלא אפשר
ונפשם ודמם גופם את ומפטמים בהקב"ה מורדים
אשר ר "ל, וטריפות נבילות של אכילות עם ונשמתם
ישראל , קדושת כל  תלוי בזה התורה גופי יסודי הן
כאילו  נחשבים הרי  כוחם  בכל  מוחים  אינם ואם

נבילות אוכלים הנ"ל )בעצמם בשע "ת כל (כמבואר כי ועוד
חבירו. בעד  ערב אחד

עמנו ומה מבני שרבים בראותינו לבנו יכאב מאוד
מצוות, ושומרי יום בכל  ג"פ  שמתפללים  אלו אפי '
בכל  ילדיהם נפש את גם ומפטמים במ"א נכשלים
שכך  לעינינו אוי  ונבילות, דטמאות פטומי מיני 
אינם ההשפעה שבעלי לבנו יכאב ומה רואות.
עליהם אסון ח"ו יביאו שלא  אחינו לבב את  מעוררים
מ"א וספיקי נבילות אכילות ידי על ישראל  כלל ועל 

הנ"ל . חיים דברי  ושו"ת ברמב"ם  כמבואר 

בספרוואסיים זי"ע "מהרש"ק " הקדוש (שו"תבדברי

ח "א) וזל "ק :טוטו"ד 

ידעו ללמד  כזה מעשה עוד יזדמן אולי לדורות דעת
בשני  בעליה את תחי ' החכמה ולקיים להתנהג איך 

" זה עולמות, זכות  לקדמנא יפוק שכיבנא כד  והלוואי
העולם" מן הזה הרעה שביערתי  כל מה יאבדו וכן
ממרום. רוח יערה ועלינו ד'. ככתבםאויביך הללו (דברים 

שר  הגאון שכתב  שערים בפתחי  ח "א טוטו"ד משו"ת נעתקו וכלשונם 

בארדיטשוב  מק"ק מעללים רע  השוחט  אודות זצ "ל מהרש"ק התורה

ולהעבירו) להרחיקו .שזכה

ועמלו על  חלקו אשרי נשמע, הכל דבר סוף כן 
זו  קדש מערכת בראש ולעמוד  קודש, במלחמת שיצא
ומבקש  ודורש במדינתם כהלכתה השחיטה על להגן
את ושישמרו ליושנה, ישראל  קדושת עטרת להחזיר 
מאכלות בעניני  ממכשולים ילדיהם ואת נפשם 
הרבים, את לזכות בעזרו יהיה הטוב וה' אסורות,
חוצה מעיינותיו ויפוצו זכאי, ע"י זכות ומגלגלים
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

שצרי לבדו לשחוט  שרוצה  שו"ב משפט חר הוא  שג רס "ה  ח "ה  מלכיאל

ביר "ש) .בדיקה 
רבני מאה חתמו הב"י דבימי ל"ח  או' ח "י סי' בדע"ת  יג)
וכו' הסכי את  שו"ב שני יבדקו שתמיד  הב "י   ובראש
בדע"ת  ש  הארי שהלא כ בעופות  דג נ'. ש ומדבריו
 שיי וזה  ,הסכי הוא בשחיטה החששות עיקר  כי לבאר 

בעופות.  ג
ג "כ נ' סה"ר סי' ח "ה מלכיאל דברי בשוחט  יד )
יש העופות בשחיטת גדול עסק שיש  דבמקומות 
ושו"ב  השחיטה, על לעמוד   שני דוקא להעמיד
שלו  יר "ש אחר בדיקה צרי לבדו לשחוט   שמסכי

ע"ש . שלימה, אינו  שודאי
 צרי דעתה ל"ג ס"ק בשפ"ז  ח "י סי' אברה בית בס' טו )
רבו  בזה"ז  כי הסירכות  מיעו אצל ג"כ להיות החכ
לוי ' בתי בשו"ת העלו ועפי "ז ע"ש , בזה, ג המתפרצי
שנתרבו  דבימינו  שחיטה, ער .חזו עוד ובס' כ"ד , סי'
אחד ביו ששוחטי ע"י  העופות  בשחיטת  ג  הפרצי
ש ג מאד , עלולה  והמכשול אחד  במקו למאות  עופות 
על  ולפקח הסכי לבדוק ומומחה  חכ להעמיד  צרי

ע"ש . , העניני שאר
שהשוחטי בוקארעשט  בעיר תיק "המלבי טו *)
ואחר קוד לזה זה שחיטה של סכי להראות  מחוייבי
ונפסל  פסולה, שחיטתו  ע "ז שיעבור  וכל השחיטה,

ק "ז )עולמית  אלעזר יד  .(שו"ת
תקנת בעני אורחא אגב  כ' ק"ד ד לב  חמדת  ובס' טז)
הוא, דתקנה  הפוסקי מד ' שעולה דלפ"מ שוחטי שני
ידקדק  היחידי שהשוחט  סמ על להקל ירצה אפילו א"כ
.כ לעשות ואסור הועיל, לא  ביותר ויחמיר הרבה
סי ' ברמ"א עי' תשחית, בל  איסור משו בו יש  ואדרבה,
בכו"פ, וכ"כ , ש וב"ח י"ז, ס"ק וט "ז  י "א סעי' ח "י
סי "א  ושמ"ח  סק"ד, יקותיאל ובתורת ,ש ומש "ז ובשפ"ד

כו. כ"ג, ותב"ש 
י"ט סי' ח "א יור "ד הדעת  עומק בשו"ת מבואר  וכ טז*)

.91 מספר  ד' או' לעיל  מובא  בעופות, ג להחמיר 
בס' וכ"כ ,02 או' לעיל מובא  חיי  חות בס' וכ"ה יז )

כז'. או' להל עי ' מפז נחמד  שו"ת
מובא  פ"א, סי' ראש  מגינת  בשו "ת  וכ"נ 12.חי) או ' לעיל

לעיל  מובא מ"ג סי' החדש  יחזקאל מראה ובשו"ת יט )
ג לשחוט להשוחט דאסור בעירו דתיק ,42 מספר 

חבירו. לשו "ב הסכי יראה טר עופות
זצ"ל  מניזנוב הגה"צ  שקיב הבאתי 62 במספר לעיל כ)
שני ע"י בדיקה בחובת זמנו גדולי כל מכמעט  תשובות 
ש המעיי יראה כאשר אבל תח"י, הס' ואי דוקא,



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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המשך בעלון הבא

השוחט: אוי! אני עייף מאוד ואין לי כח.
וצריכים  הראש: אבל עליך להבין שלמחר יש שחיטה גדולה 

לנסוע!
אוכל  ואיך  כח,  לי  ואין  היום  כל  השוחט: מה אעשה, עבדתי 

לשחוט?
הראש: אין לנו ברירה כי אין לנו שוחטים אחרים.

 השוחט: אבל איני מבין, הלא אני מרגיש שהנני עייף מאוד 
הן עבדתי  כזה,  ואיך אפשר לשחוט במצב  לי הרגשה,  ואין 
אחר,  לשוחט  מקום  ומלאתי  מרובה  במדה  היום  גם  כבר 
ולנסוע  בבוקר  השכם  לקום  ועוד  כח,  לי  אין  אופן  ובשום 

נסיעה ארוכה, לא! ולא! איני נוסע! והניח הטלפון.
מאוחר יותר, צלצל הטלפון שוב:

 השוחט: הלו, מי שם?
 משיב: רב פלוני )מבין הרבנים המכשירים( ואומר לו שהראש 
השוחטים הנ"ל קרא לו והודיע לו שמוכרחים לנסוע למחרת 

לשחוט!

בס"ד

קונטרס

ְוָאֹנִכי ּתֹוַלַעת ְולא ִאיׁש
חלק א'

תוכן הקונטרס:  בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, 
בחזקת נקי מתולעים, וכל שם וחניכא דאית להו, ומאיזה 

השגחה שיהי'.
החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים ביום לכל בתי בני ישראל 

החרדים בכל מקומות מושבותיהם, הורסת את חומת הכשרות 
להכשיל את בני ישראל במאכלות אסורות רח"ל, עיין בלב 

דוד להחיד"א, שבלעיסה אחת יכולים לעבור 50 לאווין, 
ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין.

*
תשובות ודרשות, שיצאו בקול חוצב להבות אש:

אבדק"ק אודווארי הגה"צ רבי שלו' קרויז  
אבדק"ק אונגוואר הגה"צ רבי מנשה קליין  
אבדק"ק קאשוי הגה"צ רבי רפאל בלום  
דומ"ץ קלויזענבורג הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש 
אבדק"ק לינדז הגה"צ רבי אהרן ווידער  
אבדק"ק סערדעהעלי הגה"צ רבי חיים יודא כ"ץ  
אבדק"ק שומר שבת הגה"צ רבי יודא טירנויער 

דומ"ץ סקווירא -מאנטר' הגה"צ רבי יוחנן  וואזנער 

יו"ל חנוכה ה'תשנ"ו לפ"ק
ברוקלין, נ.י. יצ"ו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
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מכתבים למערכת
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נד
הנני לאשר קבלת ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

יהי רצון שלא נכשל ולא נכשיל אחרים.

ויהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו 
אמן.

מאת
נחום בר' שמעון ברגמן
רח' פאת השלחן 21
ירושלים

והכריז  ונדויים שמות  לפניו  קרא  גם  הוא אחרת, בפעם שופרות  שבעה
גדול בקול אמן ענה הרב הקהל וכל עליו  לממונים  גם מכוונים שהם
שדלקו הנרות כל את  לכבות הרב ציוה  לבסוף למרחוק. שנשמע 

הכנסת. בבית שעה באותה 

אזי באותו תשתוק, אם משה . ממני  "הרף לצעוק: הרוח החל  רגע
החדש  הכנסת בבית עבורי קדיש שתאמר בתנאי וזאת אצא
ועוד הישן, הכנסת בבית עבורי  קדיש יאמר דיין הירש מוהר"ר וה "ה
הכנסת בבית אבלים במקום למעני ישב  משה מוהר"ר כי אני דורש
ויאמר  אבלות ינהג אברהם והנער יום , שלושים במשך ראש וחפוי  אבל
הוסיף  ועוד לדבריו הסכים הרב תמימה". שנה במשך בשבילי קדיש
אמר  לי", מועילה אינה  "צדקה עבורו. צדקה יתנו הקהל שכל  ואמר 
נרות ותתנו העלמין  בית את תמדדו אם לי לעזור תוכל אבל הרוח.
צא רק נעשה אמרת אשר  כל  הרב  אמר – כן" "יהי  הכנסת". לבית
ומיד הרוח אמר חדשים". עשר  שנים  בעוד "אצא הנער". מגוף מיד
הכריז  מסכים!" "איני יום . עשר  שנים אחרי ואצא שהותי אקצר הוסיף
עשרה שתים כעבור  "אצא מיד". שתצא  ממך אנו דורשים הרב .
לך נותן איני מיד! "צא  הרב. קרא כן", תעשה  "לא הרוח. אמר שעות".
אותו השביע לצאת הרוח  משסרב  אפילו ". אחת  שעה  של  שהות
רחמנים "הלא בתחנונים: הרוח צעק אשר  עד ועוד עוד משה מוהר "ר
תרחמו לא ולמה  הזה הנער על  אתם מרחמים הנה  אתם, רחמנים בני
אוכל לא  כזה? וקדוש טהור ומגוף  נאה מדירה אצא איך עלי? גם

מטעמיםלעשו וזאת לפחות שעות עשרה שתים  תום לפני  זאת ת
תכריחוני  ואם דברי, את שאקיים תראו לי תמתינו אם  אתי. השמורים

ימים. שלושה לאחר לגופו אחזור  אך  אמנם אצא מיד, לצאת 

הכספים את  והעביר רב  זמן  ומפרכת  קשה עבודה ידי 
בטשכוסלובקיה הנאצים  ראשלראש  של השליח  ידי  (על

הגזים,הנאצים) לתאי היהודים משלוחי את לעצור בכדי
עוד  של הכסף  שאר את  להשיג  בידו שיעלה היה ובטוח
7 עד הנאצים  לידי להגיע  אמור שהיה $25,000
של בעזרתם ולילה יומם עבד הוא למעשה שבועות.
בידו  עלה  ולא נפש , מסירות  בעלי יהודים כמה עוד 
הרשעים את  דחה ובינתיים  הסכום, את  להשיג

שונים. בתירוצים
שלושתבפועל לאחר זצ"ל בער מיכאל ר' השיג  לא

באמריקה ארגון מאף  הכסף, את החדשים
אירופה)ובשווייץ  ליהודי לעזור אמורים שמו (שהיו ימח והנאצי ,

ובאם כיפור יום עד  רק יחכה כי האחרונה  בפעם אמר
רחמנא שולח, הוא  אז עד  הכספים את  מקבל אינו

הגזים. לתאי  הנותרים  היהודים 50,000 את ליצלן,
הבטיחערב אשר את עשה היהודים צורר כיפור יום

לפולין, יהודים אלפי שלושת  של משלוח ושלח
וכסף  הנורא המצב  את  בער מיכאל  ר ' הגה"צ  כשראה

כיפור יום בליל מיד שלח אין, נדרי)עדיין כל  של (בזמן 

אחד  חשובים, רבנים לשלושה טלגרמות  שלושה
זצ "ל מסאטמאר  הרבי היה לוהרבנים נתנו לא אז  שעד (יתכן

זה) בענין הדואר זהאת כי הכסף , את  מיד  מוכרח שהוא
להם שמצפה יהודים  אלפי עשרות  של  נפשות פיקוח
ליצלן. רחמנא המוות מכן ולאחר נוראים יסורים
דעת ועל המקום דעת "על במילים נפתח המכתב
אותם מזמין הוא מנייטרא הרב  של בשמו הקהל",
החיוב  בגלל  הגדול דין לבית הקדוש ביום למחרת 
לתאי  להישלח שעומדים סלובקיא ליהודי לעזור  שלהם
אפשר  אי נשלח שאינו הכסף  ובגלל  ושלום חס הגנזים
שלח זצ"ל מסטמר הרבי אחריותם. על והכל להצילם,
לאחר  אחד יום הגיע וזה הכסף  את  הקדוש ביום מיד
המשלוח כי מדי מאוחר  בא כבר  זה אבל הכפורים, יום
לתאי  בדרכם היו כבר הם כי יהודים 3000 עם האחרון
לא והרשע ליצלן. רחמנא עלינו לא באושוויץ  הגזים
והבכיות , הבקשות  כל לאחר אופן, בשום רצה
מיני  בכל אותי סובבתם כי אמר הוא להחזירם,
תעמדו  אם ואילך  מעתה וליצנות, שקריים תירוצים
בהבטחתי. אעמוד  לא אני גם לאו ואם טוב  בהבטחתכם

הסיפור. כאן עד
משנינו ר ' השמים מן תובעים שליט"א, היקר משה

היהודים מליוני את להציל חייבים שאנחנו ביחד 


