
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

ספר 
זוהר הכשרות )בהמשכים(

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

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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גליון מס'
96

ועשו שריפה גדולה ושמעו קולות בכי' ומרוב פחד ברחו משם החבריא 
קדישא ואח"כ שוב נתמלא הקבר עכברים ובאו לפני הרב ושאלו אותו מה 
לעשות והשיב שישכיבו את המת כך בקבר ושמו את המת בתוך הקבר 
הקבר  בתוך  אותו  שהשכיבו  ותיכף  המת  של  החרפה  על  בכיות  מתוך 
נתפרסמה  הזאת  המעשה  רח"ל.  כולו  ואכלוהו  העכברים  עליו  התנפלו 

בכל הסביבה ורבים עשו תשובה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני |  פרשת ויחי | ז' טבת
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המשך בעלון הבא

אלף  מיני  אחד דוגמאות איזה ולהציג במאמרים ללקט אמרנו כן על
ואיך ומשקריהם, מסילופיהם מקצת על ומפורש  גלוי להראות ממש ,

כלל. הניקור  בתורת מבינים לא  הללו שהכותבים
אופן אופנים, מיני  בכמה מלחמה להשיב  הבשר תעשיות  ראשי  נרתמו אז
קאשוי, קלויזנבוירג , האדמורי"ם , את שיכפישו  גדולים רבנים 10 שכרו א ',

אותי והוצ (האלמין)אונגוואר , כל ועוד, מזייפים הם שבו תשובות יאו
לאכול  מותר שלהם  הבירור אחרי  אומרת זאת המובהקים ", ניקור "ספרי

פקפוק  שום בלי דאורייתא , .(רח"ל)חלב 
למאה קרוב ובו המובהקים ", ניקור ספרי "קובץ  כרכים 9 זה כנגד הוצאתי
ספר כתבתי ושם  הקודמות, שנים במאות שנדפסו ניקור על ספרים

תורה", של שנייה "עלבונה בפעם ונדפס עמודים  ס"ח תשמ"ג בחנוכה לאור  (יצא

ח') כרך ניקור ספרי  "פרי שבובקובץ תורה חידושי שבקובץ והשקרים הזיופים (מגלה 
על תמרים") שחור לראות יכול אחד וכל  המובהקים, ניקור מספרי שזייפו

דאורייתא חלב שמתירין איך  וכו'. האלו, הנוראים  הזיופים את לבן  גבי
בספרים הלשון  זיוף ידי שזייפועל  א') דוגמא  ו ' (דף תורה  של עלבונה  בספר (ראה 

ח')) אות הפנים  (חלק שמואל" "זבח בספר  שכתוב מה  את

באירופה, השחיטה כשרות על שנלחם  לבעש "ט בדומה ספרכידוע  (ראה 
והשחיטה ) טוב שם כשרות הבעל על ה' קידוש  ועל נפש, בחירוף נלחמתי כך ,

קטנה מידע פיסת רק  וזה הקדושה, בארצנו  גם ועתה בארה"ב , השחיטה
ישראל. עם קדושת למען  השנים  וארוכת הרצופה מלחמתי על

והבאתי  זיע "א , טוב  שם הבעל במלחמת השחיטה ספר לאור יצא כן  כמו
שום  בלי האלו, הספרים שכותבים כמו  בדיוק מקומות המראה כל שם
טוב שם הבעל תלמידי אלו ישראל  גדולי על הכותבים תיאור תוספת

הנ"ל] [מטעם  זיע "א .



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

ולכן תורתנו חיים, בעלי בצער  מאד החמירה הק'
הבהמות של צערם למנוע השחיטה  דיני  פרטי  כל  באו
הולכה בלי  הסכין על  קלה שלחיצה כך , כדי  ועד 
לקבוע, רשמי  באופן שיבואו והיתכן פוסלת, והבאה
לדואגים מתאימה אינה התורה  מצווי שהשחיטה
להחליט גדול חטא  זה יהי' הרי חיים, בעלי לצער 
הם – ורחמים חסד  חוקי  התורה, שחוקי  רשמי , באופן

ח"ו. אכזריים

לשרי בטוח כהוגן הדברים יסבירו שאם אני
כלפי  גדול חטא היא הגזרה שעצם יבינו  המדינה,
שומרי  היהודים על כבד מלחץ  חוץ והתנ"ך, השם

התנ"ך . נגד לצאת יהינו ולא בהם ויחזרו תומ"צ,

להכירוהשי"ת ושרים מלכים לב לעורר  בעזרם יהי'
ותורתו  ה' בחסדי

מאז הכו"ח הקדוש כל  לשמירת הצלחה בברכת 
תורה, מתן

לנדא לנדא לנדא לנדא  לייב לייב לייב לייב  יהודה יהודה יהודה יהודה  משהמשהמשהמשה

ז מכתב
וקנדה  הברית דארצות הרבני התאחדות 

ל "ק  תשמ"ח שנת שבט חודש שלהי

וכו'מעלת המפו' הגאון הרב  היקר  חברינו כבוד 
שליט"א

לכ"תשלום  כראוי  וברכה

הרבניםהן  היקרים וידידינו  חבירינו אלינו פנו
בדבר יע "א, לאנדאן הבירה מעיר שליט"א
בסדר שונים חוקים לחקוק רוצים שהממשלה

הולכה השחיטה, רק לעשות יוכל לא שהשוחט  כגון 
בפיקוח  תהי' השחיטה ומעשה  אחת , והבאה
עם  אשר את לבצע  בידם יעלה שאם ועוד הממשלה,
ישורנה. מי והתוצאות רח"ל נוראה גזירה היא לבבם,

המתרחש אנו מכל מפורט  תיאור לכ"ת שולחים
ומבקשים אידיש, בלשון ודעת טעם בטוב שנכתב

לב. בתשומת הכתוב , כל את לקרוא שימחול
המשך בעלון הבא
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ר לעניני סת"ם בירושלים עיה"ק תובב"א, מוועד המחק
 חשון תשס"ו לפ"ק.

 #1קול קורא 

 תחת השגחת הבד"ץ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים באגלייט ארבעט פון "מפקחי 

ין ומזוזות. דער סת"ם" צו פארזיכערן כשרות פון תפיל
 בלאט, וישלח, ט"ו כסלו, תשס"ו.

מפקחי סת"ם  קלף

תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ 
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים בראש 

מבקר אצל קלף נאפארסטאק, 
קלף וקלף "בק" וקלף "קס"ת"

עבודת יד לצורך: ספר תורה 
תפילין מזוזות ומגילות, 
 בהשגחת העדה החרדית.

 קלף
 ,"נאפארסטאק"
" ת"קס" בק", " 

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה 
גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת 

 קריאה לחזרה בתשובה. –ק. תשל"ז לפ"

 בולעטין
כשרות מוועד להצלת

 תפילין ומזוזות,
 תשרי שנת תשל"ז

ראל, להגה"צ רבי שלום יהודה נעתק מספר אהלי יש
גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת 

 סדר התענית. –תשל"ז לפ"ק. 

בולעטין מוועד להצלת 
 כשרות תפילין ומזוזות,

 חשון שנת תשל"ז

הגה"צ רבי שלום יהודה נעתק מספר אהלי ישראל, ל
גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת 

 –התיקון במקרה שריפת ספרי תורה.  –תשל"ז לפ"ק. 
 ספרי תורה פסולים.

 בולעטין
מוועד להצלת כשרות 

 תפילין ומזוזות,
 כסלו שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה 
גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת 

 –יהודים הניחו תפילין פסולים.  40,000 –תשל"ז לפ"ק. 
 אה לציבור בענין זה.קרי –סופרי סת"ם שאינם הגונים. 

 בולעטין
מוועד להצלת כשרות 

 תפילין ומזוזות,
 טבת שנת תשל"ז

ה"צ רבי שלום יהודה נעתק מספר אהלי ישראל, להג
גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת 

 דברים אקטואליים. –תשל"ז לפ"ק. 

 בולעטין
מוועד להצלת כשרות 

 תפילין ומזוזות,
 שבט שנת תשל"ז

33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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לדבר זאת אחראים  לעשות  חייבים להזהיר כשרוצים  ולכן  ,
לא הם  אלא  כשר , רק  המחפשים האחרים היהודים  למען
אופן בשום יכנסו  לא  היהודים אותם  אבל  מספיק , נזהרים
את  מכירים אינם בעצמם  שהם במקום כשר בשר לקנות 
שהוא מרב  שלט  אצלו  שתולה  או  נאמן, איש  שהינו  הקצב 

חנות . אותו  על  השגחה  נותן 

מבהילים : ממש  בהמשך  כותב  שהוא  ...עתה הדברים 
בשאלה , בפנינו  הצבור ?ניצבת  את מזהירים  אתם  ממה 

שלטים  הנותנים  רבנים  אותם  נגד  להזהיר  עליכם  הלא 
הטרפות רוב  שאת  יודעים  אינכם  האם  לאטליזים ?
או רבנים  של ב "הכשר" הינם  הברית  בארצות  המופצות
אינם  מדוע  כן ואם  "רבנים "? עצמם  את  המכנים  כאלו של

נגדם ?. זעקה  קול  גםמקימים  ומבקשים פונים  אתם  
הינכם האם  חמץ , ימכרו  שלא  לנקניק  החרושת  שבתי

יושר!!!, מ "קוזאק " מהרבנים תובעים  תובעים  אינם  מדוע 
מדוע  לשמאל ? מימין  ההכשרים  את יזרקו  לא  שהללו 
ומפרסמים  ולתמיד אחת  זעקה  קול מרימים  לא  הינכם 
הינו "כשר " שהמלה  הרבנים  אותם  של שמותיהם  את
כל על הכשרים  ונותנים  כותבים  שהינם  זול  כך  כל  אצלם 

אסור ? במריבות דבר  כרוך הדבר  כי  תשיבו  בודאי אתם ,
היהדותוקטטות , על  ששמר  הנפש  המסירות היכן אבל 

הזמנים ...? בכל 

מנדלוביץ  הרב  שם  כותב  זמןעוד  בשום ... זצ "ל :
היהדות , שמירת  ענין בקלות  הגיע  לא  מדינה  רק ובשום

את מסרו הללו  הגדולים  הצדיקים  הגדולים  מנהיגנו 
כי מקרבך " הרע  ה "ובערת  את  לקיים  הצליחו  וכך  נפשם 
כאן אבל  בידם ", נתקיימה  עליה  נפשם  שנתנו  מצוה  "כל
של ביותר הקטנה  נפש  מסירות  רואים  איננו  לדאבוננו,

חוץהרבנים  העומד  על  מרובה  פרוץ שהוא  היא  והאמת  ,
מיעוט  ואולי  קטן, מיעוט  שהוא  רבנים של  קטנה  מקבוצה 
תורה  גדולי רבנים וביניהם  הרבנים היתר  וכל  שבמיעוט ,
כמה  הכשרים  מלתת  עטו  את  חוסך  אינו  מהם אחד אף  
עומדים הכתבות  אותן  את  קורא  כשאני  להם . בא  שרק 
חוזרת  שההיסטוריה  איך  רואה  כשאני בעינים  דמעות  לי 

הזהב  שארץ  ואיך עצמה , "הקדושה")(אמריקעל  מסוגלתה
כוחו הצדיקים , דברי  את  ולסלף  החכמים  עיני  את לעוור 
את לצדו  לסחוף  הרבים  בעוונותינו  יכול  סעם " "הדוד של

מותר האסור  על  לומר  יכולים  שהם  עד  היהודים  ...אותן 
היתה  מעולם אשר מאד , יקרה  בנקודה  נפגשים  אנו  [כאן  
הרבים ובעונותינו  בארה "ב , היהדות  לעם  מספחת  נגע 

בינינו : מרקד  השטן עיניעדיין להיות  שצריכים  הרבנים 
ישראל הכלל  את מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם  העדה 
כולן "רבנים " מדגישין  וכשאנו הרבנות, מסוה  תחת  שולל 

כיצד ? הא היראים ! וגם  הפחותין הן  הפחותיןבכלל !
וכסף , זהב  אחר לחפור  קרדום  מרבנות  עושין  שבהם 
יצמחו  ולילה  יום שבין  עד  המבקש  לכל  הכשרים זורקין

        
       

     
        
       
         
      
        
       

       
         

         
       

        
       

   


      

      

לונדון  הבירה בעיר  עדות גביית

        

        
       
      
       

    

         
         
       
      

 

         
         
          
        
         
         
        
        



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

12. רבנים ועסקנים יראי השם מלונדון פנו אלינו לפרסם 
המתרחש שם למעשה

וקלקולים  מכשולים  מלאה  השחיטה  היתה  מעולם   .13
משוחטים וקצבים מושחתים

ְּ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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ראיתי הלכה ונזכרתי מעשה: עבודת הקודש בכל כחו ובהתלהבות נוראה 
של טחינת חטים שמורים בידי הקוה"ט של אאמו"ר ציס"ע ומופה"ד מרן 
אורי הכהן מאסמבור, שהי' תלמיד מוסמך של הצדיקים הגדולים, הרה"ק 
אורי  רבנו  הנורא  השרף  תלמיד  מסטרעטין,  והרה"ק  מבעלזא  שלום  שר 

מסטרעליסק, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל.
אגב, אעיר נקודה אחת במה שדן בספרו אכילת המצות, פ"ג, אם יש חשיבות 
בקיום חצי שיעור של מצוה, וכת"ר ציין להרבה פוסקים שדנו בזה, לענ"ד 
היה לו למר לציין לראי' מפורשת בתורה, פרשת ואתחנן, אז יבדיל משה 
שלש ערים בעבר הירדן, ופרש"י )עפ"י חז"ל( אעפ"י שאינן קולטות עד שיבדלו 
אותן שבארץ כנען, אמר משה מצוה שאפשר לקיימה אקיימנה. והלא משנה 
וכו'  ישראל  נבחרו שלוש שבארץ  עד שלא  ט':  דף  מכות  במס'  מפורשת 
שנאמר שש ערי מקלט תהיינה עד שיהי' ששתן קולטות ]תהיינה משמע 

כל הרי  העולם , עמודי יסודי הם שאלו דמכיון  לזה. זה ערבין
העולם. ולהתמוטטות  גדול אף  לחרון  גורם שבזה רפיון 

הרמב"ן ונבוא  שכתב  מה ונקדים  ה ', בעזרת הענין  לבאר
"יש לשונו: וזה  התורה על בפתיחתו לברכה זכרונו
של שמותיו כולה התורה  כל כי  אמת , של  קבלה בידינו
כי  משל  דרך לשמות, מתחלקות שהתיבות הוא ברוך הקדוש 
וכל אחרות , לתיבות גם יתחלק אלקים  ברא בראשית פסוק
וכבר שמות, של  וגימטריותיהן צירופיהן מלבד כן, התורה

סוכה במסכת לברכה זכרונו רש "י  א')כתב עמוד השם (מ"ה כי
ויט ויבוא ויסע פסוקים  בג' הוא  ענין באיזה ע"ב של הגדול

וכו ', בשלח ס"ה)בפרשת  פרק הישר  קב הקדוש  בספר .(וראה

ברש"י [והנה מובא הוא ברוך הקדוש  של שמות  ע "ב  שם 
ה') אנא בגימטריא  והוא אני המתחיל דיבור א' עמוד ריש מ "ה (סוכה

מרומזים  המזמור ובזה ו'יט. ו 'יבא  ו'יסע הפסוקים מן יוצאים 
שמות  ע"ב של אותיות ובאורדכל טוב  יום בתוספות ועיין ,

רבה  למצוה הנטפלים אותם של חלקם  ואשרי  השבויים . והגופים
עם ולהציל שבשמים לאבינו ישראל  לב לקרב הרבים  זיכוי של 

עמהם. חלקינו ויהי בעזרם , יהיה וה' ישראל,

אלו ד) פסוקים  משלשה היוצאים שמות יטכא )ע"ב יד, :(שמות
מאחריהם , וילך ישראל מחנה לפני ההולך האלקים  מלאך "ויסע

מאחריהם". ויעמוד מפניהם הענן עמוד ויסע 

ויאר  והחושך הענן  ויהי ישראל , מחנה ובין מצרים מחנה בין "ויבא 
הלילה". כל זה אל זה קרב ולא הלילה, את

על ידו את משה כל"ויט עזה קדים ברוח  הים את ה' ויולך הים ,
המים". ויבקעו  לחרבה הים את וישם  הלילה,

פסוק  אותיות משלש ושם שם  וכל אותיות, ע"ב יש  פסוק בכל
הפוך ואחד ישר, ישר.(למפרע)אחד קנא:)ואחד ויקרא  (זוהר

ד"ה  אחרי , פרשת זו "ח נא: ויקרא ער. נב, שמות  בזוהר מזה ועיין 
פ "ד, נו "ן שער ע"ח קיח. זו"ח תקוני קז : ע תיקון זוהר, תקוני פתח.

ה'. דרוש  סוף דיוצר ק "ש שעה"כ

ועוד ה' אנא בגימ' והוא  אני  ד"ה ע "א ריש  מ"ה סוכה רש "י ועיין 
הסמוכין מקראות בשלש הנקובים הן שמות ושתים משבעים 
ל"ג שמות ב"ע ר"א בפ ' וראה וכו', ויט ויבא ויסע בשלח בפרשת 
פסוקים שלשה אלו כי דע כ"א י"ד בשלח זוטרתא  ובפסיקתא כ"א
שמות, ע "ב כנגד אותיות  ע"ב בו  יש  ואחד אחד כל ויט ויבא  ויסע
האמצע  מן ואות הראשון  מן אות המפורש שם מוצא אתה ומהם
הנקרא  והוא הישר בספר השם זה ותמצא  וכו ', האחרון מן ואות 

כו'. על"ם סי"ט יל"י וה"י

כל בו  יש  ע"ב של שם שכתב קע"ט אופן  עמוקות במגלה וראה
ימינך שבתורה ימין פסוקי בשלשה וכן ג', מאות חוץ אותיות  כ"ב
כל אחד בכל יש  למו דת אש מימינו ימינך, נטית  בכח , נאדרי ה'
תומיך אמר וללוי בפסוק וכן גימל , אות רק  נעלם ולא  המשך בעלון הבאאותיות


