
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

המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל
גלגולי נשמות

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
עדות ה' נאמנה

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו מגזכרונות

של  שונים  בענינים יעקב  קול  המדרש בבית קונטרס לו  הראה שיהודי 
וקדושת  אמן עניית  מענין  שנה 40 לפני כתב  כבר  והוא  ומאחר  יהדות ,
סופרים  עם דיבר כבר  והוא מאוד , חשובים שהם דברים המדרש, בית 
מבקש  הוא  אז  שונים  בתירוצים  אותו  ומסובבים עתק סכומי  המבקשים

לו, לעזור  יכול  הוא  האם  אוהבים לדעת  רק  האנשים  שאותם  והכיר ידע  (הוא

לעשות אבל מהשני כסף  יודעים )לקחת .אינם 

כל  ללא בחנם  שיכול ככל  עבורו  יעשה  כי רבינו לו  השיב כך ועל
הרבים , לזיכוי  מוקדשות  חייו כל  כסף, רוצה אינו  עבודתו  עבור תשלום ,
לדפוס  זאת למסור נצטרך  הספר  את  שנכתוב  שלאחר  שתדע אבל 
וזקוקים  רב, הון  עולה זה וכל  הלאה וכן  להפיץ מכן ולאחר  להדפיס,

זאת  כל  לשלם  מהיכן !שיהיה

לו יש זה  כל שעל השיב  הוא כך רוצה על  הוא  אף  נדבן  אותו נדבן ,
עולם . לאור ייצאו שהדברים 

קדושה  של  להב

באנגלית , הדברים את לפניו  ומקריא  אליו , הגיע יהודי אותו  בקיצור :
באותו שבוער  לאידיש מאנגלית  לו  תרגם שהוא הדברים  מן  ראה הוא 
הרבה  כבר  יהודי ואותו המדרש בית  קדושת מענין קדושה של  אש יהודי
וחזרת  התורה קריאת  בעת  ידברו שלא  שיעשו הרבנים  בפני  בכה  פעמים 
הקיר. אל כאילו  דיבר  הוא אך נוראות  בבכיות בכה ממש  משה ר' הש"ץ

עט  עם  הכתב  גבי על שלו  ההרגשות  את להעלות החליט הוא  ע"כ
את  לרבינו  מספר הוא  וכך  הכתיבה, את סובל  הלא  הנייר סופר ,
הצבור את עורר שהוא  איך  זה  מענין שלו המוסר  ודרשות  רעיונותיו

הגדולה . הפירצה  את  שיתקנו  לחוד הרבנים ואת בענין, הכנסת בבתי

הלבוש, של נכד שהוא שליט "א משה  ר ' מאותו לו  נודע  שיחה  באותה
כי להיכבות רוצה  שאינה  אש כזו  בלבו בוער בחנם שלא הבין הוא  ואז
קדושת  בענין  להבה  אש כולו שהיה  שלו הסבא של קדוש  ניצוץ  לו  יש
אמן עניית  בספר שהודפס הלבוש של המעשה שידוע כפי  המדרש, בית 

כהלכתו.

היתכן בכה ממש יהודי הרבנים אותו איכפת, לא אחד  לאף  ?
כאילו אמן, לא  אמן  כן  דבר , עושים אינם  הגבאים  לדבר, מאפשרים
וכל  הכל את ורואה  יהודי לו  עומד  וכאן  ילדים , משחק  באיזה  מדובר
במדקרות , אותו דקרו כאילו  בלב לו דוקר  מדבר  יהודי שכל מילה

יהודי. אותו על  גדולה  רחמנות  אז הי' לרבינו 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו



50יובל שנים של פעילות המערכה
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ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

גלגולי נשמות

בחוצות  והתהל לחזונותיו , שב הוא  גדולה משיחית התפרצות 
העיר רבני כי  לו נודע  כאשר  גדולות תהלוכות  בראש כמל איזמיר 
ביו למאמיניו תפילה  יו על  הכריז בעניינו, לפעול  כיצד מתייעצי
התנגשויות התרחשו זה יו במהל 1665 בדצמבר 11 שישי
בעקבות מתנגדיו, ובי צבי שבתי מאמיני בי באיזמיר  אלימות
צבי  שבתי את  להרוג מבקשי מהרבני חלק  כי שדלפו ידיעות
משמעותי  באופ האלימי האירועי התגברו שבת , ביו למחרת ,
ממאמיניו מאות  כמה בראש צבי שבתי יצא שחרית  תפילת לאחר
ראשי  התפללו  בו הפורטוגזית, העדה של הכנסת  בית לכיוו
צבי  שבתי  א ,מבפני אותו נעלו הכנסת בית  מתפללי מתנגדיו 
התפילה את בכוח הפסיק הכנסת , לבית  ונכנס בגרז הדלת  את  ניפ
הוציא הדרשה לאחר  דרשתו את  לשמוע  המתפללי את והכריח
מתו ולא מתוכו , תעשה התורה קריאת  כי  והכריז מודפס חומש 
לעלות קרא  התורה קריאת במהל דורשת  שההלכה כפי תורה ספר 
הוא כאשר  ,נשי לשבע מכ ולאחר  ממקורביו  לשבעה  לתורה
בתורה קריאת בעת המפורש הש את  להגות  כול את מאל
"ל "מלכי צבי שבתי הכתיר  זה במעמד  לתורה העולי כל  את 
לאחר טורקיה למל צבי  אליהו אחיו ואת ,בעול שוני במקומות 
ולא בידיו תוקע  הוא  כאשר  שופר תקיעת ביי התורה קריאת
את ארוכה שעה  במש  וגיד חיר מכ ולאחר  שופר , באמצעות
מחבר בנבנישתי, חיי רבי ובראש במקו שנכחו  איזמיר רבני
ריקד  לסיו תומכיו  מראשי  היה  שלימי הגדולה", "כנסת הספר 
אהבה שיר מזמר הוא כאשר  בידו תורה ספר ע הכנסת  בבית 

.רבי קבליי סודות  בו ותלה ביותר עליו אהוב שהיה  בספרדית 
העיר בני ורוב צבי , שבתי של התפרצותו  החריפה השבת לאחר
ימי באות תק אות העיר  רבני כולל תומכיו , למחנה עברו
 אהר ורבי  בנבנישתי חיי רבי  העיר  רבני בי קשה יריבות הייתה
שבתי  צבי שבתי של  רודפיו מראשי היה האחרו כאשר  לפפה,
מהעיר, להימלט שנאל לפפה הרב  של הדחתו  על הודיע  צבי
העיר של  לרבה תומכיו, למחנה שעבר  בנבנישתי, הרב  את  ומינה
התייחד  וא ,רבי הלכתיי איסורי צבי שבתי  התיר  אלו בימי
שאת ביתר  מתנגדיו  חמת את  עליו  שעורר  מה גרושותיו , שתי ע
רבי "מינויי" ביצע בטבת , עשרה צו של  ביטולו  על  הכריז  הוא 
הכריז אחרי ועל ,בעול חלקי על  למלכי תומכיו  של  נוספי
התפרצותו וישראל יהודה ממלכי  שוני מלכי של גלגולי ה כי

ב 30ב קושטא לכיוו איזמיר  את  יצא  כאשר  לשיאה דצמברהגיעה 
מהמט הסולטא של  כתרו את  להסיר מנת על חסידיו לדברי  ,1665

תחתיו.  ולמלו הרביעי
צבי שבתי  של מאסרו

ברור לא  מאסרו  בעת אורחי מקבל צבי שבתי  של  דמיוני ציור 
השני . או הראשו למאסרו הכוונה  הא

במהירות הגיעו  לקושטא  צבי  שבתי של יציאתו  בדבר  השמועות 
הורה פאשה קופרילי  אהמט  הגדול  והווזיר  השלטונות , לידיעת 
לקבל שבאו יהודי אלפי לעיני קושטא לנמל הגעתו  ע לעוצרו 
פניו מקבלי וקהל ,טורקיי שוטרי בידי  צבי  שבתי נעצר פניו את 

שבה ימי כמה  במש במעצר  הוחזק  הוא  אלות  במכות  פוזר
א ידוע , איננו הדיו מהל בגידה בעוו הווזיר  אצל למשפט הובא
הגלייתו על  והורה להורג  אותו להוציא  שלא הווזיר  החליט בסופו
,1666 באפריל 19 ב הגיע  אליו  גליפולי, במבצר  במעצר  והחזקתו
צבי  שבתי שחט  לגליפולי  הגעתו ע כי  מסופר  ה'תכ"ו פסח ערב 
מהכבש  להסיר  מבלי  חבורתו  בני  ע ואכלו פסח  קורב בתור כבש
מבר הוא  כאשר כרת , הוא עליו שהעונש הלכתי  איסור החלב, את 
מתיר ברו" הלכתיות : הפרות  בעת  עליו החביבה הברכה את 
לקבל לו והתירו נדירה בסובלנות בו נהגו  הכלא  שלטונות  "איסורי
בהתלהבות פג לא זה מעצר  שוחד תמורת בתאו מבקרי
של הכתר  את  שיוריד הכריז שהרי  יותר  בו  האמינו ואפילו הכללית ,
לכת מרחיקות  מיסטיות  ומשמעויות אותו, הרגו ולא  מראשו הווזיר
הוא כי סיפרו חסידיו בידי באירופה שהופצו  האגדות למעצר  ניתנו
 הסולטא של  כתרו את יסיר  ממש בקרוב וכי  ,כמל ש נוהג
יהודי אלפי נהרו מאסרו חודשי  במהל כיסאו על וישב הטורקי
לו והביאו בכלאו "המל צבי "שבתי  את  לבקר  העול מרחבי
יו מדי וביצע  כמל עצמו נהג  אכ צבי  שבתי ער יקרות  מתנות 
בנו ובה לבקרו באו  רבי ידועי אישי מלכותיי  טקסי
ובעל שבפולי לבוב של  רבה סגל, הלוי דוד רבי של  ובאשתו
במעשיות ביקור את קישטה שהאגדה זהב", "טורי  ההלכה ספר 
והתפשטה, הלכה היהודי  העול בכל המשיחית  הקדחת  רבות 
אחד צבי בשבתי האמונה  נגד בגלוי לצאת  שהעזו  היו  ובודדי
ובהמבורג, בלונדו אז שישב ששפורטש, יעקב רבי היה הבודדי
ג כלל  בו צבי", נובל  "ציצת בספרו  צבי  שבתי  פרשת  את  שסיכ
לתנועה שהתנגדו הרבני רוב  א ההיא, מהתקופה אגרותיו כל את 

עצמ  על גזרו ומתוהשבתאית  בה לפגיעה מחשש שתיקה 
גלוי . שבעימות התועלת בחוסר הכרה 

על צבי שבתי הכריז ה'תכ "ו  בתמוז עשר  שבעה צו לקראת
לכל נשלחה זו  הכרזה והתעניות  הצומות  כל  של  המוחלט  ביטול
ושתו אכלו מאמיניו  של  המוחלט ורוב צבי ושבתי תבל , רחבי
ונצרב זו, בשנה באב תשעה בצו נשנה זה  מעשה זה ביו
רובו שחטא כחטא התנועה התפוגגות  לאחר הלאומית  בתודעה 

.הע של המכריע 
 כה נחמיה בש מפולי מקובל של  בביקורו חלה המפנה נקודת 
אול ,רבי פרטי לנו  ידועי לא   כה של  דמותו על  צבי שבתי אצל
שבתי  וכי  אירופה, במזרח המקובלי בחוגי  ידועה דמות היה כי ידוע 
תגביר בו כה של תמיכתו כי וציפה הצפוי בואו על  ידע  עצמו צבי

ה 'תכ"ו באלול  בג ' לגליפולי הגיע כה בו הציבורית  התמיכה (3את 

(1666 משיחיותובספטמבר  את קיבל  לא  צבי  שבתי של  להפתעתו אול ,
ימי שלושה  במש קשות  אתו התווכח  אלא  מאליה, כמובנת
איננו כי לו להוכיח  בניסיו  קבליי נושאי של  רחבה בקשת  רצופי
טענתו הייתה המחלוקת  נקודת  כי  טועני שוני מקורות המשיח 
את עדיי מילא  שלא ומאחר  , יוס ב משיח  עצמו הוא  כי כה של
הוויכוח של בסיומו התגלה דוד  ב שמשיח  ייתכ לא  משימתו 
 כדי מיתה  דינו וכי רמאי הוא כי וצעק צבי  שבתי לעבר כה התפר
המשך בעלון הבא
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לרבנים תורה  אחרדין ממבט  מג|הסיפור 

ששמה  הטריפה שהעיר יצוו שהרבנים הזכי ' לנו תהיה מתי 
הכלים  את ישברו ישראל בארץ הקדושה וארצנו יורק ניו 

לזבל. הטרף הבשר  כל  את  ולזרוק הטרפים,

הכל שידע אחר אותו לשפוט דין מהבית מבקשים  אנחנו 
כסף!!! בצע למען במזיד. הכל ועשה

המכשירים  לרבנים הזמנה תביעות כ"ג כתבנו  כאן  עד
לבית  ללכת היתר  יקבלו יבואו, לא ואם תורה, לדין  שיבואו
שקיבלו  דולרים המיליוני עם  שלהם הבית ויעקלו משפט

היהודים. את לרמות

בכל גדולים מומחים השם בעזרת אתנו נביא  הדין בבית
310 של  טופס להם  וניתן ת ' עד מא' השחיטה תהליכי
קטנטונת  ידיעה להם יש  אם לראות  למלאות, שאלות

בשחיטה  כל מהנעשה על - יצוגית תביעה היא [התביעה ,
הולך  מה יודעים שלא בעין עין ויראו תובע], אני היהודים
תובעים שאנחנו מהכסף וחוץ לשמאלם , ימינם בין בשחיטה
שקרנים הם כי רבנים, מלהיות אותם יעבירו גם אותם

הרבים. ומכשילי  זייפנים 

לדין  הזמנה להרב.... לשלוח דין מהבית מבקשים אנו  כן על
תורה :

וחותם: הכותב

תשע"ה אלול י "ב  יו

לאה  ב אבישי



נאמנה ה' אעדות

נאמנה  ה' עדות
ולבטל  לעורר בהשתדלות  שמיי רחמי  לעורר  עלינו חובה 
"ברמב כמבואר דור  מדור  ישראל בבית כנהוג הגזירה  רוע את
על  ולעמוד לשקוט שלא  עלינו חובה  תענית. הלכות זי"ע 
בשחיטות  הנוראה הפרצה על  רבי בת בשער ולהודיע המשמר 
כנגד להתנגד יחד נלכדי היו שאילו משוכנעי אנו בימינו .
ולחובה לנכו נמצא  זה וכל ומבוטלת. בטילה הייתה הזו  הגזירה
אחד מכל  מבקשי אנו זו ובשעה תורתכ לכבוד להודיע
ולהשתדלות  לתפלות  והעסקני הציבור כל לעורר מישראל

הנ"ל. והחששות  האיסורי את מבתינו  ולהשלי

ה' לדבר   החרדי ע"י  בחוצות נתפרס הזה קונטרס
עיקרי  נלקטו ובו תשע"ה   בקי ולתורתו לה'  הנאמני
אשר   הול ישר  וכל  ,הטר הבשר  לערעור  הנחוצי המכתבי
לגמרי  עצמו את ויפריש עצמו יזיר בטח הזה, בקונטרס   יעיי
במקצת  לו יתגלה  הקונטרס  ע"י כי בהמה , בשר  מאכילת

הבשר . בעני שמתרחש הנוראה  השערוריה

נתגלו כבר הזה  הקונטרס כתיבת זמ שאחרי למודעי! וזאת
מקונטרס ורק    " הבדיצ בפרשת נוראי  דברי הרבה עוד
בהתחלת  ג כבר שנתגלה הכאב גודל ביותר  לו יבואר הזה

וד"ל. הפרשה 

המאכילי על ישראל  ע על וכאב  חרדה  מתו  החותמי
.וד חלב  וטריפות נבילות במזיד

המעוררים 
שלישית הוצאה
עיה"ק ירושלים


9קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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קמ
הרינו לאשר קבלת החוברת בענין אמירת אמן אשר מצא חן בעיני תלמידי 

הישיבה ובוודאי ישביע רבות להחדיר ההשתדלות במצוה הגדולה.

ודבר בעתו מה טוב בימי חדש אלול חדש רחמים, ונבקש אם אפשר לשלוח 
עוד חוברת אחד עבור הח"מ וכן לשלוח כל דברי התורה שידפיס עבור הישיבה.
 בכבוד ובהוקרה,ובברכת כתיבה וחתימה טובה
 הרב שלום דב וולפא
קרית גת

מהמראה נחרדו שסבבוהו  האנשים שכל עד רכה  בנעימה מפיו יוצאת 
הרעים במעשיהם להזכר הם אף והחלו אמר  אשר  ומהדברים  הנורא

גמורה. תשובה עול  עצמם על ולקבל

למדינהשש וממדינה לעיר מעיר בתוכו, והרוח הנער  התהלך שנים
ואם עיר נקלשבורג, הקדושה לקהילה הגיעו  אשר עד
משראוהו וסופרים. חכמים מלאה לאלוקים  גדולה  עיר בישראל ,
לאב"ד זאת כל לספר מהרו וידויו, את ושמעו בנפילתו העיר אנשי
זמן  עבר לא נר"ו. אופנהיים דוד מהור"ר המופלג הגאון הקהילה,
את בהכותו הנער, בנפול הנורא  למחז עד היה  בעצמו והרב רב
נדהם הרב עמד רב זמן ערב. בקול ודוי ובאומרו בחזקה עצמו 
ותגולגל יתן מי למכתו. ותרופה עזר  לו ויהיה יתן "מי ואמר: ונרעש
הרב בחר בו אשר  האיש  יצליח. בידו  ה' וחפץ  זכאי ידי על  זכות
החכם האלוקי המקובל היה הנער, של להצלתו השליח  להיות
מאז  נקלשבורג בקהילת התגורר אשר י"ץ  פרעגער  משה מוהר "ר
ברודא בעיר בשליחות היה ימים באותם פראג. בק"ק השרפה
הנקרא חבורו  את  להדפיס כדי הדפוס לבית מהר חזר ועכשיו
דוד מהור"ר מו"ר  הגדול  הגאון ה"ה  בהסכמת משה", "ויקהל

הקדושה. הקהילה רב אפנהיים

זההרב  והמתיסר המסכן הנער על לו שספר ולאחר לקראתו שמח
ואמר: אליו פנה בחיבה לרפאותו , השליח להיות בקשו  רב זמן
כגון  בענינים ומנוסה ומפורסם בדוק אתה מסוגל הלא  נרדם? לך "מה
ספר  מגילת  הכנתי  אני והנה כמוך , זכאי ידי על זכות  תתגלגל  אולי אלו,
ואתה וסגולות  השבעות מיני כל כתבתי שלי הקודש כתבי בין והנחתיה

ברבים". שמו יתקדש ידך על אולי  לאיש, והיית זאת כל קח

'ה יראי נדברו אז  מב

הרמב"ם האריך מדוע  לדייק דיש ואמרתי הצרעת ,
שבית בזמן רק נוהגים שהיו צרעת , טומאת מהלכות

אלה. בימינו שייך ואינו קיים , המקדש

וזהו  קדשו : לשון וזה הרמב"ם האריך י ' בהלכה ושם 
צרעת תורה שקראתו ובבתים  בבגדים  האמור  השינוי 

אלא עולם של ממנהגו  אינו השם  היהבשותפות ופלא אות
הרע  בלשון שהמספר הרע, מלשון  להזהירן  כדי בישראל

ביתו, קורות עמדמשתנות אם  הבית, יטהר בו חזר  אם 
שהוא שבביתו  העור  כלי  משתנין הבית שהותץ עד  ברשעו
ברשעו  עמד  ואם  יטהרו, בו חזר  אם  עליהן, ושוכב יושב 
ואם יטהרו בו חזר אם שעליו, הבגדים משתנין שישרפו  עד 
ויהיה  ויצטרע עורו משתנה שישרפו  עד  ברשעו עמד

יתעסק שלא עד לבדו  ומפורסם  הרשעים מובדל בשיחת
הרע. ולשון הליצנות בתורה שהוא מזהיר זה ענין  ועל

למרים ה "א עשה  אשר את זכור  הצרעת בנגע השמר  ואומר 
התבוננו  אומר הוא  הרי  הנבואהבדרך , למרים אירע מה 

על וגידלתו בשנים ממנו גדולה  שהיתה  באחיה  שדיברה 
בגנותו בר דיברה  לא והיא הים מן להצילו לעצמו  וסכנה  כיה 

כל על הקפיד לא והוא נביאים לשאר שהשוותו  טעתה  אלא
האלו  עלהדברים ואף מאוד", עניו משה "והאיש שנאמר 

הרשעים אדם  לבני וחומר קל בצרעת, נענשה  מיד  כן פי 
למי ראוי  לפיכך ונפלאות, גדולות לדבר שמרבים  הטפשים 
עמהן ומלדבר מישיבתן להתרחק  אורחותיו לכוין שרוצה
דרך וזה וסכלותם , רשעים ברשת  אדם יתפס שלא כדי
כענין הבאי  בדברי  מרבין בתחילה הרשעים הלצים  ישיבת 
לספר באין כך  ומתוך דברים, ברוב כסיל וקול שנאמר 

שנאמר כענין הצדיקים במלאכיבגנות מלעיבים ויהיו
בנביאיו האלקים ומתעתעים  דברים  כךכובוזים  ומתוך ,

צדיקיםכ. שפתי בספר תזריע )ועיין ובפ' מהרב(בהקדמה, וז "ל: שכתב 
עתק צדיק  על שמדברים אדם בני אלו ז "ל, הבעש"ט האלהי הקדוש

הכתוב אמר עליהם  ובוז, נ"ה )בגאוה בריתו,(תהלים חלל  בשלומיו  ידיו  שלח
ואנשים צדיקים היינו ישראל, אמוני בשלומי ידו ששולח  מי פירוש
וכו', טהור בלתי הוא  מקרה והוא  בריתו, חילל שבודאי סימן זהו כשרים,

נ ')ולזה עיי"ש.(תהלים וגו', חקי לספר לך מה אלקים אמר
סוד זה ז"י אלימלך ר' וכו' הצדיק  הרב  אמר וכבר וז"ל: שם כתב כך אחר
שמה נקרא  למה בגמרא  ואמרו למינה, והדיה והראה  בפסוק  ז"ל אמרם


