
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות
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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 זכרונות מד

לבדו  לד' בלתי

אמיתיים  יהודים  כאלו עדיין  עוד יש שלהשי "ת מאוד  אז  שמח רבינו 
ממש  נפש במסירות נפשם  את למסור והמוכנים רצונו , את רק  המבקשים
כמו לבדו". לד ' "בלתי תמימות  של  ברחמנות  וממש פוליטיקה כל ללא 
הגיע  כשהוא התפילה בעת אמר  זי"ע מנדבורנא  מרדכיל'ע שהר"ר
הוא  אז  וקדוש ", מרום לבדו הוא "כי  וכו', יתנו נעימות  ברוך ל -לא-ל
100 לפחות כך על חזר הוא לבד, הוא רק  לבד, הוא רק  באידיש, אמר
חוץ  משהו  עוד שאין  העצמות  לכל שיכנסו  בכדי פעם וחמישים  מאה  או 

לבדו. מהשי"ת 

נ "י משה  לר ' רבינו ענה אמת שכולו יהודי בפניו  שעומד כשראה 
ש  זמןואמר על  מסתכל אינו הוא רוצה , שהוא מה הכל לעשות מוכן הוא

יעשה . הוא  ממנו  יבקש שהוא ומה

איך  ממילא אנגלית, הבין  לא  כלל רבינו גדולה, בעיה  להם היתה אבל
אותם  לשכתב צריכים היו  הלא משה, ר ' של כתביו על לעבוד יוכל הוא 
רבינו לדפוס, אותו  ולהכין  שלו הכיתוב את  לתקן אותם לסדר  מחדש,
שהוא  עצה ברעיונו  נפל ואז וכו ', אמן" "ואמרו  הספר מענין לו סיפר 
בקיצור זאת  ללמוד יוכל  אחד  שכל קצרים במאמרים  קונטרס יכין 
בכל  הכנסת בתי  לכל  זאת וישלחו  עותקים אלף בשלשים  אותם וידפיסו
האסורים  הדיבורים של  הגדולה  הפירצה את  לתקן  יוכלו וכך  אמריקא,

התפילה . באמצע 

אבל  הקודש, לשון  עם מאוד  טוב כן, כן  נ "י , משה  ר' ע "כ  לו ענה
האנגלית  שפת  את רק מבין הקונטרסים  את תשלח אליו  גדול ?צבור

זאת  למסור  נוכל  מוכן  יהיה  שזה שלאחר  לו , השיב  הוא  כך ועל
באנגלית . גם ולהדפיסו לתרגם 

הוא  - פירות  מיד רואים איך  אבל  בעיניו, חן  מצאה מאוד התכנית 
כהלכתו אמן עניית הקונטרס חדשיים ותוך לו, בער שעליו  העור  - שאל
עותקים , 0026 ממנו הדפיסו הראשונה  ובפעם מוכן , היה עמודים 23

מאוד . הרבה  עזר וזה בדואר, זאת שלחו 

לאנגלית תורגם הספר

גם  נמסר הוא הקודש  בלשון ההדפסה של  הסיום עם  מיד אבל
בער הוא מהעבודה , גדולה  הנאה לו היה  נ"י משה ר ' לאנגלית, לתרגום
וכו ', מחנכים  מלמדים  לרבנים נכתוב שלא  מדוע  ובכה שאל הוא כך, כל

הדור  את  יחנכו  שהללו התעוררות ביתדברי וקדושת אמן עניית  בקדושת 
הכנסת?

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

גלגולי נשמות

לרוצחו, עליו  יקומו צבי  שבתי  אנשי כי הבי כה ומדיח  מסית 
שחבש  לאחר  להתאסל ברצונו כי הטורקי  המשמר באוזני והצהיר 
לחצר להעבירו  המצודה ממפקד  כה ביקש  המוסלמית  המצנפת את 
לאחר צבי  שבתי נגד תלונה למסור מנת על באדריאנופול הסולטא
 וטע צבי בשבתי  קשות  האשמות  הטיח  לאדריאנופול  כה שהובא 
המיסטיי מכוחותיו לחשוש  לסולטא אי וכי  לקשר , מסית שהוא 
 הסולטא בפני התלונה את שהגיש לאחר  והוזה שקר שהוא מאחר

בגלוי . ליהדותו שב ש לפולי בחזרה מטורקיה  כה ברח 
בפני  למשפט  הובא  צבי ושבתי  קשבת, לאוז זכו ההאשמות

 הסולטא שבתי [18]מועצת  תכ"ו באלול בט"ז באדריאנופול 
המיוחסות וההאשמות סביבו המשיחית  לתנועה קשר  כל  הכחיש
הוא התאסלמות  ובי מוות בי לבחור  האפשרות בפניו  וניתנה לו ,
את קיבל הוא מוחמד עזיז נקרא המוסלמי ושמו ,להתאסל בחר

קאפיג'י " "באשא בפועל )התואר  ולא כבוד של כתואר  החצר , לו(שומר  ונקבעה ,
.הסולטא מקופת  מכובדת ממשלתית  קיצבה

ההתאסלמות לאחר
היהודי , העול את  בתדהמה הכתה צבי  שבתי של  התאסלמותו 
נתפסו רבי זאת, ע בו  האמונה  את  לזנוח מאמיניו לרוב  וגרמה
או שהתנצרו יהודי של מקרי וידועי שהכזיב , מהמשיח  ליאוש
את להשכיח  ביקש המרכזי הזר ההמרה בעקבות התאסלמו
של שמו את  להזכיר  ונאסר  ונמחקו הושמדו קהילות ספרי  החרפה,
עצמו על שיכריז אד של   נוס מקרה למנוע כדי  צבי שבתי 
על הגבלות ארצות  ארבע  ועד בידי  אירופה במזרח  הוטלו  כמשיח ,
ללמוד הותר ובהלכה בתלמוד  הבקיאי לאלו ורק  הקבלה, לימוד 

טעויות. לידי  לבוא מאנשי למנוע  כדי  אותה
 לרעיו אמוני  רבי שמרו עדיי הבלק ובארצות התיכו במזרח
מאמיני  נגד  הקהילות שניהלו העזה המלחמה  למרות  המשיחי ,
בדרכו עזה את  העזתי נת יצא  ההמרה פרסו ע צבי  שבתי 
העזתי  הגיע  1667 ינואר  בסו מאמיניו  את  לחזק  מנת  על לאיזמיר ,
לעיר הכניסה את ממנו מנעו העיר  רבני  א איזמיר, לסביבות
ריכז הוא  לעיר  נכנס שבועות  מספר  כעבור ורק  מה, זמ במש
צבי  בשבתי  האמונה להמש  והטי מאמיניו  את  סביבו
להעלות כדי ,האסלא לקליפות  כירידה הוסברה ההתאסלמות 
מחדש  פורשו קבליי מקורות  כאשר שנשבו, הניצוצות את  מה
העזתי  ניסה חודשי מספר  לאחר זה נועז לרעיו שתתאי  בדר
עצמו, צבי  בשבתי לפגוש מנת  על  כנראה  אדריאנופול, אל  להגיע 
 הבלק ברחבי לנדוד  הוסי והוא  ממנו נמנעה  לעיר הכניסה  א
מאמיני  את  לחזק  המשי הוא לאיטליה ג והגיע  הקטנה, ואסיה 

.1680ב מותו עד צבי שבתי
וקבוצה אשתו ע ביחד  באדריאנופול  נותר  עצמו צבי  שבתי 
שנקרא ב לו נולד 1667 ובשנת  בעקבותיו, שהתאסלמו  מנאמניו 
דתי  חיי אורח  ניהל והוא  פסקו , לא  התפרצויותיו ישמעאל מרדכי
א דבר, לכל  כמוסלמי נהג  חו כלפי מוסלמי  ספק  יהודי  ספק 
מוסברת בה התאסלמו  שלא  למאמיניו איגרות  לשלח  הוסי
רצו קשר קיי הוא  וכ מיסטי , כמעשה  הקליפות  למעמקי ירידתו

 נת ע צבי  שבתי נפגש  1669 בשנת  מאמיני של  קהילות ע
השבתאיות בקהילות יחדיו  פעמי מספר ביקרו  והשניי העזתי ,
בראש  להתהל  הוסי ג הוא  וסלוניקי  קושטא , באדריאנופול ,
בעיר כנסת  בבתי ביקר  פעמי ומספר  מאמיניו, של תהלוכות 

.מוסלמיי ספק  יהודיי ספק  טקסי בה וקיי
הוסי ש לקושטא, אנשיו  ע צבי  שבתי  נסע  1672 באוגוסט
בשעה השלטונות בידי נעצר  ספטמבר  ובתחילת  בטקסיו, לנהוג 
כבד משמר תחת  והועבר  בעיר הכנסת  מבתי באחד שהתפלל 
במאסר הוחזק הוא  המוסלמית בדת  בגידה  בעוו לאדריאנופול

באלבניה אולצי למבצר  הוגלה 1673 ובינואר  ,חודשי (היוארבעה

.במונטנגרו)
ע התחת הוא  צבי  שבתי  סביב השערוריות  פסקו  לא זו בתקופה
לבעלה ילדה  וא אחר  לגבר  מאורסת שהייתה מקושטא  נערה
גדולה במבוכה שהביא  דבר צבי , לשבתי  נישואיה אחרי  ב הראשו
מאמיניו ומראשי צבי שבתי  ממקורבי היכיני, אברה חסידיו  את 
נברא ולא היה לא  כאילו המעשה את  להסביר  ניסה ההמרה לאחר
לאחר בו להאמי מאמיניו  ימשיכו הא מהקב "ה הוא  ניסיו אלא 
יותר מאוחר  שהיה מסלוניקי, פילוסו  יוס של  לבתו ג נישא מכ
ע רצו קשר  לקיי הוסי הוא  שהתאסלמו הדונמה כת מראשי 
מפיו וללמוד לבקרו שהגיעו ובאיטליה, בבלק מאמיניו של  קהילות 
האלוהות תורת  את שמייצג דמהימנותא " "רזא  בש קבלי  חיבור
בשנותיו צבי לשבתי  קרדוזו  מיכאל אברה בידי  יוחס השבתאית 
קרדוזו וכי , בזיו מדובר  כי  טוע ליבס יהודה פרופ' אול האחרונות ,
ביו נעילה תפילת בשעת מת  צבי  שבתי  הספר  את  חיבר  עצמו 

ה'תל "ז (1676)הכיפוריהמאמיני בקרב הפי העזתי נת 50 ב והוא 
כלומר ,"העליוני באורות התעל" אלא  מת  לא  לפיו הרעיו את 

ישראל. את  ויגאל  שנית יתגלה ובמהרה  מהאלוהות, לחלק  הפ
אמצע עד  אירופה במזרח שרדו וגלויי נסתרי שבתאיי גרעיני
את שגררה הפרנקיסטית התנועה בפולי הופיעה  אז ,18ה המאה 
1759ב הפרנקיסטי התנצרות  לאחר  הנסתרי השבתאי מרבית 
מעוזיה ובאיטליה, בטורקיה  בבלק ג באירופה השבתאות  גוועה
המאה לאמצע עד השבתאות  גוועה ,השבתאי של  האחרוני
לשמה " "עברה דוגמת  ,שבתאיי מוטיבי בעלי רעיונות  א ,18ה
פולמוסי מספר  של  במוקד  להימצא הוסיפו  הניצוצות" ו"העלאת 

יותר. מאוחרי
צאצאי  של מוסלמיתשבתאית קבוצה היו עד  קיימת  בטורקיה

דונמה. שנקראת צבי שבתי ע המתאסלמי
בהיסטוריה צבי  שבתי של דמותו

ישראל ע של הלאומית  בתודעה נצרבה  צבי שבתי של  דמותו
של העצו בהיק בעיקר  נעוצה זו  עובדה  השקר " משיחי כ"גדול 

העול את שהקיפה  השבתאית ובשניהתנועה כולו , היהודי 
מאמיניה ופסקו מהע זכרה שנשכח  עד שארכו הרבות 

לתקו בבוא חרדי הוגי רבות שימשה  צבי שבתי  של דמותו
עשו הציונית  התנועה מתנגדי משיחיות בעיניה שהיו  תנועות 
זאב בנימי ובהשוואת השבתאית  לתנועה בהשוואתה רב שימוש
המשך בעלון הבא



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

ספר
תשובה לרבנים

מכתב תוכחה לרבנים שהחטיאו את הרבים באכילת 
נבילות וטריפות שיש בכוחם שיעשו תשובה

ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר  ח(:  משנה  ד'  )פרק  תענית  במסכת 
ה  ַּכֲחִמּׁשָ ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים  ָיִמים  ָהיּו  ֹלא  ַּגְמִליֵאל, 
ַמַּתן  זֹו  ֲחֻתָּנתֹו,  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים...  ּוְכיֹום  ְּבָאב  ָעָׂשר 
ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ִּבְנַין  ֶזה  ִלּבֹו,  ִׂשְמַחת  ּוְביֹום  ּתֹוָרה. 

ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.

מפעל הזוהר העולמי בת ים - טל: 119156-7250
ט"ו באב תשע"ה
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זעירא  פתחא
עבירה על עובר  לאד שרואה כגו מאיסורא  ולאפרושי
לו  ולומר להפרישו מותר  רשעו מפני או יודע  שאינו מפני
 אי ה' חילול שיש  מקו שבכל רבו בפני  אפילו אסור שהוא

לרב. כבוד  רמב)חולקי סי' יו"ד  ושו "ע (טור

ובשו"ע יונה לרבינו ובשע "ת תשובה  הל'  "ברמב ועיי
על אימה  המטילי אנסי של  בדינ ועוד : ח' סי ' חו"מ

.החיי באר  חתת  ונותני הצבור

. ומשפטי חוקי' פי  על לעשות אלא  התורה  כבוד  ואי " רמב)

פי"ד) סנהדרי .הל'

המצודקי ,מג   דברי הצבור לפני בעזה "י בזה  אנו ישי
צריכי התורה שעל ועדויות שוחטי  רבני  די מבתי   מכתבי

מאיסורא. לאפרושי אלו  מסמכי  לפרס

מאכילי  בדבר  הערעורי רבו אשר  טובא,  זמני זמ אחרי
ומחרפי רב  הערב רבני ועומדי , מתק ואי וטריפות, נבילות
תאכלו לא הקדושה  התורה פסק  ומכחישי ומזייפי ומסלפי
ישראל  ע מנוע למע תאכלו. לא   ד וכל  חל כל נבילה, כל
שלא הקדושה להתורה עוד וסרי הקדושה  התורה  דברי  לקיי

רח"ל. האלה  החמורי  בחטאי להיכשל

 זמ והשתדלות התאמצות אחרי הי' שזה נקל, לנבו ושדעת
השתדלויות  ואחרי  בצנעא נוע ודברי השפעה בדרכי  רב 
 העני להביא  תקוה  שאי ונתברר שוני וצדדי  מרבני
בזה. לתק  וביד האחריות  עליה אשר אלו  ע"י הראוי   לתיקו

הבשר  לאכול שלא  ההוראה  להוציא תוה"ק ע"פ החוב  ונשאר 
הכל. שיתוק עד

ההולכי  בלבות לישרי להספיק  צרי שזה  אנו חושבי
לאשורו.  העני כל  יסוד  להבי התורה, בדרכי

שתוכחת  , האר שמלאה  ההשחתה גודל מחמת אול
כל  בראש  שפל כה  באופ נרמסת   חכמי והוראת  צדיקי
הדור  עמוד כח לשבור עפר , עד  דורסי  חכמי וכבוד חוצות

.בפר ועמידה  גדר וגדירת מעו רבי בהשבת

0527651911



 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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קמא
שוכט"ס לכבוד הרה"ג עוסק בצרכי צבור וכו' מוהרש"י גראס שליט"א

בפרט במדינה זו המשובשת בתאוות ממון וכבוד מנפש ועד בשר... שיטה 
זו קבלתי פא"פ מפי כ"ק מרן שליט"א השי"ת יאריך ימיו ושנותיו עביג"צ...

ואחתום בזה בשים שלו' טובה וברכה בימים ולילות מאושרים...
  ה"ק יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד ור"מ קיוואשד רב דקהל יראים עטרת צבי
פארעסט הילס, נ"י

ר"פ המחאה של ח"י דולר.

"לאהגאון באומרו: השליחות את מיד קבל משה מוהר"ר הצדיק
ועל למכתו  ותרופה מזור  אמצא אשר עד אשקוט ולא  אנוח
מאת לקח  כך אחר וארץ", השמים  עושה ה' מעם ועזרי יהבי אשליך ה'
לצאת צריך היה שהרב ומכיון עבורו , הכין אשר הקודש כתבי את הרב 
של גדול דין בית לדרך  צאתו קודם  בחר  וינה, לעיר דחוף  בענין
וה"ה סג"ל דיין הירש מוהר"ר הרבני הגאון היה הנבחרים  בין  הקהילה,
משה מוהר "ר לה"ה  ולסעד לעזר להיות עליהם וציוה דיין, פרץ  מוהר "ר

הזה. הגדול השם הקדוש  הפועל אל  מכח להוציא

יראיםגם וחסידים מעשה אנשי מופלגים, רבנים סביבו קבץ  מוהר"ר
התגורר  בו אשר המלון לבית הלך מעמם  ויחד ה' לדבר  וחרדים
בו והתרה בשלום עמו פתח הנער  את הקדוש החכם כשראה הנער.
ורבינו מורינו אדונינו ובראשם הקדוש והועד  הגדול דין בית בשם
של מגופו שיצא דוד, מוהר "ר המדינה ורב  הקהלה ואב"ד ר "מ הגדול
לצער  ובלי לידו כאן ישנו  אשר ולקהל לו להזיק בלי אברהם הנער
יצא ואמר , החכם הוסיף כן, לעשות יסרב  ואם בעולם , אדם שום עוד
מעולם. כמותם שמע שלא  ובחרמות ונדויים בקללות לקראתו הוא
אשר  את יעשה  אם כי החכם לו הבטיח ולרצותו הרוח את לפייס כדי
ובלימוד ובצדקה בתפילה לתיקונו  בעצמו הוא  ידאג ממנו, נדרש 
תמימה שנה במשך עבורך תענית  עלי מקבל "ואני אמר: לבסוף  תורה ,
כדי  עבורך  'קדיש' אגיד וגם 'תחנון' בהם  אומרים שאין מימים  חוץ 

אחריך". הרודפים והמקטרגים  המחבלים מן מנוחה לך שתהיה

"לאלמרבה והכריז: צחק גדול בקול  להפך  הרוח, נבהל לא  הפלא
נמצא הלא הגאון ? בשם בי  אתה מתרה  וכיצד מכאן! אזוז

אלי?" אותך שלח הוא שאכן לי ערב ומי כעת וינה  בעיר הוא

'ה יראי נדברו מגאז 

ויחפאו  שנאמר כענין בעיקר וכופרין באלקים  לדבר  באין
הוא והרי  אלקיהם, ה' על כן לא אשר  דברים ישראל בני 
להם גרם  מי  בארץ, תהלך ולשונם  פיהם  בשמים שתו  אומר
היא זו  בארץ. תחילה שהלכה  לשונם פיהם, בשמים  לשית
כנסיות וישיבת  קרנות  ישיבת להם שגורמת הרשעים שיחת

שכר, שותי עם משתאות בתי  וישיבת הארץ עמי  אבלשל
לפיכך  וחכמה, תורה  בדברי אלא  אינה  ישראל כשרי שיחת
אז  שנאמר  בה , אותן ומזכה  ידן על עוזר הוא ברוך הקדוש
בספר ויכתב וישמע ה ' ויקשב רעהו אל  איש ה ' יראי נדברו

שמו, ולחושבי ה' ליראי  לפניו הרמב"םזכרון של עכלה"ק
סיים  כך ואחר  צרעת.ז "ל. טומאת הלכות להו סליקו

פסוק  דבריו  בסיום  שהביא הזה  הרמב"ם  בביאור ואמרתי 
וגו ', וישמע  ה' ויקשב רעהו  אל  איש ה ' יראי  נדברו אז זה,

הלשון, כפל לדייק  ה 'דיש שניהםוישמע,וגםויקשב הלא 
הוא. אחד ענין 

- ח -
אז  זה, פסוק לבאר כבר שאמרתי  מה עפ"י לפרש יש אך 
דטרם וישמע. ה ' ויקשב  רעהו אל  איש ה ' יראי נדברו
קודש דיבורי  לדבר אדם  בני  יוכלו  לא המשיח ביאת
אדם בני  וכששני  בצנעה, רק ית', שמו כבוד למען

מה מדברים  לשמוע  רוצה אחר  ואיש בסוד  ביניהם
שמדברים . מה  לשמוע היטב  אזנו  לנטות צריך שמדברים ,

דעתם בבלבול היינו בבבל עומדים אדם  בני אלו  פירוש וכו ', ראה
ופגם  נבלות ורואה ר"ל, בס"א ישראלומשוקעים הצדיקיםבארץ אלו

בתשובה עצמם את תקנו ואילו ישראל , ארץ נקראים שהם הדור וחסידי
היינו  עבדו, במשה וגם  בה' באמת  מאמינים והיו לזה , באו לא הוגנת

עכ"ל. הדור, וחסידי בהצדיקים
אמרים ליקוטי קרי )ובספר ד"ה באמצע ע "א , ל"א  הכל(דף  ודיה ראה וז"ל, כ'

נקרא דצדיק  ישראל, בארץ נבלה ורואה בבבל עומדת  ובגמרא  הוא , אחד
אמרו  ולכן במראה, כמו עצמו  את  רואה בו שרואה אדם שכל אספקלריא ,

דבאמת  משה, אחרי והביטו בפסוק איש באשת  שחשדוהו  שכלבמשה
רואה שלו  החלק אחד וכל האדם, בני  ומכל העולם מכל כללות לו יש  צדיק

איש,בצדיק  באשת  חשדוהו ולכן וראו, רב  ערב  נואפים היו באמת  שהם
נגד אצלו  במציאות בטל הרע  הוא חלקם ובאמת וחשדוהו, בצדיק חלקם

שבו וזהו הטוב ישראל, של בארציות נבל דבר נבלה  שרואה ראה, וזהו ,
עכ"ל. בלבול, לשון בבבל עובד עצמו שהוא  מפני


