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

שליט"א לכשרות  מדריך מערכת לכבוד  ב"ה,
וברכה! שלום 

עבירותשאלה: אין האם הכשרות  על הזמן כל כותבים אתם למה שאלה לשאול רציתי
מזה? גדולות יותר

רואים לא ואנחנו  כידוע, הגדולה הכי העבירה היא  הכנסת  בבית  שמדברים  זה הלא
זה? על ידבר שהאדמו"ר 

זהתשובה: שהתחיל הגדולים במלחמותיו  האדמו"ר  על כתב שאחד מה לכם  נעתיק
זה: על נפשו  מסר  ממש והוא הכנסת , בית קדושת על היה

והקדוש הגדול רבינו זכרונות  קונטרס
שליט "א מהאלמי האדמו"ר  כ"ק 

הקדמה 

ורבנא מרנא זכרונות

ספר לכתיבת אנו ניגשים חן, ובנשיאת הכבוד ביראת ובמורא  ברטט
והקדוש הגדול רבינו מעם מורם איש כלפי חובתנו ממלאים אנו בו זה
אבדק"ק  גראס יודא שלום רבי האמיתי החסיד  הגאון ורבנא מרנא 
מורים, אנו ודרכיו מחייו חוסים אנו שבצילו  שליט"א  האלמין

לכך. שזכינו ואשרינו חיים, אנו ומברכותיו 
לאסוף והתלמידים החסידים איגוד אנו הצלחנו בשנים רבות במשך
שניהל  הקודש וממערכות  מדבריו , ופרחים ציצים שושנים, וללקט
בתיקים  ביטוי לידי בא זה עשיר אוסף שבקדושה , דבר כל למען ומנהל
יהודי, כל וחיך ללשון  ממתקים שכולם אצלנו שהתאספו כרס עבי 
את לסדר החלטנו ולכן ערוך, לאין  הינם הדברים נחיצות באשר
בכל  ישראל בני  שאחינו מנת על קבצים, כמה בתוך ולחברם הדברים,
ולהשמר לשמור וכיצד  איך וילמדו  ילמדו ויראו, ישמעו שהם מקום
פניהם, על "קנאי" מסוה  הלובשים אלו מכל ובמיוחד רע , ופגע  נגע  מכל
בית את ומוליכים וטרפות, נבלות מאכילים הרבים , את ומכשילים

דחי. אל מדחי ברשתם הנלכדים ישראל
שהם, מקום  בכל ישראל, כלל הצלת  למען נפשו מסר הגדול רבינו
מעל  המסוה ולהסיר האמת, גלות  למען המוקד  על לעלות  מוכן  היה
החלוץ הוא ודם, חלב וטרפות  נבלות מאכילי רכיל, הולכי רשעים פני 
על  דרך, וליישר תילם, על דברים להעמיד לשרתם המחנה לפני  ההולך

ישראל  בית יוכלו המעיינותמנת מן לשתות הישר, בדרך ללכת 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

חכמינו  כמאמר חיים, אינם וחייו לצלן רחמנא ומרים
לברכה  פצעים זכרונם עבירה לדבר  עצמו הממרק  כל

בו  יוצאות ברע "וחבורות  תמרוק  פצע  "חבורות  שנאמר
ל') כ' ומכות(משלי שנאמר  בהדרוקן שלוקה אלא עוד ולא ,

בטן .(שם)חדרי
ברוך והקדוש  המקום לפני רע שנקרא העבירות בכל אין

הברית פגם כמו עליו, כועס הוא

ברוךואין  והקדוש המקום לפני  רע שנקרא העבירות  בכל
שנאמר הברית , פגם כמו עליו כועס  ערהוא "ויהי 

ה' בעיני רע יהודה עשה"וגו'בכור אשר ה' בעיני  וגו'וירע
כתב רי"ז)ובזוהר הוא(שמות  בריך  קודשא קמי  חובא לית 

קדישא את להאי ופגם דמשקר מאן  .נט כהאי 

שהיו  הם, ומי  הארץ. על לחנם דמים שופכים שהיו עד  חטאם
הארץ.] על דרכם  משחיתים

פני יקבל  לא כן בשכינה הפגם שהיה כמו  מדה כנגד מדה כי
תכנוס לא כן הטומאה  רוח עצמו על שהשליט וכמו שכינה 

הקדושה. סוד שהוא לפלטרין י"נפשו פרק חכמה שער (ראשית ז 

בזוהרהקדושה) איתא וכן צ '). חזי(ויקרא זרעי'תא דאפיק מאן כל 
רע ואיקרי שכינתא אפי  למיחמי זכה לא  (תהליםדכתיבלבטלה

רע.ה') יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא כי

הזוהר:[ פניפירוש  לראות  זוכה לא לבטלה זרע שמוציא מי כל
רע.] ואקרי השכינה

ויחי  פרשת  ע"ב)ובזוהר ס"ח גמול(דף כי  לרשע אוי לשונו: וזה
מאי  לו . יעשה  ידיו ,(טעמא)ידיו לאכללא גמול יצחק רבי אמר

ברקניא .(לאפקא) זרעה  ולחבלא  לאפקא  בידוי דזני דהא מאן
אפי חמי ולא רע , אקרי בריקניא  זרעה  דאפיק מאן כל  תנינן,

דכתיב ה')שכינתא לא (תהלים אתה רשע אתה חפץ אל לא כי
וכתיב  רע , ל"ח)יגורך הכא (בראשית אוף רע, יהודה בכור ער ויהי

כי רע. גרמה דעבד רע דאיהו חיבא לההוא וי רע, לרשע אוי
ולחבלא  לאפקא בידוי  דזני מאן  לאכללא לו, יעשה ידיו גמול 

מכלא. יתיר עלמא בההוא  טרדין ולהאי  בריקניא, זרעה

הזוהר:[ מהו פירוש לו, יעשה ידיו גמול כי  רע  לרשע  (טעם)אוי

ידיו , להכילגמול יצחק רבי  להוציא (להוציא)אמר בידיו שזונה מי
לבטלה. זרעו זרעו ולהשחית שמוציא מי  כל שנינו, שהרי

אל לא כי  שכתוב השכינה פני רואה ולא  רע , נקרא לבטלה
רע, יהודה בכור ער ויהי וכתוב רע, יגורך לא  אתה רשע חפץ
עצמו  שעשה רע שהוא רשע לאותו אוי  רע, לרשע  אוי  כאן  גם
להוציא  בידיו שזונה מי להכליל לו , יעשה ידיו גמול כי  רע
מהכל. יותר עולם באותו טורדים ולזה לבטלה, זרעו  ולהשחית

בזוהר איתא רי"ט)וכן בעלמא (בראשית חובא לך לית ר"י אמר
אנפי חמאן  דלא חובא לך ולית מהאי  בר תשובה ליה אית דלא

רע. יגורך לא דכתיב מהאי בר שכינתא

הזוהר:[ לו פירוש  שאין בעולם חטא לך אין  יהודה , רבי  אמר 
חוץ  השכינה  פני רואים שלא רשעים לך ואין  מזה , חוץ תשובה

מזה.]

בזוהרנט) ג')ואיתא דף הוא (שמות בריך  קודשא קמי קנאה לית
ורזא  קדישא. דשמא קיימא דאיהו  קדישא דברית  קנאה בר
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לרבנים תורה  דין י"ח |לב  תביעה

שמאכיל  מרע, וסר אלוקים ירא  שהוא השוחט מעלת וכמה 
בשבתות ומשמחה הנשמה המזכך טהרה, דבר  לישראל
ויין  בבשר  אלא שמחה אין כי בשר, באוכלם  טובים וימים

ושלום. חס בהפכו והדבר בו, תלוי  הרבים וזכות כנודע.

י"ח של :תביעה  דין בבית אותי יתבעו חיים הבעלי  כל
מעלה

חיי בעלי צער 

לכל לאסור צריכים היו  שבאמת חיים בעלי צער של  הבעיה
כזה. ובהמה עוף בשר  לאכול היהודים

חדשה השמלה לשון י "ז)וזה סעיף כד לשונו :(סימן עיקור,וזה
י"ח, בסימן  כמבואר  פגום בסכין ששחט כגון [ועל כיצד?

שמעונין  ומי  שעות, 3 רוט  שלום הרב של שיעור כבר יש זה
לשמוע ]. יכול לשמוע

פגום: בסכין  שם, אשר רש"יזהוובמטה לדעת ,עיקור 
גדולות, הלכות בעל לדעת הוא השני דאינו ועיקור  והא

גדולות? הלכות  לבעל  שחיטה  בהלכות פגומה סכין  מונה
חונק  אלא שאינו כלל  שחיטה הוי  דלא כאן משום עד וכו ', ,

לשונו.

פגום  בסכין ששוחטים השחיטות שכל  מזה רואים אנו הרי
העוף!!! את  שחונקים  חנק, נקרא  אלא  שחיטה נקרא לא זה

האמיתי  השם  את ניתן  ערוך השולחן  דעת לפי  מהיום אז
הבדצי"ם" "חנק  פגום, בסכין ששוחטים הבדצי"ם לרוב

שמתיר הזה הקדוש  הצדיק של הבהמותבהכשר  לכל  חנק 
והעופות.

החינוך : ספר לשון וזה

החינוךא) דרך בספר על כן גם ואומר  וז"ל: תנ"א מצוה
כי  שידוע לפי הטעם מאותו  הוא השחיטה מצות כי הפשט 
ולכן  הגוף מקומות מבשאר יותר הגוף  דם יצא מהצואר
דמו  כל יצא משם כי  שנאכלהו , טרם משם, לשחטו נצטוינו

הבשר. עם הנפש נאכל ולא

חיי בעל צער 

הצואר  מן  השחיטה בטעם נאמר בדוק ועוד  שלא ובסכין  כדי
למעלתו  לאדם התירן  התורה כי  מדאי יותר  החיים בעלי נצער
חכמים  דברו  וכבר חנם, לצערם ולא צרכיו  ולכל  מהם ליזון 
דאורייתא  איסור הוא אם חיים בעלי צער  באיסור הרבה

הוא  דאורייתא שאיסור הדומה לפי  עכ"ל .והעולה .

כהלכתו ציצית ב'ח פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 יהודי עבדיםלכל מאות  ושמונה אלפים יהיו
בית א . גג על  עומד בא  המשיח  שמל בשעה  רבותינו שנו

 זמ הגיע ענוי ואומר לישראל לה משמיע והוא  המקדש
 עליכ שזרח באורי ראו  מאמיני את אי  וא ,גאולתכ
 ועליכ זרח עלי ה ' וכזבוד אור בא כי אורי קומי שנאמר
יכסה  החש הנה כי שנאמר אלילי עובדי על ולא זרח  בלבד
ושל  המשיח מל של אורו הקב"ה מבהיק שעה באותה  , אר
ישראל  ושל  המשיח  מל של לאור כל והולכי ישראל 
 ובאי ,זרח לנוגה  ומלכי לאור גוי והלכיו שנאמר
ועפר שנאמר המשיח מל של  רגליו מתחת עפר ומלחכי

ילחכו,  ולפנירגלי משיח לפני  פניה על ונופלי כל ובאי
מישראל אחד וכל  , לעבדי ולישראל  ל נהיה ואומרי ישראל
אשר ההמה בימי שנאמר  לו , יהיו עבדי מאות שמונה אלפי
איש בכנ והחזיקו הגוי לשונות מכל אנשי עשרה יחזיקו

.עמכ אלהי שמענו כי  עמכ נלכה לאמר  שמעוני יהודי  (ילקוט 

תצט ) רמז ס .ישעיה

הציצית קשרי ידי  על יתברך לה ' מקושרים אנו
תפילות'ב . 'תקט "ו בספרו  מהרמח "ל קל"ב )איתא וז"ל :(תפילה

ולא בו שנא' בעושיו ישראל ישמח  ומיוחד יחיד אחד אל
אלוה לנשמה  שמלביש  לבוש הוא  שזה  עושי , אלוה איה  אמר
ישראל   שכ בה , בבגדו למכרה  ימשול לא  נכרי לע בו ודאי,
 לעבדי ש והתמכרת בה נא' הלבוש  בזה  מלובשי שה
קדש ה שישראל ודאי, קני אי שהרי קונה , ואי ולשפחות
מידי מוציא הקדש  שהרי , לאחרי להשתעבד לה וא"א
,מתעל היה זה  שקדש לפי לכאורה  שנמכרו אעפ"י שעבוד,
שבת  וזה  שעבוד, מידי מוציא  הקדש  עליה שמתגלה  מיד
יאמר השעה באותו ,חנ לחפשי יצא ובשביעית בו קדש,
זה בגד שעתה  ,שמחי היינו  עמנו לעשות ה ' הגדיל  לישראל
מצד  אמו לו תעשה קט ומעיל דכתיב , קטו מעיל הוא
אע"ג  ,קט כי יעקב יקו מי ובה ,ב נהג קטו ונער מט"ט,
 ש והתמכרת דכתיב לכאורה  מכירה יש זה  טלית שיש 
חי צדיק מצד גדול טלית שמתעורר  בשעה אבל , לאויבי
שטלית  ,שמחי היינו עמנו לעשות ה' הגדיל מיד עולמי
יער, חיתו כל תרמוש בו גלות שהוא בלילה ג נמצא  קט

ג  טלית ביואבל יהודי ,דול איש בכנ הזמ והחזיקו באותו
 אות שמלביש בגד  עושי, אלוה  ובו בעושיו  ישראל ישמח 
 ציו בני מיד עולמי חי בצדיק גדול שהוא בשעה  ודאי,
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קה
הנני מאשר בתודה קבלת הספר החשוב "שחיטת ואכילת בשר 
ובעיקר  חשיבותו,  גודל  ראיתי  בו  קריאתי  שמתוך  כהלכתה" 

לשובי"ם ולרבנים הממונים על השחיטה.
יישר כחו של הרב המחבר, ויישר כחכם על מלאכת הפצתו.

ברכת התורה חיים דוד הלוי הרב הראשי וראב"ד לת"א יפו והמחוז

הקדושוזה האר "י ע"ב)לשון  כ"א דף  כ"ב הקדמה הגלגולים שער  כמה(בספר וכבר 
איש  הנה לי: אומר והיה בשדה, הולך  ז"ל מורי עם הייתי  פעמים
פלוני  אחד עוון  ולסבת  חכם , ותלמיד צדיק והוא כך בשם הנקרא  אחד
בו וכיוצא  זה צמח או  זה אבן  תוך מתגלגל עתה הוא בחייו, שעשה 
אחר  חוקרים והיינו ז"ל, מורי בו הכיר לא ומעולם לקמן , שיתבאר כמו 
להאריך ואין ואמיתיים , כנים דבריו את מוצאים והיינו ההוא הנפטר
אמה ת"ק  מרחוק מסתכל היה ולפעמים  ספר, יכילם לא כי אלו בדברים
המת נפש רואה והיה אחרים, קברים אלף עשרים שבין אחד בקבר
קבור  ההוא בקבר לנו אומר והיה  ההוא, הקבר  על עומד שם הנקבר 
פלוני, עוון על  פלוני  עונש  אותו ומענישים  פלוני, ושמו  פלוני בואיש
ואמיתיים, נכונים  דבריו את ומצאנו  ההוא האיש על חוקרים והיינו

רעיון . יכילם לא  וגדולות רבות וכאלה

השנהכותב  ראש ביום זכורני שמואל : אמר ויטל : שמואל ר' הרב
תשליך , ביום המים על דורש ז"ל  מארי אבא מורי  שהיה
מארי  ואבא אבנים עליה להשליך והתחלנו בנהר, באה צפרדע ראינו
הצפרדע צפצוף ומקול כדרכו , בתורה  ודורש סגורות  עיניו היו ז"ל
לשמוע שבאה אחת  נשמה  שהיתה לנו: ואמר בננו וגער עיניו פתח
בענין  לדרוש התחיל ולכבודה זו , בצפרדע  מלובשת ובאה  תורתו

דעה. צפור לשון צפרדע, נקראת  למה צפרדע ,

מההצדיק  על פעם ספר צפת העיר אב "ד גלאנטי משה מוה"ר 
לעיר  "כשהגיע הקדוש, האר"י במחיצת בהיותו ושמע שראה
להשתטח  הזיתים לעין הלך גלאנטי, משה  מוה "ר ספר צפת", הקודש
סמוך ועמדתי אליו נלוותי  אני  אלעאי רבי בר  יהודה רבי של קברו על
הזית עץ מענפי אחד על עומד עורב ראינו והנה עמד. שהוא  למקום


