
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
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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות מב

חלקים , ג' המצות אפיית  של החלקים שני  את  רבינו הוציא כך 
חלקים . ז' המצות  ואכילת

נמכר זה הכנסת , בבתי למכור  בעצמו רבינו  הלך  הללו  הספרים שני 
וכן הרבנים כל לכמעט  הספרים  שני את  שלח  גם  רבינו מאוד , טוב ב "ה 
שיוכלו בכדי  הרבנים  לכל ים דואר  עם  ישראל לארץ חבילות  מאות כמה 

המצות . אפיית ענין  את לתקן

טופסים , ב -1000 הראשונה בפעם  הברית בארצות  הודפס  הסעט
לכל  ונשלחו טופסים 1300 ישראל בארץ  הודפס  גם מכן לאחר 

מ  ולאחר והישיבות , ספרים הרבנים  2000 הברית בארצות  הודפסו כן
שני של 3000סעטים שוב הספר הודפס בא"י  בלבד. א' חלק של
של  החלקים  ששת של בסעט מכן לאחר שהוכללו אחד כל  חלקים 

ששה כשרות  לעניני חלקים .הקובץ 

כו פרק 
יעקב קול קונטרס 

אפיית  ספרי את לאור  הוציא  כבר שרבינו  לאחר  תשל"ח  בשנת
מאוד  דחוק אז היה  הוא  ועוד , שלו', מנוחת  יהודה, מנחת  המצות ,
ענינים  כמה לו  כאבו  מאוד  אבל  כסף, של  אוצרות חייב והיה  בכסף ,
תרופות , שעטנז, הטלויזיה , ענין כמו  עליהם , לעורר  רצה  שרבינו

לרופאים . לבד ההולכות  הנשים של  הגדול  והמכשול

"קול  הקונטרס את  ולהוציא  $700 עוד להלוות החליט רבינו ולכן
בתוספת  הברית, ארצות ברחבי הכנסת בתי לכל אות  ולשלוח יעקב"
ללמוד  לשבת יוכל רבינו  מכן ולאחר  הרבים , את יעוררו  שהרבנים בקשה 
כל  ספרים, ולהדפיס לחובות כח יותר  כבר לו היה לא  וכו', שו"ע  ש "ס

לאור. יוצא  שזה עד משמע תרתי  בדמים  לו  עולה ספר 

בתי ל-2500 נשלח  הוא הסתיים  הקונטרס  ועבודת  לו  עזר  השי "ת
בחזרה , כסף  שישלחו בכדי  מעטפות  הכניסו  אמריקא , לכל כנסת
רבינו הדואר . הוצאות את אפילו  לשלם יכלו לא  אז  שנכנס ובכסף

ושלוה . במנוחה  ללמוד ישב

בשלוה  לישב יעקב וכו '.ביקש  עליו ... קפץ !

שואל  נ "י , יפה  משה  ר' ששמו מיהודי  טלפון  רבינו  קיבל בהיר ביום 
בעיה  לו  שיש נ"י משה  ר ' השיב  לך , לעזור יכול אני מה  רבינו  אותו 

שלך  הבעיה  ומה כך ,גדולה, לו  מספר  הוא  אז  - רבינו שואל - ?

 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

שבתי  של  התנגדותו  ובי העולמות, בתיקו העוסקת  הלוריאנית 
פנימיות. מיסטיות  בהתבוננויות  ועיסוקו  זו  לגישה צבי

השבתאות צמיחת בימי האירועי
שהודפס  "תיקו" בשער  , כמל כסאו על יושב צבי שבתי של  ציור 

.1666 בשנת  באמסטרד

שבתי  מאמיני עצמ על  שקיבלו וסיגופי עינויי של  דמיוני  ציור 
עוונותיה על  לכפר  צבי 

אוהדת פני לקבלת בה  זכה לא  א ,לירושלי שב צבי שבתי 
משיח " ובא  שליח הל" ואמרו: חשבונו על התלוצצו העיר  ליצני 
בירושלי טענו  לעזה, והליכתו שליחותו  את  החפוזה נטישתו בשל
על לדי נתבע  והוא  בשלמותו, הגיע  לא  במצרי שאס  הכס כי

הקאדי  בפני ה"כוללות " ראשי את[15]ידי  לקבל הקאדי  נטה  למזלו
התיר  א השבתאי מסורת ולפי אשמה , מכל אותו  ושחרר גרסתו

על בתכלית אסור שהיה מעשה העיר, בחוצות סוס על  לרכב לו 
מנהגיו סביב שערורייה בעיר התחוללה קצרה תקופה לאחר יהודי
יעקב ורבי חגיז יעקב רבי  ובראש ,ירושלי ורבני  ,החריגי

האהדה[16]צמח, ולמרות  חמור , חר נגדו ופרסמו  תקי בקו נקטו
לאיזמיר, במסעו  החל הוא העיר את לעזוב  נאל הוא הציבורית
ובה חודשי מספר  שהה בה  ובחלב דמשק, בצפת , בדרכו  ועבר 

העיר מרבני  עצומה תמיכה גייס
היהודי  העול רחבי בכל  העזתי נת של  איגרותיו  הופצו בעת  בה
המזרח בפרס, היהודי, העול רחבי בכל  עצומה בשמחה  והתקבלו
התקוות התעוררו אירופה רחבי ובכל אפריקה, צפו ,התיכו
דעות אפסי  היה המשיחית  לתנועה המתנגדי ומספר המשיחיות,
של המהירה ההתפשטות לנסיבות  באשר  חלוקות  החוקרי

צבי  צבי בשבתי המשיחית  שלהאמונה משיחיותו כי גרס  גר
שהתרחשו ת"ט  ת"ח  פרעות  בהשפעת בעיקר  התקבלה  צבי שבתי 
כלכלי , במצב  היהודי את והותירו ,1649וב 1648 ב אירופה  במזרח
משיח כחבלי מצב את פירשו באירופה היהודי קשה  וחברתי דתי

קרובה שהגאולה  מקור ]והאמינו  כי [דרוש גורס שלו גרש לעומתו
 במישרי נוגעת  כולו העול ברחבי השבתאות  של  ההתפשטות
ברחבי  שהתפשטה האר"י קבלת  שעוררה הרב המשיחי למתח

צבי  שבתי של  להופעתו שקדמו בשני  מקור ].העול [דרוש

נפוצו הה הימי של  הלועזית  בעיתונות וא העול רחבי  בכל 
על סיפרו השמועות  הגאולה ועל  צבי שבתי על  שונות  שמועות
על ואפילו  ,השבטי עשרת של  שוב על  וניצחונות , מלחמות

'אמיר "ה' אותו כינו חסידיו צבי שבתי  בידי  ירושלי (ראשי כיבוש

הודו") ירו מלכנו "אדוננו של  הח 'ליפיתיבות של לכינויי כפרפראזה
."המאמיני "אמיר  המוקדמי המוסלמיי

אחד לכל  ונת העזתי נת פעל  בה לעזה, יהודי נהרו ישראל  באר
כמותה הייתה שלא  המונית  תשובה תנועת לנשמתו "תיקו"
התפוצות יהדות  את בעקבותיה  וגרפה  ישראל  באר התעוררה
פי  על  ותחינות  תפילות  סדרי שכללו  רבי "תיקוני" הודפסו
המשיחית התנועה התפוגגות  לאחר שני העזתי  נת של  הוראותיו 
שהתעוררה התשובה  תנועת  את בערגה   רבי רבני הזכירו עדיי
כל את  מכרו  העול רחבי בכל  רבי יהודי צבי  שבתי  בימי

של[17]נכסיה להופעתו  בציפייה ובסיגופי בתפילות  ועסקו
ישראל. לאר היהודי את  שיעלה  צבי שבתי

תנועת והבלק הקטנה  אסיה ברחבי  התעוררה  זו פעילות בעקבות 
על התנבאו  רבי וילדי נשי אנשי כאשר  המונית , "נבואה "
באיזמיר כי מסופר הקרובה הגאולה ועל  צבי שבתי  של  משיחותו
ידועי  רבני היו המתנבאי  בי מתנבאי 150 מ למעלה היו לבדה
נבואותיו אשר מקושטא , סרוואל  משה  רבי  היה שבה והידוע ,ש
גאולה, בנבואות הסתפקו לא המתנבאי טורקיה  ברחבי הופצו
לציבור תשובה" "תיקוני  ונתנו בתשובה, לשוב  מהע דרשו אלא

שב משיחית , אופוריה  של חודשי על מתענג היהודי העול בעוד 
בס  לאיזמיר הציבורית האהדה גלי על צבי 1665שבתי פטמבר 

מצידו באה ה'תכ"ו  ובחנוכה בביתו , במנוחה ישב  חודשיי במש
המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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לרבנים תורה  דין אחר|מב  ממבט  הסיפור 

– וצדיקים  גאונים – דיינים – רבנים – חכמים תלמידי .16
– מלמדים  שוחטים  – סופרים – קודש כלי ישיבות ראשי
בית של תינוקות   מעשה , ואנשי  חסידים – ישיבות בני
נבילות אוכלים חשובות  משפחות  אלפי ועשרות רבן

שנים. עשרות ודם  חלב וטריפות

קראקא. בכל השמים לב עד ויללות  בכיות  .17

עשרות בגלל תעניות  עשרות גוזר עמוקות" ה "מגלה .18
המגיפות.

אחר ממבט הסיפור
הנורא המעשה של היבטים כמה

ישראל  ארץ  לקראקא  מאנסי בין ההבדל

רבנים. מאות ישנם במאנסי  – אחד רב היה  לקראקא .1

קצבים. מאות במאנסי – קצבים שני היו בקראקא .2

במזיד. במאנסי  – בשוגג טריפה האכילות  בקראקא .3

הוא במאנסי – הרב, של לאפו מתחת קרה זה  בקראקא .4
מהרעבנים. חלק של ובהסכמתם בהכשר 

מאות ישנן  במאנסי – אחת עיר רק היתה קראקא .5
ישראל. מכלל גדול  חלק  שהוא  חרדיות, קהילות

בהתעוררות בתשובה  חזרו  הקצבים בקראקא .6
מרה זעקה של שנים  עשרות לאחר במאנסי  – הראשונה 

המחנו "ט  ישראל ,ואנשי  גדולי רבנים ידי  (ראשיתיבות:על

וטריפות) נבילות חלב יש מאכילית עוד חלב.עדיין מאכילי  נם

הגדול  הדין יום מאימת חששו הקצבים בקראקא .7
פחד. כל  הי ' לא הטריפות למאכילי  במאנסי  – והנורא

בית חורבן על ובכו לבבם קרעו  הרבנים בקראקא .8
קרוב הרבנים  של גדול  חלק  לוקחים  במאנסי  – המקדש
הרבנים נגד להתגונן בכדי  הכשר, דמי דולר למליון
המוחות את ולטשטש הערעור, את להשתיק  המעוררים,
ליהודים חלילה  להרשות  ולא התמימים  היהודים

טריפה. בשר לאכול שיפסיקו

הרבה כך כל מכרו  שנה 40 במשך הכל בסך בקראקא .9
כפי כזו כמו אחד ביום  מוכרים יורק ובניו  וטריפות, נבילות 
אקספורט הי ' לא בקראקא כי  השנים , כל במשך שם שמכרו
יום כל בשר של טונות אלפי מפיצים יורק בניו אבל ביזנעס,
לבתי שם, המסעות ולכל הברית  ארצות בכל האטליזים לכל 
למטוסים החולים, לבתי לקעיטערערס , למסעדות, המלון,

חודש בתוך  בשר  טונות פרענקפורטער ,אלפי סאלאמיס, (ובפרט

ועוד. וכבדים לשונות  בחלב, מטובלים שהם נקניקיות

"אבן מקיר תזעק" - )6 ספרים(.9 89
ספר "אגדות הארץ" מדרשי א"י - )2 ספרים(.9 90
ספרא דצניעותא )11 עלונים(9 91
אדרא זוטא )30 עלונים(99 92
כל ספר הזוהר בלשון הקודש )18 כרכים(.9 93
כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )70 כרכים(.9 94
כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )45 כרכים(.9 95
כל ספר הזוהר בארמית )12 כרכים(.9 96
כל ספר הזוהר בארמית )6 כרכים(.9 97

ם י נ ו על  4 0 , 9 9 0
תם ולא נשלם שלב"ע

ספר
"עדות ה' נאמנה"

מחכימת פתי

בו יתבארו עדויות נאמנות וחזקות על ידי בתי 
על  ומשגיחים,  בודקים  שוחטים,  רבנים,  דין, 
וטרפות  נבילות  אכילת  של  הנוראה  הגזירה 

חלב ודם



 יצא לאור חודש אלול תשע"ה לפ"ק
על ידי מפעל הזוהר העולמי בת ים
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מכתבים למערכת
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קלט
הנני אני קבלתי מכתב מכם שאתם שלחתם לי ב' ספרים וזה אינו נכון שאני 

קבלתי מכם רק ספר אהלי ישראל ועל זה אני שולח לכם טשעק בסום -4$.

והיינו ספר קדושת  ג' ספרים ממנו  עוד  לי  והנה אני מבקש מכם לשלוח 
ישראלת, ספר שמחות עולם, ספר אפיית המצות השלם ואכילת מצות, ואשלח 
לכם אי"ה אחרי כך הכסף עבור זה בל"ג. נא לכתוב לי האם יצא לאור כבר 

עוד ספרים.
ממנו וואלף בער לערנער

עד והסתירוה  הענין  את להשתיק היהודים מהרו לפיכך מכשפה.
אומרים יש האשה . נפטרה ימים שמונה שלאחר אלא הענין , שישכח

נפשה. עם ויצא אותה שחנק אומרים ויש לה , הניח לא שהרוח

הדור כל חכמי  חתומים  כך  ועל ארע אכן הזה הנורא המעשה
תקופה: באותה

 אלקב ב לוי  שלמה
רות) על  ישי שורש (בעה "מ
בואינו  שמואל  נא לחמי  אברה
ארואיטי  אברה

וז"ל:הועתק  משה  ויקהל ספר המחבר  בעל להגה"ק קודש זרע  מספר 
מהעיר  חיים, במהר"ר  אברהם בשם יהודי נער של בגופו
שנים שש במשך ממנו הרפה ולא אחד רוח השתכן שבפולין, שעפיס
ולפעמים ביומו יום מדי מנשוא, גדול היה  הנער של סבלו רצופות,
ארצה ליפול לו גורם הרוח  היה ביום פעמים שלוש ואפילו  פעמיים
ומתודה שוכב היה וכך למעלה ופניו למטה גבו וידיים, רגליים בפשוט

שח  חטאים על שבו  ומלאהרוח נעים בקול מותו יום ועד מנעוריו טא
מצא , ולא למכתו מזור בחפשו ההוא הנער היה ונד נע  התעוררות.
שנפל לפני ויותר. יותר  כמתייסר  היה לפעם שמפעם  אלא עוד ולא
בשתי  בה מכה היה הארץ  על ובשוכבו  גדולה אבל לעצמו  מכין היה 
נשמעות שהיו נוראות מכות כוחו בכל ליבו על  בה מכה והיה ידיו
ומתאר  מתודה היה ומכה מכה כל עם סלע. יפוצץ כפטיש למרחוק
היה ובפחד, בהשתוממות  לסובבים פרטים בפרטי הרעים מעשיו את
היתה מילה  וכל ורך נעים היה קולו  בכאב , כלל חש לא כאילו נראה

'ה יראי נדברו מאאז 

הלבבות החובת וכמ"ש עליו , דיבר החייב אשר הזכאי ,
הצדיק  לחשבון באים לשה"ר  המספר  שעושה דהמצוות 

ז"ל אמרם ע"ד והוא  החייב. עליו החוזרגלגלשדיבר 
והבן. בעולם ,

- ה  -
המשנה מאמר לפרש יש א')ובזה משנה ו ' פרק מאיר(אבות  רבי

ולא הרבה , לדברים  זוכה לשמה בתורה  העוסק כל אומר
והמפרשים לו. הוא כדאי  כולו העולם שכל אלא  עוד 

באמרו  הרבה ,מדייקים צ"ב דברים גם בזה . הכוונה מאי 
כולו  העולם  שכל  אלא  עוד  ולא  שאמר לו.מה הוא כדאי

שום לו אין לשמה תורה דהלומד  שפיר , יבואר  ולהנ"ל
כי דורו, בני  את מוכיח  וממילא  עצמיות ונגיעות פניות
אינו  לשמה, שלא  תורה הלומד  משא "כ מהם , מתיירא אינו 
עצמיות ונגיעות פניות לו יש דהלא דורו, בני את מוכיח 
האי מארז "ל וידוע ממנו. יתלוצצו פן להוכיחם  ומתיירא 

דלא משום מתא בני  ליה דמרחמין מרבנן להו צורבא  מוכח
לבני שמקילים הקלים  הרבנים  בדורינו, וכן דשמיא . במילי 

שנאמר כמו להם,אדם יגיד  ואומריםומקלם אותם אוהבים
עליהם . לסמוך שאפשר הרבנים שהם  עליהם

- ו -
לשמה  תורה הלומד  כל אומר  מאיר  רבי  זוכהוזהו

הרבה, ומתלוצציםלדברים עליו מדברים  אדם שבני  פי'
כיון וע"כ הטוב , בדרך שילכו  אותם  שמוכיח  כיון ממנו

ממילא הרבה, עליו הרבה ,שמדברים לדברים זוכה
אדם בני  אותם  של הטובים מעשיהם  אליו שבאים 

הרבה. לדברים זוכה וזהו עליו, שמדברים

כולו  העולם  שכל אלא עוד  ולא מאיר, רבי  סיים  ולזה
הוא, בזה,כדאי  והטעם עבורו , שכדאי  כללו,פי ' כי 

באים עליו  שמדברים אדם  בני  של  שעוליםלו,מעשיהם 
ודו"ק. לו, הוא כדאי וע "כ לחשבונו,

- ז  -
הלכות רמב"ם  ברבים בלמדי  בס"ד נכון דבר אמרתי ובזה 

צרעת י')טומאת הלכה ט"ז מענין(פרק דברים  אריכות שכתב


