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 משמרת הניקורוועד 

 ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
 ד"נ תשסיוןחודש 

הצדיקים הקדושים ראו ברוח קדשם 
ונלחמו במלחמה הגדולה להציל את עם 

 .'חס ושלו' ישראל מכלי
 ו הגדולהע במלחמת"הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי

  צדקינומשיחאת להביא 

, בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער
שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה 
שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא 

 ואעתיק מה שכתב שם ממקצת מספר, תיכף ומיד ממש
מהנוגע ] שראל בגולהראשי תיבות אחינו בני י" [ב"האבי"

משה סופר ' נתן אדלער ותלמידו ר' ר: ל"לדעת בדורנו וז
נתן אדלער רצה לפסול ' ר, מפרעשבורג מקובלים בנסתר
ולהכניע חותם הסטרא אחרא , השוחטים דפראנקפורט דמיין

ואלמלא ' וגו' ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי
 העמיד עליו רודפים ם"ך מ"אך הסמ, השיג כל רצונו בא משיח
וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב . קצבים והוצרך לברוח

ראשי , ץ"תצעד אר" ם"זע"הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב
 .זביחה עירובין מקוואות: תיבות

ע מגלה "הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי
מה שיצאו מן הרבנים  לנו סודות נוראים

 םהערב רב בגלל שלא השגיחו על השוחטי
יצאו , ידוע שעל ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול

כמבואר בשאלות , ל"וחצי מיליאן יהודים רח' מן הדת לערך ג
שאין עבירה ) 'סימן ז' יורה דעה חלק א" (דברי חיים "ותשובות

ובעונותינו הרבים , כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי
ז שאכלו "בארץ לועראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות 



ב 

וגברו , ם הקלים"ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי
ש דבריו החוצבים "עיי (עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל

 ).להבות אש
פרשת עקב מכתב " (וכן מובא בדגל מחנה אפרים

ששבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים ) ל"ם זצ"מהרמב
 עד שיצאו מהדת ובא בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות

ם "ך מ"וידוע שמערמת הסמ. ל"עליהם מלך והרג את כולם רח
רק מעמיד שוחטים ורבנים בכל , שלא לפתות כל יחיד ויחיד

 .מקום מסיטרא דיליה ועל ידי זה הכל ברשתו

אכילת חלב מביא את האדם לכפור 
באלוקי ישראל כמו שראינו אצל שבתי צבי 

 .ימח שמו וזכרו

איך ששבתי צבי  - ביא גביית עדות מבית דין הגדול שבירושליםובנוסף לזה נ
לקח מנין והאכיל אותם ֵחֶלב הכליות שהיא איסור כרת ועשה על זה הברכה ברוך 

כמו שמובא בספר תורת הקנאות לרבינו , אלקינו מלך העולם ַמִּתיר ַאסּוִרים' אתה ד
נדפס , ל והיא קבוצת מאמרים וכתבים נגד שבתי צבי ומתי סודו"יעקב מעמדין זצ

 :ל"וז, י הוצאת מקור"א ע"ונדפס בדפוס צילום בירושלים תשל. ב"באמסטערדאם תקי
ואתא , במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא: ב"טופס קבלת עדות בירושלים תוב

, )בלשונו (רר משה חביב איש ספרדי והעיד בתורת עדות"לקדמנא החכם הכולל מהו
ששבתי , אני מעיד שמפורסם הדבר בין תלמידי חכמים בירושלים וחברון: ק"ל בלה"וז

גם צוה להם , האכיל חלב כליות לעשרה מישראל, ו קודם שהמיר דתו"צבי תר
גם עשה ברכה על אכילת , להקריב פסח בחוץ לארץ והאכילם כסדר אכילת פסח

וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל , ּוִריםַמִּתיר ַאס' ברוך אתה ה, חלב בזו הנוסחא
ה "גם שמעתי שבשנת תכ, תורה גדול שעשה גם כן דבר זה ואחר כך עשה תשובה

עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב ...... גילה שבתי צבי על עצמו שהוא משיח בן דוד
ששמע מרבו הגדול , ב"ק ירושלים תוב"מ דספרדים בעיה"ד ור"אברהם יצחקי אב
מתחילה לא הייתי מבזה לשבתי צבי ימח , ר משה גלאנטי אומר"הורהחכם הכולל מ

רק אחר שראיתי כתב יד של שבתי צבי , אף על פי שלא הייתי מאמין בו, שמו וזכרו
ה "וחתם את עצמו אני הוי, ימח שמו וזכרו שכתב לכאן לאחד שהיה מאמין בו

מחרים אותו אחר זה אני , דהיינו שכתב שם הקדוש ככתיבתו, אלקיכם שבתי צבי
 .בכל יום ויום

לכן אומרים ארור המן אשר בקש לאבדי כי הוא ) ב"מגילה י (איתא במסכת
על ידי כך היה לו את הכח לגזור על , האכיל את בני ישראל במאכלות אסורות

בפורים היתה עיקר , ק"וזל) ע"תר' ח סי"או (ח"וכתב בב. היהודים גזירות קשות
כ נגזר עליהם להרוג ולאבד את הגופים שנהנו "ע, הגזירה לפי שנהנו מסעודתו

וכשעשו תשובה עינוי נפשותם , של איסור ושמחה ומשתה של איסור' מאכילה ושתי
" לך כנוס את כל היהודים ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים "כמו שאמרה אסתר

ולכן אומרים ברוך מרדכי . לפיכך קבעום למשתה ויום טוב לזכור את עיקר הנס
הוא נזהר שיהודים לא יכשלו , י בזכותו היהודים ניצלו מגזירתו של המןהיהודי כ

ולכן הוא ישב בשער המלך לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו , במאכלות אסורות
 .כשר

אל תאבו ואל תשמעו לדברי פורקי , ועתה אתם היראים וחרדים לדת קדשינו
 נא תיכף ומיד מעל סורו' עול הרבנים מן הערב רב שמסיתים ומדיחים את עם ה

ואנחנו , והשומע לדברינו ישכון בטח ושנן', פן וכו', אהלי האנשים הרשעים האלו וכו
 את נפשינו הצלנו

  
  

 וועד משמרת הניקור


