
 מפעל הזוהר העולמי
 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

אור הזוהר 756 * אייר תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס
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מכתב להצדיק הגאון 
רבי יוסף שלום 

אלישיב זיעא

" לס ' ה' יו ודבש ב "ה , חלב זבת תשס "חאר סיו ט"ז "
לפ"ק ,ס'אינוש'לב ח''שתהתר "ת  ביתפיחי עיה"ק פה

תובב"א שמש

רבא גברא  האי כבוד אל סלה  טוב  וכל והשלו החיי
משיירי  הימיני , עמוד  החזק, פטיש דורינו, פוסק ויקירא,
ולתפארת לש וישראל ביהודה  הנודע הגדולה , כנסת 

,הכבירי יוס במפעליו  רבי הגה"צ רשכבה"ג ורבינו מורינו
שליט"א, אלישיב  תובב "א.שלו עיה"ק  ירושלי

כל על שליט"א לכתה "ר להודות  הנני  מכתבי  בראשית
בדורינו .  הגדולי פעולותיו

והכבוד, האותות בכל מעכתה"ר  שלו דרישת אחר
הכלל. הצלת  למע גדולה בבקשה בזה אבוא

את שנה   שלושי זה  שניהלתי   לכבודכ ידוע הנה 
 ימי שנתיי ולפני בארה "ב הכשרות של המערכות
אל לבוא וחישבתי  זקנתי, לעת  הקודש , באר לגור  עברתי

הנחלה . ואל המנוחה

למראה האמנתי  ולא השמיטה, שנת באה  עתה  זה  א
שנכנסתי  לאחר הקודש ,  באר כא שקורה ממה עיני 
גודל את וראיתי  השמיטה , בעניני ולפני לפני
 שנתפרס מה  כידוע  הירקות,  בעני שנעשי המכשולות
 איסורי וארבע עשרי דבר על הדור, גדולי בש
ורק ישראל  באר כא הירקות לקנות  אי זה  שמשו
,הרבני אצל ישבו כבר השמיטה   וקוד מחו"ל, להביא
הגיע  והנה זה, על ישראל  אר רבני מכל קורא קול והיה
 מספקי הכשרות ועדי  שכל רואה ואני  השמיטה  שנת

ישראל.  מאר סחורה 

הכשרות ועדי שכל הזה? כדבר   היתכ האמנתי לא  ואני 
 הדברי אי שמא וחישבתי ?כא שקורה מה  על ישתקו
להביא שיי לא  שזה לי ואמרו לשאול וטרחתי ,כהוויית
וטרחתי  , ומשוני  שוני תירוצי וכהנה וכהנה מחו"ל
 ע ביחד לשדות וירדתי הסמוכה  לירד ונסעתי בעצמי
יפצה והבל וכזב, שקר  הכל כי וראיתי ,רבני כמה עוד
ישראל מבאר זולי יותר  הרבה הירקות  ש כי ,פיה

בעיהוהי  בלא מוכני שה איתנו שדיברו שוני  ירדני ו

וצילמתי  זול, במחיר  ישראל,  אר לכל ירקות לספק
שועדי  שמענו לא   עדיי בעוה "ר ולדאבונינו ,הדברי

בזה . יפעלו  הכשרות 

שהפסוק מאוד, נורא מכשול על לעורר באתי עוד
וזה במלואו כעת נתקיי אחינו" על אנחנו  אשמי "אבל

בעה "י: החלי

הירקות את  הביאו  לא הכשרות  שועדי היות הנה א.
שאני  מאוד, מוזל במחיר  לקבל יכולי שהיינו הירד מעבר
והיו , דש החקלאי ע ודברנו היינו  רבני כמה  ועוד 
 ומלפפוני סענט 40 של במחיר  עגבניות לקבל יכולי
5 קוני היו   א רק היה  וזה סענט, 56 של במחיר 
לקבל יכולי היינו משאיות מאות  קוני היו  וא משאיות,
במחיר למכור  יכולי היו ואז לכל. כידוע  זול יותר הרבה
 מצילי היינו זאת , עושי היינו  וא ולהרויח . ש "ח 2 של
מכירה ההיתר שמחיר  המכירה, מהיתר  בנ"י מאחינו  הרבה
שלנו שהחניות  והמחירי לקילא , שקל 2 ג"כ עולה 

לקילא. ש"ח 8 הוא חושבי

להאביס שמתחילי החדש העני על  באתי ועתה ב.
איסורי  בה שמעורב במאכל הבהמות את הקודש  באר
היהדות שצורכי החלב עבור בשביעית, ונזרע  ספיחי
מלקנות נמנעי ד ' לדבר  החרדי היו  ואילו  החרדית,
היה בכשרות,  שמאכילי , חרדי ממושבי רק  החלב
גרמא ודי הקודש, באר השמיטה וחילול הזריעה נמנע 
החלב  על שיש השאלה מלבד עיור, ולפני  מסייע והוי
לא' תמורה  התוס ' לשי' מאכלה , רוב  שזה  לאחר  בדיעבד 
הפלוגתא וידוע מהטריפה  שינקה בכשירה   ש הגמ ' עפ"י
הגר"א הכריע וכ אכילה באיסורי א שזה  למד שהרמ "א
 גור חד או גור וזה זה  הוי אי שתליא  אלא בביאורו 
אוכלת א א איסור, דבר לשחרית משחרית  ובאכלה 
ואילו דאסור , ופשיטא גור חד הוי  בנתיי אחרי  דברי
אסור הנאה  באיסור  שרק  ש האמצעי בתי' ס "ל "הש
הביא פא' בסי' "הש ואמנ אכילה , באיסור ולא בדיעבד 
מהטריפה שינקה בכשירה שא האו"ה  דברי  פשטות
 שג הרי  ס' בסי' ש מש"כ לעי' וכ' אכילה  איסור  שהוא
וידוע  אכילה , באיסור שא כפשוטו  הרמ"א דברי בי' הוא
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נימא וא לכתחילה, עכ"פ להחמיר בזה הפמ"ג מש "כ
יש וא הנאה, איסור הויא תועבה כל תאכל לא לאו שיש 
הוי  הביעור ואחר  הנאה , איסור  הוי  שספיחי שסוברי
 דברי לי  והיה  מאוד בזה טרחתי ואני הנאה, איסורי  לכו"ע 
החלב, בעני לי וסיפרו  הקודש  באר  רבני  ע רבי

הדבר . את  לתק הכשרות וועדות של בכוח שהיה 

את  מאביסי כבר  כדבעי  עסקנו לא  חור שבזמ וכיו
מ רוב ע "י הבהמות ,בספיחי ונעבד, שמור, שנזרע ,  אכל

קטניות לזרוע  רוצי ועתה  כנ"ל. ישראל בקרקע ישראל
הציבור  בא זאת לעצור נית ועדיי הקודש,  באר ותירס
כל את  יחסו ממילא  האסור  החלב  את יצרו לא החרדי

הקודש . באר הזריעה 

כשר אוכל לספק  מלאי שהכינו מזו מרכבי  שיש ידוע  ג.
בכוח יש  ולמעשה  ,חרדי לרפתני מספק והוא לבהמות,
כשר . אוכל שיבקשו  הרפתני את ולעודד לדרוש  הציבור

ולא אלינו  בהתחננ אחינו על אנחנו   אשמי אבל ד.
שמיטה שומרי החקלאי הרפתני זעקת לקול שמענו
השמיטה את  לשמור  לנו  עזרו  ,ותחנוניה באזנינו מהדהד
לבהמותינו . אסורות מאכלות בידינו  להאכיל נצטר שלא

שרוצה ידיי  הרי כבר  פרטוש  מר הזה בשבוע  ה.
וכו', הרבני בהוראת כשר אוכל  שהכי מה מכל לחזור

מספקת. דרישה לזה שאי מחמת

 ימיה שכל למאכל בעופות נורא  זהירות  צרי עוד ו.
כל אז איסור יאכלו  א  הימי ובאות ,יו 35 רק הוא

ס '. סימ ביו "ד הרמ"א  שכתב כמו אסורי העופות

ר "ה עד  יהיה  ,חדשי 9 רק  שחיי ,בעגלי לעיי יש  ז.
כנ "ל. באיסור, נתפטמו  ימיה כל או ימיה רוב 

בני  אחינו נפשות הצלת  למע אלו בשורות באתי  ע"כ
להתגעל רוצי ואי  נאנקי אשר  הקודש מאר ישראל
קדושת ולמע שמיטה , באיסורי שנתפטמו בבהמות
כל ולתק הקטניות , זריעת  עתה למנוע הקדושה ארצינו

הקודש . אר רחבי בכל הנ"ל הדברי

,בשני לרבות  עוד  שיזכה  בזה , הפועל כל לבר והנני
ולהאדירה תורה  להגדיל החשובי פעליו את להמשי
ונהורא גופא בבריות ונחת ושמחה מנוחה ועושר באושר
 עול ועד מעתה  וגשמיות ברוחניות טוב וכל מעליא
ה' וחפ סלה, אמ ה ' בעזרת טובי ושני ימי באריכות 
 כאמר משיחינו ביאת שיקרב  זו מצוה וכדאי  יצליח. בידו 

.נגאלי מיד השמיטה  שומרי אלמלי ז"ל

קדושת גודל ולמע המצוה גודל למע והחות הכותב
ישראל. אר

גראס  יהודה   שלו הרב 
האלמי אבדק "ק
הקודש  אר שמש , בית


