
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

1092אור הזוהר
שבט תשע"ה

חלק 2
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בכשרות ההלכתיים בעניינים התמידי 
אלא תפקידם שאין בעת והבשר , העופות
השחיטה, וועד  של הכספי בניהולו
השובי"ם בין אימה אוירת משרה
לרבנים לדווח ויראים הכשרות, ומשגיחי 

מכשולים. באיומיםעל משתמשים ואף 
ממשרתם שיפוטרו ומוצי"ם רבנים כלפי
ויהינו  דרישותיהם, אחרי  ימלאו לא אם
גם שנוכח  [כפי  תורה דעת  דעתם להביע
הדיון  בעת לשמוע שליט"א מעכ"ת
מחברי  אחד של באיומיו הדין בבית
רוכלא כי  ואטו השחיטה]. וועד  הנהלת
על  איימו בהם  המקרים  כל  ונימני ניזול
אם כי והמשגיחים, הבודקים השוחטים,
הנהלת חברי כרצון שלא דבר יאמרו
כרצונם שלא יעשו או השחיטה, וועד
הבית בעל מי  "ונראה ממשרתם  יפוטרו
ועומדים המשכורת". נותן ו"מי כאן",
פה לפצות שלא תמידי איום תחת הם
השחיטה. וועד  הנהלת חברי כרצון שלא 
השובי"ם אצל לבירור  ניתנים והדברים
איום תחת יעמדו [כשלא והמשגיחים
האמת]. את  לומר ייראו  ולא  פיטורין,

הגאב "ד 4) מרן של  בקולו שמעו לא גם
הודעה לפרסם להם שהורה שליט"א
ללא טרי בשר המוכרות בחנויות מיוחדת
שבתקופה אלא בלבד זו לא (5 בלומבס.
זו, אחראית לעבודה מייחדים אחרונה
לשחיטה כשוחטים וממנים כשחיטה,
צעירים אברכים עדתינו, של המהודרת
העבודה יודעים אינם מהם רבים אשר
עבודתם שיעשו הנמנע  ומן כראוי,

ה ידוע עתה עד אשר במקום כי כראוי . יה
למבוגרים, אלא זו עבודה ניתנה לא

היטב  הבקיאים ושלמים, יראים
שלא השחיטה וועד  ומתקנת במלאכתם .
מגיל  למטה שהם שוחטים למנות

שלושים.
חשש, לעורר  לעיל האמור בכל אין האם
והבשר העופות כשרות על מזה , ויותר 

החדש. במפעל  הנשחטים
מלהעניק  הכבד החשש שהתאמת ומכאן
ומצוות, תורה שומר שאינו לאחד הכשר
בכשרות היסוד מאבני  אחד שהיה 
הגדול  הגאון שהעמידם  והבשר , העופות
זצוק"ל , ברנדסדורפר  מאיר רבי מורנו
להעמיד  בשנים עשרות נפשו שמסר
על  עדתינו של  המהודרת  השחיטה
העולם בכל המפורסמת מכונה,
שאצל  בעוד (1 עימו: ונימוקיו בהידורה.
ומצוות, תורה שומר  שהוא כשר יהודי
לידי  יבוא שלא עיניים בארבע מפקחים
עליו  כשיתגבר  חולשתו בעת  מכשול 
תורה שומר  שאינו  אחד אצל הרי יצרו,
העת כל  מלהשגיח הנמנע מן ומצוות
לומר מנמק והיה  רמאות, לידי  יבוא שלא 
על  הממונה הכשרות שמשגיח בכך שדי
כדי  אחת, לרגע דעתו יסיח הבלומבס
יקח ומיד  אחר , למקום בלומבס להביא
בלומבס  של  שלם גלגל  מהפועלים אחד
בלומבס, אלף מאות כחמש  המונה
להאכיל  נפשו. כאוות בהם ויעשה
עופות. ברבבות וטריפות נבילות
לו  כדאי  מסחרית שמבחינה [באומרו
שיהיה מיוחד פועל לשכור המפעל לבעל
דעתו  להסחת להמתין זה, עבור מיועד
כדאי  ביום, אחת לרגע המשגיח  של 
בידו  יעלה וכך בלומבס, גלגל לקחת
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בשחיטה שפוסלים עופות הרבה להכשיר
מזה גרוע  ואף  עדתינו, של המהודרת
מגמתו  שכל כזה לאחד  ביותר (2 רח"ל].
ולעיתים השוק, מחירי את לשבור הוא
[ולאחר הקרן ממחיר למטה מוכר  הוא
הבלעדי  המפעל להיות בידו שיעלה
המחירים] את יעלה ההשגחה, שתחת
ולזייף  לרמות  הדרכים כל יחפש בוודאי
להוריד  בידו  יהיה זה ידי  שעל כדי
נשחטו  כמעט לחינם  [לא המחירים.
הודו, עופות החדש במפעל לאחרונה
על  הממונה  המשגיח ידי  על אושרו שלא 
המשגיח של  להתערבותו עד הזריקות,
ככרוכיא שזעק הזריקות על הממונה
היה שמתחילה בעוד  זו, שחיטה  למנוע 
אישורו  וללא המשלוח , לאשר צריך הוא
למפעל ]. אלו עופות כלל להביא אין 
ידעה עצמה השחיטה  וועד הנהלת גם (3
פנים העמידו כך ולשם אלו, מנתונים
שהמפעל  שנה, כחצי לפני  עד ברמאות,
שומר של בעלותו  תחת נתונה החדש
מי  לכולם נודע כשכבר גם ומצוות, תורה
תמוהה (4 האמיתי . המפעל בעל  הוא
הישן  שבמפעל שבעוד מאוד, העובדה
הבלומבס  שמורים ההשגחה, שתחת
במנעול  הנעול  בכספת והוואלגראמעס
מונחים החדש שבמפעל  הרי  כבד,
יסוד  שהם והוואלגראמעס, הבלומבס
הבשר, כשרות על המעידה הכשרות
פשוט, במנעול  הנעול גבס של בארגז
אחד  כל ביד  יעלה שבניקל לכל ומובן
בלומבס  משם להוציא בזה, המעונין
עוד  מה (5 נפשו . כאוות וואלגראמעס
לעיל , כאמור באחד, מדובר זה  שכל

התנערו  בארץ השונים הכשרות שגופי
התמידי  וזיופו  רמאותו עקב ממנו
והבשר מהעופות גדול שחלק [שמכיון
בידו  קל בעלותו, תחת נתונים בארץ
והדברים לכאן מכאן ובשר עופות לנייד 

לכל]. דלא6)מובנים קלא שיש ביותר
עדתינו  של הכשרות שוועד פסיק,
ששיווק  שהדגים כאמור, נוכחו, החרדית
טמאים. דגים הם הביד"ץ בחותמת
אמינותו  מידת על עוד לסמוך  ניתן  והיאך 

והעופות. הבשר  כשרות על 

בסעיף  לעיל הנימנות מסיבות  כאמור נ.ב.
האנשים בשמות מלנקוב נמנעתי ,4 ב,
במידת אך כאן, האמורים בדברים
ובהסכמת האפשר, ובמידת הצורך,
תחת נתונים יהיו ולא במידה האנשים,
באופן  בשמותם אנקוב אף איומים,
הנ"ל  העובדות כל  לברר  ניתן שיהיה

ולאמיתותן. לאשורם

מאליו, מובן לעיל , האמור כל לאור
כל  לתקן כדי מעמיק ובירור דיון שללא
כשרות סדרי ולהחזיר המכשולות,
כפי  כנם, על המהודרת השחיטה
מורי  של חיותו  בחיים לעשות שהתקינו
רבינו  האמת צדיק  הקדוש, הגאון ורבי
נמנע  זצוקלה"ה , ברנדסדורפר  מאיר
לכתוב  תורה, ודעת דין פי על ממנו

תמיכה. או  התנצלות מכתב

מסירת לאחר  הצלתי נפשי את ואנכי
שליט"א למעכ"ת  והנימוקים  הדברים

ודמע בצער  וחות הכותב 
הקודש את כבלע  בראות
הראוי בכבוד 



אֹור  ַתב  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ֵמַהֹזַהר  ָהֵאּלּו  ים  ּפִ ּדַ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְקרֹא  דֹוָלה  ּגְ ְסגּוָלה 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  ְוָכל   - ע"ה.  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ָהעֹוָלם 
ה  ְזּכֶ ּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  יֹאַמר אֹוָתם  ִאם  ּוִבְפָרט  יֹום  י  ִמּדֵ ָהֵאּלּו  ים  ּפִ ּדַ ְקָרא  ּיִ ׁשֶ
*ִזיוּוִגים  ִית,  ּבַ לֹום  *ׁשָ ָרָכיו,  ּדְ ָכל  ּבְ *ַיְצִליַח  לֹו,  ַמּזָ *ָירּום  ֵאּלּו:  ֲעלֹות  ַלּמַ
רּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ן  *ְמַתּקֵ יו,  ְחּתָ ּתַ לּו  ִיּפְ *אֹוְיָביו  ִמי,  ְוַגׁשְ רּוָחִני  ַפע  *ׁשֶ ֲהגּוִנים, 
*זֹוֶכה  ֲחָלָציו,  יֹוְצֵאי  ִנים ִעם  ְוׁשָ ָיִמים  *ֲאִריכּות  ַמִים,  ׁשָ *ִיְרַאת  ָמתֹו,  ְוִנׁשְ

דֹוִלים )סוד ה'(. ַרֲחִמים ּגְ ה ּבְ אּוּלָ בֹוא ַהּגְ א, *ַעל ָידֹו ּתָ ְלעֹוָלם ַהּבָ
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לדברי  להשיב מקום אין שבודאי אף  נ.ב.
בראש, הקופץ  הדיוט אותו של הבלע
הקדושה עדתינו ליו"ר עצמו  את שמינה
דעה יורה ערוך בשולחן מבואר ודינו
זהירות משנה מחמת אך רמ"ג. בסימן
שאינם במקומות המכתב יתפרסם שלא 
מעכ"ת מתבקש ראויים, ואינם רצויים
מעיני  המכתב לגנוז שליט "א הדר"ג
והנכנסים היוצאים מעיני ואף רואים,

בקודש. המשמשים
שכבר לאחר תשע "א שבט ו' שלישי יום

אמש, המכתב היום נכתב  לידיעתי  הובא
של החשובים  הבודקים אחד ידי  על
היום  מתקיים החדש  שבמפעל עדתינו,
לא  הישן שבמפעל  בעוד  עופות, שחיטת

מודלקות  העופות כי  שחיטה מתקיים
וועדבשוק, רב  של  הוראתו  פי ועל 

כאלו , עופות לשחוט נמנעים  השחיטה,
ואילו  טריפה . חשש לידי לבוא שלא כדי
מודלקות  עופות שוחטים החדש במפעל
מקום  חותך  הויטרנרי  והרופא אלו,
לראות  הנמנע באופן למטה, עד  הדלקת
מגיעה  הדלקת אם ולבדוק  הדלקת, את
יש זה שבאופן ובודאי  הגידין. צומת עד
העופות. על טריפה של כבד חשש 
בטלפון , זו עובדה לי  שהודיע והבודק
מחשש בשמו , זו עובדה לומר  שלא ביקש 

ממשמרתו . ויפוטר  לו יבולע [ובמידתפן
חברי  בפני בשמו אנקוב  והאפשר הצורך

לבירור]. ניתן  יהיה והדבר הביד"ץ,


