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חלק ז' א'

אדמורי"ם,  התורה,  גדולי  מועצות  נשיאי  של  תורה  בדין 
רבנים, ראשי ישיבות, מנהיגי ישראל, ראשי עיר, משפיעים 
ומחזירי  רדיו,  ותחנות  הטלפון  על  בשיעורים  גדולים 
כמה  לפי  נידון  אחד  כל  רדיו,  תחנות  מנהיגי  בתשובה, 

אנשים ששומעים בקולו, והיה יכול להשפיע עליהם!!!

�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

אלול תשע"ה



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות אשאלות 

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ז-א חלק 

מעלה של  דין  בבית דין הפסק
התורה, גדולי מועצות נשיאי של תורה בדין 

ישראל , מנהיגי ישיבות, ראשי רבנים, אדמורי"ם,
הטלפון על בשיעורים  גדולים  משפיעים  עיר , ראשי
רדיו. תחנות מנהיגי בתשובה, ומחזירי רדיו, ותחנות

בקולו, ששומעי  אנשי כמה  לפי  נידו אחד  כל 
!!!עליה להשפיע יכול  והיה

מיליו עד  מיליו חצי לה יש רדיו תחנת  מנהיגי למשל
לה שיש  גדולי רבני ,יו כל ששומעי  אנשי
אלפי עשרות על אדמו"ר איש, מיליו חצי על השפעה
ראש איש, 30,000 על  שהשפעתו  גדול ישיבה ראש איש,

העיר  כל על השפעה לו  שיש למחניעיר  לעזור  [למשל
זוהר פרי בחלוקת עזרה ולתת  הקדוש, הזוהר  לחלוקת
לשומעי לומר וג ,תקציבי הרבה לה יש העיר, לכל
[בשמי אות ידונו  זה ולפי  ,ביו זוהר  דקה ללמוד לקחו
את ישאלו מעלה של  די שבית  שאלות  על  רק כעת נתרכז
של  הכשרות  על  שנה , 120 אחרי  מהאלמי האדמו"ר

! הדי  מ עצמו  את  לפטור כדי השחיטות 
מע רי   "ז:)דאמר  יטי): למד  מ תי" נ "ני ְְְְִִִִִִִַַַַָָ

להע ל את לפטר  יכ לני אמר : מ דל, וכח ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹרתי,
. י ה מה:)מ העלמת ..( ה קמי אנ : מע ר י (ח"ג,אמר ְִִִִִֵַַַָָָָָֻ

החטאי.קכ"ח.) מכל  האד כל  את  מטהר הקדוש והזוהר .
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 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות שאלות  ב

מעלה  של  דין בבית ותשובות שאלות
שליט"א מהאלמין האדמו"ר של  הנפש וחשבון

דין : ודםבית חלב וטריפות נבילות מאכילת ישראל בני  אחינו את  הזהרת ?האם

שליט"א: מהאלמין  כל האדמו "ר רש "י  פירוש  כמו חיבור  לעשות התחלתי 
יענה אני מה חושב  אני  ופתאום תורה, חידושי  ועוד חלק, והדפסתי  הש"ס,

מעלה של דין הש"ס.בבית על פירושים חסר האם ישראל ? עם לכל והנחת
כל  על יפה פירוש לעשות רוצה שאתה בגלל ודם, חלב וטריפות נבילות לאכול 

דף  על דף הכל הש"ס והינחתי בקלות, הש"ס כל פעמים 7 לגמור יכול  והייתי  ?
וטריפות מנבילות  ישראל  עם  את  !להציל 

דין : נתתבית ישראל בארץ  אבל שלך, מהכח יותר עשיתה לארץ בחוץ  באמת
שפחדת מספיק , ופרסמת אמרת ולא וטריפות, נבילות בשר לכולם לאכול

משוגע  שלך שאבא יגידו וכולם בושות, להם יהיה  שלא שלך מהמהילדים ?
אז  לארץ, בחוץ 60 כמו שוה ישראל בארץ אחד  שיהודי  חז"ל  מאמר  ידעת לא
שמעת לא האם  ישראל, בארץ שהולך מה  יודע שאתה מה כל  גלית לא למה
שרק  מ"ם, הסמ "ך עם  הסכם שעשה זי "ע טוב שם הבעל  תלמיד עם הסיפור
שלו, מהעבודה לו יפריע לא הוא אם ישראל לארץ נוסע  הוא הזה בתנאי
והסמ"ך  האניה עם כשהגיע לשם, ילך לא אני  לו ואמר הסכים, מ "ם והסמ"ך 

לארץ  תבוא שלא הסכם עשינו הלא הרבי לו אמר  שלום, לו נותן לו מ "ם ענה ?
שלי , השליח זה לארץ  בחוץ  שם מ"ם הבית הסמ "ך הבעל אני  ואתה!כאן -

לארץ, מחוץ גרוע יותר מאה פי הכשרות  עם  הבעיות ישראל בארץ שכאן יודע 
שתקת למה ישראל אז ועם מהקב"ה חשובים יותר שלך הילדים האם האם ??

וכסף  כבוד  רב, הערב של זרה  העבודה  של לענינים נכנסת גם  ?אתה 

שליט"א: מהאלמין ובדרשותהאדמו"ר ברדיו ואומר לכם מזהיר אני לכן
כעת יוצא  יום וכל  לכשרות ובכתב, מדריך ברשתעלון  אפול שלא  כדי ,

כמו  ראשי, על  ישימו  לא ישראל  כל  של  האשמה וכל  בשמים, המקטריגים
וזל "ק: ציון, מבת ויצא עה "כ - איכה רבה במדרש ישראלשכתוב גדולי היו 

עושה  ואני שעה תבא הקב "ה להם אמר  ממנו , פניהם והופכים  עבירה דבר רואין 
כן  עכ"ל .לכם ,

בעצמם(פכ "ט )ובאדר"נ בוזים שהם מפני זמנם בלא ת"ח מתים מה מפני וז"ל :
עכ"ל . שמים, ויראת תורה דברי על כנחש ונוטרים  נוקמים  שאינם

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות גשאלות 

זצ "ל  סופר חיים מוהר "ר הגדול הלוחם שכתב  מה אעתיק הדברים: ולסיום
התוכחה מיום ואוי  הדין  מיום אוי וז"ל: ע"ב , ו, דף חיים שערי  הבהיר בספרו

פעולו  ועל אנוש מעשי על ד' יפקוד  וכי חי , לכל מועד עת שיחופש בבוא אדם  ת
עבר זה אלקים ירא  נדה, על עבר זה חסיד שבת, חלל  זה צדיק כתוב: וימצא
אנשי  כל וישתוממו איש, אשת על עבר זה קדוש ושעטנז, וטריפה נבילה על
בכחך  הי ' הלא בסערה : ד' ויענהו פעלו, תמים הצור הלא  וישאלו אמונה
אשמו  עליו פקדת ולא אותו זכרת לא מדוע  רשע. אלמוני פלוני  באיש למחות

עכ"ל . וכו'

נענה מה  לב בשבירת לו  ואמרתי .... שאמר  שלנו, למשגיח פעם שאמרתי  [וכמו
לי וענה והנורא, הגדול הדין ביום זה יודע על לא מה?אתה אותו שואל אני 

יודע  לא לי :??אני וענה ומוכיחים,? משגיחים לרבנים מיוחד  גיהנום ישנו כי 
בצבא  צנחן להיות  שילך  הזה בגיהנום להיות  רוצה  שאינו להיות!!!ומי ולא -

בתשובה. ומחזיר  הרבים את מעורר ולא משגיח ולא רב לא

מכשול  ידי  שעל  זי"ע חיים' ה'דברי  כתב כבר הכל על  אשמים שהרבנים זה
רחמנא יהודים מיליאן לשמד יצאו בגרמניה לוע"ז במדינות  הקלים שוחטים
לשמד  והולכים מהדת שיורדים שלנו העיקרית שהבעיה אומרת זאת ליצלן,

אך  הוא האשמה הארץ, של המיסיאנערן והכומרים הקיבוצים אשמת לא  זה
שרואים הרבנים כל  היו ואיפו ביחד], הרבנים  עם והמשגיחים השוחטים  ורק 
מחזיר כבודו כמו כלום, עשו ולא יהודים מיליון שמשמידים איך בעינם 
אטום מפצצת למות הולכים  שכולם ראשו  על ואשמה יהודים מיליון בתשובה
והכל  העולם , מכל יהודים מיליוני עוד וכן הקדוש, זוהר  ילמדו לא אם 
שמים ביראת מלא יהיו הקדוש הזוהר  ספר  ילמוד אחד כל  ואם באשמתכם.

חטא. ויראת

צועק  המספיד  והרב הצעירות, בשנותיו שנקטף  אחד לצעיר בהספד ושמעתי
אבדש" ש'"הצדיק  בגלל למה לב" על שם  "איש" זרםואין  כמו וקיבלתי ,"

ווייבמוחי "!!!אוי אומר הוא לבהלא על  שם "איש" שלי ואין  השם שמרומז ,"
מוכיח לא שאני שלי  שמים היראת איפה אני , ואיפה א'סתר  ב'ן י'הודה ש'לום

כבוד. בדרך הפחות בענין לכל תשובה לעשות  שצריכים צועקים והמספידים
על  הוא  האשמה וכל  לכם, הכבוד  כל זה, על  צועק  אני וגם ועוד, צניעות
לבד  הרבנים והם בצניעות, הולכים לא הצדקניות שהנשים כביכול  הצניעות


. חיים הדברי שיטת לפי
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כן  עכ"ל .לכם ,

בעצמם(פכ "ט )ובאדר"נ בוזים שהם מפני זמנם בלא ת"ח מתים מה מפני וז"ל :
עכ"ל . שמים, ויראת תורה דברי על כנחש ונוטרים  נוקמים  שאינם

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות גשאלות 
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. חיים הדברי שיטת לפי



 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות שאלות  ד 

אנו  [הלא הזה הנפטר את הרג באמת מי  יודעים אינם הם אבל בזה, אשמים
שעם אומרת זאת יהודים, מיליון 6 שהרגו באושוויץ כך אחר קרה מה רואים

יהודים. מליון 6 הפסידו ישראל

יהודים מיליון השש את שהרגו האשמה שכל אמר זי"ע הסולם בעל והצה"ק 
זוהר. ללמוד אמרו  שלא הרבנים בשביל רק הוא

פסוק על זי"ע הק' טוב שם הבעל מאמר  ארץ וידוע  תצעד תיבותבזע "ם ראשי ,
העםמ 'ירוביןע 'ביחהז הואזע"ם  את שמעוררים דע"י בזה, והכוונה 'קואות,

ומעוררים מישראל ה' אף  חרון את מסירים ושבת, טהרה ובהלכות בשחיטה
כמשאחז"ל , למעלה דין אין  למטה דין כשיש כי  שמים בזה רחמי לרמז ואפשר

לימוד זה הדת שיסוד בזה: והביאור  מ'קוואות, רב ע 'רב  ז 'והר  ר"ת בזע "ם
שרבני רב , ערב  ע' וטהורים . קדושם צדיקים  רבנים 1300 שכתבו כמו הזוהר 
נגד חרמה במלחמת לצאת  שצריכים מ'וכיח, זה ומ' הזוהר. נגד הם רב  הערב 

הקדוש. הזוהר  נגד שהם אלו כל 

דין : דין בית  בבית זה, על מהטענה הזמן כל  וחשבת שכל לך שהיה זכית ב"ה
מעלה !!!של

שליט"א: מהאלמין ובדרשותהאדמו"ר  ברדיו ואומר לכם מזהיר  אני  לכן
לכשרות. מדריך  עלון כעת יוצא  יום וכל  ובכתב,

כשר ? הבשר  א'קונטרס חלק

מאיסורא לאפרושי  עמי מדרך  מכשול !להסיר 

לי  אמרו "לא מעלה של דין  בבית לטעון יוכל לא אחד  שכל ידעתי "כך לא !!

והתבונן יהודי  עצור  !!

העולם "הידעת א. בכל  כשרה בהמה בשר אין  ליב ? יהודה משה רבי  הגאון  - "
שליט"א. לנדא

שו ב. על לסמוך  ממש"."אין טרף להיות יוכול למהדרין  בד"ץ גם כי  בד"ץ, ם

בהמה".ג . מבשר  ולהמנע עוף בשר רק לאכול  שעדיף כתוב  ספרים "בהרבה

יודעיםד . לא כי כרת, איסור בו יש וגם טרף, הוא בשוק שיש  בהמה בשר "רוב
הניקור ". את

בו ה. שיש בהמה בשר  לאכול מאשר  לאו, רק שזה חזיר  בשר לאכול "עדיף
כרת". חשש 

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות השאלות 

להיותו. אפשר  אי  גדולה בשחיטה כי  קטנה, משחיטה עוף רק אוכל  "אני 
כשר ".

תסמכו ז . אל רב, הערב של  סימנים שתי - ממון ותאוות  בשר אכילת "תאוות
שקלים". מליוני שמרויחים בגלל רגילה  שחיטה  כשרות  שום על

בעצמי ח . ובדקתי  שם הייתי  לא אם השחיטה, על לסמוך אפשר  ?""איך 

עליהם".ט. בד "ץ  הכשר  יש  אם גם  אסורות, אסורות, "מאכלות

קטנהי . משחיטה רק תאכלו לכן קונו, כבוד על ולא ממונו על  חס  "השוחט
כשר ". אחוז שמאה  שאומר גדול מומחה לך ששי

כאשריא. למהדרין , שבת עונג זה - ודגים וכשרה, קטנה משחיטה עוף "בשר
בהמה". בשר  של  ההכשרים על סומכים לא

כשר"רבי יב. הבשר לי תאמר  תשובה! ולא? שם הייתי לא אם אדע אני איך !
בדקתי".

שרץ,"יהודי יג . נפשך נעשית - בשוגג בד"ץ תוצרת טריפות שבאכילת הידעת !
שקץ  - נעשית החיים)?ובמזיד ".(אור 

לפיך יד . רעל מכניס היית בשר "האם תאכל  אל ככה הבד"ץ".(טרף)? בהשגחת

בשראזהרה:"טו. הלב".(טרף)אכילת לטמטום גורמת הבד"ץ בהשגחת

בהכשר טרף  בשר  מאכילת  זה רעה, לתרבות שיורדים מהסיבות "אחת טז .
חיים)בד"ץ  ".(דברי 

אסונותיז . יש יהודים"למה מליון שש הרג מי בסכין ? ששחטו השוחטים ?
שלהם" מבעלזא)הפגום אהרן  .(רבי 

וטריפות"איח . נבילות משקוצי ופרושים קדושים אתם הבד "ץם אתםשל  הרי
שלי  אינכם לאו ואם ל')שלי , משפטים .(רש "י

ובעולםיט. בארץ וטריפות נבילות להאכיל  הּק ץ דורש: תייסדו "העם ! ַ◌ֵ◌
א אי  גדולה בשחיטה כי כשרות, קטנות  על שחיטות אפילו לסמוך פשר 

הבד "ץ".

למעשה  בשר אכילת  על ותשובות שאלות

שליט"א ב"ה, מהאלמין אדמו "ר כ "ק אל  בשרשאלה  על  לומר  יכולים איך ,
בשר שלי לילדים יתן  לא אני  ומה טרף, שזה אוכלים ישראל  בני  שאחנו ?כשר
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 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות שאלות  ו

הכל לך  יתורץ  הזה בדף רק שכתוב  מה תקרא אם !תשובה:

גדולהשאלה : מצוה  הלא בהמה , בשר לאכול  לנו לעצור  יכול כבודו איך
וכל  ודגים "בשר  בזמירות בשבת שרים ואנחנו טוב ויום שבת לכבוד  לאכול

?מטעמים"

תאכל תשובה : אז הסימנים, את רואה שאתה הדגים כמו כשר כשהבשר 
שמחת מקיים לא אתה טרף, ובשר  ודם בחלב נכשל  כשאתה אבל בשמחה,
אסורות במאכלות שלך המשפחה כל ואת אותך מפטם ואתה כמובן , שבת,

מזה בא רח"ל  הסרטן מחלת שכל !!!רח"ל,

שיורו שאלה : ישראל, גדולי  דרך לפרסמה ראוי  גדולה, מכשלה יש אכן אם
בשר. מצריכת להיזהר לציבור

לי , נראה הדור, גדולי של מפורשת הוראה ללא שכזאת הודעה להפיץ אומנם 
בעייתי 

עיקרי  את לקיים מצליחים בקושי  אנשים עקיבא. ר' של בדורו שאיננו גם מה
רבים להפיל עלול כשר , בשר לאכול  כעת יכולים  שאינם לומר אז הדין,

השם. מעבודת

בשר לאכילת ראויה כשרות שום אין מבין שאני ?ממה

קודש  שבת בעניין ביין, בבשר שיש  השמחה עם  ?ומה 

קטנה" ב"שחיטה הפשט מה בורותי , על  ?סליחה

שלדבריכם לבשר כך כל מהודרים הכשרים שיש העובדה את תסבירו הכיצד 
טרף  ?הינו

לנו  נותר מה אזי  לא, ותו כסף של עניין שהכל לי תאמרו שאם לציין חייב אני
הזאת בעת !?בעולמנו 

הדעת... לחלישות מביא והדבר דבריכם את  קוראת אני

שלח שליט"א האדמו "ר שכ"ק מה כל את לקרוא הספקתי לא  שעוד  כמובן
הדבר ... להבין אשמח אך זה, בעניין

תשובה :

הזו  קודש שמות)בשבת על (פרשת ממליץ לא שהוא שליט"א אדמו"ר כ "ק  הכריז 
שהוא אמר הרב זה על שליט"א, .... במושב קטנה  מהשחיטה חוץ כשרות אף

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות זשאלות 

הסכינים את ובדק פעמים הרבה שם  היה הוא כי  אחת . שחיטה על  רק סומך
.וכו'

הזו ההתעוררות את להפיץ מאד  ההכשר )וכדאי על  לסמוך  אפשר  ואי  כשר, בהמה בשר (שאין

העולם. בכל

שלו. אחריות - בהמה בשר לאכול שרוצה  מי 

האדמו "ר.א. את לשאול יש קטנה, משחיטה עוף בשר להשיג אפשר

שיש ב. הגדולות המכשולות את להפיץ  צריך ככה הזוהר את שמפיצים  כמו
בבשר.

אנשיםג . הרבה יש כי בה". לעמוד יכול הציבור שאין "גזירה שזה לי  נראה ולא
כי  עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר לאכול הפסיקו האדמו"ר שבעקבות
שנמנעים או קטנה, משחיטה עוף בשר רק ואוכלים  כרת. איסור  זה ◌ֶ◌ֵ"חלב "

כלל . בשר שום לאכול

קטנהד . משחיטה עוף  רק  ולאכול בהמה. בשר מאכילת להינזר  מאד כדאי 
עליו. סומך שהאדמו"ר וכשרה

הקדושים  בספרים כתבו ככה כי  באמת, שחפץ לאדם מתאים שבט ככה יועץ, (פלא

ועוד ) לו פרק  בהמה.מוסר  בשר ואכילת בשחיטת  גדולות בעיות שיש בגלל

יועץ  הפלא לשון  בשר )וזה לאכול (ערך לו באפשר הוא אם טוב יותר הכי  ובלאו
להיות לו  שאפשר ומי  הרבה, ממכשולות נצול הוא  כי עוף, בשר לעולם 
אומרים שאין ובימים לשבת, משבת אם כי בשר  יאכל לא קונו, עם מתחסד 
חבוט עונש כי  דע, לשונו, וזה לאברהם חסד  בספר כתב שהרי תחנונים, בהם
שמחה ואין ראוי, שאינו בזמן שמח שאדם השמחה בשביל  אלא בא אינו הקבר
ולכן  שמחה, ימי אינם אפים בנפילת המותרים הימים  וכל ויין, בבשר אלא
שהם או שבת  לשם ויין בשר  לקח אם אלא יין, ושתית בשר אכילת בהם אסור 
הקבר, בחבוט עליהם ונענש אסורים הכי  בלאו אבל מותרים, שבת  של מותר

ע"כ .

טרפות דיני  גדולים כמה כתב : טרף ה',!ובערך את ירא איש  ליזהראשרי שיוכל
דרובא שרובא  פי  על אף  טרפה, שהיא  חכם בה שהורה מבהמה לאכיל שלא
חסידות מיני מכל טפי  עדיף החסידות וזה בעי. למיחש מכשירים, הפוסקים של

כדכתיב ב )שבעולם, כג מאוד (משלי  כי אתה; נפש בעל אם בלועך סכין  ושמת
לי  כל צריך כי  ושתיה, באכילה הנוגע  בענין ולהחמיר איסור  נדנוד  צד מכל  זהר
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 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות שאלות  ח

לפיהו  אדם ז)עמל  ו  ומשוי (קהלת באיסור גדל הגוף נמצא באיסור, יפגע שאם ,
לרוח ומבוא  דרך ואין  עליו, שורה היא הטומאה ורוח  דאסורא, חתיכא אנפשה
להבין  יכול  ואינו יוצא, רעה אל מרעה כך ומתוך  עליו, שתשרה קדושה
ולשמח הנכבד ה' את  ולאהבה ליראה ולכון וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל,

לעשות. מה כדת עציבותא בעדן ולהתעצב  מצוה, של  שמחה חדוה, בעדן
ממנו, שאל  חכמה, שלמדו מרבו שכשנפטר של"ה, החסיד  הרב  סיפר וכבר
בשלשה שיזהר לו, ואמר הבא. העולם לחיי בהם שיזכה חיים, ארחות שילמדנו
טהורות, ומחשבות ובטהרה בקדושה תשמיש בשעת מאד שיתקדש  דברים,
יוכל  שלא לו שגורם ושלום, חס באיסור ונבנה רעוע הולד יסוד יהא שלא כדי 
הגוף  יהא שלא כדי  אכילה , באסור מאוד שיזהר וכן חיים, ארחות כך  כל  להשיג
איסור. של באחד  יכנס שלא כדי היתר, של שערים מאה ושיברח  באסור, נבנה

אמרו זה כגון ב )ועל  מד , שאף (חולין לעצמו, טריפה הרואה חכם, תלמיד  איזהו 
הדעות. כל ידי לצאת עצמו על  יחמיר  לאחרים, מקל  שהוא פי  ◌ֵ◌ֵעל

כשרה  ושתהא רע, דבר מכל נקיה שתהא בהמה להּמ צא יוכל  בקושי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוהנה 
מנהג הנאני לכן זה, על  המשמר על לעמוד  יוכל  ומי  עלמא, דכולי  אליבא 

עוף. בשר אם כי אוכלים היו  שלא שראיתי מעשה , ואנשי  הדברחסידים אבל
אשרי  אחר. בבית יסעד שלא זאת את גם לעשות שיוכל כן גם שצריך הקשה
לסיעתא וזוכה ושתיה, אכילה איסור  נדנוד צד בכל ויזהר  זאת יעשה אנוש
רעד  יאחזמו המורים ועל השוחטים על  מוטלת הזאת המצוה ועיקר דשמיא.
ולדעת הריאה  בבדיקת מחפוש חפוש וילמדו טרפה, אסור משום לבדוק בבואם
טרפות להאכיל שלא מהאל , וייראו מאד ויפחדו הסברות, וכל  הדינים כל
בממון  ובפרט לחומרא, ילכו ופלוגתא  ספיקא ובמקום ושלום, חס  לישראל

ע"כ . ישרה, דרך זוהי דהתרא. לכוחא  יבקרו לא עכו"ם
זהה. את יפרסמו הדור גדולי  אם מאד אשמח  !אני 

בבשר, גדולה מכשלה שיש פרסם שליט "א שטרנבוך הגר"מ הדור מגדולי  אחד 
פה לפתוח יכול מי אז עליו. ברצח איימו רב ואז ערב הרבה יש הסתם ומן ?

עמלק  של שותפו שבטבחים טוב כי זה. את קידושין)שמסתירים .(מסכת
דיןו. ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל  כי בעייתי  לא ערבים "וזה  ישראל כל 

לזה  ."זה 
ממצות.ז זה כי להשם מקרב זה אדרבה השם, מעבודת אחד  אף  מפיל לא וזה
תהיו " מטמטםקדושים זה טריפות. מאכילת נובעים קילקולים שהרבה ועוד  ,"

נדע. שלא וכו' רעה לתרבות ויוצאים הלב, את

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות טשאלות 

חומר.ח . הרבה לכם לשולח יכול הזוהר  מפעל 

כשרהט. בהמה בשר יהיה שלא אמרו זי"ע מקאשוי האדמו"ר  וכ "ק הרידב"ז
אפשר שאי אומר  שליט"א מהאלמין האדמו"ר והבחל"ח - המשיח ביאת עדע

בקרוב. המקדש  בית בניין עד  בהמה, בשר לאכול

על י . סיפורים גבי  על וסיפורים ספרים מאות  דוקמנטים שליט"א לאדמו "ר יש
בשר. באכילת שיש הגדולות  המכשולות

ל יא. נזכה בהמה, בשר  לאכול לא שמההקפדה  משיח.ה לך מ באה רוך בנקווה
)בהמה(ר "ת

וכבוד ,יב. כסף  שמקבלים בגלל זה  גדולה בשחיטה  שיש מהבעיות חלק
שמחפש  ומי  זה, בעניין להרחיב הרבה ויש רח"ל . הכשרות ולא  מדבר והכסף

בס"ד . האמת את יקבל אמת 

ה של הזוהר לימוד בזכות לההבטחה לצאת ונזכה נזכה בשרי, אותיות רשב "י 
ברחמים. מהגלות
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הדעות. כל ידי לצאת עצמו על  יחמיר  לאחרים, מקל  שהוא פי  ◌ֵ◌ֵעל

כשרה  ושתהא רע, דבר מכל נקיה שתהא בהמה להּמ צא יוכל  בקושי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוהנה 
מנהג הנאני לכן זה, על  המשמר על לעמוד  יוכל  ומי  עלמא, דכולי  אליבא 

עוף. בשר אם כי אוכלים היו  שלא שראיתי מעשה , ואנשי  הדברחסידים אבל
אשרי  אחר. בבית יסעד שלא זאת את גם לעשות שיוכל כן גם שצריך הקשה
לסיעתא וזוכה ושתיה, אכילה איסור  נדנוד צד בכל ויזהר  זאת יעשה אנוש
רעד  יאחזמו המורים ועל השוחטים על  מוטלת הזאת המצוה ועיקר דשמיא.
ולדעת הריאה  בבדיקת מחפוש חפוש וילמדו טרפה, אסור משום לבדוק בבואם
טרפות להאכיל שלא מהאל , וייראו מאד ויפחדו הסברות, וכל  הדינים כל
בממון  ובפרט לחומרא, ילכו ופלוגתא  ספיקא ובמקום ושלום, חס  לישראל

ע"כ . ישרה, דרך זוהי דהתרא. לכוחא  יבקרו לא עכו"ם
זהה. את יפרסמו הדור גדולי  אם מאד אשמח  !אני 

בבשר, גדולה מכשלה שיש פרסם שליט "א שטרנבוך הגר"מ הדור מגדולי  אחד 
פה לפתוח יכול מי אז עליו. ברצח איימו רב ואז ערב הרבה יש הסתם ומן ?

עמלק  של שותפו שבטבחים טוב כי זה. את קידושין)שמסתירים .(מסכת
דיןו. ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל  כי בעייתי  לא ערבים "וזה  ישראל כל 

לזה  ."זה 
ממצות.ז זה כי להשם מקרב זה אדרבה השם, מעבודת אחד  אף  מפיל לא וזה
תהיו " מטמטםקדושים זה טריפות. מאכילת נובעים קילקולים שהרבה ועוד  ,"

נדע. שלא וכו' רעה לתרבות ויוצאים הלב, את

 אז חלק  מעלה  של דין  בבית  ותשובות טשאלות 

חומר.ח . הרבה לכם לשולח יכול הזוהר  מפעל 

כשרהט. בהמה בשר יהיה שלא אמרו זי"ע מקאשוי האדמו"ר  וכ "ק הרידב"ז
אפשר שאי אומר  שליט"א מהאלמין האדמו"ר והבחל"ח - המשיח ביאת עדע

בקרוב. המקדש  בית בניין עד  בהמה, בשר לאכול

על י . סיפורים גבי  על וסיפורים ספרים מאות  דוקמנטים שליט"א לאדמו "ר יש
בשר. באכילת שיש הגדולות  המכשולות

ל יא. נזכה בהמה, בשר  לאכול לא שמההקפדה  משיח.ה לך מ באה רוך בנקווה
)בהמה(ר "ת

וכבוד ,יב. כסף  שמקבלים בגלל זה  גדולה בשחיטה  שיש מהבעיות חלק
שמחפש  ומי  זה, בעניין להרחיב הרבה ויש רח"ל . הכשרות ולא  מדבר והכסף

בס"ד . האמת את יקבל אמת 

ה של הזוהר לימוד בזכות לההבטחה לצאת ונזכה נזכה בשרי, אותיות רשב "י 
ברחמים. מהגלות






