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

אור הזוהר 551 * אדר א' תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

קונטרס

ען" השמר לך "ּפֶ
חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק

חלק לט

המשך בעלון הבא

לדרוש  המתכבדים  רבנים  כהיום  ששכיחים  דמה  ]נמצא 
שפלות  על  בהתלהבות  ודורש  הזדמנות  בשאר  או  בהספידא 
הדור בו בזמן שהוא המסייע היותר גדול על ידי נתינת הכשרים 
לבשר מפוקפק או חלב גמור או בנתינת חיזוק לאותן מנהיגים 
נו"ט  ספק  בשר  מכירת  של  הענקי  המסחר  מתחת  העומדים 
וודאי חלב לכל המדינה. כ"ז כבר היה לעולמים במדינת הזוהר 

שלנו וההיסטורי' חוזרת על עצמה[.

שואל  אני  ועתה  דבריו,  את  מנדלוביץ  הרב  סיים  אלו  במלים 
על  להוסיף  שצריכים  משהו  עוד  חסר  האם  רבותי:  אתכם 
הנעשה בזמנינו? האם בדורנו לא עשינו את אותו דבר? החילול 
השם הגדול וכמו"כ העובדה שלא הרפורמים או הקונסרבטיבים 
הממשיכים  הינם  כי  להוכיח  הרוצים  כאלו  אלא  כך,  נוהגים 
החזקים והטובים ביותר מן האורטודוקסיה, ועוד כאשר מחוגם 
כרת  עונש  באותו  דאורייתא  איסור  אותו  בענין  ומחו  הודיעו 
רח"ל, שהסתובבו אצלהם במשך שלשים שנה והכשילו רבבות 
ואותם  חמור,  חטא  ובאותו  וטרפות  נבלות  באכילת  מישראל 
ה"רע-בנים" יש להם את העוז לקום ולהעיז פנים במצח נחושה 
בעינים ואומרים על ֵחלב שהוא לא ֵחלב, בדיוק כאילו היו אומרים 

על יום שהוא לילה...

במה  מנדלוביץ  פייוויל  ר'  הרב  של  דבריו  את  ציטטנו  כאן  עד 
שאירע לפני ששים שנה, עתה נקפוץ קצת אחורנית ונראה מה 

קרה לפני מאה שנה מחוץ לניו יורק.

קיצור מפרק ראשון

בפרק ראשון הבאנו את תחילת ההסטוריית תקופת הרבנות של 
הרב יעקב יאזעף זצ"ל, ומאבקו למען הכשרות בארצות הברית.

בעיתון  שהתפרסם  מנדלוביץ  פייוויל  שרגא  הרב  של  רשימתו 
"דאס אידישע ליכט" דאז נגד הרבנים המכשירים, כאשר הלבישו 
מסוה על פניהם ואיש לא ידע מי הם הרבנים והאנשים הישרים, 

ולמי רק מסוה על פניו.

ההתמכרות לעגל הזהב היה גם אז העבודה זרה של התקופה, 
המראה החיצוני כלל לא הסגיר את פנימיותו של האדם, ולדאבון 
אותם היהודים שרצו לאכול כשר נאלצו להתמודד גם מול אלו 

שלבשו שמונה בגדים וכו'.

פרק שני
- ה -

בספר "דברי אמת" חלק שני, שנדפס בשנת תרע"ב, מציין מחבר 
ז"ל הרב  צבי שמעון אלבוים  רבי  הגאון המפורסם  הספר הרב 
דק"ק "חברת משנה וגמרא" איך שהוא מצא את מצב הכשרות 

והיהדות בשיקאגו, המחבר כותב כדלהלן:

 ]על הקוראים לדעת כי בימים ההם היו שני ערים שבהם ישבה 
ניו- והם:  ומקיימי מצוותיה  תורה  יהדות החרדית שומרי  עיקר 

יארק - והשני' עיר שיקאגא, ולאור זה התיישבו בה ענקי הרוח 
שני  זהרו  וביניהם  הסיבות  כל  מסבב  ע"י  לכאן  שנתגלגלו 
על  רידב"ז  בעל  הגה"צ  בצהרים:  כשמש  המאירים  הכוכבים 
הירושלמי, והשני הגאון המפורסם בעל דברי אמת שניהם חגרו 
מתניהם להעמיד הדת על תילה ועמדו בראש מערכת הכשרות 
שהם בתי המטבחיים עד שקרסו כרעו ברך לעומת הערב רב 

שהיו להם לאבן נגף וצור מכשול כאשר יסופר להלן

ָדל ִלְקרֹא ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִפילּו ִּבְקִריָאה ְלַבד ּוְבִגְמגּום, ֲהֵרי הּוא ְּכהֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש  ְוָכל ִמי ְדִאְׁשַתּ

ְוָיֵגן ָעָליו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְיִדיָעה,   ֶאת ַהֵּׁשם, ֶׁשֵּיׁש ּכֹוַח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנִּסים ֲאִפילּו ְּבֹלא 

הֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכּוָתא קע"ח:[. ]ַהּגָ

מאמרים 
בהמשכים

הקצבים מעיר קראקא עברו לארצות הברית
מצב הכשרות בארצות הברית לפני מאה שנה ולמעלה
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המשך מעלון הקודם

המשך בעלון הבא

על הגזירה אודות על  שנתחבר זה היקר  שבספרו

ע"ה רבינו למשה עד דור מדור  לנו המסורה השחיטה ,

אנגלי ', שבמדינת  היהדות פני  על המרחפת מסיני ,

כל על קדוש, חוב מוטל  לזה, זה ערבים ישראל וכאשר

ולא לנוח לא בעיניו יקר ד' ודבר  בלבבו  ד' שיראת  מי 

תצא לא זו שגזירה  שאפשר  מה כל  ולעשות  לשקוט 

ביסודות פגיעה היא  זו  פגיעה  ניסיון כי  ח"ו, לפועל 

שסדרו  וכפי בסיני, ממרע "ה לנו  שניתן והיהדות  התורה

מדורות ישראל  וקדושי גדולי  הדור פוסקי לנו ופסקו

והדקדוקים , הפרטים פרטי כל  על להתנהג איך עולם ,

איזה לשנות שהוא  כל ניסיון הי' כאשר בישראל ולפנים

בפרץ  עומדים הדור גדולי היו השחיטה ממנהגי פרט

בגבולנו. עבור למשחית ליתן  לבל  בצורה כחומה

מסרוידוע זצוק"ל  אדלר  נתן  ר' הרה"ק הדור שגאון

עד  בזה ונלחם השחיטה חומת  לבצר נפשו

כל משיג הי' ובאם הגאולה  עיכוב בזה וראה מסיר"נ 

ענין באותו לענין  מענין וכן ישועה, מחיש הי ' רצונו 

כ"ק אריאל גואלת ראש  מרן  בזה הי' פנינו שלפני  בדור

הק ' במכתב בעוז שיצא  א "א , בעל זצוק"ל  אדמו"ר

על זרים עול  תת לבלי תילה  על השחיטה דת  להעמיד

וסידרה בעוזהשחיטות שיצא  בעמיו עשה טוב ולכן  ,

ח "ו  הנוראה הגזירה  אודות  על ולהזעיק  להתריע  ובגאון

בכל ישראל קהלות של הסיפים אמות לנוע צריך אשר

והמסורה התורה  יסוד נפש' על  ולעמוד  ולהקהל אתר

השי "י לו ויעזור  ח"ו, ומוזרים זרים בה ישלטו שלא 

להתבשר כולנו ונזכה זכאי , ע"י זכות  מגלגלין כדאי '

קרן ולהרמת  זו, חמורה גזירה של ביטולה על במהרה

כל לעיני שנית ברחמיו  וישמיענו עמו וישראל  התורה

ונאכל וגו' כראשית אחרית אתכם גאלתי  הן  לאמור חי 

בב"א . וגו' הזבחים מן שם

הדוש "ת עוז ידידו  וחותם הכותב

זילברשטיין שלמה

kkk

נט מכתב

יוסף עובדיה 
התורה חכמי מועצת נשיא  לציון, הראשון

תש "נבס "ד, סיון כ "ט

המפורסם בא הגאון  הרב ויקירא  רבה גברא  האי לפני 

אתא שליט"א  ליברמן  בונם שמחה רבי  כש "ת

השחיטה", "בשבילי החשוב ספרו  בידי' מתניתא  ואייתי 

בענין בפרץ  ועומד  מקיים, ונאה דורש  נאה הוא  והנה

השחיטה וסדרי ממנהגי  לשנות הרוצים  נגד  השחיטה ,

דורות מדורי  ישראל תפוצות בכל ונאחזים הנהוגים ,

עמו  הנ"ל והרה"ג באנגלי'. במדינתו הממשלה בחוקי

ממנהגי כלל לשנות שלא  ה' מלחמת ולוחם ותושי' עוז

אשר הגדולים  רבותינו יסוד על המיוסדים השחיטה 

חילי ' איישר  אמינא  טבא  ולפעלא  חיים . אנו מפיהם

שיש מי וכל יצליח, בידו ה ' שחפץ רצון  ויהי לאורייתא .

עליון, מפי  יבורך בידו, ולתמוך ולסייע להחזיק  בידו 

ויהי אמצו. כושלות  וברכים רפות  ידים חזקו כאמור:

ישראל גואל. לציון  ובא  ה' לישועת נזכה שבקרוב רצון

אמן . עולמים. ישועת בה' נושע 

התורה בברכת 

יוסף עובדי'

kkk

ס  מכתב

באמתאני הנאמרים הדברים לכל מצטרף החותם

מועצת נשיא לציון  הראשון מפי ראש  למעלה

הם  הם ונאמנים , וקיימים חיים ודבריו התורה , חכמי

שום  לשנות  ראוי  שאין חיזוק, וא "צ  המוצדקים  דברים

מדורי הקיים השחיטה ממנהגי גדול או קטן שינוי

עה "ת, ידו המשנה וכל  המעטירה , לונדון  בעיר  דורות 

להגאון נמטיי' ואפריין  והמנהג. הדין  כנגד שהוא 

שליט"א, ליברמן בונם שמחה  ר' המפורסם הגדול 

השחיטה" "בשבילי  שלם ספר  וחיבר בפרץ עומד אשר

עדכ "ש יעזרהו ה' חלקו. ואשרי  אשריו זה, ענין על 

מעל הזאת הנבילה המכשלה לסלק  המוגמר , על לבא

וה ' אמן. בארמנותיו  שלום  בחילו, שלום יהי בנים,

ירושלים  החו"כ  אמן, הקדושה  התורה דגל ירים

שנ "ת מתוקה שנת  בכ "ת המוכתר  סיון בשלהי עיה"ק 

וקיים.העובד

משאש  שלום 
הראשי הרב
ת"ו  ירושלים הדין בתי  אבות וראש

kkk

סא מכתב 

תש "נ סיון כ"ט  ב"ה,

עלמצטרף השומרים  ידי  לחזק גדולה ומצוה לנ"ל 

כפי והמהודרת  הכשרה השחיטה משמרת 

דורות . מדורי  שנהגנו

אליהו  מרדכי 
לישראל הראשי הרב לציון  הראשון
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יותרואכן עוד לדפוס  ספרו שניתן  שאחר  אני רואה

הורידים  חתוך בענין החדשות  בתקנותיהם  גזרו

השחיטה מעשה את הלבישו חדשות פנים  ממש  אשר

השחיטה מכשרות נשאר  ולא  ר "ל נוספות בחששות

בעולם  יר "ש  ת"ח עוד יש  אם אני ותועה כלום, ולא 

עצמו  שהמיניסטר ולפלא  זה, את להכשיר  יכול אשר

מחויב שאינו אמר  ורק  החששות , כל על  לי הודה

הראשי ... הרב על לחלוק 
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