
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת
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נכנס אליו השר בעצמו ושאלו: 
- למה אינך אוכל? הלא אפשר שתצא זכאי בדינך, וכשלא תאכל בוודאי 

תמות, והלא מאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא. 
השיב לו אדמו"ר: 

- איני אוכל מפני שמאכל כשר אין לנו כאן, וטריפות לא אוכל, אף אם 
לא יהיה לי חלק לעולם הבא. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת בשלח | ט שבט

1

המשך בעלון הבא

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים
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טו מכתב 
ליבערמאשמחה  בונ

תשמ "ט  וגו ' הזאת העדה מתו הבדלו לס ' א' יו ב "ה,
יצ"ו לונדא פה לפ"ק,

וכו'שפעת וכו' הרה"ג כבוד  אל  וכט"ס שלומים
לק "ק  הראב"ד  שליט"א פאדווא ח"ה מהו"ר כש "ת

בלונדאן. התא"ק"ה כדתיה
למעכת"האחדשה"ט שמסרתי  אף למעכ "ה. כראוי

שכתבו  מה נאמנים אנשים ג' בשם הטלפון ע"י
והבאה בהולכה ורק שאך זשורנאל" מעאט בהעתון 
מוגבלת, הכשירה השחיטה היחידי האופן זהו אחת
ועוד  וורידים השני לחתוך נצרך יהיה אחת בבת ושגם
בעצמו  שרוצה לי אמר  ומעכת"ה הדם. עורקי  שני 
דעבידא שמילתא ואף שם, שכתוב  מה בעיניו לראות
אנשים מפי ובפרט אינשי , בהו משקרי לא  לגלויי 
יזהר שבטח מה , בצד רצון שבע הייתי  נאמנים,
אנשים לאותן ואומן קשבת, אזן יתן שלא מעכת"ה
ומרמים שולל, הצבור ולכל  מעכת"ה את שמוליכים
סמוך  השתדלתי לכן ושקר , שוא בהבטחות אותם
ויבין  יראה שבעיניו למעכת "ה, העתון  שימסרו לש "ק
כבר שכ' וכיון  הגזירה , ורוע המצב וחומר  הדברים
כל  ליצלן. רחמנא מגיעים הדברים להיכן בעיניו ראה 
השערה למלחמה לצאת עוז שיחגור  מקוים הצבור 
מעכת"ה שהבטיח כמו הכשירה, השחיטה על להגן
באו  וכבר  אופן, בשום יסכים לא  זה שעל בעצמו

החתום: על הפוסקים גדולי  הגאונים הרבנים
וייס הרה "ג דעדהרי"י הביד"צ ויבלח"ט ז"ל ,

הרה"ג וחתומים הורביץ החרדית, פישר , פריינד ,
דב"ב והרה"ג לאיט"א, לנדוישיחיו שליט"אהרב

בשחיטה היטב  מתמחה היום(שהוא כל  בשבוע  פעמים כמה  נמצא שהוא

המטבחיים) וידידובבית ואזנר, והרה"גהרה"ג שליט"א, ,
ליכטינשטיין  ורב א"י  מופלג ות "ח למדן שהוא שיחיו

בהלכות היטב מתמחה אשר המטבחיים בבית
המטבחיים. בבית העת כל ונמצא וטריפות  שחיטה 

המציאותואין היטב יודעים  והם הנסיון, כבעל חכם
כמה שבימינו בפרט הרבנים מגדולי יותר ולפעמים
המשך בעלון הבא
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‡„מו"ר מ‡ו„וו‡רי, מסער„ע‰עלי, מ˜ר‡סטיר 
ב‡רבע˘ט, רבי יחז˜‡ל ר‡ט‰ ‚‡ב"„ ˜‡רלסבור‚, 
‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ רבי ‡פרים פי˘ל ‰ער˘˜‡וויט˘ ‡ב„˜"˜ 

‡ליין ˘ליט"‡.‰

מפ˙ ‰עירוב 1458

ספר ברכ˙ ˘לום כולל ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ ˘ונו˙ 
בעניני עירובין, ‚יטין ומ˜ו‡ו˙ ועו„ חי„ו˘י ˙ור‰ 

˘ח„˘˙י בעזר ‰˘י"˙, ממני ‰ˆעיר ˘בכ‰ונ‰ ˘לום 
בער‚ מ˜ר‡˜‡ „יין יˆח˜ בר' י˘עי' ‰כ‰ן ז"ל ˘טערנ

.ı"ומו"ˆ „פ‰ ‡נטווערפן יע"‡, ‡נטווערפן ˙ר

1459

כ'  #1‡י„" ער˘טע ‡ויס‚‡בע פר˘˙ ˘לח ‡מ˙'ר"„ער
סיון ˘נ˙ ˙˘ס"‚ לפ"˜, ברו˜לין נו‡ י‡ר˜, נ˙ייס„ ע"י 

. ‡מ˙'ע ‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰
" „ער ‡י„"  –נייעס וו‡ס ˘טייט ני˘ט ‡ין "„ער ‡י„" 

‡יז ליי„ער ‚עוו‡רען [‡לעמ‡ל ‚עווען] ‡ ˆ„ו˜י, על כן 
‰‡בן מיר ‚עמוזט מ‡כען ‡ נייעם ˆייטונ‚ "„ער ‡מ˙'ר 

.‡י„" וו‡ס וועט מ‚ל‰ זיין „עם ‡מ˙ ‡ין פנים ‡ריין

1461

 #2‡י„" ער˘טע ‡ויס‚‡בע פר˘˙ ˜רח ‡מ˙'ר"„ער
˙מוז ˘נ˙ ˙˘ס"‚ לפ"˜, ברו˜לין נו‡ י‡ר˜, נ˙ייס„ ע"י 

‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰

1462

‡י„" ער˘טע ‡ויס‚‡בע פר˘˙ ח˜˙ בל˜ ‡מ˙'ר"„ער
˙מוז ˘נ˙ ˙˘ס"‚ לפ"˜, ברו˜לין נו‡ י‡ר˜, נ˙ייס„  #3

ע"י ‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰

1463

 #4‡י„" ער˘טע ‡ויס‚‡בע פר˘˙ פנחס ‡מ˙'ר"„ער
˙מוז ˘נ˙ ˙˘ס"‚ לפ"˜, ברו˜לין נו‡ י‡ר˜, נ˙ייס„ ע"י 

‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰ ‰˙‡ח„ו˙

1464

‡י„" ער˘טע ‡ויס‚‡בע פר˘˙ מטו˙ ‡מ˙'ר"„ער
˙מוז ˘נ˙ ˙˘ס"‚ לפ"˜, ברו˜לין נו‡ י‡ר˜,  #5מסעי 

נ˙ייס„ ע"י ‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰

1465

‡י„" ער˘טע ‡ויס‚‡בע פר˘˙ „ברים ‡מ˙'ר"„ער
מנחם ‡ב ˘נ˙ ˙˘ס"‚ לפ"˜, ברו˜לין נו‡ י‡ר˜, #6

נ˙ייס„ ע"י ‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰

1466

 

ממיטב נגוני מירון
ספורי רבי שמעון בר יוחאי

מאת הגה"צ המקובל רבי שלום יהודה גראס שליט"א
נשיא מפעל הזוהר העולמי

מעלת לימוד הזוה"ק

יצא לאור  ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
נחל לכיש 24/8 עיה"ק בית שמש

50יובל שנים של פעילות המערכהטל: 054-8436784



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

ושלח  הספר את מצא הוא מאמץ  לאחר  וב"ה הספר,
רבינו ליעדו , הספר הגיע שבוע  ותוך אויר , בדואר  זאת 
במשהו צורך  אין כי  לתומו  והאמין הספר על מיד  עבר 
דוחף  הזמן  מרובה , והמלאכה  קצר הזמן מזה , טוב

רבות . לעשות  ניתן  הלא ובזאת

אמן" "ואמרו הדפסת

אמסיל  יצחק רבי הרהגה"צ להבל"ח  טוב שכן  לו  היה
עם  ח"א תשובה דרכי הספר  את אז הדפיס הוא  זצ"ל ,
בדעתו שיש לו  וסיפר  אליו פנה  הוא  ואז הוספות ,
להדפיס  רוצה הוא  וכי אמן " "ואמרו  הספר את להדפיס 
אצל  היה  שכבר לו סיפר  הוא  הרבים. לזכות הספר  את
עבור ביקש  והוא  נ "י  פרידמאן  יצחק  אברהם  ר' המדפיס 
סכום  היה  שזה  $1800 של  סך  עותקים אלפים  שלשת
ה', חילול שיש במקום אבל  הזמנים, באותן מאוד  גבוה
והחליט  ברירה  לו  היתה לא חמור, כך  כל  באופן  במיוחד 
הגה "צ  הלוואות. לאסוף  והלך על , מאמץ לעשות
החשבון על  $100 אז לו  נתן אמסיל יצחק רבי  המקובל 
בכדי גדול  חיזוק עבורו היו ה -$100 אותם לספר, כעזרה
ואמר הוסיף אמסיל הרב בעבודתו , להמשיך  יוכל שהוא 
עבודתו על  לו ויספר  מסאטמאר לאדמו "ר  שיכנס  אז  לו

גדו תמיכה ממנו יקבל חלק ובודאי לו יהיה וממילא  לה
בעיניו. חן מצא הרעיון ההדפסה, הוצאות מן גדול 

היו הספר  מן דפים כמה נוספת, בעיה  לרבינו  היתה 
ולכן בהם, לקרוא  היה  וקשה ברורה לא בצורה מודפסים
העתק  עתה  יחפש הוא והיכן  נוסף, להעתק נאלץ  הוא 
לו שיש מסאטמאר , לרבי  שבוודאי חשב  הוא  ואז כזה ,
יוכל  והוא זה  מספר  עותק גם לו יש ספרים , הרבה 

הספר. את  ממנו כשילווה  בו  להיעזר

הרבי בבית שגר לבחור פנה הוא (הויז-בחור )ואז

ואז כזה , ספר  לרבי יש אם  עבורו שיבדוק ממנו וביקש
מה  בדיוק וזהו  א', חלק רק  לרבי  יש שאכן מצא הוא 

לרבינו. חסר שהיה

הספר  את משאיל  ז "ל  מסאטמאר האדמו"ר

שליט "א  לרבי  נכנס  מיד את (זצ"ל)רבינו לו והראה
אם  ממנו  וביקש תכניתו , על  לו וסיפר  לו , שיש הספר
הרבים , לזכות להדפיס  בכדי הספר  את לו  להלוות יוכל
הרבי הספר . על  הסכמה  לו יתן  שהרבי ביקש  כן  כמו 
ביחד  ואז אצלו הספר  את  לו  שיש  לו ואמר  בספר, דפדף 
הסכמתו את בספר ומצאו הספר, על בהסכמות הסתכלו
הייתכן הרבי  את ושאל נבהל , רבינו קוק. הרב של 

קוק  הרב אצל  הסכמה לקח  כישהמחבר  השיב והרבי  ?
יהושע  ר' קאנסקיוואליע של רבה  את מקרוב הכיר הוא 

רצה  זלל"ה אדלער נת ר' הקדוש הצדיק הגאו : ש לשונו
 החות ולהכניע , דמיי דפרנקפורט  ובודק השוחט לפסול

אחרא הסטרא הפסולישל ובודקי  השוחטי על השורה
וכו' תחי'  חרב על השיגבסוד  באכלואלמלא היה רצונו

 א צדקינו, קצבי,משיח  רודפי עליו העמיד  הס"מ 
, דמיי מפרנקפורט  לברוח   סופרוהוצר  החת ותלמידו
עכ"ל. וכו' פרסאות כמה  אחריו  דלר אל משכיל בספר  (הובא

באריכות) ש עיי זי"ע, מקאלאמיי הלל הרב מורנו  הקדוש להגאו.
מרדכי  ברו למה מבאר : ק"ב פרק הישר  קב הקדוש ובספר 
בגימטריא המ ארור  כ וכמו  'בשר',  כמני 502 בגימטריא
יהודי  מיליו חצי של השחיטות שכל 'בשר ', כמני 502 

רח"ל . הטר הבשר בגלל היה ות"ט ת"ח בשנת
 מהצדיקי ודרשות וקו "ק  מכתבי כמה עוד ונעתיק

העבר: מדור האמיתיי והקדושי
מצב  אודות  שליט"א  מקאשוי הצדיק הגאו של דעתו 
תשמ"ה  תמוז בחודש בארה"ב, וכו' השחיטה אצל  הכשרות
מסכת  על  שמי ברכות החדש בספרו  עתה נדפס לפ "ק,

ה' פרק השמי קצה בקונטרס ב', פרק כ "ז)שבת ועיי (עמוד ,
ש"נ. עמוד  לקמ עוד

 אי וכמעט  הרבי בעונותינו הקהלות חורב של זה מכח
נמש באירופא, שהיה הנוסח פי על מסודרת קהלה שו
והשחיטה, מאוד, חמורי  בדברי הכשרות ירידת  כ  ג
ביד  נמצא הכל ,המאכלי כל וכמעט  והבישול, והאפי',
היו א אפילו אשר  , והמשלמי  המושלי המה , יחידי
וקל  ,העסקי לבעלי נאמנות  שו אי הלא , וחרדי  יראי
, האר בקרב העזובה ורבה ,מהירודי המה שהרבה וחומר 
ובפרט הבריות, על מוטלת ואימת זרוע , בעלי  וגברו
בכל   וסומכי ובמהירות, בסיטונות רב בכמות נעשה שהכל 
והרבה  וכו ' הדחק ושעת מרובה הפסד של היתרי על דבר
כל  על לה יש אשר שהרבני היה והחיוב היתר, בלי א
יד  לה שיהא שיסדרו  הישנות, לקהלות דמיו קצת פני
כל  על לדאוג המשמר  על ויעמדו  הנפש, חיי עניני בכל 
להכלל  הכשרות  כח יתחזק כ ידי  ועל ,קהילת עבור  פני
על  הרבני יתחזקו  א לזה מציאות היה ובאמת כולו,
ספק   שו ואי ,שביכלת מה זה בעני ולעשות  עמד
אל  מיו הירידה  היו של במצב כי , בשליחות שיצליחו
עוד. ש עיי עכ"ל, בעיניו, הישר ככל עושה אחד וכל יו

12.000



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

93. מכתב יג: הגה"צ ר' שמחה בונם ליבערמאן, - להרה"ג 
הרה"ג   - שליט"א,  ליכטנשיין  הרב  פעדעראשיין  אב"ד 
בתמיה  פעמים  כמה  אלי  אמר  שליט"א,  אליישב  הרב 
רבתי בקול גדול, שאינו מבין כלל, איך קיבלו בארה"ב זה 
הדרך לשחוט בהפען, - מציין מדברי הרהגה"צ ר' אברהם 
שפירא, ווי מירו"ם, האדמו"ר מוויזניץ, א.ד. הורביץ, ר"מ 
ר"א  ליכטנשטיין,  א"י  וואזנר,  מהר"ש  בראנסדארפער, 
קאטלער, מ' שטערנבוך, ר"א האלפרין, א' שלעזינגר, נ"י 
א"ד  פלדמן,  ז'  מבאבוב,  הדיין  ז"ל,  מטשאבע  מייזליש, 

דונער, מ' שנעהבאלג, מהורד"ס, ר"א וואלקין ז"ל

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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לכבוד חברי מערכת "מדריך לכשרות" הע"י.
נהנאתי מאוד שאתם כותבים סיפורים על מרן זיעוכי"א מהספר היפה 
"אהבת עולם" על כשרות הבשר, ואכתוב דבר נפלא ממה שלמדתי 

היום:
־כידוע אדה"ר נצטווה לאכול רק מעצי הגן. כי פגם עד למדרגת הצו

מח )בראשית פסוקים כ"ט-ל'( "ַוֹּיאֶמר ֱא-ֹלִקים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת 
ָּכל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי 
ַהָּׁשַמִים  ּוְלָכל עֹוף  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ּוְלָכל  ְלָאְכָלה  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ָזַרע  ֹזֵרַע  ֵעץ 
ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ..." ולכן לא 
נצטווה לאכול בשר בהמה, )כי לא פגם במדרגת החי(. ולכן עד זמנו 
של נוח לא אכלו בשר אלא ממן הצומח. )רק צמחים פירות(. וברש"י: 
ד"ה לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ: השוה להם בהמות וחיות 
למאכל ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר, אך כל 

ירק עשב יאכלו יחד כולם. 

כדי  ומדינה , מדינה  ובכל  לשון בכל מזה חלקים או הזה 
שמים. ויראת תורה להרבות 

א ' פרק בראשית

לעולם  קדמה התשובה
א' עמוד כ"ג  בראשית  פרשת  הקדוש זוהר

ולא  ר"ל... תשובה  ליה אקדים  הא  חב , אדם  אם אלא עוד
בריאת  קודם עוד התשובה מדת הקדמתי לאדם
שיחזור דחב במה לאתקנא  למאריה לאהדרא העולם,
אבל ופגם , חטא אשר את ויתקן הוא  ברוך להקדוש

התשובה. מועלת לא למלאכים 

ואחד העולם בריאת  קודם נבראו דברים שבעה
התשובה מהם

כ' רמז ב ' פרק בראשית שמעוני ילקוט

מנין שבעה תורה  העולם. שנברא קודם  נבראו דברים
שנאמר מנין תשובה דרכו . ראשית קנני ה' שנאמר
מנין  עדן גן אדם. בני  שובו  ותאמר וגו' יולדו הרים בטרם
שנאמר מנין גיהנם  מקדם. בעדן גן אלהים ה' ויטע שנאמר
מנין  המקדש ובית הכבוד כסא תפתה . מאתמול  ערוך
של שמו מקדשנו. מקום מראשון  מרום  כבוד כסא שנאמר

שמו. ינון שמש לפני שנאמר מנין משיח

עלו ויש והאחרים נבראו כבוד וכסא  התורה אומרים
הכבוד  לכסא קדמה  והתורה  להבראות  במחשבה 
לכסא  קדם מאז מפעליו קדם דרכו ראשית קנני  ה' דכתיב

מאז. כסאך נכון בו שכתוב הכבוד

למכה רפואה תשובה
השנה  ראש ערך הקמח כד ספר 

כיספלס אבני כל  מעשהו לה' משפט  יו)ומאזני .(משלי
התשובה  שברא  ברואיו על יתברך השם מחסדי
והיה  הרע  מיצר  מוטבע שהאדם לפי העולם שברא  קודם 
מצד  חסר הוא והנה  לחטוא, שעתיד לפניו וידוע גלוי 
והנה  יצרו, על וימשול ויתגבר שכלו שיתחזק עד התולדה 
החסידות  בתכלית שהיה פי על אף השלום  עליו המלך דוד
שבע בת בענין התולדה מצד שהתנצל  בו מצינו והשלימות

נא)שאמר יאמר(תהלים אמי, יחמתני ובחטא חוללתי בעון הן
אומר הוא וכן התולדה , מצד היה שקרהו מה כל (בראשיתכי

וכתיב ח ) מנעוריו רע האדם לב יצר ו)כי מחשבות (שם יצר  וכל
נבראיו  על יתברך השם חסד גבר כן על היום . כל  רע רק לבו
ושבעה  התשובה , להם וברא למכה רפואה  להם  והקדים
תורה  הן, ואלו העולם  שנברא קודם  שנבראו  הן דברים

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.
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