
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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שאלו השר: 
- ואם אשיג לך מאכל כשר, התאמין לי? 

השיב לו אדמו"ר: 
- לעת עתה אין צורך בשום מאכל, כי הקיבה נחלשה מאוד: רק נחוץ 
להשיג מבית מרקחת איזה דבר לחזק את הקיבה, וגם אם היו משיגים לי 

"איינגימאכץ" )מרקחת צנון( טוב מאיש יהודי, הייתי אוכל. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת בשלח | י שבט
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המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

ולא ראב"ד להיות יכול  וגם  הגדולים אפילו רבנים
שלפניו  אשר  את ולהבין לידע היטב מתמחה 

השחיטה. מעשה במציאות

שאמרומי מרב גדול  ה':)לנו חדשים(בסנהדרין שי "ח
ואיזה קבוע  מום איזה לידע בהמה  רועה אצל גדלתי
יום שם ממש שהיה משמע  גדלתי והלשון עובר : מום

ויוצא. נכנס להיות בקור על עצמו סמך ולא ולילה,

לנו ומה ומראה הרבה האריך  העברי ובלב אנן נעני
הבחינו  לא מהגדולים שכמה שהיו ומעשיות עובדות
שלעת בעצמו מעיד והפלתי  הסכין, בהרגשת היטב
על  סמך לא טובה הרגשה עוד  לו שהיה אף זקנתו 
הנ"ל  הג' וכולם  יעו"ש. הסכין, בבדיקת  עצמו
חשש  בה יש כזאת ששחיטה אחד , בפה אומרים
שלא ואומרים מדגישים ועוד ח"ו וטריפות נבילות
ובפרט שלהם. ומפקח השלטון. לחץ  תחת תהיה
פונט, 400 גדול  עונש בחומר  עוד הוסיפו שעכשיו
ממנו  שיקחו וגם בשניהם, או מאסר , חדשים ושלשה

הרשיון.

בחק שומו  נחקקים כאלו דברים לשמוע שמים
במאסר. לאוסרו בזוי פושע איזה כמו  השוחט  לשפוט

מה ה'.עבור מצות ושומר  יר"ש שהוא עבור - ?

הו ונוסף  שני כל לשחוט שצריך ועוד לזה ורידין,
עם בדברי אשר וויינס" "יוגעלער  הדם עורקי שני 
יד  ואומן בדבר ומומחים  זריזים  מהיותר אחד שו"ב
מונחים, הם איפה כלל  יודע שאינו  לי  והודה נפלא,
הם איפה להאינספקטור שאל ואח "כ ובמציאותם.
הם איפה  כלל  ידע  שלא  נפש בפחי ממני והלך 
ונתן  שמינה, להשליחים  אמריו ישיב ואם מונחים,
סינאגוגעס. אונייטער של להמנהיג מליאה הרשאה
להממשלה. שלנו הנציגים יהיה שהם עלייהו וסמך 

הכדתיה בשם גם לאלדבר שעושים  מה שהכל טוענים הם  (כך

המליאה) הסכמתו  מבלי  דבר וחצי שכדרכםדבר בטוח, אני ,
והתל  בדויים, ודברי ושקר שוא הבטחות לו יבטיחו
אי  לתינוק גם  אשר  הבל בדברי באמת, בנו יהתלו
וכבר כאלו , והבטחות מעשיות ולספר  לייצר אפשר
המשך בעלון הבא
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כל ‰ספרים
 BUGS-˙ולעים

 מלחמ˙ ‰˙ולעים
 ˙˘ס"ו -˙˘כ"ו 

‡כיל˙ ‰˙ולעים ב‡רˆו˙ ‰ברי˙ ב‰כ˘ירם ˘ל רבני 
 ‰ערב רב

˘מכ˘יל ‡˙ ‰עם ב‡כיל˙ ˙ולעים 
ב‡י„י˘.בכל יום,

מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין -
 ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, 
Av Beis Din Halmin, shlita

˜ול ˜ור‡ נ‚„ בו„˜

˘מכ˘יל ‡˙ ‰עם ב‡כיל˙ ˙ולעים 
ב‡נ‚לי˙.בכל יום,

מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין -
 ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, 
Av Beis Din Halmin, shlita

בו„˜ נ‚„ ˜ור‡ ˜ול

‰בו„˜ ˆריך ˘יבטל

"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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ויהודי עצום  וגאון  ת "ח  היה  הוא זצ "ל, וולדמאן  אלתר 
ההסכמה  ואת  בדור , פירצות הרבה  על  ומחה  שמים  ירא 
אבל  החוגים, בכל  להשפיע יוכל ידה  שעל בכדי לקח רק
הוא  כי  ואמר וכדומה , קוק הרב  של  חסיד  היה לא הוא 

קוק . הרב הסכמת  בלי  הספר להדפיס יכול

להדפיס כסף  תקח מהיכן  רבינו  את שאל  (הרביהרבי

היה לא שזה לשבוע  $30 רק  אז וקיבל בכולל לומד שהוא ידע 

לחיות ) בכדי ילווה מספיק  הוא כי לרבי השיב כך  ועל ,
שהצבור יותר לסבול  יכול אינו  הוא כי  וידפיס כסף
הצבור התורה , ובקריאת  בקדיש  התפילה  באמצע  מדבר
לשלוח  ובכוונתו חמורה , העבירה  כמה  יודע  אינו פשוט 
ומתי איך יידע שהצבור  בכדי  הכנסת בתי לכל זאת 

העוול . את לתקן

יג פרק 
מברך מסאטמאר האדמו"ר

אם  הרבי  את שאל מכן לאחר  הצלחה. לו איחל  הרבי
הוא  כי  אמן ", "ואמרו הספר  את  לו להשאיל  יכול הוא 

הה  לצורך לספר  כל זקוק טוב אינו  שלו העותק דפסה ,
את  והוציא  קם אמן", "ואמרו ואמר  ענה  הרבי כך ,
לו איחל פעם  ועוד הספר  את לו ונתן  שלו העותק

גדולה. מצוה  באמת זוהי לאהצלחה  הוא מהרבי (כסף 

ממנו) לבקש התבייש רבינו אך שכח , שהרבי נראה רבינוקיבל,
הוא  וכי  השמים  מן רוצים  ככה  שבודאי  לעצמו חשב

כן. גם  הזה הנסיון את לעבור  חייב 

היה  שמתוכם מהמשפחה  ז"נ להשיג  הצליח רבינו 
לשלם  רצתה לא המשפחה  אבל  $250 להכנס  צריך 

.$125 רק ונכנס

הדפוס  מן יצא גם הספר  וב"ה להדפסה , נכנס  הספר 
ההפצה . עבודת והחלה

נפשו  את החיה וולף ר'

לאותו רבינו  פנה מוכן, היה כבר שהספר לאחר 
אלו את  מכיר  בוודאי אתה לו, ואמר  וואלף ר' יהודי
הספרים  את להם  ומכור  לך התפילה , בעת המשוחחים 
אינם  הם  ואם ספר , לכל  דולר חצי  רק מהם  ותקח 
שיעיינו העיקר  בחנם , הספר את להם  תן  לקנות  רוצים 
ולא  בשבילך העבודה  את  יעשה  כבר  הספר בספר,
עם  נפשו  את  החיה ממש וולף ר ' יותר, להתרגז תצטרך
החל  הוא רב , שלל כמוצא עבורו  היה זה הספר,
המדרש  בבית  ספרים מאות כמה מכר  והוא בעבודה 

סאטמאר. חסידי של

ומכר כנסת  בתי לכמה בעצמו  רבינו  פנה מכן לאחר 
לתת . שהסכימו  כמה  דולר, או סענט ב-75 ספר  כל

קאשוי  גאב"ד ממר מאיסורא  לאפרושי  ואזהרה הוראה
שליט"א

בלום רפאל
אמן  עירנו יבנה קאשוי קודש דקהל ראב"ד 
אמן  עירנו יבנה יארק ניו היללס, בעדפארד 

פרשת  קט לפרט תשמ "ג רחמי של מדות י "ג  יו ב"ה,
 עליה ה'  החביבי תלמידיי  כל לכבוד וברכה שלו' האזינו

יחיו
,פעמי כמה שנשאלתי אודות הטוב שלומכ דרישת אחרי
מנוקר החלב שאי ,מערערי שיש בהמה  בשר  מעני

כראוי.
 מנקרי במעמד זו, בשבוע  בעצמי, שראיתי כפי הנה
שקנו שהבשר ,הרבי בעוונותינו כי נתברר ,מומחי
 טובי להיותר   המוחזקי מחנויות אלו, בשבועות
חלב  עליה שנשאר כראוי,  מנוקרי  אינ ,ומהודרי
,שלה החלב ע ש היה האחוריי מחלק וג דאורייתא,
 מ ואסור כלל מחלוקת  או  במנהג תלוי שאינו בדברי

בשרהתורה  שו לאכול  שלא אבקש  כ על  עלמא . לכולי
ה', בעזרת  בשלימות הכל שיתוק עד לא, וכלל כלל בהמה,

הקדושה. תורתינו דת פי  על
ושנת  בתוכ "י בגמח"ט להוושע  ברכתו לנו  ישלח הטוב ה'

סלה. אמ וישועה  גאולה
 החתו על באתי ולראי'

בלוםהק' רפאל

ב"ה 
קלויזענבורג  שה"פ התורה יסודי קהל

 לרבי לפרס באנו  מאיסורא לאפרושי הבד"צ בהוראת
מצב  אודות לידינו שנשלח בחוברת שנדפסו  המכתבי
מאנסי, פארק, בארא וויליאמסבורג, באמריקע : הניקור 
עד  בשר לאכול שלא  דקהילתנו מביד"צ ואזהרה ועוד.

בכל . הדברי שיסודרו 
ב"ה 

קלויזענבורג  שה"פ התורה יסודי דקהל ביד"צ
יחיו ,  עליה ה' הקהילה למנהלי

קהלתנו לאנשי לפרס בבקשה הננו  מכשול להסיר כדי
שלא ולהזהיר  החמור חלב ניקור   לעני  הנוגעי  המכתבי

בכל . העניני שיסודרו עד וחס  חלילה למכשול יבואו
לפ "ק  תשמ "ג תשובה  ימי עשרת ד' החתו על באנו  זה ועל
פישל אפרים  ווידער אהרן  ווילנער יודע אהרן 
הערשקאוויץ



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

94. מכתב יד: מהגה"צ הנ"ל, להרה"ג ח' פאדווא שליט"א, 
מבאר כל החששות וכל הרבנים המתנגדים להפען ועוד, 

ומתחנן אליו שיעזור לבטל הגזירה הנוראה
95. מכתב טו: מהגה"צ הנ"ל, להרה"ג ח' פאדווא שליט"א
96. מכתב טז: מהגה"צ הנ"ל, להרה"ג ח' פאדווא שליט"א

ְּ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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אולם מדורו של נח, מאחר "והשחית נפש כל בשר", ומתברר שהפגם 
של דור המבול היה כל כך עמוק, עד שממש פגם בסדרי הטבע של 
בראשית, עד כדי שהתעסק מין שאינו במינו כולל בהמות, ולכן פגם 
חטאו של האדם היה כ"כ נורא, כך שהוצרך לבוא לעונש המבול 40 

יום )כמקווה טהרה( כדי לטהר את כל העולם,. 
ִאְּתְּבֵני  ְּדָהא גּוָּפא  ֹנַח וָחָמא  ּוְלָבַּתר ֲאָּתא  ובזוהר לך לך פסוק ש"א: 

־ֵמַאְּתָרא ְּדֵיֶּצר ָהָרע, ַאְקִריב ָקְרָּבן ְּכָמה ְּדַאְקִריב ָאָדם, ַמה ְּכִּתיב, )ברא
ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶּצר  ִּכי  )וכתיב(  וגו'.  ַהִּניֹחַח  ֵריַח  ֶאּת  ְיָי  ַוָּיַרח  שית ח( 
ִמְּנעּוָריו. ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִריָך הּוא ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה הֹוִאיל ְוגּוָּפא ִאְׁשָּתִאיב 
ֵמַההּוא ֵיֶּצר ָהָרע, ִיְּתַעַּנג ּגּוָּפא ְּכָמה ְדִאְּתֲחֵזי ֵליּה ֵייכּול ִּבְׂשָרא. ְּכְיֶרק 

ֵעֶׂשב ָנַּתִּתי ָלֶכם ֶאּת ֹּכל.
ובזוהר לך לך פירוש הסולם אות ש"א: כיוון שחטא האדם ויצר הרע 
נבלע בגוף שלו, ובכל תולדותיו, עשה בהם דין, דהיינו שהביא עליהם 
המבול. ואח"כ בא נוח וראה שהגוף נבנה ממקום יצר הרע, ןהקריב 
קרבן כמו שהקריב האדם, מה כתוב" וירח ה' את ריח הניחוח וגו' כי 
יצר האדם רע מנעוריו, אמר הקב"ה מכאן ואילך, הואיל והגוף כבר 
נלבע מאותו יצר הרע, יתענג הגוף כמה שירצה, ויאכל בשר ואמר 

"כירק עשב נתתי לכם את הכל".

של שמו המקדש בית הכבוד כסא גיהנם  עדן גן  תשובה
כן  למעלה וסדורם והנכון  המסודר הסדר וזהו משיח ,

בה וליודע נזהרין שישראל התורה  הענין וקשור חן. ים
גן  הרי ישוב שאם וגיהנם , עדן גן ומחייבת התשובה מחייבת
מקום  צריך התורה וקיום גיהנם , הרי ישוב  לא ואם עדן
השמים  בתנועת המתקיים בשבילה שנברא השפל העולם
בית  והוא  פרטי  מקום  צריך העולם ובכלל הכבוד, כסא שהם
שעתיד  ולפי המקדש, בית מחשבת נתחייבה ולכך המקדש
ידיעת  להשגת הדברים ותכלית  משיח, שיבא יתחייב ליחרב
להזכיר הוצרך ולא מצות, של  שכרן  ולמתן יתברך השם
רבותינו  אמרו וכן הוא, ידוע כי בכללם ישראל  מחשבת
דברים  ושבעה קדמה, ישראל של מחשבתן לברכה  זכרונם
רבותינו  אותם הוכיחו העולם  שנברא קודם שנבראו אלו
שנאמר מנין תורה שדרשו הוא הכתובים, מן לברכה זכרונם

ח ) מנין(משלי תשובה דרכו, ראשית קנני צ)ה ' בטרם (תהלים
שנאמר מנין עדן גן וגו', יולדו ב)הרים  אלהים (בראשית  ה' ויטע
שנאמר  מנין גיהנם מקדם. בעדן ל)גן מאתמול(ישעיה ערוך כי 

מנין  הכבוד כסא שלשום. לו ואין תמול לו שיש יום תפתה
יז )שנאמר מנין (ירמיה  המקדש בית מראשון. מרום כבוד כסא
משיח(שם )שנאמר של שמו מקדשנו. מקום  מראשון מרום 

שנאמר עב)מנין  כאן.(תהלים עד שמו ינון  שמש  לפני

בשפלותו להתבונן התשובה עיקר
תשובה  ערך הקמח  כד ספר

דרכו דרשו רשע יעזוב קרוב, בהיותו קראוהו  בהמצאו ה '
מחשבותיו און נה)ואיש היא (ישעיה התשובה כי ידוע

הן  ואלו  העולם . שנברא קודם שנבראו דברים שבעה מכלל
שמו  המקדש בית הכבוד כסא  גיהנם עדן  גן תשובה תורה 

שנאמר מנין תורה משיח, ח )של דרכו.(משלי ראשית  קנני  ה'
שנאמר מנין צ)תשובה תשב(תהלים וגו' יולדו הרים בטרם 

שנאמר עדן  גן  אדם , בני שובו ותאמר דכא  עד (בראשיתאנוש 

שנאמרב) מנין גיהנם מקדם, בעדן  ל)גן ערוך (ישעיה כי
שנאמר מנין  הכבוד כסא תפתה. יז )מאתמול כבוד (ירמיה כסא

שנאמר המקדש בית מראשון , מקדשנו,(שם )מרום  מקום 
שנאמר  משיח של עב)שמו  וכבר(תהלים  שמו. ינון שמש  לפני

השם  מחסדי  כי  השנה, ראש  רי"ש באות זה  כל  ביארתי
העולם  את שברא קודם התשובה שברא נבראיו  על יתברך
ולפיכך  לחטוא אדם  שעתיד לפניו היה וידוע שגלוי  לפי
אלו  דברים  ז' כי שם ביארתי וכבר למכה , רפואה  לו הקדים
וצריך  לחבירו. מחייב  אחד וכל אחד קשר בזה זה נקשרים

כ לדעת שיתבונן אתה אדם שיתחייב הוא התשובה ענין י 
רמה  בחייו ואפר עפר  הוא כי עצמו ובפחיתות  בשפלותו 
ויעשה  התשובה פעולת  יותר לו תתכן בזה כי  במותו, ותולעה 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

המשך בעלון הבא


