
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

ספר 
זוהר הכשרות

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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 הבעל הבית היה יהודי ירא וחרד, שניכר היה עליו שהוא לכאורה יר"ש 
גדול, היה לו זקן ארוך, הכנסת האורחים שלו הפך לשם דבר בעולם כולו 
ממש כמו אברהם אבינו ע"ה בזמנו, כשיהודי היה מתארח אצלו הוא היה 
נותן לו סידור לומר ברכות, ומיד נתן לו את הספל ליטול ידים נתן לו 
לאכול ודאג שיברך וכן הלאה, וכן הוא היה בעל צדקה גדול, הוא היה 
כשיצא  מיד  מנוחה,  לו  נתנו  לא  שלרגע  כך  כדי  ועד  רחבה,  ביד  נותן 
משולח אחד נכנס שני, עמדו בתור אצלו מהבוקר עד הערב, את העסקים 
ניהלו אנשים מיוחדים ששילם להם, והוא ישב וחילק צדקה - דבר שהוא 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת ויגש | ל כסלו | א' דראש חודש טבת חנוכה

1

המשך בעלון הבא

פירשתי כאשר הוא , האלה בפרשיות הסדור הספר)אבל בא(בתחלת  כי
לעשות  המחוייב וכל הקרבנות, תורת להשלים הזה בספר  הכתוב 

מתחלה אמר  והנה מועד, כ )באהל כז אליך(שמות  ויקחו תצוה "ואתה
במשמע והיה, המנורה, שם הזכיר ולא תמיד", נר  להעלות זך זית שמן

בעשייתה שאמר כמו  בהמצאה במנורה לז)שידליקו כה "והעלה(שם 
תשבר או תאבד אולי אם אבל פניה", עבר על והאיר  נרותיה את
להעלות  המצוה כי  ההדלקה, מעכב המנורה ואין  מנורה, בלתי ידליקו

ולדורות מיד  וצוה הוסיף כן  ואחר  לעולם תמיד ב)נר כד  "צו (ויקרא
ואמר  זך ", זית שמן אליך  ויקחו ישראל בני ד)את פסוק המנורה(שם על

י  שלא הנרות, את יערוך  ובכאןהטהורה הטהורה במנורה אלא  ערוך 
הנרות, דיני כל עוד השלים המשכן, הקמת להזכיר  השלים כאשר
המנורה, פני מול  אל  לדורות דולקות כולן הנרות  שבעת שיהיו וצווה
עבר על והאיר נרותיה את "והעלה המנורה במעשה הזכיר  כאשר

פניה. עבר אל כולם שיאירו בלתי ולא מנורה בלתי לא (ועיי"ע פניה",
אהרן  ידי  על בא ישראל עם  של הכוח שכל באריכות קבלה  ובספרי  האריז"ל בכתבי

שידליק  יהודי  לכל המשיך הכהן שאהרן המקדש , בבית הנרות  שהדליק הכהן
רק  מנורה  קני שבעה  ידליקו ולא גדולות, השפעות  להמשיך כוח לו ויהיה  המנורה ,

וכו', השמיני ", ביום  "ויהי  בפסוק מרומז וזה  וכו ', המתים לתחיית  שמרומז שמונה ,
אחד לכל שהאיר הכהן  אהרן של מכוחו  בא חנוכה , נר הדלקת של הענין וכל

מכוחו בא מצוה העושה  יהודי  וכל באריכות, הטהורה  מנורה  בקונטרס עיין מישראל,
המנורה  הדלקת מעשה של מכוחו ישראל עם של הניסים  וכל ז"ל, הכהן אהרן של

הניסים את  שממשיכים הזה, בזמן  ההם בימים שאומרים מה וזה  המקדש, בבית
הזה , המשך בעלון הבא.עיי"ש )לזמן



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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לקדושתו נפש  רימו כאשר בישראל מתפאר הקב "ה 

ירוחםודומה יצחק חיים מהו"ר הרה"ג כתב  לזה
והראו  בנסיון, עמדו אלטשטאדט, אבד "ק  זצ"ל
התוה"ק, מצות על  ושנצלבו שנסתלקו מב "ב שהנכם 
מלכו  כן וכו' ח' סי' ל"ב כלל הרא"ש בשו "ת וכתב 
נפשם מוסרים כאשר בישראל מתפאר  עולם של 
בך  אשר ישראל אתה עבדי  לי ויאמר כמ"ש לקדושתו

עכ"ל . לאיסור אתפאר  הוא פשוט  הדבר  בזה "ל, שמתחיל  (ועיי "ש

ואינו בעלמא, לפלפולא  אפי ' בזה לצדד ת"ח  של מדרכן כלל ואין גמור,

וכו') בזה הטעמים  לבאר  .רוצה

נחלקו יח. דמסאני ערקתא בגדר  זה אם זה [(ובדבר
נאמנה, ובעדות אש, בשרידי יעו"ש  הגדולים, שם
גם שכולל וגם חיים, בעלי צער  מצד שזה כיון וטענתם,
ואם קנ"ז, בסי ' ז"ל הרמ"א דברי  והביאו מלכותו, לכל
אם אבל ובש"ך  לבדם, ישראל על הגזירה שעת היא
שהישראלים אע "פ מלכותו מדינת כל על היא הגזירה
כי  באתי ולא יעוש"ה. מיקרי , השמד  שעת לאו  בכלל,
על  גזרו דיבמות בגמ ' אבל בדבריהם, לפלפל אם
בני  כל כדרך  וזהו  לנחור, רק לשחוט שלא היינו הבשר
להגויים, להדמות היא דמסאני ערקתא וגם מלכותו,
קצת דעת היה המלבושים על הגזירה דבשעת וידוע

אע" השמד גזירת שהיא ישראל  הגוייםגדולי שגם פ
וכבר להגויים, שידמו רצו מ"מ כן מלובשים היו 
שחיטה. מצות על  השמד  גזירת ז"ל הר "מ דברי הבאתי
נגד  בדבריהם שבאו או מצוה, נגד גוזרים הם אם ואולי
המנהג, או התורה דעת נגד  כאלו  באופנים או השחיטה
בא מי וגם  אחר , באופן זו גזירה אצלם שגם אע"פ
מעוטפת שהיא אע "פ האמתית כוונתם דבריהם בסוד
שכמה מה וגם חיים. בעלי וצער רחמנות של  בלבוש
בלי  לחיות שיכול מכיון שמד  גזירת זו שאין טענו
וי"ט משבתות חוץ בשר  לאכול דוקא  צריך ואינו בשר,
ז"ל  בר"מ בשר, לאכול אותו כופין אין והגזברים
מבואר הנ"ל  ובדמש"א  בגמ ' מקורו שהראה והמ"מ 

כיוןההיפך היינו  קלה מצוה על  אפי ' בלשונו הר "מ  כוונת (ואולי 

יש  שלמים  בבשר  היא שמחה שעשה ואף בשר  לאכול מצוה  ויו"ט  שבשבת 

לעורר ) רק באתי  ולא וצ "ע , בהלכה, כמבואר בשר  לאכול  מצוה ].קצת 

המשך בעלון הבא
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 סדר בראשית-חק לישראל 

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 153
 ואידיש.לשון הקודש 

 פרשת בראשית

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 121
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת נח

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 64
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת לך לך

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 137
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת וירא

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 97
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת חיי שרה

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 137
 ן הקודש ואידיש.לשו

 פרשת תולדות

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 121
 לשון הקודש ואידיש.

 ויצאפרשת 

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 122
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת וישלח

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 113
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת וישב

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 113
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת מקץ

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 97
 לשון הקודש ואידיש.

 פרשת ויגש

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 105
 לשון הקודש ואידיש.

 שת ויחיפר

ב פירושים ”חק לישראל מקראות גדולות עם מ 10
 לשון הקודש ואידיש.

 ליום השבת

 מ'קח יוזמה -מהדורת כיס  –חק לישראל 

146 
חק לישראל נסדר מחדש 

 באותיות גדולות.
פרשת לך 

 לך

 בולעטין'ס מוועד העולמי ללימוד החק לישראל
 ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנהבכל יום

 ויום.להיות שונה החק לישראל בכל יום

2 
קדש להחזיר עטרה ליושנה ארגון מו –

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 1בולעטין # 

וועד העולמי ללימוד החק 

25קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

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
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מפ גּ יע אין כּ י טז)"ויּ ׁש ּת וֹ מם נט ואין(ישעיה  "ואבּ יט  ואמר : , ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
" ס וֹ מ ואין  וא ׁש ּת וֹ מם ה )עזר סג  היא (ש "ציּ וֹ ן ואמר: , ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

לּה " אין  יז)דּ רׁש  ל לברכה:(ירמיה זכרונם  ופרשו  (במסכת, ֵֹ ◌ֵ◌ָ◌
מא .) סוכה ל., השנה דרישה 'ראש דבעיא !.'מכלל

,ולהנאת נפש לטובת , עושי ה  לעצמ שעושי חסד כל
ישראל  של  וגאולת הכבוד עילוי על מבקשי ולא

 ילדה בּ נים מכּ ל לּה  מנהל  "אין הנביא : עוד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵואמר
גּ דּ לה" בּ נים מ כּ ל בּ יד ּה  מחזיק יח )ואין  נא ,(ישעיה  ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הדה " כּ ציץ  חסדּ וֹ  וכל חציר  הבּ שׂ ר  "כּ ל מואמר: ש) ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
לברכה ו) זכרונם  ופרשו ב:),  ד זרה '(עבודה חסד: שכל

עושים הם לעצמם  ולהנאתם,'שעושים  נפשם לטובת 
על מבקשים  ולא  הזאת , השלמה  לכוונה מתכוונים ואינם 

ישראל של וגאולתן הכבוד אפשרעילוי אי  שהרי .
ישראל  של בגאולתן  אלא  להתרבות  העליון  לכבוד

בזה  תלוי שזה כבודם -)הרמח "ל(עכ "ל!באמת 'וברבוי .
ותיקוני הזוהר  בתיקוני  רשב"י  בדברי כאן , האמור  מכל
דעתו את שביאר  הגר"א  רבינו בדברי  וכן חדש, זוהר 
, ּלב על "כחוֹ תם  ותשמור תיקח לא  האיך  זקנים, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַדעת

"זר וֹ ע על ו)כּ ח וֹ תם ח השירי זכרונם (שיר  שחכמינו  איך  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הורו ולכן  קודשם  ברוח  וחזו שכליהם בעין  ראו  לברכה

ׁש להבתיה " "א ׁש  דברי  בדבריהם  שכאשר(ש )לנו  ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בסודות עוסקים אינם בתראה  בדרא חכמים  התלמידי
לצערם אז  שבתורה , הנגלה בחלק רק  אלא התורה 
המגששים לעוורים הם דומים הקדושה השכינה  ולצער 

בני עזבוני  צועקת  במר  ושכינה וכמאמר!!!באפילה , -
ל', העינים'תיקון שכליהם'סתוּ מי עיני שסתומות ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

שכתב:מלהבין הגר "א בדברי זה לשון  מצינו וכן  .
ברזי עיניהם  פותחין שלא  התורה  לומדי  של 'מצבם 

העיניים מאור להם אין ולכן  איה וּ תורה, 'א וֹ ר' דּ 'רז ' -ְ◌ָ◌ִ◌
'א וֹ ר' בגמטריא דּ 'רז' דהרי  "הוֹ כח בּ חׁש בּ ן , - עכ"ל. ! ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וי וֹ סף  לצדּ יק  הוֹ דע ע וֹ ד , ויחכּ ם  לחכם ּת ן  ויאהב ךּ . ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחכם 
חט)לקח" ט הרמח "ל ,(משלי מלך , כסא  מסה "ק  [תה "ד  ! ֶ◌ַ◌

ומספר ה', סוד מדבש, מתוק  הסולם , באל"ר , הגר"א ,
רבי להגה"צ המהרח"ו  הקדמת על דחיי  גןאילנא שבתי

רצון ויהי [0548474401 הספר  לקבלת  - שליט "א 
תועים  מןבינהוילמדו בבינה האחוז  זוה"ק לימוד היא

מאימא  באהבה  לתשובה יזכו ידו  ועל עילאה, זיהרא 
בזולתו,עילאה , ולא  בו בלימודנו תלוי גאולתינו וכל 

מילה ודם  פסח אליעזרכדם  דרבי בפרקי  (פרקכדאיתא

הפסוק כט) ו'על  טז וארא)(יחזקאל עלי ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ"ואעבר
בּ דמי ל ואמר חיי בּ דמי  ל ואמר  בּ דמי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתבּ וֹ ססת

מילה חיי ", ברית דם לוקחין ישראל והיו  ולז"ל:... ֲ◌ִ◌
פסח  ודם  מילה ברית  דם  בתיהם משקוף על ונותנין

שנאמר  ישראל  על רחמים עליךונתמלא  "ואעבור

       
     

      
       

          
       

        
       

        

בני  את  האכיל  הוא  כי לאבדי בקש אשר המן ארור אומרים
הכח  את לו היה  כך ידי  על  אסורות , במאכלות ישראל 

קשות  גזירות היהודים  על לגזור 
      

        
         

       
        
        

       
        

      
        

        
        
        

        
         
       

       
        
       
       
      
          
      

     
     

       
      
       

    



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

והרמב"ן בפרשת תבוא על פסוק ארור אשר לא יקים את דברי 
החיוב  על  קאי  שזה  בירושלמי  דאיתא  מה  הביא  הזאת,  התורה 
גמור  צדיק  הי'  שאפי'  אותה,  המבטלים  ביד  התורה  את  להקים 
המבטלים  הרשעים  ביד  התורה  את  להחזיק  יכול  והי'  במעשיו, 
ונמצא שהמצוה  יעיי"ש.  ח"ו,  ארור  זה  הרי  החזיקה,  ולא  אותה, 

הזאת חמורה הרבה יותר משאר מצות עשה.
והנה החפץ חיים מביא את הגמרא הנ"ל בסוטה )ל"ז ע"ב( שכל אלו 
ולחד מ"ד אף על ערבא דערבא,  הי' בשביל הערבות,  הבריתות 

ומבאר שם, שהערבות הזאת היא ערבות של שלוף דוץ.
]ועיין ביו"ד הל' ריבית דיש ג' מיני ערבות, א' ערב סתם, ב' ערב

קבלן, ג' ערב שלוף דוץ. והחילוק בין ג' ערבים אלו הוא כך, ערב 
סתם הוא שהמלוה הולך להלוה, ואם אין להלוה הולך להערב; ערב 
קבלן הוא, שהמלוה יכול לילך למי שהוא רוצה וערב שלוף דוץ 
)ק"ט ע"ב( ברש"י ד"ה  הוא, שהמלוה הולך רק להערב. עיין יבמות 

של ציון.[

המשך בעלון הבא

ְּ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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המשך בעלון הבא

 הרב שלמה יודא שווייצער

ג' וישב י"ט כסלו שנת תשל"ח לפ"ק 

הרב  ויקירא כש"ת  רבא  גברא  האי  לכבוד  סלה  טוב  וכל  והשלום  החיים 
הצדיק מורנו הרב רבי שלום יודא גראס שליט"א אב"ד דק"ק האלמין.

הנה עברתי על הסה"ק נפש ישעיה על מ"א וראיתי ליקוטים נאים ונפלאים 
מדברי רבותינו הקדושים, הלכות ודברי מוסר בעניני מ"א, ואזהרות נחוצים 
מה שהביא  ראיתי שם  ובפרט  ובדיקה,  בעניני שחיטה  ובפרט  ומועילים, 
מהגה"צ רבי דוד פלדמאן מלונדון בעמ"ח ספר קצש"ע עם פירוש מצודות 
דוד, שכתב שם כשהבודק בודק הראיה בדיקת פנים, אף אחד אינו יודע 
ויכול להיות שבפנים הוא קורע  והוא,  מה שעשה שם בפנים רק הקב"ה 
הסירכות, כדי להכשירו ואף אחד לא ֵיַדע מה שעשה בפנים, כדי שבבדיקת 
לי שהבעל הבית  יראו את הסירכות. ושמעתי משוחטים שאמרו  חוץ לא 
משלם להבודק פנים על כל בהמה שמתירו, )וזה ידוע לשוחטים(. הספר "נפש 
וזכית  גופי תורה,  ישעיה" ליקוט נפלא מגדולי עולם, שכל דבריהם המה 
לעשות ספר שהוא מצות עשה שהזמן גרמא, והספר פותח עינים עוורות 
לעמוד על המשמר להזהיר על מה שנעשה במ"א, כי במדינות אלו מבקשים 
רק להתיר איסורים, ובפרט הרב המחבר עסק בעצמו בעניני שחיטה וראה 
ובין בשחיטות  עופות  בין בשחיטת  הגדולים מה שנעשה  את המכשולים 
מן  כבורח  משם  וברח  השחיטה  בית  של  הדלת  את  שטרק  עד  בהמות, 
ההפקרות  על  הרבנים  את  ועורר  ומרה,  גדולה  זעקה  ויזעק  בוער.  מאש 
בשחיטה, ותבע לעשות תיקונים, אבל לדאבוננו היה קולו קול קורא במדבר 
אמעריקא, שהרבנים סותמים את אזניהם ולא עשו כלום לתקן הדבר. רק 

בשר טרף, בימי הרעב
שמע וכתב הסופר סלמן נטור 

בעין מאהל, בתקופת התורכים התחתן אדם מבני הכפר 
שהיה בן ארבעים עם נערה בת 14. אז היה נהוג להאכיל 
את הכלה בשר בכל ימי החתונה, שנמשכו שלושה ימים. 
אך לאיש לא היה מה להביא לחתונה, בקושי היה לחם. 

מה עשה? הלך וגנב עז, שחט אותה והביא לכלה.

איפה  בגאווה.  לה  ענה  עז!  זה? שאלה הכלה. בשר  מה 
השגת? האם גנבת את הבשר?

הוא הודה בפניה ואז אמרה: "לך תחזיר את הבשר לבעליו, 
לא אסכים שתכניס את הבשר הביתה, ואם תתעקש אתה 

תלך בדרכך ואני בדרכי".

החתן החזיר את הבשר, ובערב סיפר לבני משפחתו: 

"אם ילדה בת 14 כך חושבת, אני בן ה-40 אמשיך לגנוב? 
אני נשבע שלא אגנוב אפילו אם אמות ברעב".

ומזכי הרבים ככוכבים לעולם ועד

דרושים תורמים: 
 להדפסת הקונטרס החדש 

"פתח אליהו המבואר"
וכן קונטרס "סגולת פתח אליהו"

ברצונינו להגיע למליון עותקים שיחולקו חינם 
לכל תלמוד תורה, לבנים ולבנות, וכן בישיבות 

ולבתי מדרשות

התרומה ניתנת ישירות לבית הדפוס, עם 
אפשרות לקחת הקונטרס ולחלקם בעירו, 
או חלוקה על ידי  מפעל הזוהר העולמי, 
המפעיל קרוב לאלף מחלקים בכל הארץ.

המעוניין, להתקשר לטל: 0548-436784
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