
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 )בהמשכים(

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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תלמיד חכם וחסיד ירא שמים שדר כמה שנים בברלין העיד שנזדמן לפניו 
בעת הליכתו לשאוף אויר צח, ראה חליבת פרות בבית אדון אחד ואחר 
כל החליבה ראה שהביאו כלי עם חלב מסוסים ועירבו בכל החלב ושאל 
להאדון למה יעשה כן, והשיב לו כי בתערובת זה יוכל לשהות החלב ימים 
רבים ולא יתקלקל כי החלב טמא אינו מניח להעמיד ואינו מתקלקל וכמה 

גדולים דברי חז"ל שחששו לזה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי |  פרשת ויחי | ח' טבת

1

המשך בעלון הבא

וצדק , באמת הנאמרים דברינו את הקוראים יראו שכאשר אנו ובטוחים
בזמן הבדצ"ים כל של הבדויים ההיתרים על לסמוך שאין וידעו יבינו  מיד
ברק בני אב"ד לנדא יהודה משה רבי הרב הגה"צ שאמר כמו הזה,

כולו!! העולם  בכל  כשרה בהמה בשר שאין שליט "א ,

אלא כוחנו אין ואנו מהכול, אהוב  והאמת אמת", הקב"ה של "חותמו
ותנו  מועד, בעוד מדרכיכם  שובו אנא רק   במענה ולבקש  לעורר בפה
ידי  על ולהציל שמו, יתברך רצונו, לעשות שנזכה בטוב , לה' כבוד
שלא דבר פינו יאמר שלא  קדמא רעוה ויהא השם, בעזרת הזה  קונטרס
משיח  פני לקבל במהרה ונזכה פינו, אמרי לפניו לרצון ויעלה  כרצונו,

אמן. צדקנו.

גראס יהודה שלו הק '
שמש בית יצ "ו האלמי אבדק"ק 

סדר האדרא-י”ג מדות 
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א 

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש

בדקה בלבד

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

טל: 0527651911
www.ha-zohar.info 

ע"ר 580454064

מחברם של
למעלה מאלף ספרים

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי
)ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל

על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם
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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

בלאנדאן החוב  החרדית היהדות לעזרת לבוא עלינו
שום ח "ו ייעשה שלא גדולה, במצוקה הנמצאים

השחיטה. במהלך שינוי

בלאנדאן,בדעתינו  להממשלה הצהרה כתב לשלוח
שכ"ת אנו בטוחים שליט"א, היקרים מחבירינו חתום
אשר הצהרה כתב על ויחתום הדבר , חומרת את יבין

הקרובים. בימים לפניו יובא

יוצריעזור  כלי  כל  הנביא ייעוד שיקוים השי"ת
לבוא הקרובה לגאולה כולנו ונזכה יוצלח, לא עליך

בב"א.

הראוי הראוי הראוי הראוי  הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד  בכל בכל בכל בכל  וקנדא וקנדא וקנדא וקנדא ,,,, דארה דארה דארה דארה """"בבבב  הרבני הרבני הרבני הרבני התאחדותהתאחדותהתאחדותהתאחדות  בש בש בש בש
דדיינא דדיינא דדיינא דדיינא  וספרא וספרא וספרא וספרא  מזכיר מזכיר מזכיר מזכיר  גליק גליק גליק גליק  סג סג סג סג """"ל ל ל ל  יצחק יצחק יצחק יצחק  יחיאל יחיאל יחיאל יחיאל 

ה  מכתב 

וקנדה  הברית דארצות הרבני אגודת 
לאנדאן,אל בעיר  שליט "א הגאונים הרבנים כבוד 

אנגלי'.

לעשותהנה רצונה באנגלי ' שהממשלה הסכם ראינו
בסדר שינוי  להכניס  שמטרתם חדשים חוקים
ליהדות לבד לא וענין נוראה גזירה והיא השחיטה,

כולו. ישראל לכל נוגעת היא אלא אנגליה

מהלכן  כל לעשות קדוש שחוב תוה"ק  דעת דעתנו
המאמצים כל ולעשות זו גזירה את לבטל  שביכולת 
לעשות לא  באנגלי' הממשלה אצל  לפעול הדרושים 
שזה דורות, מדור  המקובלת בהשחיטה  שינויים  שום

גדולים. מכשולות ח"ו להביא עלול

הגזירהתחזקנה את לבטל שתצליחו ויה"ר ידיכם,
יתברך . השם  בעזרת

נואוע"ז פה לפ"ק תשמ"ח ניסן ה' היום באעה"ח
יארק 

עלבערג עלבערג עלבערג עלבערג  שמחהשמחהשמחהשמחה הרב הרב הרב הרב  וקנדה וקנדה וקנדה וקנדה  הבריתהבריתהבריתהברית דארצות דארצות דארצות דארצות   הרבני הרבני הרבני הרבני אגודתאגודתאגודתאגודת
מנהל מנהל מנהל מנהל  גינזבערג גינזבערג גינזבערג גינזבערג  מאיר מאיר מאיר מאיר  צביצביצביצבי הרב הרב הרב הרב  יויויויו""""ר ר ר ר 

המשך בעלון הבא

2

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה 
גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת 

 –מקרי הנחת תפילין מניר ומפלעסטיק.  –תשל"ז לפ"ק. 
קריאה לראשי ישיבות  –תפילין ומזוזות במחיר זול. 

 ומנהלים.

 בולעטין
מוועד להצלת כשרות 

 תפילין ומזוזות,
 אדר שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה 
מו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת גראס, כ"ק האד
סיפורים נוראים  –מדה כנגד מדה.  –תשל"ז לפ"ק. 

ונפלאים שרואים בעליל איך שסגולת המזוזה מביא לידי 
אריכות ימים, שמירת הבית פרנסה, רפואות וישועות, 
זרע של קיימא, זווגים הגונים, שמירת הבית, והצלחה 

עם הכשר, אפילו זכור אם הקלף אינו כשר  –בכל ענינים. 
שהסופר יהיה צדיק גדול, לא קיימת מצוות תפילין 

 ומזוזות מימיך!!!

 בולעטין
מוועד להצלת כשרות 

 תפילין ומזוזות,
 ניסן שנת תשל"ז

 בית הכנסת
SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

 ספרי חורבן בית המקדש בזמן הזה על גודל וחומר האיסור
 של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

 .עמודים 498, ותשובות שאלות וספרי ספרים 78

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

מקדש ספר חורבן בית ה
 בזמן הזה
 חלק א'

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק ב'

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק ג'

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

ית המקדש ספר חורבן ב
 בזמן הזה
 חלק ד'

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק ה'

כנסיות ובתי מדרשות על גודל האיסור של סתירת בתי ספר חורבן בית המקדש 

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784

קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
דֹול ְוִנְפָלא הּוא ִלּקּוט ּגָ

ל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ִמּכָ
ה  ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ְייִכים ְלָכל ּפָ ֲאָמִרים ַהׁשַ ל ַהּמַ ּכָ

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ּבְ
י ַהזֹוַהר,  סּוִקים ִעם ִמְדְרׁשֵ ה ּוְלָהִבין ַהּפְ ָרׁשָ ל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהּפָ ָכְך יּוַכל ּכָ ּבְ

דֹוׁש,  ֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ הּוא ְזַמן ַהּמְ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ּבִ
ה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר,  ָרׁשָ ּיֹום ִיְלַמד ַהּפָ ּקֹות ּבַ -7 ּדַ ּוִבְזַמן ָקַצר ּכְ

 

ּיֹום ִיְלַמד ִסְפָרא ּדְצִניעּוָתא ּקֹות ּבַ - 2 ּדַ ּוּבְ

ים” ְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנּסִ “ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ּבִ

 

ף קעח:( הֹות הרמ”ז ּדַ )ַהּגָ

ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ
ֶמׁש תובב”א ית ׁשֶ ָיָצא ָלאֹור ע”י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, עיה”ק ּבֵ

יַח “- )771( תשע”א לפ”ק יַאת ָמׁשִ ַנת “ ּבִ חֹוֶדׁש ִניָסן ׁשְ

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

ם
כי

ש
מ
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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חנויות  עשיריות  הארץ מןכמן  למהדרין  כשר בשר  מוכרי
והכל המדינה , רחבי של  ולרוחבה  לאורכה  המהדרין 
שהרבנים  כך כדי עד הגיע  והמצב  תועפות , הון  לצבור 
שאין עד כסף בצע  אחר  ברדיפה  ורובן  ראשן  משוקעים 
זאת כסף . בצע  בעד  לא  אם  קטנה  אצבע  לזוז מוכן 
הללו כלום . ולא  הבתים  ובעלי הרבנים  בין אין אומרת 
ביניהם  המבדיל ומסך  "ביזנעס " במסחר  עסקם  והללו 
הרבנים  היתר  בדרך מסתחרים  שהבעה "ב  בפרק  שבו
כשרות , כמו  לנו הקדוש  כל את  למכור  לשוק  מובילין 
לגרוף שלהוטין דאחר  תורה  גופי ושארי צניעות שבת,
דבר שום  על  מוכיחין  ואין בתים  לבעלי חונפין  הון 

רח "ל]. ממזרים " מטהר  וזהב  "כסף  ומתקיים 

וכותב  זצ "ל  מנדלוביץ  ההרב  ממשיך  ...ומהיכןעוד  :
קרדום התורה  מן לעשות  היתר  הרבנים  אותם מצאו 
ללכת  מהם  מבקש  לא  לכסף , כך  כל  ולהתמכר  בה , לחפור 
הרבנות . בעבודת  כסף  כלל  לקחת  ולא  הרמב "ם בשיטת 
להם שיש  מההכנסות  היטב  להתפרנס  יכולים הרבנים
הקמת  הספדים , בריתות , וגיטין , קידושין  סידור  מעריכת 
שיוכלו  בכבוד  מזה  להתפרנס יכולים והם  וכדומה  מצבות 
בארצות  כאן אבל  פניות , ללא  היהדות  לטובת  לעבוד

לאהברית , עוד  כל  ממקומם  לזוז מוכנים  אינם  הרבנים 
נותנים  שאינם  הכשרים  על  כלל לדבר  ואין  להם , שילמו

מוכן  אינו  אחד אף  בכך  תשלום , עלללא  שלא  לעשות
לדבר להם  שקורים  רבנים  ישנם  אבל פרס , לקבל  מנת 
מראש מתנים  הללו  ישיבה , למען תורה , תלמוד למען 

ישלמו בושה !...כמה  לאותה  אוי  ומנתח ממשיך הכותב 
של  כוונותיהם את  מביא  הוא  הזמנים, באותן המצב  את 
של  שבראשם העובדה  את  מבכה  הוא הרבנים, אותם
תורה  להרביץ הדעת  על  עולה  כלל  אין הרבנים אותם
כאלו  רק  זאת  עשו  זה  בכיון עשו  כן שכבר ומה  ויראה ,
שהדבר כפי  נפש  מסירות  להם  שיש  בתים בעלי אנשים 

רשימה . באותה  ביטוי לידי בא 

הזהב  לעגל משתחוי הרבני ג.

בעלי בשבילם עובדים כאן, לנו שיש הישיבות ...ומעט
את דוחפים שאינם די ולא נפש, במסירות ממש בתים
המנהיגים אינם שהרבנים בכך די ולא בתים, הבעלי
בתים לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך שיצליחו
בענינים מונח לא כי כאלו, בענינים הרבנים את לעניין
נאום שישא רב עם מדברים כאשר כספי, תשלום הללו
שצריכים מבינים ואז פה בחצי עונים הם ישיבה למען

הרבנים ?לשלם. בעיני שקדוש  דבר  כל  איך  שמים ! שומו
להראות הצריכים  מנהיגים  אידיאלים ? כלל להם  אין  האם 
יענו מה  ואז הזהב ? לעגל  כך  כל  שיתמכרו  לעם , דוגמא 

הקיר "? המאמר :איזובי בעל  שואל  הרשימה  בהמשך  
כבוד את  מבזים הינם שבהתנהגותם יודעים אינם "האם 

      
       
         

      

       


      
         
         
       
         

 

     


     

       

 

      


 

      
       

 

       
   

       
    

       
 

      
    

      
   

        
    

        
     

       
     



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

14. כל הרבנים יצאו נגד הצער בעלי חיים, שכוונתם לעקור 
כשרות השחיטה

בלונדון.  החרדיות  דקהילות  החרדים  העסקנים  וועד   .15
שאלות גלויות להרב 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

4

הוי' אחת[, הרי דהבדלת שלש הערים בעבר הירדן לא היתה אלא בגדר חצי 
שיעור של המצוה ואעפי"כ התאמץ משה רבנו לקיימה, אמנם יש לפלפל 

בראי' זו, מכל מקום זכר לדבר מן התורה איכא.
והנני חותם בברכת כהן שיפוצו מעיינותיו לחיזוק תורה ומצוה.

 אפרים אליעזר הכהן יאלעס
 באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל אבד"ק
  פילאדעלפיא רבתי

שכשאמר מובא, טוב  שם הבעל ובספרי שם. הקדוש החיים
ויסעו", ישראל בני אל  דבר  אלי תצעק "מה הוא  ברוך הקדוש 
השלום  עליו  רבינו  למשה לו היה מה המפרשים מקשים
יתברך; השם אל  לצעוק לא  אם ושלום  חס צרה בעת לעשות 
שהיות  המפרשים, ומתרצים מען]. שרייט  וויי טוט עס [אז
זרה  עבודה עובדי הללו טען  מ"ם  שהסמ"ך  גדול, הקטרוג והיה
את  להשתיק יכל  לא יתברך והשם  זרה , עבודה  עובדי ַָוהללו
אלי, תצעק מה למשה הוא ברוך הקדוש אמר  לכן המקטרג ,
ויסעו", ישראל בני  אל  "דבר רק הצעקות, כולם לך יעזור  לא

חסד של השם  תכוין  שבג'(ע"ב)פירוש  ויט", ויבא "ויסע
כל להשתיק יכולים  השם ובזה החסד. שם  יש אלו פסוקים

ומקטרג.]. רע ופגע שטן

לבנה ונראה אש גבי על  שחורה באש  הכתובה שהתורה 
בלי  רצופה כתובה  שהיתה היה, שהזכרנו זה  בענין
דרך  על ש ôקרא בקריאתה אפשר והיה תיבות , ְִֵָהפסק

והמצוות,השמ התורה בענין  קריאתינו דרך על וôקרא  ְִֵָות,
המצוות, קריאת דרך על  השלום  עליו רבינו  למשה ונתנה 

בשמות קריאתה פה על לו שהאריך )ונמסר שם  עוד (עיין וכתב .
כלול בו רבינו למשה שנמסרו בינה שערי  שמ"ט שם,
ובריאת  הנפש  וכוחות  ותולדותם  הנבראים כל של כוחות
השלום  עליו רבינו למשה  הנמסר וכל  והתחתונים, העליונים
שרמוזה  או בפירוש , בתורה  נכתב  הכל  הבינה בשערי
בקוצי  או וכו' האותיות בצורות או בגימטריאות  בתיבות

וכו' ובכתריהן הקדושים )האותיות  דבריו כאן מכל(עד המורם .
אותיות  צירופי וישתנו הקדושה, בתורה נרמז דהכל  אלה
על ירמזו הצירופים השתנות ידי ועל פנים, לכמה התורה

ונשגבים. רבים ענינים 

רבה ונקדים בבראשית לברכה  זכרונם שאמרו מה  עוד
ס"ד ) ב' והארץ (פרשה בגליות קריא פתר  רשב"ל 

ממלכת  גלות זה  תהום פני על  וכו' בבל גלות  זה תוהו היתה
המדרש. דברי  כאן עד וכו' הרשעה

מיד מבואר הקדושה  בתורה רמז הוא  ברוך דהקדוש
מה  וכל  הגלויות  כל את  העולם  בריאת בשעת

וכרובים וכפורת ארון  בפסוק  וכן ג', נעלם  ג"כ יקר ואוריך, בכלי (ועי'

ק') אות י "א  כ "ה תרומה חכמים אפיושפתי תמניא  בכל וכן סוטה בפרשת וכן ,
ה' המקדש, בית על שלמה שהתפלל סליחות בי "א  וכן ק', באות

שם. עיין כו ' גימל  בהם אין  אלו בכל  בדה"י, ו ' במלכים

לקבל דאינון הסנהדרין אלו  בך אין ומום ע"ב ל"ד צו בזהר וראה
האחרון שהצירוף  שהכוונה יצחק  דברי בספר וכתב שמהן , ע "ב
ואם שמהן , ע"ב קבל  דסנהדרין שאמרו וזה "מום", הוא הרי הע "ב
בך, אין ומו"ם  סיימו זה על ע"א , רק  אינם סנהדרין הרי תאמר

שם. המשך בעלון הבאעיין

שיעורים  קדושים378

דיסקים22כל עולם הזוהר 

של גן עדןשמיעהשעות14 הזוהר סודות  מ24
הקדוש

דיסקים זוהר6שעות 72שיעורים2,710ס "כל הש

חומשי התורה של גן עדן 5דיסקים10פרשיות התורה 5444דרשתבשפת בלשון הקודש
קדוש

דיסקים  5כל פלא יועץ 

דיסקים36כל הזוהר הקדוש  דיסקים20ך "כל  התנ

שעורים378הזוהר היומי 

ממש בעולם הזהשל גן עדן שעות 3106-כהיסקים קדושים וטהורים האזנה וצפייד241

.aryeberda.co.ilwwwר רבי שלום יהודה גרוס"מייסודו  האדמומפעל הזוהר העולמיבשיתוף

054-4577956:טלפון..תהיה מנוי לחוברת הקדושה בעולם..סרטונים קדושים3,000יוב יש ביוט

"כל העולם שומע זוהר הקדוש

שיעורים10,000- מיליון מילים10

שיעורים10,000


