
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

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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לו  שסיפר  ז"ל,  שי"ק  מהר"ם  תלמידי  מגדולי  אחד  בספר  מובא  ראיתי 
רבו הגאון מהרח"צ מנהיימר ז"ל, שפעם אחת בימי בחרותו בעת הקיץ 
נסע לווין הבירה ממאטערסדארף בעגלה ונסעו אז איתו יהודים סוחרים 
ווין, ושאל אותם האיך אפשר שלא יקפיא  שהובילו משם חלב לעיה"ב 
החלב בימי החום בערך ב' או ג' ימים עד בואם שמה, והשיבו לו שיש 
להם לזה פעולה טובה שלא יקפאו, היינו שנותנים לכל כלי גדול של חלב 
פרה כף או שתים מחלב חמור וזה מחזיק החלב שלא יקפיא, ועי"ז ראוי 

עדיין לבישול. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי |  פרשת ויחי | ט' טבת

1

המשך בעלון הבא

ֵסֶפר

אּוָלה סֹוד ַהּגְ
ּקּון מ"ג ן" ּתִ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ “ּבְ

ֹבָאר ֵלם ְוַהּמְ ּקּוֵני זֹוַהר ַהּשָׁ ִמּתִ

ף פ"ב(  ּקּון מ"ג )תיקו"ז ּדַ ל ּתִ דֹוׁש ׁשֶ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקֹרא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
א ָהֱאלִֹקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּקּוִנים,  ְלַתּנָ ְבִעים ּתִ ִמּשִׁ

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ָכל יֹום ְוָכל ָהאֹוְמרֹו ּבְ
ָמה,  ׁשָ ה ְלֶהָאַרת ַהּנְ ְזּכֶ ּיִ

ִרית, ּוְלָכל ַהְיׁשּועֹות. ְלִתּקּון ַהּבְ
ַחת ִלְפֵניֶכם, ה ַהּזֹו ֻמּנַ ֻגּלָ ה ַהּסְ ִהּנֵ

ָכל ֵעת. ּה ּבְ ְהּגּו ּבָ ְלַמַען ּתֶ

יוֵֹצא ָלאוֹר ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהּזוַֹהר ָהעוָֹלִמי" 
ֶמׁש ית ׁשֶ נחל לכיש 24/8 ּבֵ

טל: 054-7112492
ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ ֵרי תשע"ג - ּמְ ׁשְ ּתִ

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות 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
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יע "א לאנדא ק"ק הרמה ישיבת ר "מ  שלזינגר אליקי
למעלה א. סכין

בצורבמסכת  וכו' השוחט במשנה : ב טו, חולין
אין  דיעבד בגמרא ומקשינן כשרה, שחיטתו ובקנה
בצור בין שוחטין בכל ורמינהו, לא. לכתחילה
באוקימתא ומוקמינן לכתחילה, דמשמע  וכו ',
בזה וכדמצינו במחובר, והא בתלוש  הא הראשונה:
במחובר השוחט ס"ל דרבי חייא. ור' רבי מחלוקת
בגמרא שם ומוכיחין דכשר, ס"ל  ור "ח פסול
בכל  מדתניא כשר , לכתחילה אפילו דלר "ח
שהסכין  בין במחובר בין בתלוי  בין שוחטין ,
למטה שהסכין  בין למטה הבהמה וצוואר למעלה
כרבי . מתניתין ומוקמינן  למעלה הבהמה וצוואר 
מעיקרא, במחובר  הוא במחובר  פוסל  שרבי  דמה
דגם חברו, ולבסוף בתלוש מיירי מתניתין אבל
כשר בכותל  סכין נעץ כדתניא בדיעבד , כשר  לרבי 
ולבסוף  תלוש שהוא כיון – בדיעבד היינו –

חברו.

בכותל ועוד סכין נעץ מר  אמר ב: טז, בגמרא שם
אמר ענן רב אמר  כשרה, שחיטתו בה ושחט
וצוואר למעלה שהסכין אלא  שנו לא שמואל:
הבהמה וצוואר למטה סכין אבל למטה, הבהמה
שנו  לא רש"י: ופירש ידרוס. שמא  חיישינן למעלה,
שהסכין  אלא כשרה, שחיטתו בכותל סכין שנעץ
למטה הבהמה וצוואר קרקע כלפי ופיו למעלה
למטה סכין אבל הבהמה, צוואר ומביא ומוליך
מתוך  ידרוס  שמא חיישינן למעלה הבהמה וצוואר 
בין  קתני והא ומקשינן הסכין. על מכביד שהצוואר
רב  אמר  למעלה . שהסכין בין וכו' למטה שהסכין
הבהמה וצוואר למטה  סכין קתני . לצדדין זביד

בתלוש והבהמהלמעלה למטה בסכין אוחז דאדם (פירש"י:

הסכין) ומביא מוליך וזה באויר  דקתני תלויה למעלה וסכין .
למטהבמחובר הבהמה וצוואר  למעלה שהסכין  דקתני  הא (פירש "י

במחובר ) אף כלומר , .אמחובר .
המשך בעלון הבא
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 בזמן הזה רח"ל.
 חלק ו'

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

בן בית המקדש ספר חור
 בזמן הזה
 חלק ז'

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

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק ח'

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

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק ט'

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

ר חורבן בית המקדש ספ
 בזמן הזה

 חלק י'

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

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק י"א

 כנסיות ובתי מדרשותעל גודל האיסור של סתירת בתי
 רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק י"ב

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

ספר חורבן בית המקדש 
 בזמן הזה
 חלק י"ג

 ספרים ותשובות מגדולי ישראל על חומר האיסור להתפלל
 בבית המדרש בלי מחיצה בין אנשים לנשים

 ספר קדושת בית הכנסת
אוסף תשובות מגדולי האחרונים ומאמרים מקיפים מחכמי 
 התורה בדורינו, בענין חיוב מחיצות פירוד בין גברים לנשים
בבית הכנסת, נקבץ ונערך לדפוס ע"י הרב ברוך ליטווין, ניו 

 פתח דבר מאת הרב מנחם מ. כשר. –יארק תשי"ט לפ"ק, 

קדושת בית 
 הכנסת

 #1 

מקור דין מחיצה בבית הכנסת ושיעור גובהה, מאת הרב משה 
 נשטיין.פיי

קדושת בית 
 הכנסת

 #2 

איסור תערובות אנשים ונשים בבית הכנסת, מאת הרב אהרן 
 קאטלער.

קדושת בית 
 הכנסת

 #3 

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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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חרשות  שלהם  האזנים  האם  ושואל  ממשיך הוא  הרבנות "?,
את  לשמוע  מסוגלים  שאינם אטום  כך  כל  שלהם והלב 
של  מעלבונה  לבריות  להם  אוי ואומרת , המכרזת  קול  הבת 

תורה ?"

המאמר: בעל מתלונן מאוחר שהרבנים יותר "אדרבה ,
לשני מדבר  שאחד  איך היטב  וישמעו העם  בין יסתובבו
אותם  לא אם  בכך  אשם  ומי הרבנים , על דעתם  ומה 
כל המודדים  ביזנעס , למען  הכל ההופכים  עצמם  הרבנים 
יותר ועוד שקיבלו , הכסף  כמות פי על וקדוש  גדול  דבר 
העוסקים  ממולחים  סוחרים  הרבנים  אותם  אינם  האם 
מאוד מאריך  המאמר  בעל  ביותר ?, המולכלך  במסחר
לרבנים  טענות  יש  עוד זאת כל ולאחר  ומסיים , זה  בענין

בהם !!! ומזלזלים  שומעים  אין  את מדוע  כשקוראים  
היום שקורה  מה  האם  השאלה  נשאלת  רשימה  אותה 
במשך בזמננו  היום ?, בזמנינו  גם  דומה  המצב  אין בארצות 
יהודים אלפי הברית  לארצות  הגיעו  שכבר  למרות  שנה  60
עשרות  כבר  וישנם  מעשה , ואנשי חסידים  ושלמים, יראים
עליון קדושי צדיקים תורה , מרביצי ישיבות  וראשי ישיבות 
הזהב . לעגל  מכורים  שאינם כאלה  מעשה , ואנשי חסידי 
שמים  יראת עם  וחסידות  תורה  מרביצי הללו אדרבא ,
השליטה  הרבים  בעוונותינו  לדאבונינו אבל  מיוחד, באופן 
להיות רצו  לכסף המכורים  אלו אותם  כי אצלם , אינה 
דרך ומצאו  והחסידות  התורה  עולם  ומנהיגי הבתים  בעלי
חזק  בטרור  הזרוע , בכח הכל  על להשתלט  איך  חדשה 
אותן המסחר , בעלי אותם  מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי
לא השני ימי את  אחד לקצר  מוכנים  השחורים  האנשים 
שהם  ידי על  כמשמעו פשוטו  אלא  המפורש  בשם 
מתחת או  הבעקישע  של  הכיס  מן  האקדח את  מוציאים 

לשטריימעל רשימתו... את  מסיים  ז"ל מנדלוביץ  הרב 
כדלהלן: בדברים 

 צבועי רבני ד .

הישרים הרבנים כל חדש, אינו לעיל, שכתבתי מה כל
לשמוע לי יצא ראשון ביום ולאחרונה זאת, איךיודעים

סוג אותו נגד  וזעקו  הרבנים  נגד  דיברו  אמיתיים  שרבנים 
את ולתמיד  אחת  להוריד חייבים  ואמרו : רבנים  של
הדבר להיות יכול  היה  זה  רבותי ! כן פניהם , מעל  המסוה 

ביותר תוהו הטוב  קורה  כאן, יש  פרשיות  עירוב  אבל  ,
אלו  להיות  להם מותר  מי יודעים אין בעולם , ובוהו 
הם ומי הרבנים, אותם  פני  מעל  המסיכה  את  שיורידו 
המסוה , את  להוריד חייבים פניהם  שמעל  הרבנים  אותם
וזועק  שעומד  אחד  אותו שדוקא  מאוד  שיתכן  שקורה  מה 
דוקא הרבנים , אותם  פני מעל המסוה  את  להוריד שיש 
שמים  יראת  מלא  הוא כאילו  פנים  ומעמיד שעומד ממנו
אמת שאומר  מי הוא  רב  איזה  המסוה , את להוריד  צריכים 
הוא ומי אמת דובר הוא  מי פנים , המעמיד הוא  ומי 

     

        
          
         
       
       

        
         
          

  

        
          
       

     

        
  

       
      

         
        



       
      

      
 

       
        

      

     

       

      
   

     

      
    

       
         

 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

16. דעת תורה. רוח הקודש גלוי' הופיע בבית מדרשו של 
כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר זי"ע

יכולים  ורבים   - לטעות  יכולים  רבנים  שגם  בירור   .17
להכשל. שמונה שאלות ותשובות

ְּ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

 הרב גדלי' פעלדער
 טורונטו, קנדה

בס"ד ד' תולדות תשל"ח
וכו' מוהר"ר  אל כ' הרב הגאון המפורסם נודע בשערי הלכה גבור ומזוין 

שלו' יודא גראס שליט"א, רב דקהל מגן שאול ור"מ. 

שלום וברכה וכ"ט!

אחדשה"ט כראוי, נמצא תח"י ספרו היקר נפש ישעי' וכעת ראיתי שהו"ל 
כמה ספרים דהיינו על הלכות ציצית וכן על מזוזה ב' ספרים על שחיטה 

לצרה  די ' הרי  ולכאורה הדורות , בכל  לישראל שיארע
מיד  והחורבן הגלות על  הכתוב  ירמוז  ולמה  בשעתה ,

הבריאה. בשעת 

היתה ויובן "והארץ הפסוק על  יקר הכלי  שכתב  מה פי על 
דהוה  ומה זו בידיעה צורך מה  ולכאורה ובהו", תהו
אין  והלאה  בראשית ימי שמששת לפי לי , ונראה הוה.
וצפה  שהי ', מכמות דבר שום משנה הוא ברוך הקדוש 
העולם  יחזור הרשעים מעשה ידי שעל הוא ברוך הקדוש 
ראיתי  כתיב  הבית בחורבן וכן  המבול, בדור כמו ובהו לתהו
בזמן  יקרה שאם הכתוב לנו והודיע תהו, והנה הארץ את 
לתהו, העולם יחזור הרשעים  מעשה  ידי שעל הזמנים מן
הקדוש התנה תנאי  כי וכו' בבריאה שינוי נחשב יהיה  לא
הרשעים  קלקול ידי שעל בראשית מעשה כל  עם הוא ברוך
זכרונם  דבריו תוכן כאן  עד שהיה לכמות העולם  יחזור
הטעם  לברכה  זכרונו הרמב "ם  שכתב  מה  כעין והוא לברכה ,
שיקרע הים עם תנאי הוא ברוך הקדוש  שהתנה מה
כל יתברך השם הלא זה לתנאי צורך מה  ולכאורה לישראל ,
תנאי. בלי אף  יתברך דבורו ויתקיים  ויהי, אמר והוא יכול
הותנה  כן על בבריאה , שינוי  כמו נחשב יהא שלא  כדי  אך
מתחלת  שינוי, זה שאין נמצא הבריאה . מתחלת תנאי 

הגליות  וכל  כך, דעת  על היה מרומזים ההבריאה הם כבר 

הקדושה ה) בארצינו בפרט ליעקב, היא  צרה עת עתה כי ויען
ליצלן , רחמנא ישראל של רגליהם את מצירים ישמעאל בני אשר
חיים רבי הקדוש הגאון של הזהב לשון את להעתיק כדאי  כן על
תהלים , על טוב הדעת עץ הקדוש בספר עלינו יגן זכותו  וויטאל

קכ"ד) לשונו :(שם וזה וכו ', לנו  שהיה ד' לולי המעלות שיר פסוק  על ,
עוד אבל ואדום . ויון  ומדי בבל  ד', אלא אינם הגליות כי ידעת כבר
כנזכר  ישמעאל  בגלות הימים  באחרית  להיות ישראל  עתידין
הזוהר  ובספר לברכה, זכרונם רבותינו ובמדרשי  אליעזר ר' בפרקי

פרשת  לךסוף  לך בפרשת  ושם וכו '. דומה משא  ובענין לך לך
ולא  אדם  פרא נקרא  ונימול אברהם  בן להיותו  ישמעאל כי אמר
משולות  הן  הגליות  ד' שאר אבל פרע . ולא  שמל מפני גמור אדם 
ברוח נתנבא השלום עליו דוד והנה דניאל. בספר כנזכר החיות  אל 
הנזכר. בגלות להיות עתידין שישראל מה כל זה במזמור  הקודש 

ד' לולי לומר עתידין הם הארבעה בגליות ישראל בהיות והנה
כמו לגמרי אובדין היינו  אלו  גליות בד' עתה כלומר נא. לנו שהיה
אמר  כאילו המקרא  את וסרס  וכו ' בלעונו חיים אזי אח"כ שכתוב
אבל מלכיות. הד' באלו  עתה ר"ל לנו . שהיה ד' לולי ישראל יאמר
גלות  והוא  מכולם . וקשה לכולם אחרון חמישי גלות יש  עוד
החיות. אל נמשל  ואינו לעיל  כנזכר אדם פרא  הנקרא ישמעאל
עלינו בקום לנו שהיה ד' לולי והוא אחר. באופן  ישראל יאמרו ואז
אבות  זכות לו  ויש אברהם  בן היותו לסיבת  אדם להיותו  כי  אדם ,
זכות  לו  יש  וגם לפניך, יחיה ישמעאל  לו  שאמר שמצינו המשך בעלון הבאכמו 

ֵסֶפר

אּוָלה סֹוד ַהּגְ
ּקּון מ"ג ן" ּתִ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ “ּבְ

ֹבָאר ֵלם ְוַהּמְ ּקּוֵני זֹוַהר ַהּשָׁ ִמּתִ

ף פ"ב(  ּקּון מ"ג )תיקו"ז ּדַ ל ּתִ דֹוׁש ׁשֶ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקֹרא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
א ָהֱאלִֹקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּקּוִנים,  ְלַתּנָ ְבִעים ּתִ ִמּשִׁ

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ָכל יֹום ְוָכל ָהאֹוְמרֹו ּבְ
ָמה,  ׁשָ ה ְלֶהָאַרת ַהּנְ ְזּכֶ ּיִ

ִרית, ּוְלָכל ַהְיׁשּועֹות. ְלִתּקּון ַהּבְ
ַחת ִלְפֵניֶכם, ה ַהּזֹו ֻמּנַ ֻגּלָ ה ַהּסְ ִהּנֵ

ָכל ֵעת. ּה ּבְ ְהּגּו ּבָ ְלַמַען ּתֶ

יוֵֹצא ָלאוֹר ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהּזוַֹהר ָהעוָֹלִמי" 
ֶמׁש ית ׁשֶ נחל לכיש 24/8 ּבֵ

טל: 054-7112492
ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ ֵרי תשע"ג - ּמְ ׁשְ ּתִ


