
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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חלק ב' המשך סיפורי כשרות

איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי ר' שמעיה אומר וכי לא היה 
יהודי בשושן הבירה אלא מרדכי בלבד והא כתיב )שם ט( והיהודים אשר 
בשושן אלא לפי שהיה יהודי צדיק ובן אבות ומזרע המלוכה והיה עוסק 
בתורה כל ימיו ובפיו לא היה נכנס מאכל אסור לפיכך נקרא איש יהודי 
ושמו מרדכי לפי שהיתה תפלתו נכנסת לפני הקב"ה כמר דכי בן יאיר 
שהיה מאיר פנים בהלכה בן שמעי שיצא לקלל את דוד בן קיש שהקיש 
על דלתי רחמים ונפתחו לו. ר' שמעון אומר בא וראה חכמתו של מרדכי 
המלך  בשער  יושב  והיה  בלשן  מרדכי  והיה  לשון  בשבעים  יודע  שהיה 

לראות שלא תטמא אסתר ונערותיה בכל מאכל אסור וכו'. )פדר"א פרק נ(

 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת וישב | יח כסלו
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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

השפחה של בנסיון עמד  לא אם  מותר )הכי היה (שלדה "ת

אדם של נפשו ועריות גזל כמאמרם היצר  שגדול
איסורי  בשאר  גם מיקל  הוא זה משום  וכי מחמדתן,
לאחד  שמומר ו', סעיף  ב' סי ' יו"ד ובשו "ע דאכילה.

סכין לו לבדוק א"צ עבירות ז"ל משאר הר "מ  לדעת (ואפילו

יעו"ש ) בפ"א, ולא מומר  .דוקא

 ג יתירה  בקדושה נשמר  אכילה איורי מכל הזהיר
 עניני בשאר

הייתאך שאם לו ענה מלכא ששבור י "ל  לפי "ד 
את שמעלין אכילה איסורי מכל ופרוש באמת זהיר 
אפילו  השפחה לוקח היית לא קדושה, לידי  האדם
לך , אין וקדושה פרישות אבל  חטא עבורך כשאין
אפילו  אסורות ממאכלות זהיר  שהיה כיון ובר"י,
לבל  משמים אותו משמרים היו דרבנן, איסור  מנדנוד

ד  במידי  ולא בעריות, ז"ל יכשל בר "מ ועי' אכילה.
איסורי  הלכות בו וכלל  קדושה, קראו חמישי בספר 
זה שייכים שכולן ושחיטה, אסורות, מאכלות ביאה,
מעריות ולהבדל קדושה לידי  האדם את להעלות  לזה
נכשל  אסורות במאכלות נזהר  שאינו ומי בהם . הנזהר
שישאר אותו שומרים  בהו שנזהר  ומי בהנך , ח"ו
הסיום וזהו ובעריות. בהו  יכשל ושלא בקדושה
במאכלות זהירות ידי  שעל להראות המסכתא שמסיים
העצה וזהו לו, לעזור בראשו נענע המלך גם אסורות

וכו'. אידיהן ומלפני  מע"ז להשמר 
בבבלי ח. מצינו השחיטה על  גזירה  (יבמותותחלת

החברין ס"ג:) השחיטה, על גזרו יוחנן ר' בימי שכבר
רשעים, פרסיים חברי , ז"ל  ופירש"י לבבל, אתי מכי 
וכ"ה ישראל. של כבודם מכירים ואינם ומבזין,
לישראל , שמצירין כלומר פרסיים, אלו ז"ל . במאירי
חבר, ערך ובערוך עכ"ל . וביחוסם, במעלתם , וכופרים
חברין  אותן והיו חברין, לכומרים קורין פרסיים שהיו
לר' ליה אמרו  וז"ל , לישראל. ומצירין מאד, רעים

נפל שגא לבבל, חברי  אתי שהיויוחנן, צער, מרוב  נפל, (כפף

בידם) מסורה הישיבה שוחדאבני  מקבלי  ליה אמרו (לבטל ,

יתיבגזירתא) ושמח)תריץ  ג'(יתיב  מפני  ג' על  (אמרוגזרו 

בבל ) בני  בידי שהיה עבירות ג ' מפני  להם אמר  גזרו, שלשה על  ,ליה

המשך בעלון הבא
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ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  16שער הזוהר בולעטין # 
 א.”טבת שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  17שער הזוהר בולעטין #  
 א.”שבט שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  18שער הזוהר בולעטין # 
 א.”אדר שנת תשס

עורר על לימוד ספר ארגון מוקדש ל
הזוהר הקדוש

חודש  19שער הזוהר בולעטין # 
 א.”ניסן שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  20עטין # שער הזוהר בול
 א.”אייר שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  21שער הזוהר בולעטין # 
 א.”סיון שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  22שער הזוהר בולעטין # 
 א.”תמוז שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש אב  23שער הזוהר בולעטין # 
 א.”שנת תשס

פר ארגון מוקדש לעורר על לימוד ס
הזוהר הקדוש

חודש  24שער הזוהר בולעטין # 
 אלול שנת תשס"א.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  25שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”תשרי שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  26שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”חשון שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  27שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”כסלו שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  28שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”טבת שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  29שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”שבט שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  30שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”אדר שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  31שער הזוהר בולעטין #  
 ב.”ניסן שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  32שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”אייר שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  33שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”סיון שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  34שער הזוהר בולעטין # 
 .ב”תמוז שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש אב  35שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”שנת תשס

לעורר על לימוד ספר ארגון מוקדש 
הזוהר הקדוש

חודש  36שער הזוהר בולעטין # 
 ב.”אלול שנת תשס

בלשון הקודש  תורה בראשית זוהר

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 18

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

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

ׁש ה וֹ לכים ה צּ דּ יקים  גּ ם יבינוּ  ׁש א  עד  ּכ כּ ל  גּ דוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהס ּת ר 
בּ אמ וּ נת כּ ן גּ ם  נבוֹ כים ויהיה ואמתי, היכן לבן, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ בגדי 

מחה ).ה ּמ ׁש יח מאמרי יראל, .(מחת ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

קצת י  הנ "ל בריְְְִִָָ

הארץ גּ א לּ ת  ו')בּ ספר   ) ה צּ דּ יק מהרב ׁש מע ּת י ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  הרב ר בּ וֹ  מ ּפ י ׁש מע זי"ע  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמראדזימין
בּ יאת  ׁש ּק דם זצ"ל, מּפ ר ׁש יסחא בּ וּ נם  שׂ מחה  ר' ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמו "ה

חסהּמ ׁש יח נב וֹ כים  יהיה ה ּמ פרסמים הצּ דּ יקים אף ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אז ׁש יּ היה ההס ּת ר  מרב  ה ּמ ׁש יח , בּ יאת  בּ אמ וּ נת  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם 

הּט בע ׁש נה בּ עניני  אלפים ׁש ני אחרי מהנּ מנע זה ואין  , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ע"ש . וכוּ ' הבּ ית  מחרבּ ן לער( ש ס "א, א ת לעיל וע). ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְְֵֵַ

מ ר  הרי "מ דה ִַַָָהרב
לפי  רית  ה רמ  נט האלה לפני  מנהיגי יהי  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא

 לה מעי לא ְְִֶָָֹט ,

 והלכוֹ ת גּ יטין  מ ּס כת על הרי"ם  חדּ וּ ׁש י ספר  ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
כּ תב  תרל"ו בּ ׁש נת בּ וואר ׁש א נדּפ ס אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִק דּ וּ ׁש ין

כּ  קדׁש וֹ : ל ׁש וֹ ן  וזה ׁש לח, לפר ׁש ת  בּ המּט וֹ ת  תיב ׁש ם ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ּפ רוּ ׁש  תתוּ ר וּ  ו א המר גּ לים  חטא  לת ּק ן  ציצית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פר ׁש ת 
ׁש הגם  חטא והיה  מר גּ לים , ׁש ני ועינא  ל בּ א  ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרׁש "י
לבני ראוּ י  היה כּ ן, אמר וּ  העדה  עיני נשׂ יאים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש העשׂ רה
לכללוּ ת  ללּמ ד וה וּ א אחריהם , תת וּ רוּ  ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ׁש  כּ ירבעםישׂ ראל מנהיגים  א וֹ  ׁש קר  נביאי ׁש יּ היוּ  הגם  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לפי יתבּ ר הם  מ דּ ר ׁש נּ וֹ טים  ויראוּ  גּ דוֹ לים , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש אר

כּ לל להם י ׁש מעוּ  א  נסי וֹ נ וֹ ת ּפ ׁש וּ ט , עוֹ ד יהיה ואפׁש ר , ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
הּק ד וֹ ׁש . ל ׁש וֹ נוֹ  כּ אן עד הגּ אוּ לה , קדם ספרכּ אלּ וּ  (וכ"כ  ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֵֶ

להנ"ל ) לח ר ת .הכ ת ְְַַַָָ

האמ נה  עליה יקה לבני גדי  לבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָאפיל

 צר וֹ ת ליצלן רחמנא  אז יהיה מׁש יחנוּ  בּ יאת  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זה  וּ מ ּפ ני ונוֹ ראוֹ ת, צוּ רהגּ ד וֹ ל וֹ ת  אנׁש י אפילוּ  אז ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לבנים אז)בּ בגדי יקי ה מל הא  זאפיצעס  וייסע יקׁש ה(בל"א  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְִִִִֵֶֶַַַָָ◌ְ◌ֶ◌
מלאח וֹ ז אנציהאלטי)עליהם  וכמ "ש(בל"א  ישׂ ראל, בּ ׁש מע ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִִַָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ מׁש ּפ חה וּ ׁש נים  בּ עיר אחד אם  כּ י הה ׁש יּ אר זה (ואחרי ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֲִֵֶַָ

ואמר:)  צרדה  על אצע י צּ יל  בּ עיר  אחד א לּ א  הוּ א כּ ן  א ְְְְֵֵֶֶַַָָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ה ּמ ׁש ּפ חה . כּ ל יצּ יל בּ ּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים העיר הרי" כּ ל  (חי ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִִֵָ

גא ה ) .לת  ְָָֻ

שיעברו עד  הגאולה יהיה לא – רב הערב מיני חמשה ביאור
 העול  מ

, הרע לשון ובעלי מחלוקת  בעלי א ' רב ערב  מיני 
ג' וכדומה , זנות  כמו התאווה  אחר הרודפים ב '
ד ' שלם . לבם  ואין כצדיקים עצמם שמראים  הרמאים

     
      
      
       
       
      
       

  

       
       
      



        
      

      

     
     
       

      
      

       
        

    

       
        
        



        
        
       
        
       
       



         
       

    

        
       
       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ונתחיל בשקר הראשון והגס שעליו הוא בונה את כל יסוד חיבורו 
"המתיר אסורים", אשר כל כשרות השחיטה של ה"פען" בנוי'  על 
יד  זה ביחד עם  זי"ע התיר את  זה שאדמו"ר הגה"ק מסאטמאר 
ימינו הגה"צ האדמו"ר מקיוויאשד שליט"א, שהוא הגבר אשר רבינו 
הפראטעסטן  וכל  כידוע,  בלעדו  דבר  שום  עשה  לא  מסאטמאר 
בוואשינגטון ובניו יארק ועוד מקומות נגד מדינת ישראל, נגד גיוס 
והרבה  שליט"א,  מקיוואשד  הרבי  ידי  על  עבר  הכל  ועוד,  בנות 
רבינו  טלפן  בקווינס[  דר  הי'  כבר  מקיוויאשד  ]כשהרבי  פעמים 
הק' מסאטמאר להרבי מקיוויאשד אפילו בשעה מאוחרת בלילה 
נחוצים,  דברים  אודות  אתו  להתיעץ  צריך  כי  ומיד  תיכף  שיבוא 
המשך בעלון הבא

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

4

ישראל האגער
בס"ד

בעניני  ידי האברכים החשובים העוסקים  לחזק  באתי בשורותיי אלה 
כשרות האכילה כאן בעירנו מאנסי בחנותים החרדים שלנו. ומצוה גדולה 

לעזור לאברכים הללו בכל מה דאפשר.
 וע"ז באעה"ח
 אור ליום ועש"ק חיי שרה כ"ו מר חשון תשל"ו לפ"ק פה מאנסי.
הק' ישראל האגער בהרה"צ מוויזשניץ שליט"א

הוא מה ותדעו תראו השמועה, יצאה אז הכיפורים ,
כותב.

מווינא: להיות ,הרב חייב  כאן רבותי , תשמעו  עתה 1
את יודעים הרי  אתם קלוגער , שלמה  רבי  זה שיהיה 
למשך  הביתה נסע שהוא  בבארדיטשוב, הסיפור 
ואמר, בא הוא  מכן ולאחר  שתק, והוא  שבועות שלשה 
רבי אליו ניגש ואז כמוהו, טריפות מאכיל ראיתי  לא 
אתה אם כי  הלכה , פי  על נאמן לא  אתה  לו ואמר ענזיל 
שלשה במשך בארדיטשוב ליהודי ואפשרת ידעת
אין  כי נאמן, אינך במילא  טריפה , בשר לאכול  שבועות
מורה עושה  אינו זה את רשע , עצמו משים אדם
לא ולכן פשוט, יהודי  לא  ואפילו בישראל, הוראה
של  רבה הלך ואז טריפה. שהבשר לך  מאמינים
ר"ש  של  מכתבו  את עזיל  לרבי  ושלח בארדיטשוב
א בתשובה: לו  כתב אש  והאמרי אש , לאמרי )קלוגער 

מורה על  גדול פלא  זהו  האמת  מצד  כך, אומר  והוא 
לאכול  בועות שלשה ליהודים שיאפשר  בישראל הואה 
משים  אדם אין של באמת הוא הענין ולכן טריפות,
על  לעז  מוציא  הרי  הוא  עתה הרי כן ואם רשע . עצמו
הוא אז טריפות מאכיל  שהוא אומר  והוא  השוחט,
לא הוא  ענין  אותו על אז דאתרעי , הוא השתא אומר
היה הוא  אם  כי טריפות, האכיל אז שהוא נאמן,
יאכלו שיהודים עתה מאפשר הרי הוא ושותק ממשיך
כותב  אש והאמרי  לעז, מוציא רק הוא עתה טריפה,
סופר החתם על  לו מספר והוא  קלוגער שלמה  לרבי 
היה זה ואז הגדולים, לכל בניגוד  לגט הסכים שלא 
של  השוחט את להתיר ניתן שלא  אחר , טעם בשל 
ההוראה את עצמם  על  קיבלו והם מאחר בארדיטשוב
הוא אם  אינה  כלל  השאלה  ולכן מבראדע, המגיד של 
כאן  ועכשיו  טריפה, הבשר עבורם נאמן, לא או נאמן

היה . זה ומתי מי משנה זה מפסיקו(אין מסיגעט .)הרב 

זהו כך : כותב הוא  לרגע , כאן תראו 1 מסיגעט: הרב
ויקהל פקודי קודש שבת בערב כתב שהוא מכתב

ה תשא  בפרשת בדיוק זהו כברתשמ"ב, ועתה  פורים, יה
 כותב שהוא מה  וראו בואו  החגים, לאחר פורים אחרי
דבוק ממקום ושזה  הכליות חלב שמצאו   לכם אומר מה 
על  הנשאר הדק הטענדערליין  אצל  גם הכליות, לחלב
לא מהם ומקצת טוב, מנוקר אינו  הצלע הצלעות , יד
גם  נשאר מקצת  הצלעות , בין החלב שעל  הגיד  הסירו
תראו מקאשוי, הרב של חתנו כותב זה את כמו . החתיכה

התחיל . זה כך

 2000  ְדָרָׁשה ְּבַרְדיֹו 
ְדָרָׁשה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
מכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

ְּביֹום ֵׁשִני ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ט"ו ְּבָאב ְׁשַנת תשע"א לפ"ק


ְונֹוַסף ָעָליו ְּבסֹופֹו:

לֹום  ְּדָרָשׁה ִלְסעּוַדת ַהָּיאְרַצייט ֶשׁל ַהָּבחּור ֶאֶרז ֹּכֵהן ָעָליו ַהּׁשָ

 ְּבִשּׁלּוב ִעם ִשְׂמַחת ַהְכָנַסת ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְלִעּלּוי ִנְשָׁמתֹו 

ְּבִראׁשֹון ְלִצּיֹון  ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ַהַחִּיים

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"
ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548436784

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


