
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

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
272

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | ו תמוז | פרשת חוקת

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שתתעלה הננו מחרימים ומשמתים אותם, ומפרישים אותם ומבדילים 
אותם מעדת ישראל, ורבצה בהם כל אלות התורה, ולא יאבה ה' סלוח 
בכל חלקיה  בתורה  ויאמינו  ה'  אל  וישובו  בהם  יחזרו  עד אשר  להם, 
י"ט  ישכון בטח, ושאנן מפחד רעה. היום  לנו  ושומע  ובנסתר,  בנגלה 
שבט התרע"ט כ"ד בית דין רבא דעדת הספרדים פה עיר הקדש ירושלם 

ת"ו.
שמעון אשריקי ס"טנחמן ב"ר וידאל אנגיל ס"טחיים דוד סורנאגה ס"ט

* מקום חותם בד"צ דק"ק ספרדים חי"ו יכב"ץ בעיה"ק ירושלם תובב"א

הרעד והרוגז של רבני האשכזים על השמועות הרבותבדבר 
מתנגדי הזהר

חותם בית דין צדק דקהל אשכנזים חסידים בעיה"ק ירושלם

גם הבית דין צדק דפה קרתא קדישא ירושלם תבנה ותכונן החתומים 
ולמפורסמות  מטה, מאשרים בזה דברי הרבנים הי"ו החתומים לעיל, 
אין צריך ראי' שכל ספרי המקובלים המפורסמים בכל תפוצות ישראל, 
ומכש"כ ספר הזוהר המקובל להתנא הקדוש הר' שמעון בן יוחאי , זכותו 
יגן עלינו אמן, הוא מחלקי תורתנו הקדושה, וכל המסתפק ואינו מודה 
בהם ח"ו, אין לו חלק בתוה"ק, והוא מופרש ומובדל מעדת ישראל, וכל 
המאמין בהם יזכה לחיי עולם, לרב הצפון כעתירת הבד"צ הבע"ח למען 

כבוד תורתנו הקדושה.
היום יום ה' ט' שבט תרע"ד פעה"ק ירושלם תוב"א

ונאם צבי פסח פראנקנאם ארי' ליב בהרא"דנאם משה נחום וואללענשטיין

מקום חותם ב"ד צדק דקהל אשכנזים הי"ו בעיה"ק ירושלים ת"ו.

שמוע שמענו ותרגז בטנינו, רעדה ופלצות אחזתנו על השמועות הרעות 
אשר כל השומע יוריד כנחל דמעות, איך באו פריצים לחלל את מקדש 
ה' ובמדינת תימן שמה נהייתה הרעה, כי יצאו אנשים בני בליעל רעים 
וחטאים אשר זדון לבם, השיאם להרים יד בקדושת תורתנו, לדבר סרה 
על ספר הזוהר הקדוש, מאור עינינו המקובל להתנא האלקי הקדוש רבי 
שמעון בן יוחאי, זכותו יגן עלינו ושאר ספרי קבלה הקדושים שנתקבלו 
ונתפרסמו בכל תפוצות ישראל, אשר כל דבריהם דברי אלקים חיים 
המה, אחד מחלקי התורה שמסיני נמסרות, וקדושים ככל כתבי הקודש 
אמרות ה' אמרות טהורות, וכל המפקפק בהם הוציא את עצמו מכלל 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

בסכי ושוחטי יפה סכיני מלבדוק עליה כבדי יד
התלאות מכל  מספר אי כי לספור  חדל כי עד הרבה א'
שמחלו  ע "י עוונות וגודל כה עד שקרה רעות ומקרה 
ישראל  דכל חזקת על לה והעמידו  כבוד על חכמי

הסת מ עומדי כשרות החודשבחזקת מקידוש  פ"ב  " רמב)

זהועוד) שדבר  למפרע ראינו ,חזקת שאיתרע ועכשיו
והשכינה בימינו  נבנה לא עדיי אשר ביתינו את החריב

וכ בעונינו   עדיי אשרבגלות קלקולי כמה נמצאו אשר 
מלהשתרע. היריעה קצר  כי הספר  על להעלות   אי

מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו  א האומר  יאמר   וא
מחמת בעי מיהו למיחש  מ "מ איסור  בחזקת עומדי
כבידה והמלאכה היטב  ולדקדק גדול מתו להיות שצרי
זה, בעבור מדקדקי אינ  שכול מצאנו כאשר עליו
הדבר קרוב צמר מחמת הכבשי בשחיטת ובפרט
אינ הרבה לשחוט  לה שיש  ומחמת  ולקלקל לפשוע
שמאכילי לוודאי וקרוב לשחוט  וממהרי כ"ב מדקדקי
בדבר מתמה  שיהי ' ומי נתברר, כאשר וטריפות נבילות 
הזה בדבר  ויקל מיומי יו ומה בגוברי גבר מה ולומר
את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה מנהג בוודאי 
אלא  וישטחו  וא "ת  בשר לאכול לנו  ית מי לאמר דבריה

כליה  ישראל של  שונאיה נתחייבו שהיו (יומאוישחטו

נחירהעה :) בשר היינו תאוה בשר  לאכול שבקשו  על 
לא   כמעשיה נעשה א ואנחנו ואינ חטאו ואבותינו

ח "ו.  בעונ נלכדי להיות טובי

לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי הדי מיו לנו ואוי
עד עלינו שעבר מה ולספר  להגיד  יוכל ומי  לדבר  פה
ששחטו  ידעו ולא רעות  כמה  השוחטי לנו  שגרמו כה
נבילה בכלל מיתת יהי' כ כמו פגומה בסכי לעצמ
 תשלי ליצל רחמנא  הקליפה הוא לכלב וטריפה,
לב אל ישימו ע"כ בכלב, מגולגו להיות  ומוכרח  אות
העבירה כנגד  שכר ויחשבו  הזה הרע גדול עונש
,פניה על ית' מקו של יראתו יהי' שתמיד ולראות

 נקיי ג"כ יהי' ומישראל לב כב )ומה' ולהראות(במדבר  ,
השחיטה לפני שבדור לחכמי  יח .סכיני חולי)

ובהגה) סי"ז  י"ח  סי' וטוש"ע שבועובראשוני בכל ואח "כ ,
טוב  לרב ויזכו טוב ברכת  עליה תבא ואז  ושבוע
קהלות שבכמה שמענו  ת"ל ועכשיו ליראיו, הצפו
ונאמני כשרי העמידו אשכנז  במדינת  קדושות 
השחיטה אחר  תיכ לבדוק כדי שחיטה בשעת
ק"ק  פה ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו  ולהראות
נר "ו  ור "מ אב"ד  והזק הישיש  המופלג הרב ראה ברלי
נפש את יסתאבו שלא  קדשי צא לפני  גדר לגדור
לספור חדל כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח "ו 

אי מספר.כי 

וגו'י"א) רע" עצת  והיועצים און החושבים האנשים "אלה
דכתיב מקום שבכל פוגמיאואוןוידוע  על הכוונה רע

עליכם בריתם  תבוא  וחרב  יראתם חרב בתריה  כתיב מה  ,
ומגפה ורעב חרב גורמים הברית פוגמי תפולו, בחרב  וגו'

משונות שנאתלדומיתות  וגורמת  ושלום, חס  בעולם
עלינו  כדכתיבלההאומות  ק"ה), עמו (תהלים  לשנא לבם הפך

המצרים  כמו  ולהיות ברית  לבטל שבאו במדרש דאיתא לפי 
ב  לרמז ויש עמו. לשנוא לבם הפך  פסוקלפיכך א')זה (שמות

הנ  כתיב  הראשונה תיבותלישראיבנ ם עהבגזירה סופי וגו'

חרב,כתיב. מפני  לכם דאגורו חרב כ"ו)מאן נוקמת (ויקרא  "חרב
ברית", ביהנקם דמשקר  מאן  לאסתכלא קאי  חרב  האי דא

דכתיב הוא הדא הוא חרב האי  מניה  דנקמין נוקמא  בברית.
י"ט) דמשקר(איוב דמאן בגין  טעמא, מאי  חרב, עונות  חמה כי

יהיב ולא דנטיל, מאן  נטיל ולא תיאובתא, פריש בברית
לשונו. כאן עד עםלאתריה, נורא מעשה  י"ח פרק אליהו דבי בתנא  (ועיין

להזכיר ) מקומו כאן ואין הנביא, .אליהו

הזוהר:[לד  חרבפירוש מפני לכם גורו ואמר , שמעון רבי פתח
ת  למען  חרב עונות  חמה לכםכי  גורו כתוב . שדין שדון . דעון

ברית, נקם נוקמת  חרב  זו חרב. היא מי  חרב, זומפני שהרי
שמשקר מי שכל בברית, שמשקר במי להסתכל  עומדת החרב

היא  החרב בזו ממנו, שנוקמים נקמה כיבברית, שכתוב הוא  זה .
מרחיק  בברית  שמשקר  שמי  מפני  הטעם. מה חרב. עונות  חמה

למקומו]. נותן ולא שנוטל , מי נוטל ולא הרצון ,

בזוהר  ב ')כדאיתא ועמוד א' עמוד  ג' דף שמות קודשא (פרשת דא ועל 
על אתיא ומותנא וכפנא וחרבא מעלמא מסתלק הוא בריך

בכיה עביד דקודשא רוחא דא ועל וכו' בכל עלמא אתדן ועלמא 
דינין  יתבריהני דלא ליה טב ליה, ווי  נש , בר להאי  ווי  ,

בעלמא.

הזוהר:[ חרבפירוש זה ועל  מהעולם, השכינה דוחין זה ועל
בוכה, הקודש רוח זה ועל וכו ', העולם על באים ודבר ורעב

הדינים, אלו  בכל נידון טובוהעולם לו, אוי אדם, בן לאותו  אוי 
בעולם.] יברא שלא לו

דשמאלא מסטרא הנעלם במדרש בשר"ואיתא  כל למאן "קץ ,
קודש. בשר ברית  אות  דמסתכל 

זוהרלה) בתיקוני  שתסרי)כדאיתא ישראל(תיקון נטרי לא כד 
אתפסיק  מילה  בברית מסאבין ישראל  וכד  מילה ברית 
אויביך  כל פיהם עליך "פצו שם, כתיב מה וכו' דנקודין נבועי 

לשונו. כאן עד בלענו". אמרו שן  ויחרקו שרקו 

זוהר בתיקוני  איתא א ')ועוד עמוד כ "ט דף תליסר נטרי(תיקון לא כד
המים  דאינון כוכבים עובדי עליה מתגברין מילה ברית ישראל

ה')הזדונים קכ"ד עכ"ל.(תהלים

הזוהר:[ מתגברות פירוש  מילה ברית  ישראל שומרים לא כאשר
הזידונים.] המים שהם העולם, אומות

כך  אחר הפסוק מובן מאוד "ובזה מאוד גברו וכמו "והמים .
גברו  ישראל  הרשעי  הזדונים " שה "מים עלינו לא שנתקיים

מאוד. מאוד עלינו



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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ב פרק
יחו בחמר ר  תחר א 

קדושים  פרשת ע "א )בזוהר  פ"ז :(דף

מיתה אדם גּ רים  דּ א על וּ מה  ורע, טוֹ ב הדּ עת וּ מעץ  כּ תיב
אחת על ,אצטרי דּ לא אחרא עוֹ בדא  דּ אחזי מאן בּ עלמא,
ׁש וֹ ר , אקרי דּ א  מּס טרא א וֹ כחן. וחמוֹ ר  ׁש וֹ ר  וכּמ ה . כּ מה

כּ תיב דּ א  ועל  חמ וֹ ר, אקרי דּ א כב)וּ מּס טרא  תחר (דברים  לא  
יח ו בחמ ר  בּ גיןר כּ חדא, ערבּ וּ בייא ּת עביד לא . 

עלמא. לאבאׁש א כּ חדא , אחרא סטרא לאתחבּ רא  דּ אתער 
מאן הכא, אוּ ף  בּ עלמא . ׁש למא  אס גּ י ל וֹ ן, דּ פריׁש  וּ מאן

ׁש וּ ע א ׁש ּת כח דּ לא דּ אמרוּ , כּ מה גּ וונא  בּ ההוּ א  ל וֹ ן (דףדּ פריׁש  
ע"א) ועלפ "ז עליּה , ׁש למא אסגּ י נ ׁש  בּ ר האי כּ חדא, ונוּ ז טווּ י

עלמא. כּ ל

מיתה אדם גּ רם זה על וּ מה ורע. טוֹ ב  הדּ עת וּ מעץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָּכ ת וּ ב
ּכ ּמ ה אחת  על צרי ׁש א אחר מעשׂ ה ׁש ּמ ראה מי - ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
זה וּ מצּ ד ׁש וֹ ר, נקרא זה מצּ ד מוֹ כיחים. וחמ וֹ ר ׁש וֹ ר ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה .

ּכ ת וּ ב, ּכ ן ועל חמוֹ ר . כב )נקרא וּ בחמר (דברים בּ ׁש וֹ ר תחר ׁש  א ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
להתחבּ ר  ׁש ּמ תעוֹ רר מוּ ם יחד , ער בּ וּ ביה  ּת עשׂ ה אל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַיחדּ ו.
ׁש לוֹ ם מרבּ ה  ׁש ּמ פרידם , וּ מי לעוֹ לם. להרע  ּכ אחד האחר ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
ׁש אמרוּ , ּכ מוֹ  גון בּ אוֹ ת וֹ  אוֹ תם ׁש ּמ פריד  מי ּכ אן אף ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.
עליו  ׁש לוֹ ם ׁש ּמ רבּ ה  אדם זה ּכ אחד, ונוּ ז טווּ י ׁש וֹ ע נמצא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

העוֹ לם. ּכ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְועל

הי הבל ל  נוקר ים, היה קין ל  נקר
צמר,

זה זה א
דּ א לאו צמר, הוה  דּ הבל  וקר בּ נא ּפ ׁש ּת ים, הוה דּ קין קר בּ נא

ער בּ וּ ביאכּ  הוה, כּ לאים  קין דּ מ לּ ה, רזא כּ דּ א . דּ א ולאו דּ א, 
וק וּ רבּ ניּה  ואדם . דּ חוּ ה זינא דּ לא אחרא , סטרא ,אצטרי דּ לא
וחוּ ה. דּ אדם  חדא מזינא הבל אתיא. קא סטרא  מההוּ א
דּ אתחבּ רוּ  וּ בגין סטרין. ּת רין אלּ ין  אתחבּ ר וּ  דּ חוּ ה וּ במעהא

ואתאבידוּ . לעלמא, ּת וֹ עלּת א  מ נּ ייהוּ  אתיא לא כּ חדא ,

א  צמר , היוּ  הבל ׁש ל וקרּב נ וֹ  ּפ ׁש ּת ים, היה קין ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָקרּב נוֹ 
ּכ זה  ער בּ וּ ביהזה ּכ לאים, היה  קין - הדּ בר  סוֹ ד  ּכ זה . זה וא , ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

וחוּ ה, אדם ׁש ל מינם ׁש אינוֹ  האחר, הצּ ד נצרכת, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינ ּה 
וחוּ ה. אדם ׁש ל אחד מ צּ ד הבל  בּ א. הוּ א הצּ ד מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוקרבּ נוֹ 
וּ מוּ ם ה לּ לוּ . ה צּ דדים  ׁש ני התחבּ רוּ  חוּ ה ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ במעיה

ונאבדוּ . לעוֹ לם ּת וֹ עלת  מהם באה  א כאחד, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחבּ רוּ 

לרבנים תורה  ז 'דין ה |תביעה

ומיד תיכף  יבא  זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם  את 
" מספר ממקצת שם שכתב  מה  ואעתיק [ראשיהאבי"ב ממש , "

וז"ל:ב שראליני ב חינואתיבות בדורנו  לדעת מהנוגע ר'גולה ]
מקובלים מפרעשבורג  סופר משה ר' ותלמידו אדלער  נתן 
דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן  ר ' בנסתר ,
שוחטים על ששורה אחרא  הסטרא חותם ולהכניע דמיין ,
בא רצונו כל השיג ואלמלא וגו' תחיה חרבך על בסוד פסולים
והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ך אך משיח,

הדין לברוח . לעלמא  הקדוש  טוב  שם הבעל ירידת  סוד היה וזה 
ב" זה על תיבות:זע"םורמז  ראשי  אר"ץ , תצעד  ירובין ע ביחהז"

מחמתקוואות.מ  ישראל , מדת יצאו גרמניה כל וכמעט
הקלים!!! השוחטים

ובנותיהם  בניהם את  שמאכילים ואם  אב שכל אומרת זאת
הרב  שכן וכל בקבורתם. להתעסק אפילו אסור וטריפות בנבילות

בקבורתו. מתעסקים שאין בוודאי כשר שהכל שאומר הזה

פטירתו  לאחר הזה הצדיק הרב  עם יהיה  מה לדעת  רוצים ואם
לראות אפשר יגולגל בסלאווקייובמה  שאירע נורא המעשה

טריפות . מאכיל שהיה מקצב

[היום  שנה כארבעים לפני בתקופתנו  שאירע  הנורא המעשה  ידוע 
דשם  שהקצב לווישניץ, סמוך בישוב בסלאוואקיי שנה] 80 כבר

נחלה  ולבסוף  הבתים בעלי מחשובי לאחד  מּכר במחלההיה ֻ ָ 
והודה הקהלה של הדיין  את  גסיסתו לפני קרא ואז  מסוכנת,
בשר שזה  ואמר  לישראל טריפה  בשר מכר שנים שהרבה לפניו 

מת. כך ואחר הקבר כשר. לחפור התחילו קדישא  וכשהחברה 
יכלו ולא העכברים את  להבריח  ורצו  עכברים. הקבר  נתמלא
וזרקו עכברים. נתמלא זה  וגם אחר קבר וחפרו אופן. בשום
בכי ' קולות ושמעו גדולה  שריפה  ועשו ועצים קש הקבר לתוך 

קדישא החבריא  משם ברחו  פחד נתמלא,ומרוב שוב כך ואחר 
והשיב  לעשות  מה אותו ושאלו הרב לפני ובאו עכברים  הקבר
מתוך הקבר  בתוך המת את ושמו בקבר כך המת את שישכיבו
הקבר  בתוך אותו  שהשכיבו ותכף המת של החרפה  על בכיות

כולו ואכלוהו העכברים  עליו הזאתהתנפלו המעשה רח"ל .
תשובה . עשו ורבים הסביבה  בכל הזאתנתפרסמה המעשה כן גם (שמעתי

 הנ "ל כל וראה  הלוויה  בשעת  שם נוכח  שהיה בוויליאמסבורג  ספרים  מוכר  קעמפלער  מהרב

אסורות) מאכלות על ישעיה נפש ובספר ישראל, נר בספר מובא  גם  .הסיפור 

ולהבדילאליהוהנהו  52 וצריךכלב בגימטרי' 52 בגמטרי ' כן גם
צדיקים, אמרי בספר  שכתב מה בהקדם  לפרש ואפשר ביאור,

גאונים ה')דברי בעיר,,(עמוד הנביא אליהו  כשר , השוחט דאם 
בעיר, המות מלאך רע, אזשוחט  כדבעי, שמים ירא  השוחט אם

המוות מלאך להיפך אז רח"ל, כהוגן אינו ואם בעיר, הנביא  אליהו
מה נפלא דבר בזה פירש  בפתיחה, ישראל אור ובספר  בעיר,

חז "ל: מלאךשאמרו בוכין כלבים בעיר , אליהו  שוחקין  כלבים 
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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

עט
חן חן להספר החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ודבר בעתו 

מה טוב.
נא אם תואילו בטובכם לשלוח עוד חמישה עותקים אם אפשר.

בתודה מראש בנימין אביעד רב לאזור שפיר.

נ.ב. הספרים נחוצים עבור זיכוי הרבים תודה.

הוסיף  כך אחר מעשיו, בכל בהצלחה האברך את וברך עמד השניה
אמנם נוספת, תה בכוס לכבדני כשהואלת בני, עשית, "יפה ואמר :
כוס עוד עבורי תקנה אם בשבילך, אלא  אינן  אלו ברכות  אך  ברכתיך,
ימי  כל רווחה לחיי יזכו בניך ובני בניך  גם  ואז דורות לדורי אברכך  תה 
ומורי . רבי לעשות  אוכל לא "זאת האברך: השיב כך  על  חייהם".
אקנה, לא יין לחם. פת  על גם לבצע שמותר מכיון החלות. על ויתרתי
את אתן  אם אך חלות, על בקידוש חובה  ידי  לצאת שמותר מכיון
והדלקת נרות גם  אקנה  שלא  נמצא נוספת, תה  כוס עבור כספי  שארית
נפשו מונע שבתות  בערבי  בחושך היושב  כל שכן , היא. חובה לשבת  נר
נרות האחרונות בפרוטותי לקנות אני מעדיף כן , אם שבת. מעונג 
ברוך הרב  אמר בני", כרצונך "יהי כראוי". עליהם ולהתענג שבת לכבוד
דרכיהם שנפרדו לפני מקום ", מכל  הנס יבוא  כן פי על "אף  והוסיף 
כל זהו אחת פרה  "רק בני?" בבית  לך יש  "מה ושאלו: הרב אותו עצר
הרב אמר לעשות, מה  ואיעצך לי שמע  "ובכן האברך . השיב  רכושי"
בא בידך, עבורה שתקבל  הכסף את לך וכשיהיה הפרה, את "מכור –
ותדע הגדולה ה ' יד את תראה וכשתמצאני העיר ברחובות חפשני אלי,
ממנו נפרד הרב, לדברי הסכים האברך תעשיר". היא  ה' ברכת כי

לביתו. ושב לשלום 

הרבי בעצת  היחידה  פרתו את  למכור מחליט  היהודי 

אתשעה לאשתו וכשסיפר  לביתו, האברך הגיע  שבת לפני קלה 
אל האשה התעצבה שהרויח, בכסף  שעשה מה  ואת קורותיו
הוא אלוקים איש ברכו אשר הרב כי לדבריו שהאמינה אף על ליבה,
זו שבת לעשות יאלצו כי בחשבה לה  היה צר  מתקיימות, וברכותיו

ז ')  עבירה סימ  שאי  ש ומבאר  גרמניה , על 
הישראלי , הלב  שמטמט אסורות  כמאכלות 
כמה  הדת  מ יצאו זה  ידי על  ראינו ובעווה "ר 
 יהודי  מיליא ארבעה   לער] לוע "ז   באר קהילות 
ידי על  וטריפות  בנבילות  ונתפטמו שאכלו  רח "ל ]
דעות  עליה וגברו  ,הקלי ובודקי  השוחטי

הקהל   מ שנאבדו עד  עו (עיי"ש)זרות  ידי ועל  .
הראשונה  העולמית  מלחמת  היה  הקלי  השוחטי

אז (ראהוהשניה . שיצאו קורא'ס הקול ויצהר תירוש בספר

בשנת אז  ונכשלו שאכלו אי בווארשא ,  דיני בתי מכמה לאור

ובשר דאורייתא  וחלב  וטריפות  בנבילות  תרס"ו ובשנת  כת"ר

 חמורי(ותבי .רח "ל ,

שאי מאוד  הרבה סבלה היא  האלו ולהמלחמות 
ומקבלת רואה בשמי ועכשיו  ולספר, לתאר אפשר

זה . על הגדול השכר

לרשב"י שליח
בת טובה הצדיקת הרבנית את  מבקשי ואנו
של די לבית  שליח  שתהיה ע "ה אליהו  חיי
, לה למסור ע "ה יוחאי בר שמעו ולרבי  מעלה,
לעשות רוצי וכול ,קדושי צדיקי ישראל ע
בזכות ברחמי שיבוא  המשיח  על מחכי תשובה,
לעשות משתדלי ואנחנו הקדוש , הזוהר לימוד 
הקדוש הזוהר את  לפרס עלינו שמוטל מה
ושכל הקדוש , הזוהר את   להפי נפש , במסירות 
פרשת בזוה"ק  שכתב  כמו הקדוש , זהר  ילמד  יהודי 
גדולי נערי ע זקני זי"ע חי  איש  ובב וירא ,
מעלינו שיבטל הקב "ה  מלפני  ותבקש  ...וקטני
, והמקטרגי המשטיני כל ישראל ע כל ומעל
את ומפריעי מתגברי ה הגאולה לפני עתה  כי 
עלינו לרח יכול הקב "ה  ורק מלהתגלות, הקדושה
 לתק ,בעול ה' מלכות  שיתפרס כדי  ולעזרינו

די .במלכות עול ש


