
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
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 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
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תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ישראל, ואין לו חלק בתורתינו, אוי לדור שכך עלתה בימיו, חוב קדוש 
מוטל על כל גדולי הדור, ואחריהם ינהרו כל בית ישראל בכל מקומות 
מושבותיהם לעטות כמעיל קנאה, קנאת ה' צבאות תעשה זאת לתבוע 
עלבון תורתינו, לגדע קרני רשעים שחיללוה, ולגלות קלונם ברבים כי 
המה מוחרמים מנודים מופרשים ומובדלים מעדת ישראל, יען כי דבר 
ה' ביזו, ואת תורתו מאסו, ארורים הם וארורים יהיו, המה כרעו ונפלו 
ואנחנו קמנו ונתעודד בשם ה', נגילה ונשמחה בו ובתורתו הקדושה 

והטהורה תורה שבכתב ושבע"פ, הנגלה והנסתר ,יחדיו יהיו תמים לנו 
ולזרעינו וזרע זרעינו עד עולם בקשר אמיץ ויחודא שלים, כן יהי רצון 
ויהי נועם ה' עלינו ויזכינו בכלל ישראל לראות בישועתו אשר יעשה 
עמנו, עת רוח הטומאה יעביר מן הארץ, ומלאה הארץ דיעה את ה' 

בב"א.

כ"ד הבית דין צדק דפה עיר הקדש ירושלם תבנה ותכונן במהרה 
בימינו אמן הכו"ח לכבוד ה' ולתורתו הקדושה.

נאם מאיר איזראעל ד"צ פה נאם ליפמאן דוד במהר"י ז"ל
עיה"ק

נאם בצלאל ישעי' 
בערינשטיין

מקום חותם בית דין צדק דקהל אשכנזים חסידים בעיה"ק ירושלם ת"ו

ההלם והתמהון הגדול של עדת המערבים על מראות מכתבי 
כת הפריצים מערי תימן המטילים פגם בזוה"ק חותם בית 

דין צדק דקהל עדת המערבים בעיה"ק ירושלם
פריצים  כת  יצאו  איך  תימן,  מערי  שבאו  המכתבים  מראות  תמהנו 
הקדוש  הזוהר  ספר  הוא  שמים  בקודשי  פגם  המטילים  פוקרים, 
להתנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זכותו יגן עלינו אמן ושאר ספרים 
המקובלים זכותם יגנו עלינו אמן וכו' עפרא לפומייהו, תסמר שערת 
בשרינו משמוע דברים כאלה כי כן אנחנו מחרימים ומשמתים אותם 
ומפרישים אותם מעדת ישראל, הם וכל הנלווים אליהם, ארורים הם 
להם,  סלוח  ה'  יאבה  לא  ימותו,  ערירים  ישאו  חטאם,  יהיו  וארורים 
והנגלות  בכל חלקי התורה הנסתרות  ד' להאמין  אל  ישובו,  עד אשר 
ככל ישראל הקדושים ושלי"ב ושמ"ר כה דברי בית דין הצדק דק"ק 

המערבים בירושלם ת"ו בש"א שבט תרע"ד לפ"ק.
הצעיר נחמן בטיטו ס"ט רב 

לעדת המערבים יצ"ו
הצעיר אברהם מרסייאנו ס"טהצב"י אליהו י' לעג'ימי ס"ט

מקום חותם בית דין צדק דקהל עדת המערבים בעיה"ק ירושלם ת"ו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

שלא  יראה לתק בידו ויש  ה' מדבר וחרד  הירא ע"כ
עכ "פ  למחות  בידו שאי במי וא בראשו אשמו יתלה 
וא הנ"ל, תקנה עפ"י  א כי בשר  לאכול שלא בידו הרי 
יקל  אל ובי "ט בשבתות  אפי' לאכול בשר ימצא שלא 

ה לודאי דקרוב ח"ו זה איסורבעבור  דבר  שיאכל  וא
ורימה תולע זה הלא לבו אל ישי ע"כ ,לפעמי
ויקדש כו'  אד מפני יתבייש  אל ע"כ מרה, יהי' ובתכלית

לו  במותר עצמו  ב .)את מה(יבמות לו יאמרו קדוש  ואז
בימינו  במהרה ירושלי בביאת ויזכה קיי  לעול קדוש 

עכלה"ק. סלה: אמ

ומהירתו  פחזותו מצד ידו מתחת  מכשול שיצא  שו "ב יז )
באלה חברות דברי  קבלות וג ,זמ על העברה צרי

ולאט מתו והלאה מהיו שיהי ' אהלי ובשבועה שו"ת (עי '

א ', סי' יור "ד א "ש אמרי ושו"ת ח ', או' ד' סי ' הד "ט  ובעיקרי  נ "ד , סי' יעקב 

כ "א) סי ' אברה אהל וסגנוושו"ת תהלי שכל במקו מיהו 
בלבד השוחט   להאשי א"א ונמהר  מר  באופ השחיטה
בלבד להשוחט  כפרה בסידור די לא החטא  דתיקו פי'
אלא  .תיקנת לא רבו ואת עצמו את  תיקנת דא"כ
כל  ולתק המטבחיי בית  בדק אחר  ולחפש  לעיי צריכי

מכשול. לידי המביא

מחמת פגומה בסכי ושחט  נכשל שוחט   א בדוגמא:
כל  עליו פיה שהרחיבו והנוראות הגדולות  צעקות 
על  כושר  והתנצלות  פטורי מכתב שאי"ז  אע"ג הגוי
דסוכ "ס  אסור . ודאי  עי להעלי מ"מ  אכל השוחט , מעשי
גבר הנסיו א להשוחט חברות דברי קבלות יועיל מה
המזמתה עשותו ממנו יבצר לא  להלאה וג ראשו , עלי

הנזק ירחקו  לא א')א סי' יור "ד חיי חות).

המהירות. השחיטות  אצל המכשולות חזי פוק יח )

כראוי  הסכי לבדוק שא"א 

המה בנסיונות פעמי הרבה השו"ב אשר ידוע  ולאשר 
אשר שחיטה של הסכי העמדת בעת ה עומדי
עליו  וימהרו ומשמאלו  מימינו לו עומדי אנשי לפעמי
יתמהמה אשר זה הוא ארכ וכמה ,מעשי כלה לאמר 
גדול  סעד וצרי באומנתו, דופי יתנו  ג בבדיקתו
העומדי מול פניו ויעיז  לבבו יר לבל הלב בהתחזקות
עד רצינו  ובמתו בנחת ויבדוק  מהמוני יחת לבל עליו
בעת ומכ"ש  וכל, מכל הפגומה  שעברה היטב לו שיבורר
עליו  ויתנו  עליו  ככפירי עומדי אשר  הריאה בדיקת 

אחריות... עליו מקבל אשר  בהקדמה)בקול יוס מנחת .(סה "ק 

באות כי המהירות שחיטות אצל  ישנ עוד חורב יט )
סכי פגימת שאלת  ולפעמי מאד הרבה שוחטי מקומות 
עומד השוחט בה אשר  והנסיו רב,  ממו להפסיד עלולה
יוס מנחת בספה"ק כמ"ש  למאד , גדולה הוא אז

בתריה מילה לו"וכתיב נתחכמה בפגם "הבה שיפגמו
ושלום  חס אותם להשמיד בנקל נוכל  כן ידי  ועל  הברית

שכתוב  תשליכוהו"כמו היאורה הילוד הבן ומתגברים "כל ,
עלינו  ומושלים בפסוקלוהאומות  כדאיתא ושלום, חס 

ק"ו) במעשיהם(תהלים ה'"ויטמאו אף ויחר במעלליהם ויזנו 
שונאיהם  בהם וימשלו  גוים ביד ויתנם וגו' .וגו'"בעמו

החטא זה  עבור הכל עלינו שבאים הצרות וכל
החטאוכל זה עבור הכל עלינו שבאים בזהלז הצרות כי

ועשו  עמלק קליפת  אחרא  לסטרא וחיות  כח  נותן

זוהרלו) בתיקוני  ע"א)איתא  ס"ו דף כ"ב , בברית (תיקון דמשקר מאן
דקודשא  יחודא דאיהו  שכינתא מניה לאסתלקאה  גרים

ובגין  וגו' אחר אל דאיהו  שד עליה  וישלוט הוא  אמרבריך דא
אחר"קרא לאל תשתחוה נש "לא  בר על  דשלטא זימנא ובההוא

עינויין מיני  בכל ביה משתעבד  איהו אחר, אל דאיהו וחובא שד
דעלמא  אומין בהון לאשתעבדא לישראל  גרים כאן דא  עד ,

לשונו.

הזוהר:[לז) מסתלקת פירוש שהשכינה גורם בברית שמשקר מי 
וגו'] אחר אל  דאיהו "שטן", ש"ד  עליו ושולט ממנו

האריז "ל , ובנים כתב זה חטא בשביל הכל  שבעולם צרות שכל
וזה  ההיזקות כל לו וגורמין אותו המזיקין הן הן המשחיתים 

יצאו. ממך ומחריביך מהרסיך שנאמר

לאברהם  חסד  בעל  כתב כ"ו)וכן  נהר  גדי עין לשונו:(בחלק וזה
שהם אדם בני נגעי  הנקראים הם לבטלה היוצאין הטיפין
גרנו  ולשרוף כדו לשבור  אדם לבני גדולים נגעים עושים 
הקטנים הענינים מאלו וכיוצא  יינו  ולשפוך ביתו  ולהחריב
מופקדים שהם אלו והם ביד, עשה  כאלו בגרמא לאדם הבאים
כמה להחריבו משכנותם ואל האדם אהל אל מתקרבים כך , על
תקלה. דבר  מפיו מוציא כשהוא ברשות ושלא ברשות שאפשר 
רצה בי , פשעו והם ורוממתי גדלתי בנים ישעי ' שאמר וזה
מן  והיה אתכם וגדלתי אתכם שבראתי  לי אתם בנים הרי לומר
ואתם זה כל עמכם שהטבתי  ידי  על כבוד  לי  לחלוק  הראוי 
מנשוא, עונכם גדול כי עון כבד  עם חוטא גוי הוי  בי, פשעתם
אתם האלה  ממעשים לומר רצה  משחיתים, בנים מרעים זרע 
הם טיפות שאותן  המריעים, מן היוצא זרע לשכבת דומים ממש
בא  הכל שנשחת דבר שכל  משחיתים, לו  והם שילדם בנים לו
כלם על וגדלם שבראם, שבשמים לאביהם וגורמים ידם, על
שבנים ישראל, בית ממש  לי אתם  כן הרעות, כל גורמים והם
או  רע, לרשע אוי בי , פשעתם ואתם אתכם וגדלתי  לי אתם
יעשה ידו  שגמול לבטלה זרע  שמוציא רע הנקרא רשע לאותו 
עצמו  זה לבטלה זרע להוציא בידו  שפועל  זה דייקא ידו לו
עמי הכתוב אומר נפרע , הוא ואיך  ממנו  ויפרע אותו יעניש

לומר , רצה  מעולל, עליונוגשיו  שבאים והצרות הנגישות שכל
מעולל  לו בא לומרהכל רצה והוא , משחית נעשה  עולל  אותו 

הצרו בכל  נוגשו עצמו הוא לעולם ובמותוהביאו בחייו  (קרבן ת

.שבת)

תזריע  פרשת  הקדוש  ב ')ובזוהר עמוד מ"ט  יצחק (דף א"ר  לפי:
בעולם. שורה והדין בעולם. נגע גורם האדם של הרעים דרכיו



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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גּ רמיּה  דּ אחזי וּ מאן ק יּ ימא. דּ לה וֹ ן סטרא דּ ין, יוֹ מא ועד
ויכיל כּ חדא , סטרין אינּ וּ ן עליּה  אּת ער  דּ א, דּ חבּ וּ רא בּ עוֹ בדא
וי שׂ ראל . אצטרי דּ לא אחרא , ר וּ חא על וֹ י וׁש ארי לאתזקא,
קדּ יׁש ין, למהוי קדּ יׁש א  ר וּ חא  עלייהוּ  לאּת ערא בּ עאן

דּ אתי. וּ בעלמא  דּ ין בּ עלמא בּ ׁש למא, לאׁש ּת כּ חא
קיּ ם. ׁש לּ הם הצּ ד  ה זּ ה היּ וֹ ם עצמוֹ ועד את ׁש ּמ ראה וּ מי  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

הצּ דדים  אוֹ תם  את עליו מעוֹ רר הזּ ה , הח ּב וּ ר  ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַּב ּמ עשׂ ה
צריכה  ׁש אינ ּה  אחרת רוּ ח עליו  וׁש וֹ רה להנּ זק, ויכ וֹ ל .ּכ אחד, ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קד וֹ ׁש ים, להי וֹ ת  קדה ר וּ ח עליהם לע וֹ רר צריכים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל
הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ב ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּמ צא

החינוך ספר
דםכבר  באסור צו סדר בסוף קמח)כתבתי אחרי (מצוה ובראש ,

הדם דכסוי מצוה קפז)מות  שהרחיקה(מצוה ההרחקה בענין ,
שידעתי. מה בשר כל דם התורה ממנו

ג מאותו ואומר היא השחיטה  מצות כי הפשט, צד  על כן ם
מבשאר  יותר הגוף דם יצא הצואר  מן כי שידוע  לפי הטעם,
כי  שנאכלהו, טרם משם לשחטו נצטוינו ולכן הגוף , מקומות 
נאמר  ועוד הבשר . עם הנפש נאכל ולא דמו, כל  יצא משם
נצער  שלא  כדי בדוק , ובסכין הצואר מן השחיטה בטעם
למעלתו  לאדם התירן התורה כי מדאי, יותר  החיים בעלי
חכמים דברו וכבר חנם. לצערן ולא צרכיו ולכל מהם  לזון

מציעא בבבא חיים בעלי צער  באסור א)הרבה ושבת(לב ,
ב ) שאסור (קכח , הדומה לפי והעלו דאוריתא, באסור הוא אם 

הוא הי"ג)דאוריתא פי"ג רוצח הל ' רמב"ם שחיטה).(עי' מצות  תנא. .(מצוה

המצוה  שרש
לברכה זכרונו הרמב"ם בפי'כתב והרמ"ן מ "ט, פרק ח"ג  נבוכים (מורה 

דרך לחומש) כי כלאים, הבהמה הרבעת אסור משרש שהוא
ירכיב  [ושמה] ושמא אחת ברפת הצמד להביא אדמה עובדי
קדושים בסדר במקומו  כתבתיו הרבעה אסור ושרש אותם,

רמד )תהיו על(מצוה  והודאה הנזכר הרב  אדוני  רשות  ואחר .
ענין  זו, מצוה מטעמי כי  ואמר חלקי, אני אף  אענה הטוב דברו
למיני  שיש וידוע התורה, מן אסור שהוא חיים בעלי צער
שכן  וכל מינן שאינם עם לשכן  גדולה דאגה ולעופות הבהמות
שאינם באותם בעינינו רואים שאנו וכמו מלאכה, עמהן לעשות 
המינין  ושאר הבהמות וכל ישכן, למינו עוף  כל  כי  ידינו, תחת 
שלא מוסר יקח  מזה לב  חכם  וכל במיניהן, לעולם ידבקו כן גם
רחוקים שיהיו הדברים מכל בדבר לעולם אנשים שני למנות 
בנכבד, והנקלה ורשע, צדיק כמו בהנהגתם, ומשנים  בטבעם
שאינם חיים לבעלי בזה שיש הצער על התורה  הקפידה שאם
לדעת משכלת  נפש  להם אשר  אדם בבני שכן כל שכל, בני

בהמות)יוצרם. מיני  בשני מלאכה לעשות  שלא  תקנ. (מצוה

לרבנים תורה  דין ז '|ו  תביעה

בעיר  לאכילההמות  הכשרות  אז  שמים ירא  כשהשוחט דהיינו ,
תשליכון  "לכלב שנאמר  כמו חלקם מנת  שזה להכלבים והטריפות
כיון  בעיר , שאליהו סימן לך הרי ולכן שוחקין, כן ועל אותו ",
כהוגן  שלא  ח"ו מתנהג השוחט  אם אבל כהוגן, הבשר  שאכילת 
חלק  גוזל אז ושלום, חס ישראל לעם וטריפות נבילות ומאכיל

ושלום. חס בעיר , המות מלאך ואז  בוכין, הם כן  ועל הכלבים

אוכלים  ישראל ועם כשר  הבשר אם דהנה הספרים: פירשו ובזה
ואליהו  מרדכי ברוך רק  שאומרים זוכים אזי  רב, ובהידור  בכשרות

צוחקים וכלבים בעיר הט הנביא  את אוכלים  לא היהודים ושלום,(כי חס ריפות

כאמור) הטריפות , כל את מקבלים כיוהכלבים  המן  את לקלל צריכים אנו ואין  .
משנה היהודי שמרדכי זוכים ואז  היהודים, על שליטה  שום  לו  אין
לכל שלום ודובר  לעמו טוב  דורש  וכו' וגדול אחשוורוש למלך
אז טריפות, ואוכלים כשר  אינו הבשר ושלום  חס  אם  אבל זרעו.

לומר צריכים בשר אנו בגימטריה כן שגם המן ואזארור ,
בוכים וגוזליםהכלבים להכלבים, ליתנו במקום הטריפות, את אוכלים היהודים  (כי

הכלבים) בוכין זה  ומפני הטריפות  את  חסמהכלבים בעיר המות מלאך כן ועל
ושלום.

לעבוד זמן לו ואין  מ"ם הסמ"ך הוא המות  דהמלאך וידוע
וכל סיטונאי, סוחר ונעשה  חכם ונעשה יחידי ], [בחנות קימעונאי 
ורבנים  שוחטים שמעמיד  הוא , מ"ם הסמ"ך של מלחמה  תכסיסי

דיליה מסיטרא  מקום כשר בכל יהיה  לא וידוע ,שהבשר 
מעמיד רק ויחיד, יחיד כל לפתות  שלא מ"ם הסמ"ך  שמערמת

דיליה  מסיטרא מקום בכל ורבנים  שלו]שוחטים  ידי[מהצד  ועל
ברשתו . נופלים הכל רח"ל זה

יוסף " יעקב  "תולדות בעל שכתב מה העולה)וראה בד "ה נשא וזה(פרשת 
קדשו : ולפתותלשון לילך  יצטרך שלא הרע היצר  התחכם עתה

בו, נכשלים רבים אשר יחיד רק  ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד
דיליה מסיטרא  בעיר שוחט שמעמיד שלו]והוא  [מהצד

ברשתו, נלכדו וכולם לרבים, טריפות זההמאכיל ידי ועל עיי "ש .
הדברי מרן שכתב כמו אפיקורסים ונעשים הדת על מעבירם

בשו"ת ז')חיים סי' א ' חלק הרבה(יו "ד  קלים, שהיו שוחטים ידי  שעל :
רח"ל היהדות  דרך את ועזבו בגרמניה, התקלקלו (עיי"ש קהילות

.באריכות)

מרבים, שמים ירא  להיות חייב  שהשוחט שור : בתבואת כתוב וכן
מתקלקל הוא  אז לא  ואם פניו , על ניכרים יהיה  שמים שיראת

ויותר, האוכליםיותר  אחרים  גם מקלקל הוא וממילא
הופכים שהם עד מטומאה מתמלאים  הם משחיטתו,

ש .לאפיקורסים רבה  של שחיטה מערכת בפרדס" זצ"ל)("טיול שאמלוי .ל

שוחט וה ומעמיד  כשר  הוא  הרב אם הבשר , בכשרות תלוי  עיקר 
המכשיר, הרב על סובב וזהו  מרדכי , ברוך אומרים אז דהרב כשר,

יאכלו שלא ונזהר המלך בשער יושב שהיה מרדכי  בבחינת  הוא 
וטריפות נבילות  השוחט,ישראל על  משגיח  אינו הרב ואם
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פ
הנני מאשר בתודה קבלת הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה. 
שהוא ספר מעשי ונחוץ מאד לחזק לשמירת יסודות השלחן הטהור.

בברכת התורה ובברכת השבת הרב שמואל הבלין הרב הראשי לבית-שאן

צנועה שהיתה מכיון  אך ולהבדלה, לקידוש יין ובלא חלות בלא
ספר  אז באהבה , הדין את עליה וקבלה בעלה את ציערה לא וטובה,
דבריו לשמע  היחידה. בפרתם לעשות הצדיק לו יעץ  מה  בעלה  לה
מה לעשות  אתה רוצה  "האם בכעס: ואמרה עוד להבליג  יכלה לא
תלויה פרנסתנו כל הלא בדעתך? הנך שפוי האם הרב? לך שאמר
אשר  הכסף את  שגם אני חוששת  בלעדיה, נעשה ומה זו, בפרה
ואז  כספך, כל את לו  תמסור אתה ממך, יבקש הרבי  עבורה תקבל
האברך מהר   אשתי " תכעסי "אל ומכאן". מכאן קרחיים  נשאר
והחושד הרב הוא קדוש כך. תדברי  "ואל  פיוס בדברי  להרגיעה
היחידה בפרתנו תלויה  פרנסתנו כי יודע אני  גם בגופו, לוקה בכשרים
להכריז  אצא לא אעשה. זאת הנה כל . בחוסר להשאר  ארצה  ולא
והוא לקנותה שרוצה איש ביתנו אל יבוא  אם  רק הפרה. מכירת על
ורק זאת היתה ה' מאת כי  אדע עבורה, שאבקש הסכום את לי  יתן
האשה שמעה אעשה". מה לי יאמר  והוא הרב  אל הכסף  עם אלך אז
בעוד לשבת, ההכנות את סיימה בזריזות  ונרגעה. בעלה דברי את
על הציבה המלכה, שבת  פני לקבל ומתכונן עצמו רוחץ  בעלה
שלה, השבת שמלת  את לבשה  בעלה , שהביא הנרות את השולחן 
בכונה עליהן ברכה אותן, והדליקה עמדה נרות הדלקת  זמן  וכשהגיע
יזכו למען וזכה, קצרה  תפילה  גם להגיד כדרכה והקפידה גדולה
שדלה אף על שמים. וליראת  לתורה בניהם את לגדל והיא בעלה
היום. קדושת  על ואשתו האיש התענגו שלהם, השבת ארוחת  היתה 
על לחשוב  לא גם  והשתדלו השבת אחרי שיקרה מה על דברו לא
את ושלום חס להם לקלקל לא  כדי ומטרידים, מציקים דברים

השבת.מנוחת 

כוחינו בכל לו  עוזרי שאנו ,שמעו לרבי תספר  וכ
להפי  כימי לילות ועוסקי ממש, נפש  במסירות
ישראל שכל  תקנות  ולתק הזוה"ק , תורת בישראל 
ערל בבחינת ישראל יהיו  שלא הסוד, תורת ילמדו 
הגלות  עיכוב שעיקר וחלילה, חלילה שפתי
הסוד, תורת לימוד  אי  בגלל הוא , הרבי בעוונותינו
מרבי  ולבקש נפשינו, ופדות גאולתינו עיקר תלוי ובזה
 להמשי ועוז, כוח לנו  שית ע"ה, יוחאי   ב שמעו
לאבינו ישראל  את ולקרב ישראל, ע את להאיר

.שבשמי

דוד  תפילת   שיקוי לה , זכו קא השמי ומ
" , עולמים המל באהלך שאת אגורה ביתר  שימשיכו ,"

כנאמר  נשמתה , לטובת  פטירתה, אחרי ג עז  וביתר
חיל" אל מחיל קברה,ילכו על  ישיבה  יהיה וזה  ,"

כמותה. שאי  בעול הגדולה הכי הישיבה  שתהיה
זוה"ק. ילמדו  נערי ע זקני מישראל  איש שכל 

ולזכות  לזכות

ה ' לעזרת  בואו  מבקש , אנוכי אחי  את   כ על 
 אלפי להדפיס באהבה , שמו  למע ,בגבורי

מצוות קונטרסי את   ולקי הזוהר , לימוד לחזק  ,
 להפי  ולהמשי קברו, על  ישיבה  להושיב  חז "ל ,
בכל  די יהודי  לכל הרשב"י, תורת  את  ולפרס

מחשבות , ולחשוב  ואתר , ממנואתר ידח  לבלתי
את  ולהמשי בזה. תלויה הגאולה כל כי  נידח,

לדורינו כא הרשב "י  שמבטיח נשמת  וכמו ,
ז:)הרשב "י שמות בזמן ,(זהר שיזדמן מי אשרי 

באמונה, זמן באותו שיהיה מי  כי  המשיח, התגלות
לאותו  יזכה הקדושה, לשכינה וסיוע עזר שיתן ומי 
ה' ישמח  שאז הוא, ברוך המלך  שמחת של  האור 

עכ"ל.,במעשיו 


