
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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות לו

קלף , כמו הנראה  נייר על  ביאפאן  המזוזות  את להדפיס  נתן  הסוחר 
שלא  הדפוס בית  בעל את  להזהיר  שכח רק הוא  כלל, זאת  להכיר  יכלו  לא
הם  טעות  איזה  ידעו לא  המפעל בעלי  זאת , שהדפיסו  היכן ירשום 

זאת . מכרו  וכך עושים ,
בספרים: הודפסו המודעות מאותן חלק 

ישראל  אהלי  .1
ומזוזות  תפילין על מתתיהו תפארת .2

כהלכתה . ישראל מזוזת .3
הגדול  המדרש  בבית דרשה רבינו נשא פעם להפליא, הועילו האזהרות כל

פארק . בבורו

המזוזה  מענין גלויים נסים
ר מזוזה  שאצל  בב"י  שכתוב מה  סיפר מירבינו  כל גלויים, נסים  ואים 

אז, שאירע סיפור  סיפר  הוא  ניזוק, לו שאין  ומי ניצל , מזוזה לו שיש
מתו כולם באויר  והתפוצץ איש 179 עליו והיו לארגנטינא  שנסע מטוס
נשאר אחד חמשה , ונשארו נפטר מהששה  אחד יהודים , מששה חוץ 
שבר מהם אחד  קל , נפצעו האחרים  לו קרה  לא דבר  ושום  עץ על תלוי 
והיה  בעיתונות  אז הודפס הסיפור התרפאו , ב "ה  החמשה כל  אבל רגל 
האנשים  אותם של  המזוזות את בדקו סקרנות  מתוך גדול. ה' קידוש בכך 
אצל  ואילו  פסולה המזוזה היתה שנפטר יהודי אותו שבבית  ומצאו

כשרה . היתה  המזוזה  האחרים
עד  שימתין ממנו  וביקש  לרבינו יהודי ניגש  דרשה  אותה  לאחר
הביא  הוא  לבדיקה , שלו  המזוזות את  לו  להביא רוצה הוא שבת למוצאי 
שהוא  הספרים בחנות מהסוחר ביקש  שהוא  כדלהלן, וסיפר המזוזות את
הכל  הסך  קיבל, הוא  זה ואת  כשרות  100% שיהיו מהודרות  מזוזות  רוצה
בשעת  להתיר אולי  יכלו אחת מזוזה פסולות , היו  מזוזות ה -9 שכל  היה 

וחצי. אינטש  של בגודל קטנות  היו  המזוזות הדחק ,
אישר הוא  ואף מא"י  סופר  גם  שעה  באותה  אז  היה  רבינו  של  למזלו 

רבינו. של פסקו  את
מבעל  ויתבע  הספרים, לחנות  שיחזור יהודי אותו על ציוה  הוא
לבעל  פנה  רבינו כשרות, במזוזות  המזוזות  את  לו  שיחליף החנות 
אינן המזוזות  כי טענו רבנים  שני כי בפניו  וטען  הספרים  חנות
אצלו קנה  לא מעולם הוא  כי  החנות, בעל  בפניו טען  ואז כשרות,

המזוזות  הסוחר!!את  באזני לטעון  החל זאת  לשמוע שנדהם  הקונה !
אמרתי הלא  בפרצוף, כזה שקר לי  לומר יכול אתה איך מבין  אינני

וכך  כך ללא ??לך  פנים בבושת  יצא  היהודי דבר , עזר  לא  זה אבל ?
הכסף . וללא  המזוזות 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

 ספר בית עקד ספרים
מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א

 ספר על הזוהר הקדוש חלק ב' 
1001-2000 ענף ט' 1801-1900

תורת הזוהר הגדול כרך טז  .1801
תורת הזוהר הגדול כרך יז  .1802

תורת הזוהר הגדול כרך יח  .1803
כח הזוהר חלק א  .1804
כח הזוהר חלק ב  .1805
כח הזוהר חלק ג  .1806
כח הזוהר חלק ד  .1807
כח הזוהר חלק ה  .1808
כח הזוהר חלק ו  .1809
כח הזוהר חלק ז  .1810

כח הזוהר חלק ח  .1811
כח הזוהר חלק ט  .1812
כח הזוהר חלק י  .1813

כח הזוהר חלק יא  .1814
כח הזוהר חלק יב  .1815
כח הזוהר חלק יג  .1816
כח הזוהר חלק יד  .1817
כח הזוהר חלק טו  .1818
כח הזוהר חלק טז  .1819
כח הזוהר חלק יז  .1820

כח הזוהר חלק יח  .1821
כח הזוהר חלק יט  .1822
כח הזוהר חלק כ  .1823

כח הזוהר חלק כא  .1824
כח הזוהר חלק כב  .1825
כח הזוהר חלק כג  .1826
כח הזוהר חלק כד  .1827
כח הזוהר חלק כה  .1828
כח הזוהר חלק כו  .1829
כח הזוהר חלק כז  .1830

כח הזוהר חלק כח  .1831
כח הזוהר חלק כט  .1832

כח הזוהר חלק ל  .1833
כח הזוהר חלק לא  .1834
כח הזוהר חלק לב  .1835
כח הזוהר חלק לג  .1836
כח הזוהר חלק לד  .1837

אוצרות הרשב"י כרך א  .1838

  פרשת „ברים â זו‰ר ‰פסוקים
  
 

ל

מֹוָאב, אֲפִיּלּו לִתְחּום זְעֵירָא ּדִלְהֹון. ּדְהָא מִּנַיְיהּו יִּפּוק מַאן ּדְיִּתֵן 
נּוקְמִין לְיִׂשְרָאֵל, וְִינְקֹום נּוקְמַיְיהּו, וְאִיהּו ּדָוִד ּדְָאתָא מֵרּות 

 הַּמֹוָאבִיָה. 

ַתח ְוָאַמר,  ַצר ֶאת ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַאל תָּ  (דברים ב)ּפָ
ו לֹא  מֹוָאב ְוגֹו'. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי, ְוִכי ַעד ַעְכׁשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ה ָהָיה ְמַדּבֵ ִעם מֹׁשֶ ָיַדְענּו ׁשֶ
ה?  תּוב ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי?! ֵאַלי ָלּמָ ּכָ ְולֹא ִעם ַאֵחר ׁשֶ
ּלֹא  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה ִצּוָ א ֶאת מֹׁשֶ ֶאּלָ

ה ְלַהזִּ  יק ֶאת מֹוָאב, ֲאָבל ְלַאֵחר לֹא. ְלָדִוד לֹא ִצּוָ
ַצר ֶאת מֹוָאב,  ּום ֶזה, ֵאַלי ַאל ּתָ ֶאת ֶזה, ּוִמׁשּ
ם ֵיֵצא ִמי  ֲהֵרי ִמּכֶ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ֲאִפּלּו ִלְתחּום ָקָטן ׁשֶ
ָרֵאל ְוִיְנקֹם ִנְקמֹוֵתיֶהם, ְוהּוא  ן ְנָקמֹות ְלִיׂשְ ּתֵ ּיִ ׁשֶ

א ֵמרּות  ּבָ ִוד ׁשֶ ה. ּדָ   ַהּמֹוֲאִבּיָ

ר ה, ֲאָבל ְלַאֵחר ֻמּתָ ה ֶאת ֹמׁשֶ ל ֶזה ִצּוָ ם ִמְלָחָמה. ּכָ ר ּבָ ְתּגָ   ְוַאל ּתִ

וְַאל ּתִתְּגָר ּבָם מִלְחָמָה, ּכָל ּדָא אִתְּפְקַד לְמֹׁשֶה, הָא לְַאחֲרָא ׁשָרֵי. 
מִין ּבַתְרֵיּה וְאִי ּתֵימָא, לִיְהֹוׁשֻעַ ּולְאִיּנּון זְקֵנִים ּדַהֲוֹו ּדְָארִיכּו יֹו

ׁשָרֵי. לָאו הָכִי. ּבְגִין ּדְכֻּלְהּו מִּבֵי ּדִינָא ּדְמֹׁשֶה הֲוֹו, ּומַה ּדְאִתְסָר 
לְמֹׁשֶה, אִתְסָר לְהּו וְעֹוד ּדְלָא נַפְקּו עֲדַיִין אִיּנּון מַרְגְלָאן טָבָאן, 

לֹון מַלְּכָא ּדְהָא ּבְיֹומֵיהֹון ּדְׁשֹופְטִים נָפְקָא רּות. ּובְרָתֵיּה ּדְעֶגְ
ּדְמֹוָאב הֲוַת. מִית עֶגְלֹון, ּדְקָטִיל לֵיּה אֵהּוד. ּומָנּו מֶלֶךְ ַאחֲרָא, 
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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִ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

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

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת רבי יעקב 
וחיה יוטא ע"ה בבית העלמין ירקון שער החסד

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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לרבנים תורה  דין כ'|לו  תביעה

והדר וֹ  הדּ וֹ ר  ּפ אר ׁש בּ דוֹ רנוּ  הּמ יחד  המקוּ בל  הצּ דּ יק והגּ אוֹ ן 
זיע"א, י וֹ סף עוֹ בדיה האנ אמר :הרב  כּ ל ׁש ניספוּ כּ י ׁש ים ¨©

גּ לגּ וּ לים בּ  היוּ  מ דּ וֹ ר וֹ ׁש וֹ אה  היוּ  ׁש הם  ממוֹ  ׁש מע ּת י  [ע וֹ ד , ¨©§¦¦§¤¥¨¦
כּ עת נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  הצּ דּ יק  מרדּ כי  ¥¨§¤¤¥¨¨§¦¨§¨§¦©©©§§¨¤ׁש ל 
היה וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני ¨¨¤§¨¨¤¨§¦¡¤¤¥§¦©̈רח"ל 

ׁש לּ הם  צדּ יק)הּת ּק וּ ן אוֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  הּק טן (ור בּ ים ואני ©¦¤¨¤§©¦¨§¤¤¦¤©¦©£¦©¨¨
י ּמ ח 'היטלר' ר ׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ׁש כּ יּ דוּ ע לדבריו, ראיה ©¦¤§¦¨¨¤©¨©¤¨¨§¦¨¨§¦̈אביא

וזכרוֹ , דווקא ׁש מוֹ  ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל  מק ּפ יד היה  §§¦§
אי אלפים י וֹ תרעשׂ רת  וא ּפ חוֹ ת א  כּ תוּ ב ׁש   ּכ] , ¨¨

וכ ּמ ה הגּ ז, בּ ּת י לפי  בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – ¨©§©©¥¨¦§¦§§¤©¨§¤§¦§¤§באנציקל וֹ פדיה
והכניס  גּ דוֹ ל בּ וֹ ר חוֹ פר היה הגּ ז בּ ב ּת י מקוֹ ם לוֹ  היה ¦§¦§¨¥¨¨¨©¥¨§¨¨¨¤ׁש א
אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים 1600 לער ¦¨£¨©¥§¨¨¦§¦§¤¥§¨§ל ׁש ם
מר וּ מז  וזהוּ  זה] את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ להאר להינצל ¨¥¤§¤¤§¦¦©©¥¨¦§¥¨¦§¨¤ׁש זּ כ וּ 
– הרׁש ע הּמ ן קל  ׁש קלים אלפים עשׂ רת ¨¨¨¨©©¨¤¦¨§¦¨£¤¤£¤¤§כּ נגד
- סיבּ ה מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  אז ׁש גּ ם  ¨¦¥¨¨§§©§¦¨©¤¥§©©§לאחשוור וֹ ׁש ,
בּ גּ מרא ׁש איתא  כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ¨¨§©¨¦¤§¨¨¤¨§¦¡¤¤ׁש נּ הנ וּ 

ישׂ ראל":(יב .)מגלּ ה ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה  מּפ ני  §¦¨
אמר וּ  - אּת ם ! אמר וּ  להם : אמר כּ ליה ? הדּ וֹ ר ׁש בּ אוֹ תוֹ 

ר אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  ע וֹ דע"כ .ׁש ע"ל וֹ : - 
ּמ  מענין נ ידוּ ע ׁש בּ דיּ וּ ק נירנברג עשׂ רה ׁש ּפ ט ונּת ל וּ  ׁש ּפ טוּ  

גּ ם  בּ עצמם והם המן בּ ני  עשׂ רת כּ נגד  והם  ימ"ש, נאצים
כּ ן, בהרחבה)אמרוּ  מזה נדבר .(ובהמשך 

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא  עד :(ז ' בּ פוּ ריּ א לבס וּ מי  אדם "ח יּ ב ¦¨©§¨¨§¦¨©¨¨¨¦§¥§©¨©
ידי  ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו המן ארוּ ר בּ ין ידע ¥§©¤¨§¦¨§©§§¨¨§¨¨¨¥©¨§דּ א
לרוּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס הדּ עת, מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ¦¨§¥¨¦§©©©¦§©¦¥¨¤§¦¦©¤§¦¤ׁש יּ ׁש ּת ה

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – ¨©§¥¨§¦§¦¦£¨©©©©©©הדּ עת
היּ  קב  בּ ספר קב )ׁש רכּ תוּ ב הניםבּ שׂ ר:(ּפ רק מנין בּ גּ ימטר יּ ה  ¤¤©¦©§¦¨¦§¨©¨¦

האבוֹ ת ויעקבׁש חיוּ  יצחק ע וֹ להאברהם תק"בבּ יחד  ¤¨¨¨§©©¨
בּ שׂ ר ׁש כּ תוּ ב זבּ גּ ימטר יּ ה הּק לּפ ה כּ נגד בּ קדוּ ׁש ה, ׁש הם ¤¥¦§¨§¤¤©§¦¨¤¨


וזהוז. עי"ן, אות  אל"ף אות מן נעשה הראשון אדם  חטא דמכח  לעיל, כתבנו והנה

אלוף" מפריד  "נרגן ולכן  באל"ף, – "אור" להיות  צריך שהיה עור", "כתנות (משליבתיבות

כח) מקובליםטז , ספרי בכמה זה ענין  כמבואר  טז .), דף דוד, בית מאמר ח"א, של"ה ,(עיין
ראשי שהן – ערבית מנחה, שחרית, תפילות: שלש ידי על זה ופגם  חטא תיקנו והאבות

ידוע והנה "שמע". דף תיבות י', תיקון בסופו , זוהר ותיקוני  א ', עמוד קס"ז  דף א', חלק זוהר (עיין

ב ') עמוד הואקמ "ז  וחמור וחמור , שור קליפות: שתי  גברו הראשון אדם חטא שמכח ,
תק"ב, גימטריא הן "ישמעאל " "אדום ", ותיבות  אדום, קליפת  הוא  ושור ישמעאל, קליפת
– יצחק שנים, קע "ה חי היה אברהם כי הזה , בעולם חיים  האבות שהיו  השנים כמנין 

וקמ " וק"פ קע"ה שנים , קמ "ז – יעקב שנים , כיק "פ שנים, תק "ב  יהיו  – יחד  צרפם – ז
הסוד וזהו הקליפה. נגד בקדושה הן  ל )האבות כב, לא(שמות טריפה בשדה "ובשר

עמלק דקליפת להוסיף [ויש  להבין. וקל  תק"ב, גימטריא כן  גם  הוא "בשר" כי  תאכלו",
בגימטריה  וחצוף" פנים  עז "כלב  המילים וחשב פנים , ועז חצוף ומדתו "כלב" נקרא  הוא
זה  טרף, בבשר נכשלים  ושלום  חס שכאשר ,503 הכולל  עם בשר = 503 תיבות ד' עם 

המשנה דברי  גם  נרמז ובזה עמלק. סוטה )כוח זאת (סוף ולתקן הכלב, כפני  הדור פני  ,
הכשרות]. על  הרבים את ולהזהיר להינצל  מוכרחים 

יט  ‡ו‰ל רוז‰

דושים, אשר מלבד גדלותה במידותיה הק הנפטרת ע"ה
למעלה ולמטה, רוח הבריות  ונחמד על ידי זה הייתה אהוב

כרוח המקום נוחה המנו, אוהבת שלום ורודפת שלום, ולא 
 בחינם יצא יום הפטירה בפרשת מטות ככתוב בתורה

ה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר", - ו-ה-"וי'דב'ר' י
  קב וח'יה י'וטא.ראשי תיבות ר'וזה ב'ת י'ע

  .אמן והוי"ה אדנ"י כמנין ,שנה 91חייתה 

אשר קינא ולפי הדברים האלה יש לפרש הפסוק, שפנחס זה אליהו, 
ויכפר על בני , הואיל והוא מקנא ולא יוכל לסבול עבירות, לכן לאלקיו
שאמרו  , יכפר ד' לכל מי שיעמוד אצל כסא של אליהו. ותבין מהישראל

  . ע"כ.מכפרת והולכת עד סוף כל הדורות שתהא הכפרה הזוחז"ל הנ"ל 

ולענ"ד נראה לפי הנ"ל בפסוק "דמו מידך אבקש", דאחד ערב לחבירו 
עד סוף כל הדורות, וכתב החפץ חיים בפירוש "עלינו ועל דורותנו ועל כל 

כל  דורות", דקאי על ברית בין הבתרים. וממילא נמצא שקבלנו עונשים על
הדורות. ומרובה מדה טובה ממדת פורעניות, ולכן כיון דבמדת פורעניות כן, 
כש"כ במדה טובה "ראוי' כפרה זו שתהא מכפרת כו'". וכ"ש פנחס שהוא 
הגין על כל הדור, ממילא הגין לכל הדור גם בלי ברית, דהא דפנחס הרג 

ולכן  לזמרי הוא משום ערבות, וממילא מרובה מדה טובה ממדת פורעניות,
  מכפר.

ועוד נלענ"ד ליישב, דלהיות וכל הדורות עומדים בזכות פנחס, לכן 
ראוי' כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם, כיון דבלי מסירת נפשו הי' 
כלי' ח"ו, ובגלל שמסר נפשו והציל כלל ישראל וכל קיום העולם הוא בזכות 

  פנחס, לכן ראויה כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם.
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קלג
קבלתי הספר של מעכ"ת "זבחי זבחי צדק" וגם הקונטרס "שמחת שלום". 
הנני מצרף בזה הסך של 6.00$ גם אבקש ממעכ"ת שליט"א שתשלחו לי אם 

אפשר הספרים הללו:
א( חינוך ישראל סבא

ב( מדריך לצניעות
ג( מנחת שלום

ד( קדושת בנות ישראל
בברכת וכטו"ס,

מאיר מנחם מענדיל געלב

ויקח  כראוי. לפועל  יצאו שלהם שהעונשים בארץ , עליהם עין ישים
הזה. לעולם עמהם וירד השגחתו תחת הנשמות שתי את הנביא אליהו

בתינוק  הבעל נשמת אלו: נשמות  שתי  מוריד הנביא אליהו 
בתינוקת האשה ונשמת 

הוא.בארץ ברוך הקדוש מאת בן לו ששאל אחד גדול אדם  היה  תימן
בן  לי  תן עולם של "רבונו תמיד: להתפלל האיש  היה רגיל
ונתן  תפילתו את  הוא  ברוך  הקדוש שמע ליבי". כחפץ  תורה ואלמדנו 
בן, באותו שתתגלגל ברונא ר' נשמת על הנביא אליהו ויגזור בן. לו
והוא שאלתיו מה ' "כי לאמור: מתניה , שאול שמו את  אביו ויקרא 

במתנה". הזה הבן לי שנתן  ה ', מתנת 

לובמדינת  שהיו  וחסד, צדקה עושה גדול, עשיר אחד אדם היה צור 
לאמור: נדר ותדור בת, להוליד אשתו ותצפה בנים. עשרה
ואף  חכם, תלמיד חתן ה' ירצה אם לה אקח בת, להוליד אזכה "אם
אליהו ויגזור בת . ותלד הוא ברוך  הקדוש אליה  שמע עני ". יהיה אם
הבת. באותה שתתגלגל  פוזי , ברונא ר' אשת חנה נשמת  על הנביא

חן". ויעלת תואר יפת  היא "כי לאמור: חנה, בשם  לה ותקרא

עדויגדל ביותר, ונתחכם תורה עמו ולמד אביו אצל  מתניה שאול
כי  וירא  למשכב  אביו נפל אז שנה. עשרה שמונה בן  שנעשה
כאשר  היקר, "בני לו: ויאמר בנו, מתניה שאול את אליו ויקרא קצו . בא
לך מניח אני גדול עושר כי דע, חופתך. לראות אזכה לא מבין אני
הן  הלא עיניים, שתי  עוד לך תאירנה עיניך שתי מלבד ואם בירושה,
עיניו את אביו סגר דרכיך". בכל תצליח אזי  חסדים, וגמילות  אמת

רבים. ימים  עליו ויתאבל  בנו עליו ויבך וימות,

'ה יראי נדברו להאז 

טõב Łם  àעל יłראל ור àי האר "י מרן õמé ודõר õâר  àְְְְְִִֵֵַַַָָָָכל
רא Łים עם רב ערב  äיטע êŁא צâיקçא, õâר àכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

מבאר  זה וכל יłראל את ז"לêŁהם להאר"י  õôרה  (àלäñטי  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ואתח ìן) לõŁנ ï.õרŁת éאן עד מאיר õת , àעינים (ז õהרלëעçן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ד'חי  .קי"ג)àרא Łית ְִֵַ

ôנחäמא Łמדרà ג)איתא סימן  àחõñתי  לõŁנ ï):õרŁת זה , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
מ  äŁôבה עłõין אין אם אõמר  אלעזר ה àñ"ה"ר àי עצמן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

רע üמל עליהם éהמןיזמעמיד  ק õŁת áŁזרõתיו ,יח, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

שליז . מיוחד שורשישופרניוז תחקיר אודות  חדשים-ישנים פרטים מגלה
הקרובה הברית בעלת  היתה שאיראן מסתבר, האירנית . האנטישמיות
סגדו  ממש ואזרחיה השניה , העולם  מלחמת  בתקופת להיטלר ביותר
לעשות ניסו אז של האיראנים שמו. ימח היטלר אדולף היהודים לצורר
שבארץ  היהודים את  גם להשמיד הנאצים  את לשכנע  כדי הכל את

לאיראנים... זרה  לא  בכלל מסתבר השואה, ישראל.
אותנו  לשלוח  רצו האירנים רק שלא  לנו שמזכיר  שופרניוז, של  המעניין התחקיר

מהמערב  "ידידינו" גם אלה היתהלאלאסקה, שהבעיה  אלא "עבדים", בתור  (אמנם

הנאצית) מגרמניה  בפליטים  מדובר  שהיה למרות יהודים , אליה  שיגיעו הסכימה  לא  .שאלאסקה
של  ההיסטורי שמה שינוי שעצם  גם  שמסתבר אלא בלבד, זו  "פרס"לא

הידועהל"איראן" הנאצית  הגזע ותאוריית הנאציזם בהשראת הגיע
השאה בלאק, אדווין האמריקאי ההסטוריון של  ספרו  ע"פ לשמצה .
מתאוריית התלהב  כך כל פאהלאבי, שאח  רזה הנאצים, בתקופת הפרסי
אליו, משתייכים הפרסים את ראה  שהוא הארי, הגזע ומעליונות  הגזע ,

של שמה את  שינה ל"איראןולכן אינו פרס  בפרסית שמשמעותו שם ,"
הארי!" "הגזע אלא:

יהודי התיכון . במזרח הנאצית הפעילות כל של המוקד היתה אז של אירן
בחג אנטישמיות פרעות  אותם  מה"פארהוד", קשה צלקת עימם נושאים בבל
בזמן ממונם, את ושללו בגדאד ביהודי  הערבים טבחו שבהם ,1941 השבועות
באותה  שקרה למה ההוראות  שכל מסתבר בעיראק. הנאצי ההפיכה נסיון

לאירן . - מתכנניו נמלטו דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן , יצאו התקופה
של המקיף  שלשופרניוז התחקיר זהותה  על נוספים רבים פרטים  מגלה ,

באירן הידידותי המשטר שלמעשה לנו ומזכיר היום , של (שחוסל אירן

ע"י האנטישמיים )ב -1979 לשורשיה אירן את שהחזירה חומייני , של הוקםהמהפכה
הזה. המשטר את  והקימו לאירן פלשו  שהבריטים  לאחר רק

המוסלמיות הנאציות האס-אס  דיוויזיות שלושת  את  מזכיר גם התחקיר
ירושלים של המופתי לברלין )של מכן ולאחר  לאירן, לשמצה(שנמלט שנודעו 

באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים נגד  הזוועתיים  מעשיהם  בשל
היו  אלה, בדיוויזיות שהיו  המוסלמים  הרוצחים  30,000 מתוך בוסניה.

באיראן. בגלוי שגוייסו נאצים-איראניים, של שלמות  יחידות
לאיראנים... חדש אינו כלל השואה נושא  אכן לראות, שאפשר כפי

שלטים לתלות  אותם  הביאה לנאצים, האיראנים של המדהימה ההערצה


