
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

חכמי ישראל
המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 מכתבים לכ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בענין הכשרות

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 מ

האמת , את  היטב היודעים הרבנים  התאחדות  שראשי היה  מעניין
לפסח . כשרות  הינן שהתרופות  לכתוב ממשיכים

כה  פרק 
לפסח המצות מלחמת

במצות  שמצאו  החיטים בענין  גדולה  מהומה קמה  תשל "ז בשנת
הי ': כך שהי ' ומעשה סאטמאר , חסידי של

שלמות  קבוצות סאטמאר  של  המצות  במאפיית  אז תלמידיאפו  של
וכו' תורה בני ושלמים יראים ויהודים חכמים

את  זרקו הם  המצות, בתוך  טחונים לא חיטים הרבנים  מצאו פתאום
ושוב , שוב הדבר עצמו על  חזר וכך  חדש, בצק לעשות והחלו  הבצק, כל
שהיה  שליט"א ראזענבערג יודיל הר"ר המאפיה למנהל  בטענות  פנו  הם

כאן קורה  מה אותו ושאלו  המאפיה  מנהל שנים מערהבמשך  בצק )? (גוש 

של  מלאה שקית יודל  ר ' להם נתן ואז  בחיטים, מלאה  השניה  אחרי אחת 
היהודים  אחד  שאל ואז בסדר, היה  הכל ואכן הקמח  את  ובדקו קמח ,

הזה  הסיפור כל  של  הפשט  ?מה
בלי טוב  טחון הוא הפעם ואילו בחיטים , מלא היה האחר  הבצק  מדוע 

דק חיטים  מדי יותר  עשוי הקמח והשנה שמאחר  יודיל ר' להם השיב  ?
החיטה  קליפת  עם זה  את ערבבו  לכן נשרף, מצאו(קלאייען)והכל ולכן 

בקמח . חיטים הרבה
בעצמם  שאפו הפרטיות  מהקבוצות  הרבה העיר , בכל  התפזר הסיפור
כשנודע  אך החיטים, את להוציא מאמצים עשו  חיטים, הרבה  ומצאו
רב , שאלת  ולשאול לרבנים לפנות  החליטו  הדברים , פני הם  מה להם 

המצות : אותן  את לאכול  שאסור  פסקו דלהלן  והרבנים 
זצ "ל  פאפא של  רבה  .1

שליט "א . קאשוי של רבה  .2
לייטנער. אברהם ר' הרה"ג  .3

קלויזנבורג. אב "ד  הערשקאוויץ  פישעל ר ' הרה"ג .4
אחת  בדעה היו כולם  בענין , אליהם שהצטרפו רבנים  הרבה עוד  וכן 

המצות . אותן  את  לאכול  אסור  כי 
כמה  ממש נודע לצבור  העיר, בחוצות  גדולה סערה  עמו גרר הנושא
מצות  לו שהיה  מי וכל  המצות , את  לאכול  אסור  כי  פסח לפני  ימים
כולם  לא אבל  אחרות, במאפיות  מצות לחפש החל  מאפיה  מאותה 
היה  זה מזעם , רתח בסאטמאר והצבור  אחרות, מצות  להשיג  הצליחו 

הגיעו. אליו מקום  בכל  דיברו  עליו סדר על הנושא

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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50יובל שנים של פעילות המערכה

38. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שלש שנים עם תרגום 
- )1062 עלונים(.

39 עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול חמש שנים עם תרגום - 
)1770 עלונים(.

40. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום - 
)2478 עלונים(.

41. עלוני תיקוני זוהר יומי ל354 ימי השנה בלי תרגום /עם 
תרגום - )354 עלונים(.

42. עלוני תיקוני זוהר חודשי 30 יום. בלי תרגום /עם תרגום - 
)30 עלונים(.

43 עלוני תיקוני זוהר ל 40 יום לחודש אלול עד יום הכיפורים 
בלי תרגום /עם תרגום - )40 עלונים(.

44. עלוני אדרא רבא וזוטא חודשי. בלי תרגום - )30 עלונים(.
45. עלוני אדרא רבא וזוטא מחולק לימי השנה בלי תרגום - 

)354 עלונים(.
46. עלוני ספרא דצניעותא מחולק לימי השבוע 7 ימים בלי 

תרגום - )7 עלונים(.
47. עלוני דף זוהר השבוע לבאר שבע מחולק ל 52 שבועות 

בלי תרגום - )52 עלונים(.
48. עלוני כל הזוהר הקדוש - לימוד זוהר דף היומי מסלול 

שבע שנים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - 
)2478 עלונים(.

49. עלוני זוהר חק לישראל יומי 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

50. עלוני כל זוהר תורה מחולק לימי השנה 354 ימים עם 
תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

51. עלוני כל זוהר שיר השירים מחולק לימי השנה 354 ימים - 
לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

52. עלוני כל זוהר קהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 
354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - 

)354 עלונים(.
53. עלוני כל זוהר משלי - לימוד זוהר דף היומי מסלול 

354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - 
)354 עלונים(.

54. עלוני כל זוהר תהלים - לימוד זוהר דף היומי מסלול 
354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - 

)354 עלונים(
55. עלוני כל זוהר קוהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 

354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - 
)354 עלונים(.

56. עלוני כל ספר קב הישר - לימוד דף היומי מסלול 
354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - 

)354 עלונים(.
57. כל זוהר חק לישראל עם פירוש הסולם - )54 עלונים(

58. כל זוהר חק לישראל עם פירוש מתוק מדבש )354 עלונים(
59. כל זוהר חק לישראל עם מוסר והלכה יומי על סדר 

בראשית - )84 עלונים(

תנ"ך יומי לימי השנה
60. עלוני תנ"ך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

61. עלוני ספר קב הישר בלשון הקודש לימוד דף היומי מסלול 
354 ימים עם שמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 

עלונים(.

י  א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ י ִנְגָלה ֵאָליו ַהּתַ ר לֹו ּכִ ָהַרב ַאְבָרָהם ָעֶדס ִסּפֵ
ָאַמר  ְוָכְך  ֲחלֹום,  ּבַ ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
ֶבל,  ִמּבָ ֲאִרי  ַלִים  ִלירּוׁשָ ַלֲעלֹות  ָצִריְך  רֹוִבים  ַהּקְ ִמים  ּיָ "ּבַ לֹו: 
רּוׁש  ַתב ּפֵ ר ּכָ ה, ֲאׁשֶ ַתּיָ ם ְיהּוָדה ּפְ ׁשֵ ל ָעצּום ּבְ דֹול ּוְמֻקּבָ ַרב ּגָ
ה  ּמָ ּכַ ְוֶזה  י.  ְרּתִ ִחּבַ ׁשֶ זּוָטא"  ְוָה"ִאיְדָרא  א"  ַרּבָ ָה"ִאיְדָרא  ַעל 
יַע ָעָליו  ּפִ ָך ְלַהׁשְ ׁשֶ יסֹו. ֲאַבּקְ ְחּתֹו ְולֹא ִהְדּפִ ַאְמּתַ ִנים ִנְמָצא ּבְ ׁשָ
בֹודֹו  ּכְ ֶאל  אִתי  ּבָ ן  ּכֵ ַעל  ֶזה",  ּבְ לֹו  ְוַלֲעֹזר  ָלאֹור  ּיֹוִציאֹו  ׁשֶ
יס ֶאת  בֹודֹו ְלַהְדּפִ יַע ַעל ּכְ ּפִ א ֶאת ֲאִמּתּות ַהֲחלֹום ּוְלַהׁשְ ְלַוּדֵ

ים. רּוׁשִ ַהּפֵ

ה ְוָאַמר: "ָצִעיר ָהִייִתי ְלָיִמים, ְולֹא ָרִציִתי  ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ָעָנה ַרּבִ
יִמים  ַמְסּכִ ַמִים  ֵמַהּשָׁ י  ּכִ ִלי,  רּור  ּבָ ֵעת  ּכָ ַאְך  ְלהֹוִציאֹו ָלאֹור, 
ָקרֹוב". ַאְך ַרק  ם אֹוִציאֹו ָלאֹור ּבְ ֶעְזַרת ַהּשֵׁ י, ְוִהְנִני ּבְ ְלֵפרּוׁשִ
ָהַרב  ֶנֱאַלץ  ַמֲחלֹות  ל  ׁשֶ ּבְ ֶפר,  ַהּסֵ ס  ֻהְדּפַ ִנים  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ְלַאַחר 
רּוׁש  ַסת ַהּפֵ ְלָמה ַהְדּפָ ם ִנׁשְ ָבֶבל ְוׁשָ ּבְ ְגַדד ׁשֶ ה ַלֲחֹזר ָלִעיר ּבַ ַתּיָ ּפְ

ַעל ָהִאיְדרֹות.

פתייה  יהודה  רבי  האלוקי  שהמקובל  איך  נכתוב  בקרוב 
בעולם,  שהיו  הגדולים  הכי  הרשעים  הנשמות  את  מתקן 
בכתבות תראו איך גודל כוח הצדיק הזה שתיקן את הרשע 

הגדול שבתי צבי ימ"ש.

נביא קודם קצת על השבתי צבי ימ"ש שתראו איך שהטעה 
את כל העולם, וגדולי ישראל נופלים תחת ממשלתו – עד 
שהתגלה פרצופו האמיתית – ואחר כך שמו אותו בחרם כל 
גדולי בתי הדין – ועם כל זה גדולי ישראל לא יכלו לעזוב 
אותו בגלל האיומים הגדולים שעשה על כל רב בנפרד – 
עד שהתחתן עם הזונה הכי הגדולה בעולם ונסע לירושלים 
לאכול  ושמצוה  וכו',  משיח  שהוא  ואמר  המערבי  לכותל 
בתשעה באב, ואכלו עשרה מישראל חלב הכליות שאיסורו 
נכרת בכותל המערבי, ואמר ברכה ברוך מתיר אסורים ושה

חיינו ... אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת חלב הכליות. 

הכתבה עליו: שבתי צבי מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. קפיצה אל: ניווט, חיפוש 

שבתי צבי בציור משנת 1665 

ַתי ְצִבי )ט' באב ה'שפ"ו, 1 באוגוסט  ְבּ ַשׁ
 17 ה'תל"ז,  בתשרי  י'   -  1626

יהודי  היה   )1676 בספטמבר 

לאחד  שנחשב  איזמיר,  יליד 
המפורסמים  השקר  ממשיחי 
עם  של  בהיסטוריה  ביותר 
ישראל. סביב דמותו התרקמה 
השבתאות  תנועת 
שהקיפה חלק ניכר 

1[ וננ [מהעולם היהודי במשך מספר שנים,
משכה אצל קבוצות מאמינים במאות ה-17 

וה-18. ספיחיה שרדו עד ימינו.
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לרבנים תורה  דין כב |מ תביעה

כלל  החיים בצרור  יתדבקו לא כי לנפשם ואי להם אוי .7
גועלו  הקב"ה כי  מגועל, כאדם מיתתו לאחר  אותו ודנין

הבא ובעולם הזה מ "א)(זוהבעולם דף ח "ג הקדוש .ר 

ורוח ורוחו, נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק .8
עליו שורה מ "ב )הטומאה דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו נכנס .(רמב "ם)10.

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)11. אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה מכניס ישרים)12. (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – עבור? !
קלים, משפט )שוחטים שמרו  הנשר , .(דרך

צדקינו  משיח ביאת מעכב אסורות מאכלות האוכל כל  .14
בימינו, נבנה לא עדיין אשר  ביתינו את החריב מי -

בעונינו  עדיין גםוהשכינהבגלות ישי  בן בא לא מדוע  - ?
וטריפות נבילות שמאכילים שוחטים עבור  ? היום גם תמול

פסח) של הגדה על משה .(בריתמטה 

הבא ועולם הזה עולם חלק ומאבד עולמית טהרה לו אין .15
מ "ב ) עמוד  שכר  .(יש 

ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.

קלים  שוחטים עבור  ת"ח בשנת נהרגו יהודים מליון (קב 17.

קב ) פרק .הישר

עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים  מיליון וחצי שלשה .18
קלים חיים)שוחטים דברי  .(שו "ת

השחיטה לתקן לעולם בא טוב  שם הבעל  אברהם)19. .(ברכת

או  עוף  שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחרידה מחזה .20
עצמו. את שוחט רק במה,

קודש  שבת מחילול  יותר חמור וטריפות נבילות אכילת .21
חיים) .(חפץ

אסורות  במאכלות דהמכשול ג"כ זה  מכל אנו רואים .22
כדברי והוא רח"ל , זרה ועבודה מינות לידי  האדם  את מביא

אכל לא  שאם ההוא לאיש שאמר זי"ע  מאפטא הרה"ק 

ענין  כל  תלוי בזה כי  להושיעו, אפשר  בפסח חמץ בנו

הזכות לו אין  ח "ו בפסח  חמץ אכל דאם זרה, עבודה חטא
ניצול  אם כן שאין מה זרה, עבודה מחטא לינצל ואפשריות

חמץ. מאיסור

עם מי עוד נדבר? מה עוד נעשה? 

מה יהיה על עם ישראל ????
ממני המצפה לישועה, יוסי שלום צור

לכבוד הרב הגאון שליט"א

הנדון: הגיע זמן להתעורר בנושא כשרות הבשר והעופות

ששמעתי  חשובים  שיעורים  לאחר  חודשים,  מספר  לפני   .1
בנושא, התעוררתי לבירור האמת בכל הנוגע לתהליך כשרות 

הבשר והעופות בימנו.

וממ חמורים  ממצאים  גיליתי  הדרך  במעלה  הרב,  לצערי   .2
וודאי  יהודי,  כל  מעיניי  שיינה  להדיר  צריכים  אשר  דאיגים 
מעייני הרבנים המורים הוראה לרבים ואשר יש בידם למחות 

ולתקן.

3. לא יכולתי להשאיר את המידע ברשותי ולהציל את עצמי 
וב"ב, ולכן החלטתי לתמצת את התהליך משלב הגידול ועד 
מלאריזה על שלל בעיותיו ולהוציאו בחוברת המצ"ב לזיכוי הר
בים על חשבוני )מהדורה ראשונה חולקה ללא עלות וגם רוב מהדורה זו(.

מבנים המצויים בתחום שנים רבות, ע"מ שכל יהודי יוכל לק
בכלל  ומורכב תהליך השחיטה  ולהבין עד כמה מסובך  רוא 

והתעשייתית בפרט ולהסיק את המסקנות המתבקשות.

5. מטרת העל של הקונטרס היא תיקון המצב הקיים, וזאת 
בליין השחיטה במשחטות ברח ידי שיקוף של הנעשה  מעל 
מבי הארץ והעולם לידיעת הציבור כולל ציבור הרבנים שבד

רך כלל מכיר את הידע ההלכתי ולא הפרקטי )כמובן שיכולתי 
לחבר ספרים שלמים של עדויות מהנעשה, אך המטרה הייתה לקצר ולא 

להאריך, לפשט ולא להעמיק. למי שלא מאמין לנכתב לא יועילו גם ספרים 

שלמים, ולמי שמאמין די בדברים הללו(.

6. אין מטרתו של הקונטרס לפסול או להמליץ על גוף כשמ
רותי כזה או אחר.

הנכתב,  את  שיסתור  בתחום  המבין  באדם  נתקלתי  טרם   .7
ומגיב לנכתב  גדל  ההפך הוא הנכון. ככל שמעגל הקוראים 
ההכרה  בי  מתחזקת  גם  כך  בתחום(,  מהמצויים  בתגובות  )בעיקר 

הבשריים  המאכלים  של  וכשרותם  חורים  מלאה  שהמסננת 
שאנו אוכלים מוטלת בספק של מעבר על איסורים חמורים 

של נבלות וטריפות, חלב ודם.

8. אני מזמין את כבודו לקרוא את החוברת מראשית ועד אחמ
רית ואחר כך להתחיל במסע בירור אישי מול כלל הגורמים 
קשות  שאלות  אותם  ולשאול  בתחום  המצויים  מכיר  שהינו 

העולות מן הנכתב בשורות ובין השורות.

בתקמ ומודים  הנעשה  את  המכירים  רבנים  ישנם  לצערי   .9
לות, אך בוחרים לסנגר על עם ישראל )כביכול( שסוף סוף הם 
אוכלים כשר, אך בגישה זו הם מונעים למעשה כל אפשרות 

לתקן. כי אם סוף סוף זה כשר...אז בשביל מה לתקן?

10. הגישה הנכונה לעניות דעתי, היא להכיר בבעיות ולנסות 
מלתקנן ובמקביל ללמד זכות. ללא הכרה בבעיה לא נוכל לת

מסרב  קשה  שחולה  כשם  ממש  יישורנו.  מי  ואחריתה  קנה 
ללכת לרופא לטיפול, בטענה שאיננו חולה כלל ובכך גורם 

בידיו לקיצור ימיו.



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
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קלח
היום הגיעני בתודה ספריו היקרים אפית המצות השלם וכן אכילת מצות 

בישראל אבל עדיין חסר לי 
א( אהלי ישראל-דבר משה

ב( מנוחת שלום
ג( קדושת ישראל

לכך אפי' כתב אלי מכתב ששלח אלי ספרו אהלי ישראל דבר משה ואעפי"כ 
לא הגיעו כלום מכם לכן נא לסדר לשלוח אלי מיד בס"ד ספרים הנ"ל ואשא 

מחירם ודמי דואר במילואם בל"נ.

המשך בעלון הבא

והיא גלמודה , זקנה אם בביתי הנחתי כי  האחרונים, דבריך הם "נכונים
מאוד". לי דואגת

לעבד נמכר מתניה  ושאול לתימן בדרך יוצאים  וחנה מתניה  שאול

גםמיד רכושם. את  לשאת  העגלות את ויאסרו החמורים את חבשו 
הולדתו מקום המדינה אל ויסעו  עמהם, לקחו ושפחות עבדים
כך שממה. מדבר למקום והגיעו בדרך תעו בלילה מתניה. שאול של
והנה ראו הרביעי  ביום נמצאים. הם היכן ידעו ולא ימים שלושה  נסעו
פרי, ועצי מים  נהר רק ישוב, היה  לא שם גם אבל לפניהם, פוריה ארץ 
מטלטולי  אנוכי  עייף  "הן  אשתו: אל  מתניה שאול ויאמר שם, וינוחו
הנהר  במי בשרי  את  לרחוץ  אלך המדבר , באבק מכוסה  וכולי הדרך ,
ברגע , הנהר. שפת  על וילך האוהל  מן ויתרחק רוחי". ותחי  הזה
למקום והוליכו בכנפיו ולקחו הנביא  אליהו בא הארץ , על שהתיישב
ושעתיים שעה אשתו לו המתינה  שנים . לשבע לעבד אותו ומכר  רחוק
מיד ריקם . שבו  הם וגם  לחפשו עבדיה את שלחה  איננו. כי ותראה
זאת. עשתה  ה' יד ואך נסתר, ענין בזה יש כי בחכמתה , חנה הבינה
ה' שם יהי לקח, וה' נתן "ה ' ואמרה: הוא ברוך להקדוש הודיה  נתנה

ועד". לעולם  מבורך 

כךישבה אחר לעשות . מה  ידעה לא  כי רבים, ימים נבוכה חנה 
עמנו אשר התבואות את "קחו לעבדיה: ותאמר התאוששה
כאן  ונעשה בתים ובנו העצים  מן קחו אלו. בשדות  וזרעתם בעגלות
עתידים זה נהר ודרך לעולם , גדול רעב  יבוא שבקרוב  אני יודעת כי  עיר,
כי  להם יוודע כאשר  תבואה. לקנות כדי  באניות, רבים  סוחרים לעבור
העבדים החלו מיד ונתעשר ". אצלינו יקנו יפה  תבואה כאן יש

'ה יראי נדברו לטאז 

ע "א, קנ "ח דף לך שלח פרשת הקדוש [מגלהובזוהר 
מפני  רק היה שדיברו  הרע  הלשון שכל המרגלים עון לנו 
ואותה אומר הקדוש ורש"י  בפנים  ראה   שלהם הכבוד 

היו!!! כשרים להלכותשעה  בהקדמתו חיים חפץ [ראה
הרע ] ויוכיחולשון שיצאו כשרים רבנים עוד  מחפש ואני 

חלב  וטריפות נבילות  אתנו שמאכילים על ישראל עם את
ודם]

,õ הו זéאין äהêé אנŁים. êéם ,'õ וג מŁה אõתם  ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֻֻויŁלח 
עיטא äלגרמייה äרàâ איäìן אבל .õהו âיłראל  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָוריŁי 
י łראל ייעלäן אי ,äאמר אêא  âא. עיטא  נטלי אמאי àְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיŁא.
ריŁין  מŁה וימני ריŁין , מêמהוי אנן נתעבר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלארעא,
àארעא אבל ריŁין , למהוי àמדàרא  זכינן אנן âהא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאחרנין,
וכל אי äìן, äמית ,äלגרמייה àי Łא  עיטא âנטלי ועל נזéי. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָלא 

.äייהêמ âנטלן ע"ב)איäìן  קנ"ח (דף  ְְְִִַַָ

ä הי צâיקים êéם אנ Łים . êéם ,'õ וג מŁה אתם ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻֻוŁçלח 
עצ  לעצמם äלקח הם אבל  ,äהי יłראל רעה.ורא Łי ה ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָָ

לארץ יłראל äנסé י אם  ,äאמר אêא ?õז עצה äנטל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמäâע 
רא Łים מŁה וימìה רא Łים, מêהי õת  ä תנõא äיעביר ְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ
àארץ אבל ראŁים, להיõת בëדàר  ä זכינ äאנ Łהרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחרים,
וכל הם äמת לעצמם , רעה עצה äקחêŁ ועל נזéה. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא 

דבריהם. äקחêŁ ְְִֵֶֶָָא õתם

האזינו פרשת

זכרם  מאנוש אשביתה אפאיהם  כו)אמרתי (לב,

- א -
ספורנו, עובדיה רבינו אשאירומפרש אפאיהם" "אמרתי

באחרית  שאעשה  כמו אכלה , והמותר מהם, פאה  איזה 
לא תורה , במתן  לא שלימותם השגתי  שלא אחרי הימים,
ובירושלים  ציון בהר  "כי כאמרו: בגלות, ולא ישראל  בארץ

קורא". ה' אשר ובשרידים ה ', אמר  כאשר  פליטה תהיה 

רז"ל אמרו  דהנה לומר, אפשר המשיחועפ"ז ביאת דקודם
לקראת  לילך  שיזכו במשפחה ושנים בעיר אחד רק ישאר 

צדקנו  הספורנומשיח שכתב מה  דזהו וי "ל איזה. אשאיר
מהם, במשפחה,פאה  ושנים בעיר אחד  שישארו פי '


