
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

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
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הנ"ל פוסק שעל מאכלות אסורות אסור לברך
קדושים תהיו כתב הרמב"ם ז"ל )בפ' קדושים( לקדש עצמו במותר לו, ולא 
וא' מהם  ולשום מעצור לכל דברי הרשות,  נבל ברשות התורה,  להיות 
המבואר בכתוב, כל עמל אדם לפיהו, האכילה ושתי', יתירה, אשר מכלה 
הנשמה,  ומכלה  ב'(,  הלכה  ד'  פרק  דיעות  )הלכות  ז"ל  הרמב"ם  שכתב  כמו  הגוף 
להיות  לא  אולם  ותעניתים,  לסיגופים  כח  בנו  ואין  חלש  הדור  ובודאי 
מזוללי בשר ומסובאי יין בלא הגבול הראוי, ודבר זה הגורם להיות נכשל 
מין  כל  לאכול  שצריך  חיוב  כחוק  נעשה  האסורות,  ושתיות  במאכלות 
מאכל שישנו בעולם, וממילא אפילו אין הכשרות ברור, פקוח נפש דוחה 
איזה  יש  אם  רק  חקירות,  הרבה  עושין  אנו  אין  שבתורה,  איסורין  כל 
פיתקא באותיות של קודש כבר הוא בחזקת כשר לנפש היפה, וכן אם 
יש איזה סוחר או עד כבר הותר הכל, והאמת שבלתי ידיעה ברורה על 
כל הנכנס לפה שהוא כשר, אז על פי רוב אי אפשר להמלט מלהכשל 
חרדי,  הוראה  למורה  לשאול  והחיוב  ליצלן,  רחמנא  אסורות  במאכלות 
ותלמיד חכם אמיתי, בכל מאכל האם אפשר לסמוך על כשרות דבר זה 
או לא, וכן אצל שמחות וחתונות לידע בבירור גמור מהו זה ועל מה זה, 
מין  לאכול מכל  וזרעו  להרגיל עצמו  צריך  לא  ואפילו אם באמת כשר 
ומין המתרגש ובא לעולם בתענוגים, שבזה עצמו מחליש הנשמה ומחליש 
הגוף, ומדחי אל דחי חלילה וחס אנו יוצאים לבקש לימודנו, בכל מיני 
מאכל, ומן ההיתר אנו באים חלילה וחס לאיסור, ושמת סכין בלועך אם 

בעל נפש אתה אמר החכם מכל אדם )משלי כג(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת משפטים | כג שבט

1
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ממיטב נגוני מירון
ספורי רבי שמעון בר יוחאי

מאת הגה"צ המקובל רבי שלום יהודה גראס שליט"א
נשיא מפעל הזוהר העולמי

מעלת לימוד הזוה"ק

יצא לאור  ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
נחל לכיש 24/8 עיה"ק בית שמש

טל: 054-8436784



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים
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שכיסו ומי  או בפומבי, נתגלו שלא דברים עוד יודע
קודם היה ומה  הנכסף. הכסף מאהבת או מיראה  אותן
גרוע. הרבה יותר עוד היה הסינסינטי , הכלוב שהביאו

תלויה באוירטז ששחיטה הראש החזיקו שגויים ,

תורה טז) והדעת  תש "כ, בשנת שנת אלול לאור שיצא קו"ק  ראה 
ונתפרסם  "המאור", תורני ביחון  אז נדפס ז"ל סילבער ר"א  הרה"ג של

הרבנים. אגודת ע "י ג"כ בשעתו

קורא קול   יח מכתב
גאוני  כמלאכים, ראשונים קמאי, רבנן  דגזור דאורייתא גזירה דא 

זיע "א שלפנינו הדור וצדיקי

תש"כ אלול

שליט"א הרה "ג  לכבוד

שוחטים  ג' לפני ובאו בברוקלין, רב  ואני  היות כי  בזה  לעורר באתי
תלוי' שחיטה  ששוחטים השחיטה, מעשה  שהולך  איך לי וסיפרו
וכידוע וכו', אותם ותולים הבהמות  רגלי על שרשרת  ששמים דהיינו
שהי' זצ "ל  הרידב "ז הצדיקים הגאונים הזאת השחיטה נגד יצאו

גדול הגאון מומחה  הזאת  השחיטה על ג"כ עורר ואח"כ בשחיטה,
בזה  באתי כן על הרבנים, אגודת  ראש  שליט "א, סילבער אליעזר רבי
שמעתי  כי הזאת השחיטה  נגד  חוצץ  שיצאו הרבנים את לעורר
אונגארין, יוצאי החרדים האנשים כל בשר קונים הזאת שמהשחיטה
על הזאת  בשחיטה עוברים השוחט לי  שסיפר וכפי  מהשואה, שניצלו
ושנה  כעבר נעשים פרנסתם מפני והשוחטים שחיטה , הל' החמש  כל
סי' יו"ד  בשו"ע כמבואר לו  יגיד מקלו וממילא כהיתר, להם ונעשה

עיי"ש. י "ז

שאמרו  המכשירים להרבנים בלבלו שהשוחטים איך לי סיפר עוד
הזאת והשחיטה  מדבר , שהוא  מה  יודע אינו סילבער הרב  כי  להם
מפחדים  לא  כי מיוראפ, טובה  יותר הרבה  הברית  בארצות  כאן 

כלל. מהבהמות 

אינם  אמת, אמנם אך מהבהמות , מפחדים שאינם אמת זה אמנם
ולאחר  ששחטו, שחיטה כל על דו"ח  ליתן שיצטרכו גם מפחדים
אותי  עשיתם למה ויטענו  הבהמות כל יבואו שנה , ועשרים מאה

וכו'. טריפה,

כסף, בצע עבור יתמכרו מיוראפ  שניצלו שרבנים בושה לאותה אוי
בצפון, שחיטתן קדשים קדשי הקדושים בספרים כבר מובא  וע"ז

בצפון  הרע היצר אותם שוחטים קדושים שהם אלו צפוןשאפילו (כסף ,

יאתה) מדייטשלאנד מזהב שיצאו אלו קדשים קדשי יותר ואפ"ל .
שיוכלו  נשארו  ואלו השם, קידוש על למליונים קדושים שנהרגו
אלא תקנו, שלא זה  די לא  לכבתחילה, להחזירו  ישראל הכלל לבנות
נבילות ספיקי  הפליטה משארית שניצלו ליהודים שנותנים שקלקלו,

רח"ל. וטריפות
המשך בעלון הבא
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יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!

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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

באה  והרבנית מאחר לעשות מה יודע אינו כי  לו, ואמר 
"כשר עליהם  שכתבו כרוב  קרטוני שני עם  היום  הביתה 
פב "פ  בהשגחת המהדרין" מן למהדרין  קרויט געקליבן 

כזה  כרוב  קנית שאת  קרה איך  אותה  שאלתי  ???ואני 
מתולעים  בדיקה צריך הזה הכרוב  הרבניתא הלא  ואז  ?

וכי השגחה, זה על נותן שאפראן של רבה  כי לי , השיבה
לדעת  מבקש רבינו  ולכן איד ", ב "דער  במפורש כתוב  כך 
של  רבה השיב זה  ועל  כך, על  לומר  לרב  יש  מה

שלאשאפראן: ובודאי השגחה שום  נותן אינני אני ח"ו
כרוב !!!על 

הכרוב על המאבק 

לשמוע  רוצה אינה  הרבנית שרעייתו לו  הסביר רבינו 
ב "דער במפורש  זאת תראה לא שהיא  עד כך על  כלל

אמת  אינו שזה לשאול איד" ללכת רוצה לא אפילו היא !
רק  זהו  אומר שאני  מה  שכל טוענת  היא  כי  הרב, את
מדי מחמיר  הוא  וכי  כרוב, קצת לה מפרגן  שאינני בגלל 
אבל  מבינה , עוד היא בסימילאק כשמדובר בשבילה .

טריפה  לומר  יכול אני  איך  כשר, אומר רבנים  ???כש-21

לו יספרו שכולם אברכים של  קבוצה  רבינו ארגן כך
יר"ש  יהודי היה שאפראן  של  ורבה ומאחר  דומה, סיפור 
ב "דער מודעה פרסם הוא שבועות כמה  לאחר באמת ,
שהכרוב  אמר  לא  מעולם הוא  כי מודיע  הוא שבה איד "
לסמוך  שניתן רב הוא  רב  שאותו רק כתב הוא אלא כשר ,
נמצא  הוא וכי כשר שהכרוב  יחשוב שמישהו וח "ו עליו,

אחריותו. תחת 

אך  הרבנים, לכל  עשו תרגיל  אותו שאת  היה  מעניין
האמת . את  לפרסם רצה לא אחד אף 

זצ "ל  וואידיסלאוו  של  לרבה  פעם קרא נ "י  .... הר"ר
לכתוב  יכול הוא איך  הכרוב בענין אותו  שאל והוא

כשר מוואידיסלאוושהכרוב הרב לו  השיב  זה  ועל ?
בצורה  בדוק  להיות  יכול  לא שהכרוב טוב יודע שהוא 

טעמים : מכמה כשרה

במכונה  אותו שחתכו  לראות ניתן  הכרוב על .1
מי גם לראות  אחד  כל יכול זאת  את  שלמים , כשהיו 

קצת . רק שמבין 

הכרוב  של  האחרות החתיכות את לראות  גם ניתן .2
אחרת . נראים  שהם  איך

כמה  לראות שחייבים  הוא ביותר החשוב הדבר  .3
עולה  כמה  חבילה, עולה  כמה כרוב , חבילת  עולה 
חבילה  שבודקים עד  לקחת צריך  זמן  וכמה העבודה ,

סנט  95 מאשר יותר  לא  עולה  כולה והחבילה ?אחת,

השוחטי על החסידי מנהיגי סמכו לא , מאיד
כוונות ע שישחטו ,משלה שוחטי ורצו ,הכלליי
בבהמה המגולגלת הנשמה את  לתק כדי  קבלה , פי  על

לעיל. כאמור ,לתיקו וזקוקה  עו או

המו מהשבתאיגודל החסידי של והפחד  רא
בספר  .שוני מסיפורי לראות אפשר והפראנקיסטי

כתב: קמד באות  הבעש"ט" "שבחי

ש הבעל שלח  שפע דקהלתינו, מהרב "שמעתי 
כת מ הוא שלו שהשוחט בוטשאטש, להודיע טוב
לאחר  כי  טריפות מאכילו והוא שמו, ימח צבי  שבתי
בו  עושה  הסכי את דבוטשאטש להרב מראה שהשוחט

קורנס  על  בסכי שמכה פגימות, כדי (פטיש)השוחט
היה ". וכ מבוטשאטש  הרב אחריו ובדק לפגמו,

הבעש"ט, לפני השוחט התוודה אחרת , בקהילה
הבהמה. של  הריאה  את בדק לא שמעול

נורא: מעשה  מסופר רז, אות  הבעש"ט" "שבטי  בספר

הרב  אצל  נתאכס טוב,  ש הבעל בנסיעת אחת פע
מהקהילה הרב אמר שבת. ש שיהיה  דעת  על דקהילה
גדול איש  כי טוב ש להבעל  לכבד  אי תדעי לאשתו :
קנינו הלוא הרב: לבעלה  אשתו אמרה הוא.  ומפורס
לכבוד טוב נתח כל מה נבחור בשר ,  הש בעזרת 
וממש ,כלו מצאה  לא הבשר לראות כשהלכה  האורח .
לראות לשכנתה והלכה  זה , מחמת  בקרבה  לבה נשבר
וג טוב, ש הבעל עבור בשר ממנה ללוות תוכל  אולי
לשני' ג והלכה  הכינה , מאשר כלו מצאה  לא שכנתה
אצל  פתאו נעל למה  ידעו ולא  . כלו מצאו ולא
הבעל יכשל שלא מהשמי זה היה  וכנראה  הבשר כול
לעשות מה  בעלה , ע  ותתיע .כדלהל בבשר טוב ש
כ  בתו והנה לשבת. טוב ש הבעל עבור  בשר שיהיה 
לו וקראו ,החלו לפני  עובר דמתא השוחט והנה  ראתה 
עלי ', עבר אשר מכל  לבה  צרת  האשה לו ותספר
.מקו  בשו בשר מצאה לא וג בשר, אצלה שנעל
שעות שלש  או  שתי זה  הלוא השוחט: ויאמר
מהבשר  לשבת  לכ ואביא וטוב ,  ר בקר ב ששחטתי
 ויע השוחט, דברי טוב ש הבעל  ששחטתי.וישמע הזה 
לאכול מאוד אוהב אני  להשוחט: ויאמר טוב ש הבעל
בשלימות , הראש   לכא שיביא  לו אפשר א הראש 
ויק הדבר. טוב השוחט: ויאמר . בכא אותו וינקר
הרב. לבית  הראש  את  ויביא בזריזות  ויל השוחט



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

121. מכתב לה: מכתב גלוי לרבנים ומו"צ בערי אנגלי'
122. אסור לשוחט להיות תחת לחץ ופיקוח של נכרים

ְּ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

ֲעֵרי  ַעל ׁשַ ל ּבַ ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ִמְכּתַ
ֲעֵרי ְזבּול י"ד  ר ִסְפֵרי ׁשַ ִליָט"א ָהַרב ְזבּולּון ַהְמּבּוְרֶגר  ְמַחּבֵ ְזבּול ׁשְ
ַלִים תובב"א ב"ה כ"ג ֲאָדר  ְכַתב ָיד, בעיה"ק ְירּוׁשָ "ס ּבִ ֲחָלִקים ְוׁשַ

ַלִים ּתֹוְבָב"א תש"ע פעיה"ק ְירּוׁשָ

ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָהאְלִמין  ֲאַּב"ד  ַהְמֻפְרָסם  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִהֵּנה 
ַוֲהָפַצת  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְּבִלּמּוד  ָהעֹוֵסק  ְׁשִליָט"א  ְגָראס  ְיהּוָדה 
ֵמעֹוָלם  הּוא  ֶׁשַהֹּזַהר  ְוָידּוַע  ָּבַרִּבים,  ִלּמּוד  ֶּדֶרְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר 
ְועֹוָלם  ָהֲאִריַז"ל ְמבֹוָאר ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ֲעִׂשָּיה  ּוְבִכְתֵבי  ָהֲאִצילּות, 
ְיִציָרה ְועֹוָלם ַהְּבִריָאה ְועֹוָלם ֲאִצילּות, ּוִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוש 
זֹוֶכה ְלעֹוָלם ָהֲאִצילּות, ְוָידּוַע ֶׁשֵּיׁש ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה, ּוִמי ֶׁשַרק 
ֶׁשּלֹוֵמד  ּוִמי  ְּבְּנָׁשָמה  ְוֹלא  רּוַח  ְּבֶנֶפׁש  זֹוֶכה  הּוא  ִנְגֶלה  לֹוֵמד 
ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש זֹוֶכה ְלַקֵּבל ְנָׁשָמה ֵמעֹוָלם ֲאִצילּות, ּוְלַאַחר ֵמָאה 
ְנָׁשָמה  ּוְלַקֵּבל  ְמֹאד  ְמֹאד  ֶעְליֹון  ְּבעֹוָלם  ֵליֵׁשב  זֹוֶכה  ְוֶעְׂשִרים 
ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ְיֵדי  ַעל  ִנְתַחֵּבר  ַהָּקדֹוׁש  ְוַהֹּזַהר  ְּגבֹוָהה, 
ִלְלֹמד ָּכל יֹום  ָצִריְך  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  יֹוַחאי זיע"א,  ִׁשְמעֹון ַּבר 
חּוץ ִמִּלּמּוד ַהִּנְגֶלה ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַגם ָחׁשּוב ְמֹאד ִלָּכֵנס ְּבּתֹוַרת 
ְוֶזה  ַהַּכָוונֹות,  ְוַׁשַער  ַחִּיים  ֵעץ  ֵסֶפר  ָהֲאִריַז"ל  ִּכְתֵבי  ָהֲאִריַז"ל 
ִּכְתֵבי  ְּבָכל  ָּבִקי  ֶׁשְּיֵהא  ְמקּוָּבל  ַר"מ  ִעם  ַּדְוָקא  ִלְלּמֹוד  ְצִריִכים 
ָהֲאִריַז"ל, ְוֶזה ְמָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ּוְלָכְך ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד ְמֹאד ָעָׂשה 
ִׁשיעּוִרים  ּוֵמִקים  ְּבַרִּבים  ַהֹּזַהר  ּתֹוַרת  ֶׁשַּמְרִּביץ  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון 
ְּבַרִּבים ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ּוְׂשָכרֹו ָּגדֹול ְמֹאד, ּוְלָכְך ִמְצָוה ְּגדֹוָלה 
ַרִּבי  ָהֱאֹלֵקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ּוְזכּותֹו  ַהֶּזה,  ָהַרִּבים  ַהִּזּכּוי  ַעל  ְלַחְּזקֹו 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָיֵגן ָעָליו ְוַעל ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוְלָכל ָהעֹוְזִרים לֹו.

 ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלַמַען ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה:
ָהַרב ְזבּולּון ַהְמּבּוְרֶגר, ְמַחֵּבר ִסְפֵרי ַׁשֲעֵרי ְזבּול י"ד ֲחָלִקים

הקדושים  כל ולכן ציון ", בנות צואת את ה' רחץ "אם
בתורה. בעוסקו אף ממנו מתרחקים העליונים

ומצינו שניהם  כי ולאחיתופל, לדואג תורה עמדה שלא 
דורשים  שהיו פי על  אף הבא, לעולם חלק להם אין
מביא  התשובה ועיקר באויר, פורח במגדל הלכות מאות כמה 

לשונו. כאן  עד ומעשים , תורה  לידי

כח  מוסיף  רשע והוא  עושה שאדם  המעשים כל
לימודו על נענש  והוא בקליפה

האר"י יותר בכתבי וכן מהימנא  ברעיה איתא  אמרו, מכך
עושה  שהאדם המעשים כל הלבבות: ובחובת זלה"ה
כח מוסיף שאינו  די לא רשע, והוא לומד שהוא והתורה
על ונענש בקליפה, כח מוסיף גם אף אלא בקדושה, ואומץ 
משפיע הוא הקליפה תוך נמצא שהרשע מאחר כי  לימודו,
וכמו  רצויה, תפילתו אין כראוי שב  לא אם  וגם הקליפה , אל
מעיינו  יומא פלגי עד בתעניתא אביי אמר  בגמרא: שכתוב 
ומפטרי  קרי דיומא  ריבעא דיומא ומפלגי דמתא במילי
כתב גם  וכו'. ס"ד לא אנא ואיפך רחמי בעי דיומא ורבעיא
אין  דברים ז ' בשביל  גאון: סעדיה  ר' בשם "חרדים" בספר
ולא  עוונותיו גברו אשר מהם , ואחד נשמעת האדם תפילת

ביניכם ". מבדילים "עוונותיכם שנאמר: תשובה  עשה

מהדין ינצל ושלא  התשובה, אל המביאים דברים קצת 
תשובה ידי  על אם  כי והנורא  הגדול

נביא וקודם ומהותה  איכותה  התשובה  דרכי שנבאר
מ מעט התשובה.תחילה  אל המביאים הדברים  ן 

מעשיו בספרי  רוע שידע מהם, ואחת דברים ז' מביא
כי  והנורא, הגדול מדין  ינצל שלא וידע וחטאיו,
נחמתי  שובי אחרי "כי שכתוב : כמו  תשובה , ידי על  אם 
שמה  יחשוב  שמא כן לא  דאם ירך", על  ספקתי הודעי ואחרי
"נחפשה  השלום: עליו ירמיה, אמר וכן  חטא, אינו  שעשה
שקודם  מבואר , הרי  ה '" אל ונשובה ונחקורה  דרכינו
וחקירה  מעשים  פשפוש  תחילה  צריך תשובה שיעשה
ב' שאמרו ומה תשובה, יעשה מה על שידע כדי  עליהם ,
אם  בגמרא: רבא שאמר מה נקדים  וחקור", "חפוש לשונות :
משמע, במעשיו. יפשפש   עליו באים  שיסורים  אדם  ראה
שיעשה  כדי  לחוטא, יסורים שולח הוא ברוך שהקדוש
הוא  וכן עוון , בלא יסורים אין  בגמרא: אמרו וכן תשובה,
ליה, מבעי ' ידע או  חטאתו  אליו הודע או שאמרו: מה בזוהר ,
דחב חובה נש לבר לאודעי ליה  פקיד הוא בריך קודשא  אלא
וקשה  תעבותיה ", את  ירושלים  "הודע שאמרו: כמו בדינא,
פרש  להאבידו" פניו אל לשונאיו  "ומשלם כתוב : הלא


