
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ַקְּייָמא ְּבָכל ָרֵזי ְּדָחְכְמָתא, ְלָכל ִאיּנּון ַמְפְּתָחאן ְּדָחְכְמָתא ַקְייִמין ֵּביּה. 

ַהַחָּיה ַהּזֹו ְׁשָמּה יֹוִפיֵא''ל, ְוִהיא עֹוֶמֶדת ְּבָכל סֹודֹות ַהָחְכָמה, ְלָכל אֹוָתם 
ַמְפְּתחֹות ֶׁשל ַהָחְכָמה עֹוְמִדים ָּבּה. 

השמים  עצם  ההיכל  של  השר  הוא  המלאך  זה  הזוהר:  זיו  ]פירוש 
ונקרא גם כן "היכל זוהר" והרמ"ז זי"ע כתב כאן רמז שהשם "יופיא"ל" 

בגימטריה "קבלה", )וראה אור הזוהר([

ַהַחָּיה ַהּזֹו עֹוֶמֶדת ִלְתֹּבַע ָׂשָכר ֵמִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָלֵתת ְלָכל אֹוָתם 
ֶׁשרֹוְדִפים ַאַחר ַּבֲעֵלי ַהָחְכָמה, ַוֲאִפּלּו ִמָּכל ָאָדם ְולֹוְמֵדי ָחְכָמה ָלַדַעת ֶאת 
ִרּבֹוָנם, ְואֹותֹו ָׂשָכר ֶׁשּנֹוֵתן ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשרֹוְדִפים ַאַחר ַהָחְכָמה ְלַהִּכיר ֶאת 

ִרּבֹוָנם. 

ְׂשָרִפים  ַאְרָּבָעה  ַעל  יֹוֵצאת  ַהּזֹו  ַהַחָּיה  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ִמן  ָאָדם  ֶׁשְּכֶׁשּיֹוֵצא 
ֶׁשַּבַּצד  ַהֻחִּקים  ׁשֹוְמֵרי  אֹוָתם  ְלָכל  נֹוֶתֶנת  ְוֹלא  ְלָפָניו,  ְוָטָסה  ְמעֹוְפִפים 
ָרִפים ַהָּללּו  ָהַאֵחר ִלְקַרב ֵאָליו, ְוַכָּמה ֵהם ְׁשִליִחים ֶׁשל ָׁשלֹום ְסִביבֹו. ְוַהּׂשְ
ְּכֶׁשּנֹוְסִעים ְוִנְרִאים, ִנְכָנִעים אֹוָתם ְׂשָרִפים ְנָחִׁשים ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמאֹותֹו ָנָחׁש 

ֶׁשָּגַרם ָמֶות ְלָכל ָהעֹוָלם. 

ְוָאז ׁשֹוֶאֶלת  ַהַחָּיה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו עֹוֶמֶדת ְּכֶׁשְּנָׁשָמה עֹוָלה ּוַמִּגיָעה ֵאֶליָה, 
יג  אֹוָתּה ְּבסֹוד ַהָחְכָמה ֶׁשל ֲאדֹונֹו, ּוְכִפי אֹוָתּה ַהָחְכָמה ֶׁשָרַדף ַאֲחֶריָה ְוִהּׂשִ
אֹותֹו  ּדֹוִחים   - יג  ִהּׂשִ ְוֹלא  יג  ְלַהּׂשִ ָיֹכל  ְוִאם  ְׂשָכרֹו.  לֹו  נֹוְתִנים  ָּכְך   - )בה( 

בזיו  ]פירוש  ְּבבּוָׁשה.  ַהֵהיָכל  אֹותֹו  ַּתַחת  ְועֹוֶמֶדת  ִנְכֶנֶסת,  ְוֹלא  ַהחּוָצה, 
הזוהר: זה ההיכל של אותו המלאך יופיא"ל והוא ההיכל עצם השמים 
ֻּכָּלם  ָאז  ֶׁשַּתְחֶּתיָה,  ַהָּללּו  ָרִפים  ַהּׂשְ ַּכְנֵפיֶהם  ּוְכֶׁשְּמִריִמים  זוהר"[  "היכל 
ְוֹלא  ְועֹוֶמֶדת  ִנְׂשֶרֶפת,  ְוֹלא  ְוִנְׂשֶרֶפת  אֹוָתּה,  ְוׂשֹוְרִפים  ְּבַכְנֵפיֶהם  ַמִּכים 

עֹוֶמֶדת, ְוָכְך ִנּדֹוֵנית ְּבָכל יֹום, ְמִאיָרה ְוֹלא ְמִאיָרה. 

ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָׂשָכר ְּבאֹותֹו ָהעֹוָלם ְּכמֹו 
ָכר  ַלּׂשָ ִׁשעּור  ְוֵאין  ִרּבֹוָנם,  ִּבְכבֹוד  ְלִהְסַּתֵּכל  ַּבָחְכָמה  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  אֹוָתם 
ֶׁשל אֹוָתם ֶׁשּיֹוְדִעים ַהָחְכָמה ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְכבֹוד ִרּבֹוָנם. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם 
ָיִפיק  ְוָאָדם  ָחְכָמה  ָמָצא  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ג(  )משלי  ַהָּבא, ֶׁשָּכתּוב  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה 

ְּתבּוָנה. 

ִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכָמה זֹו ִּבְזַמן ֲעִלַּית ִנְׁשָמתֹו ְלַמְעָלה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו 
אֹותֹו  ּדֹוֶחה  ]יֹוִפיֵא"ל[  ַהָּגדֹול  ַהַּמְלָאְך  ֶזה  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה  ַּכָּמה 
ָרִפים ֲאֶׁשר ַּתְחָּתיו ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים אֹותֹו  ַלחּוץ ְוַהּׂשְ

ְּבַהְבֵלי ַּכְנֵפיֶהם ְוהּוא חֹוֵזר
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50יובל שנים של פעילות המערכה

מהן, ימנע לא  הלאוין כל שכן וכיון וכוחותיו, האדם איברי 
יהי' כאשר כי  וכו' עשה  מצות  וכן בו טומאתו אבר בכל  כי
המצות לקיים בטבעו יוליד  מהתיעוב וקדוש טהור האדם

עכלה "ק. תמיד,

רחמנאוכן שנאחזין  שמיד ביומו יום מדי מעיד החוש
הרגש מכל  מתרוקנין דבר הבעל של זו ברשת  ליצלן
תעמוד תחתיה  לבושו, את שינה לא אם ואף  קדושה של
בכשרות זהירות  כמו תורה  גופי  עוזבין לאט ולאט  הבהרת ,
הקהל מתוך שלימים בתים נאבדו וככה  ושבת , ותפלה

ליצלן. רחמנא

-והנה  אינטערנעט  - קאמפיוטער של  הנסיון
אחד גם שאין דבר הוא והמסתעף והסעליולע"ר
נקי הוא אם שאף נוגע הדבר אין לו כי  לומר שיוכל 
זרעו  זרע  או מזרעו  איזה שבאין  סוף  הללו בכלים משימוש

הללו. בכלים השתמשות לנסיון

ריחוקולשעבר מצד הן הנסיון משערי  מרחק קצת הי '
והן דממונא, או דגופא טירחא מצד והן מקום
אופן באיזה הדבר שיתגלה  חשש הי' כי  הבושה  מצד 
וכבר  וכהנה , ומאוו"י  הטיאטע "ר היתה העיקרי  דנסיון

פניכם על יראתו תהיה למען חז"ל  הבושה)אמרו לבלתי(זהו
להתרחק בידו היה שמים ירא  כל פנים כל ועל תחטאו.
היו  שהילדים  שכן וכל נסיון, צד  מכל  פרסאות  אלפי 

קפדנית . בשמירה  נשמרים

ננעלו  כמעט לו? יש  כפרה מה  כזה. רע  מעשה  עושה היה ולא
ושנים, ימים בזה  עצמו התמיד אם ובפרט תשובה, שערי  ממנו 
אף  חרון המביאים הם מנשוא, עוונו גדול בזה , שהורגל  עד 
לא  אם ובפרט בעולם, ומיתות מגיפות המביאים הם בעולם,
עוון  הוא כי  ערוה, על או זכר  על שבא עד  בזה, צמאונו הרוה

ה'. לפני פלילי 

 בגדים ילבש כיצד  וישתה? יאכל כיצד  ראשו ? ירום כיצד 
ורוחו נפשו לכלך בהם עליו, אשר הצואים  הבגדים  הרי נאים?
נשמתו וטנף הארץ, כל אדון מלפני  שהרחיקוהו עד ונשמתו ,

פיו? שחוק ימלא כיצד  ויגל ? ישמח כיצד  היקרה .

התשובה בפני העומד דבר  אי
יום נפשו בצום ויענה שחורים ילבש אלא תקנה, לו אין  ודאי 
חלבו  ונעכל ונשבר  נכנע שהוא  יראה עצמו שהוא עד יום, אחר
האלה, הנאצות אל  ישוב ולא והנאתו, תאותו ונתמעט ודמו 
וירא  ה' ישקיף עד  יום, בכל וילקה העפר, על וישב שק , וילבש 
ולא  להיטיב  ומרבה אלוקינו ה' הוא ורחום חנון כי השמים, מן
פשוטה וימינו  וחיה, מדרכו בשובו אם  כי  המת, במות חפץ
עוונותיהם על ומתחרטים לב  בכל  לשוב  הבאים  שבים לקבל 
דבר ואין לכסלה , עוד  ישוב ולא העפר, עד  ונאנח מר בלב

כאן. עד התשובה, בפני  העומד
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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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õאזנ אטם Łוהאי ,õל והתחìן äבכה ïניו  על ונפל  מאד, העŁיר Łהאי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹו çחרד 
ëŁעõל  ואמר, õתõא וק êל עליו ïניו  והעז äìëן.מõדñï äŁם äìë מ לקח  לא ם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל  õàל ונłא ה éנסת לבית üוהל Łנפ àפחי äìëמ העŁיר  Łהאי üְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהל
éי  הôרעמת, לי Łי ýעלי  ה éל אדõן  אôה  עõלם, Łל õ נõà ר' ואמר , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹה מים 
õתõא Łראיתי àא Łר áמäר, צâיק ה äא אלéסנâר רàי ŁהאיŁ הייתי ְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָסב äר
ועכŁו  áד õלה, àכäנה  ýלפני äמתêïל ועõמד ה õçם, רב äתפ êין àט êית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמע æף 
מ õסר  אני לכן ,ýôא Łלם õàל ואין àר ëאäת הéל עłõה Łה äא רõאה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאני 
וה áב äרה , הáד õלה ý יד ה éל äדעçŁ éדי äìëמ נקמתי את ôŁנקם למים âְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיני 
äמçד ומר , נ àŁר àלב äבכה  .'ý עלי אם éי  àרçה  äŁם על ôרעמת äŁם  לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאין 
סימן  ãל ואמר õôŁא אצל üל ôירא! 'אל :õל ואמר ה ìביא ä הçאל אליו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנגלה
,ãעלà Łàביל ãל אמר  Łני סימן וגם חמץ, õôŁוא הäא הïסח זה Łְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאכל

הéנסת'. לבית üהלŁ קדם àהéŁמה ה äïéרים àיõם áם  Łְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאכל
Łהאי üהל äמôן , מ fiא àאיזה לäק  לחäץ  אלéסנâר רàי ãעלà üהלŁכäְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ãעלàŁ õôŁא וסברה לעיל. הìזéרים ה íימנים ãל ואמר õôŁלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעŁיר 
לבב  äבט äב łàמחה  הע Łיר ü והל הñïד õן, õל והחזירה  הלכה  ותכף éן, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָצ äה 
ìŁתן  üאי õôŁא õל ס ïרה  õלבית אלéסנ âר  רàי  äכàŁא לŁלõם. õéְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלדר
רàי  אמר  אז הñïדõן, õל החזירה והיא לעיל הìזéרים הíימנים ְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעŁיר 
הäא õתâ והמיר üהל áמäר , רŁע Łהäא ה âבר נתïרסם éאŁר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאלéסנâר
האדם על üלסמ לעינים האדם יראה אל éן ועל וזכרם". Łמם י ëח ,õôŁְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹוא
Łהäא מי האדם יראה אêא éפנחס, łכר Łñ מבä זמרי  מעłה  ע łõה  Łְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהäא
áמ äר. צâיק  äזה אחרים Łל ממõן Łñמב õאינŁ àממõן , õצדקתà וע õמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצ âיק

õôעבõת  מלא ל àם  אבל éחסידים  ìŁראים  מאנŁים  זהיר ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהוי 
מן ב. והמר הðבäעין  מן ה åהר  âאינŁי: àפäמא מר áלא Łה äא äראה äְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָבõא

יחיד,"וצד àן רק õל והיה  áדõל, עŁיר זקן Łאי Łהיה  מעłה וŁמעôי ,"ýקת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
õלבנ וקרא למäת, ה åקן ימי äקרבçו הõçם, ויהי מאד . וחכם עינים יפה  àְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹח äר 
אõצרõת רב ממõן ý ל נõחל הנני àני, :õל ואמר õתõ מ קדם  õל וצ äה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹה àחäר
ýעצמ את ŁôŁמר  ,ýל מצäה ואני ,ýיç ח ימי éל טäב  éל  ýל çŁהיה  áְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹד õלõת
ה àרõçת, מæבע ח äץ הרàה  àחסידäת ע õסקים Łהëה אנŁים äמן ה ðבäעין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמן
וה åהר  àלàם, הן õôעב õת Łבע אבל חסידים  Łהן עצמם  את מראין  üé éְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָי 

ה åקן. Ł האי äמת ה çמים , éל טäב éל ýלזרעä ýל יהיה ואז ,"ýוצדקת" ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמן
àאŁר ג . מאד ôאר  יפת אחת ענçה  יתõמה àתäלה הàחäר  נłא üé ְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹואחר 

וחסידה  צנ äעה היתה õôŁוא õôŁאà łמח  הäfiìאין ואחר àעיניו , ŁçŁְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָרה 
לטçל  עëי õàאי :õôŁלא הàעל אמר Łנים  Łחמ õא ד' õכמä ,ãעלà àְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָעיני
אfiא ïן üאל לא :õôŁא õל ואמרה  הארץ , àטäב  לראõת äב וקים àְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹרחõבõת
מכŁילה  ואני àי  עיניהם äנôי אחרים אנŁים õא אחרים אנŁים אל ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעיני
אביו  צ äאת את וזכר  éצ âקת נראית היא אף õàלà ãעלà אמר אז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאõתם ,

יחידי. לäק õעצמà üוהל ְְְְְִִַַַַָָוŁתק ,
õביתà חדר לכל מפ ôח Łעłה ידעה לא  õôŁְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹא

וצ äה  üהל ה ëעłה  זה  אחר Łנה  חצי  õמé לעיל ה ìזéר Ł האי עłה  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמה 
חדר  לכל אחד מפ ôח ונתן מפôח õת Łני õביתàŁ החדרים לכל ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלעõłת
עõד õל ŁçŁ õôŁלא ה áיד ולא ,õלעצמ לקח אחד äמפôח  õôŁלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוחדר

ְֵַַמפôח.
סח õרõתד . לקנõת לëרחñים  üליל üצרי Łה äא õôŁלא ה àעל אמר ה õçם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָויהי

יíע ãעלàŁ סב äרה  היתה éי  õôŁא עłתה וכן  ,üרâל צידה õל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָו ôŁכין
הàע נסע õמחרת äליõם הארץ. éל  üדרé ãìëמüהלŁ סברה והיא ,ãìëמ ל ְְְְֳִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

לעיר  מחäץ  ïרסה חצי  äכŁהיה àערמה עłה  הàעל  אבל  לëרחñים. ã עלàְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אŁר  האïŁäיזא לבית אם éי õלבית Łב ולא לעיר  üוליל לäŁב לעגלõן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹצ äה 
ïתח  äפתח  õלבית העŁיר üהל êàילה  üŁ הח הáיע וכאŁר Łמה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאõרחים
Łהיתה  õôŁ א לחדר  àŁא עד לחדר מחדר üהל üé ואחר ,õביתà ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראõŁן
הäא ãעלàŁ האה äכŁראתה  æëàה, ãëע õŁכב היה  אחד  וערל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָיŁנה,

לרבנים תורה  דין ח'|כ תביעה

על  דולרים  מיליוני מקבלים הם כי הוא: לכך התשובה 
חכמים, עיני  יעוור והשוחד כי ההכשר, נאמנה תדעו  אז

רב להערב כולו  שייך הזה הצדיק  או המן הרב ארור והוא 
מגילההאמיתי במסכת שאיתא י "ב )כמו אומרים(דף לכן ,

ישראל בני את האכיל  הוא כי  לאבדי ביקש אשר  המן  ארור
על לגזור הכוח את לו היה כך ידי ועל אסורות , במאכלות 

קשות  גזירות בב"חהיהודים שכתוב וכמו סימן, חיים  (אורח 

לשונו:תר "ע ) שנהנו וזה לפי הגזירה עיקר  היתה בפורים
הגופים  את ולאבד להרוג עליהם נגזר כן  על מסעודתו,
איסור של  ומשתה  ושמחה איסור  של ושתי' מאכילה .שנהנו 

הוא  המן ולכן  כמנין ארור 502 בגימטריה כן גם שהוא
אםבשר, בפורים  רק זוכים ולזה בקל, הסימן לדעת כדי 

האמיתי , ה"המן" שהוא סוד יצא יין נכנס  יין, שותים
קשת. כמטחוי  מהם להתרחק הסודוצריכים יודעים ואם

הרב הוא מי ומיד תיכף יודעים 502 בגמטרי' בשר  כי  הזה
אחרא  מסטרא ושלום חס או  דקדושה מסטרא ולכן הזה ,

אם בזה תלוי הדת יסודי  כל  כי  יתבטלו לא הפורים ימי
שאינו דבר  ושלום חס או כשר כשר.אוכלים

ח ' תביעה
חז"ל  שאמרו כמו  בגללו, לאיבוד הלך  שלנו הפרנסה כל

בנח, וכתוב  חוקי , לחם  יא)הטריפני  ח ' אליו "וּת (בראשית בא 
בּ פיה  טרף זית עלה והנּ ה ערב לעת ק לּ וּ ג ה יּ וֹ נה כּ י נח ויּ דע 

מאכילים  כאשר  אבל  פרנסה, לשון שזה הארץ", מעל  הּמ ים
טרף, נהיה וּ מהּט רף  הפרנסה טרף  את מאבד  הוא  אז טריפות

הצה"ק  מוהר"ן וכתב ל"ז)בליקוטי :(תורה
יהודה, כרבי בוורידין הזהרו וזהו: הנפש... הוא  הדם כי

גם  שבדם. הנפש להעלות לכוין  השוחט וצריך  בגלגול, שבא 


לךג. שלח פרשת ע''ב )ובזוהר קס''ד  àרי ü(דף  קäד Łא ã יë ק אקרי רענן  זית מלéא, âוד  :ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
âכôיב, נב )הäא, àרי ã(תהלים מŁיחא מלéא âא זית, עלה .'õוג àבית רענן  éזית ואני  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

âכôיב, âנח , àיõמ õי âא  יõנה âרמיז äאיה וâא ח)âדוד. טרף (בראשית זית עלה  והìה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
äמק àלא ,ãיŁרי על âקçימא àפיה. àמה. .ãיליâ ליקרא  וחטף טרף זית , עלה ההäא àְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָפיה.

טרפה, ולא  טרף, âכôיב והאי  יõנה מהאי  ונצח.(אלא )יקר  חילא âעביד âא, éדכäרא  ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
àזמנא éדכäרא , äכתיב éנäק àא, éתיב יõנה , âאקרי  õá מ הäא, âכר יõנה  âרקיע, àְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָמתיבôא

יקר âא .(חסר)âמקàלא ְְְִַָָָ
éŁתäב הäא, üäרà Łõ דñה לפני  רענן זית נקרא ü לëה âוד הקודש] נב )[בלשון (תהלים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

àימי õז י õנה Łרמזה ä וזה âוד. àן הŁëיח  ü מל זה   זית עלה .'õ וג àבית רענן éזית ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָואני 
éŁתäב ח)נח, לכבõד õ,(בראשית  ונחטף  טרף זית עלה õתõ א àפיה. טרף זית עלה והìה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

טרפה, ולא טרף éתäב äמה  .õז מõçנה éבõד  äמקàל  ,õŁרא על  Łעõמדת àפיה. ëàְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה ?
יõנה (אלא ) ìŁקרא üõô מ הäא. זכר י õנה הרקיע  àי Łיבת äמנðח. חיל Łע łõה  הåה åéְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָכר

זה. éבõד ëŁק àל àזמן  éזכר וכתäב éנקבה , éְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָתäב 
על  לפרש, כאשרויש  רק  אבל לגאולה, רומז הוא בפיה טרף זית שעלי הדרש , דרך

אבל ישראל, לכנסת מהקב"ה קדוש שפע  שיש פרנסה לשון הטרף ואז כשירה השחיטה
ומעכב בגלותא , להשכינה  צער  ויש  השפע  את מעכב אז טריפה נעשה  כאשר ח "ו

הנ"ל . מוהר"ן בליקוטי כמבואר המשיח,



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ִּתְתְרמּּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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צד
בתודה קבלתי הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ובעיוני בספר רואים עד היכן 

האחריות הגדולה המוטלת על הש"ם וכול"הו.

ה' יעזרנו להרים קרן הכשרות ושלא נכשל בדבר הלכה.

)ברצוני לשאול אצלנו עובדים כמה שוחטים האם אפשר לקבל כמה ספרים אפילו 
בתשלום( ונשלח להם הספר, לדעתי יש בזה תועלת גדולה.

בכל הכבוד הרב י.א. גרשטנקורו רב מקומי קרית מלאכי

דברי  ממני  שומע  שהיה פעם בכל התקרה. עד קופץ  ואף בחדר ומדלג
ספר  בקדושת  הטומאה את להשביע  נאלצתי  לכן כך  עושה  היה ה'
מלאכים השבעת ככל זה ואין הקודש, בארון אלי קרוב שהיה תורה 
מלאכים להזכיר  גם או הטומאה ויוציא שיבוא  מלאך  להשביע  שאסור 
בקדושה משביעך אני להגיד: מותר אולם אסור  בודאי בשמותיהם
אלא להקיא, כרוצה פיו את הילד פער אז עשיתי, וזאת תורה שבספר
הקיא , ושם לכירה עד זחל אלא מיד, הטומאה את הקיא לא שהוא
כאחד לדבר החל  משנרגע בו . ואחזה אליו רצה אמו זאת כשראתה
היכן  אמו  את ושאל עתה  עד עמו היה מה כלל ידע לא הוא האדם.
המזוזה את  שינשק  בקשוהו הפתח אל וכשהגיע אלי  הובילוהו  הוא.

פעמים. שלוש נשקה והוא

לו.הילד עד שהייתי האחרון  המקרה לא  זה לחלוטין . הבריא הנ "ל
וגם המלאכים, שמות  בהזכרת  והנפלאות הניסים רבים
והן  ובתהילים  תפילה בסדורי הנמצאות תפילות אלא אינן הקמעות
שמבואר  כפי תורה בדברי כמרפא יהא שלא למען  יחדיו משולבות
הרופאים בעזרת הישועה באה שלעיתים כמו קע"ט. בסי' ביו "ד
אבר  השחתת עדיין אין ואם יחד ומרפא צרי מיני כמה המערבבים
בורא ב"ה ה ' שאין  מפני וזאת לקל . תודה רפואה  באה  אזי פנימי
קרה גם וזה המתים בתחיית רק  יהיה שזה חדש אבר לברוא חדשות

ואלישע. אליהו הנביאים בימי

רקהארכתי אלא מעשית קבלה לעשות חכם יכנס שלא כדי כאן  עד
שיש  תמידית  בתפילה כן גם הוא וקמיע בפה. בתפילה ירבה

רצון . בעת נענה להיות רבה תועלת בה


