
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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גליון מס'
18

ש הקדוש,  החיי האור  מסיי כ במזיד,ועל שרצי כשאוכלי זה כל
שהוא רק לשר בעצמו  ממש הנפש הופ לא בשוגג , כשאוכלי אבל
אכל שהוא כלל יודע  אינו  שכהוא אפילו  וזאת  ,ואטו טמא להיות  הופ

ביחד,איסור  כול הארצות שבכל כ דחוס כשהאויר היו במיוחד  ,
לשמורכמע  שרוצה מי כל   ולכ , מתולעי נקי שיהיה  אחד דבר ואי ט 

וישמר. יזהר שבאמת נפשו את
הקדוש  קכ "ח)בזוהר ד בחלב(שמות בשר  שאוכל שמי ע כתוב (חלב

ביחד ) זה הואבשר לפג וכי ילדיו, את ג אלא עצמו את רק  פוג אינו
לדורות השפעה .תהיה

רח"ל הדת העברת הוא  המרכזית ומטרה   הדברי כל סוד אבל
 חיי דברי  בשו"ת ז')וכמ"ש   סימ דעה יורה קלי (ח "א שוחטי ידי שעל

.זכר ואבד  ישראל מדת  שלימות מדינות בספריצאו שכתב  מה  ועיי
בפרדס שחיטה)טיול מערכת  ידי(ח"א  על  ג נתהוה  הציונות כח  כי

ישראל. אמוני  שלומי שנתפטמו טמא ובשר   הקלי השוחטי
בספר שראיתי נפלא דיבור אעתיק העני  ישראלולסיו קרסו)

כ"י) שמיני, ש פרשת כתב בשלימות. תשקצו )ואעתיקנו  אל וז"ל:(בד"ה 
אסורות  מאכלות ידי על ותיעוב  שיקו של זו בפרשה הדקדוקי הנה 
, בה  אארי ולא  התורה  במפרשי מבוארי  ה הלא  רבו כמו רבו
בבבא דחז"ל זה , לנושא הנוגעי עניני בכמה   מילי לאלקי עוד  אול

אתר)מציעא על ברש"י ג ממצרי ד (מובא ישראל הקב"ה  העלה לא אלמלי
 דיי אומות כשאר בשרצי מטמאי שאי בשביל הכיאלא וקשה  ,

דעה ביורה  מצינו ועוד כולה, התורה  כל כולל אסורות (סימ מאכלות
הוא פ"א ) וכ ,החיי שמיני)באור פרשת  בשוגג(סו ג אסורות דמאכלות

בכמה שדרשו לחז"ל מצינו שלישית, למה , וצ"ע הנפש,  מטמט
דדוקא תוס ' ופירש  ,צדיקי ידי  על  תקלה  מביא הקב"ה   שאי מקומות
מובא חז"ל דרשת ידוע  למה . וצ"ע דבר שאר ולא איסור במאכל

הכתוב על ממאכלותברש"י נבדלי את  א לי תהיו קדש  ואנשי
וחביריו נבוכדנצר של את לאו וא שלי  את הנ"לאסורות  כל וליישב  .

כרצונו, שלא דבר פינו יאמר שלא ויה "ר  הבריאה , בסדר קצת נעמיק
הפסוק על חז"ל במדרשי מבואר  יכפר. הטוב שכלברא ,בראשיתוד'

ראשית שנקראו ישראל בשביל נברא לשמירת העול נבראו וישראל ,
מזרע  איש  לכל שיתאפשר  נות הדי היה   כ  וא המצות,  וקיו התורה 
היתה  העול שבריאת  כיו ורגע, עת  בכל בוראו  מצות  לקיי ישראל
שעה אפילו ממצות יתבטלו   וא המצות, למע וישראל  ישראל,  למע
בראשית, במעשי  גרעו ומטיל לבטלה, יצאה  שעה  אותה  נמצא אחת,

הלזו. תמיה  ליישב נשברו כבר קולמסי המשך בעלון הבאוהרבה

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת וזאת הברכה  | י"ח תשרי | ד' חול המועד סוכות
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

50יובל שנים של פעילות המערכה

אשר  הדבר מן תסור "לא ואומר מצווח  שהכתוב כמו תורה  איסורי
שוה  וגזירה היקש דנין אנו שאין  ש"מ זה, בדין  שגג האיך לך", יגידו
לידו. שגגה של  מכשול ויאונה  התורה  בכל בקי  שיהי ' ואפשר כזאת.

שלישיתג) שיש :טענה למה לחוש  בקי שאינו  מי  צרי  הא

? מערערי

משורת הדבר לברר תורה של בפלפולה  עצמינו נכניס  לא הנה 
לבא רצונינו אולם אריכות. סובל והדבר מקומו כאן אין כי הלכה 
לכל חדא זו , לטענה מנוגדים גדולות  טענות שני וקצרה. אחרת בדרך

מעשה . ואנשי  ד' ליראי והשנית המון ,

ההורג מן יותר המחטיא גדול כי חז"ל לנו קבעו  הלא (רש"י ראשית ,

תצא ) כי  העיקר,פרשת הנשמות  ישראל אצל כי  חז"ל לנו הורו ובזה ,
היא והנשמה  וקדושתם, אמונתם עבור נפשם למסור ישראל ומחויבין
והאי  ליוצרו, בהן לעבוד בלבד  אומנות הכלי טפל, והגוף  נצחית

הטרקלין . בפני כפרוזדור עלמא

כי  לערער מערערים יבואו אם נכונה  בדעה  אחד  כל יתבונן וא"כ
כל ממש , למיתה  עד קשות ויחלה גופו  יסתכן  פלוני מאכל באכילת
אפילו  לצרה לו מה כי בתכלית פלוני דבר מאכילת  יתרחק  דעת  בר 
כי  פלוני בדרך תסע אל ויאמרו מגידים יבואו אם וכן  הספק. מצד
אל אחרים יאמרו  ולעומתם הדרך . על נפשות  הורגי קשים לסטים
לספק עצמו יכניס לא שכל בר כל לנסוע, תוכל אחריותנו ועל תדאג
זו, בדרך משפחתו קרובי ושאר בנותיו או בנו  ישלח  לא וגם סכנה

לשם. מהליכה אחרים גם ירחיק ועתו כחו וכפי

אפילו  חלב אכילת  חלב, בענין ממש הזה  הדבר כן  הלא כן  ואם
כמבואר  העליון , משורשו ונשמה  נפש  וכורת הלב מטמטם בשוגג

ואחרונים פ"א )בקדמונים סי' וש"א  ופר"ח פ"ד, ז"ל מהרמב"ן  הקדושה אגרת וגם (עי' .
ומעבירן  הטומאה לצד  ישראל נפשות מכניס  בשגגה העם כל כאשר

ישראל ז')מדת סימן דעה יורה ח"א חיים דברי שו"ת יזכה (עיין לא  ולעולם
הבא  לעולם גם אור שם)לראות עיין  ז ' פרק  העבודה ושורש יסוד  בספר .(כמבואר

ואומרים  מערערין  שיש בדבר גופו לפטם הנה יסור  פתי מי זה  ולפי
עד  ומורידו אדם של ונשמתו  רוחו  נפשו הממית המות  סם בו יש  כי

בנ נפש  יקח  ומי תחתי ', ממקור שאול נשמתן  ולכרות ובנותיו יו 
ספק. במקום אפילו העליון 

ומי  כרת , בשגגת  ובשוגג  בכרת, במזיד עונשו הלא  הגוף  בחלק  וגם
החלב  ניקור ענין  על ערעור ששמע  מי כי להעיד  וירד בשמים עלה
סוף  כל סוף והלא כשוגג, שנידון  בשר יאכילנו מי באמרו אזנו ואוטם
אחר  במעשים לפשפש הזמן שהגיע מעידין  יום שבכל מעשים
נחטפים  ילדים ואפילו שצעירים בפרק  בו כריתות עונשי של חטאת
בלא דינא דעביד  קוב "ה חשיד וכי ילדותם, בשחר פתאומי באופן
בזמן  היתר בו ולנהוג דבר כל על זכות לימודי לחפש הזמן ואין דינא,
נשארים  קטנים ילדים מחברתה. מרובה קללתו יום כל  כי שרואין 
ילדיהם  על בוכין  והורים מרירות בוכין עונה , ואין  אם או אב בלי 

לרע. טוב בין  להבחין  ידעו טרם המשך בעלון הבאשנחטפו 

המשך בעלון הבא

למ˜ום ‰ן בטבען ו‰ן במל‡כ˙ 
 ‰עבו„‰.

חל˜ ˘ני. לי˜וט מ„ברי ‰ר‡˘ונים 
 ıלב‡ר מ‰ ˘‡מרו רז"ל „‡חמי
 במחובר, ובענין זמן „חיוב ˘מיר‰
חל˜ ˘לי˘י. לי˜וט מפוס˜ים 

כ˙בו ב˜יˆור ל‰לכ‰ ‡חרונים ˘נ
למע˘‰ ומבי‡ים מנ‰‚י י˘ר‡ל 
בענין זמן ‰˜ˆיר‰ וחוב˙ ב˘מיר‰ 
ל‰ז‰ר מח˘˘ חמı על י„י 
‰‚˘מים ˘יר„ על ‰˙בו‡‰ בעו„ן 

 מחובר ל‡חר ˘נ‚מרו כל ˆרכן.
חל˜ רביעי. לי˜וט מ˘˘ים ספרי 
‰פוס˜ים ו˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ בענין 
‚˘מים ˘יר„ על ‰˙בו‡‰ בעו„ן 

ים מחובר ל˜ר˜ע ‡ם ‰ם כ˘ר
 למˆ˙ מˆו‰ ל‡כיל‰.

חל˜ חמי˘י. בירור ‡י טל יכול 
ל‰חמיı ‰חטים בעו„ן מחוברים 
ל˜ר˜ע, ובענין חטים ˘‰יו מ‚ולין 
ב˙חל˙ ‰ליל‰, ובענין זמן ˜ˆיר˙ 
‰חטים כ„י ˘י˙ייב˘ מ‰טל, 
ובענין ˘ינוי מר‡ו˙ ˘נמˆ‡ו על 

 חטים.
חל˜ ˘˘י. ˜יˆור ‰עול‰ מכל 
‰פוס˜ים ל‰לכ‰ למע˘‰, ובנו‚ע 

‡ו˙ ˘במ„ינ˙ינו בטבע ל‰מˆי
‚י„ול ו‰˙ייב˘ו˙ ‰חטים 
ו‰‚˘מים מˆוי בע˙ ‰˜ˆיר‰, וס„ר 
‰˜ˆיר‰ ˘נע˘‰ על י„י ˜‡מביין 

 מ‡˘ין, ומעל˙ ‰‰י„ור „˜ˆיר˙ י„.
חל˜ ˘ביעי. לי˜וט ממנ‰‚י וסיפורי 
ומכ˙בי ˆ„י˜ים בענין ˜ˆיר˙ 

 חטים ו˘מיר˙ן.
נס„ר ונכ˙ב בעז‰˘י"˙ ע"י ‰רב 

יין ‰‚‡ון רבי יע˜ב ˆבי ‚‡ל„˘ט
˘ליט"‡, ברו˜לין ניו י‡ר˜ ˘נ˙ 

 ˙˘ס"‰ לפ"˜.

 7מ„ריך לכ˘רו˙  ירחון „‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰לו˙
‰˜‰לו˙ „‰˙‡ח„ו˙ ירחון  13מ„ריך לכ˘רו˙  
‰˜‰לו˙ „‰˙‡ח„ו˙ ירחון  13מ„ריך לכ˘רו˙  

‡ 
 31מ„ריך לכ˘רו˙  ירחון „‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰לו˙
 26מ„ריך לכ˘רו˙ ירחון „‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰לו˙

 כולל-ירחון „‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰לו˙ 
בעניני  ובירורים „יונים, י„יעו˙

כ˘רו˙, ˜ונטרס כ"ז כרך ‰', יˆ‡ 
 –ל‡ור על י„י ווע„ ‰כ˘רו˙ ניסן 

 27מ„ריך לכ˘רו˙
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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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

 טו  

בעת הסכינים  את  פעם  אף בודק  אינו  המכשיר  הרב 
הוא  פחד  מרוב  במשרד  רק  יושב  הוא   השחיטה 

פגומים  חלפים  עם  שוחטים  מצא
ר 'נסענו מפורסמי שוחטי שני ע ביחד ג'רסי לניו 

 כבשי  ג יו באותו שחטו ש ,עגלי לשחוט ... ור' ...
סכיני  את לבדוק למשרד עלה ... הרב המכשיר  והבעל 
את  לבדוק ירד לא פע א הוא השחיטה בעת כי השחיטה,
... ר' הראשו השוחט של  הסכיני את  בדק הוא ,הסכיני
 מבי אינו  שהוא  לו השיב השוחט ,טובי היו לא  והסכיני
שלו הסכיני את  פוסלי כול , לרבני מזל לו  אי מדוע
הכי   הסכיני את לו  שיש אומרי השוחטי שכל בעוד
לא שזה קובע הוא תמיד הסכי על מסתכל וכשרב , יפי
 סכיני להכי יודע אינו שהוא  ידעו שהרבני  א ועל טוב,
מעבודתו.  פע א אותו העבירו לא  זאת בכל ,שצרי כפי

 טז 

הבעיות בשל  כבשים  לשחוט  רוצה  אינו  חרדי שוחט 
אחרי שוחטים  2  כזו  שבשחיטה  ושחטו הרבות  נסעו  ם 

יפי הייתי  סכיני לו היו אחר, שוחט  ע  מקו באותו
שלו הסכיני את בדקתי ,שמי ירא שוחט היה והוא  מאוד
טוב, אינו  שלו  שהסכי לו אמרתי אחת  פע השחיטה , בעת
לשחוט רצה לא  שוחט אותו ,העגלי את הטרי הוא ואז
ואז השחיטה, מהירות ובשל  הרבי החששות בשל כבשי
בכל  , אחרי שוחטי לשלוח נאלצו  ברירה  בדלית  הקצבי
 שהקצבי מה את לעשות  מוכני שהיו  כאלו פע

רח"ל .מבקשי

 יז 

למקום  מגיע המכשיר  הרב   ג 'רסי בניו  חרדית שחיטה 
אינו  המשגיח   הגרמות  עושה  שוחט   בשנה  פעם  רק 
יותר שהוא משוחט  מפחדים   השחיטה  מקום  בודק 

החדר מן  סודות  יגלה  הוא  שמא "חרד" מדי
אותוהייתי בשביל שחטו  שש קא. ... ב ג'רזי בניו 

תקופת  בכל שנה. או  שנה חצי בער  ש הייתי קצב.
אחת   פע רק המכשיר בעל הרב את ראיתי ש עבודתי 
 פני בודק היה ... ר' השוחט  .ש הנעשה את לבדוק בכדי

תויות  ש לבעל (בלומבעס)והיה קרא  הוא הריאות. על

עולמים. ולעולמי לעולם  ינתק לא אשר אנשים המשולש  אבל 
שלהם  ומוח לבם ומשם דמם, ונטמאו  טמאים בודאי  הללו 
שלהם  החיות ולכך והטמאות , האסורות במאכלות  נטמטם

ואפיקורסות למינות צוף נוטה נופת מתיקות  לקבל יכלו ולא ,
עליון. ומלך  עולם אלקי שכל  עפ"י הבנוים מאמרינו דברי
עליהם יבוא  פתאום  לחוץ, ויצאו פניהם והעיזו  והואיל
להם , עלתה  וכך להם. אשר וכל אותם  יכרתו  וכרות הכורת,
והרג גדול  מלך עליהם בא אשר עד מועטים ימים היו לא  כי

תוכן  ע"כ להם, אשר כל וביזז  דבריו .אותם

בסיטונות ברשתו ללכוד היצה"ר ערמת  היצה "ר ד . דהנה :
לכל  הולך ואינו לעבודתו  מרווח יותר דרך  לו בחר  בעוה "ר
הולך אם כי  מיוחדת עבירה  כל על  להסיתו בפרט ואחד אחד
ומסית בשר ישראל בני יאכלו  משם אשר המטבחיים לבית
וטריפות נבילות ח"ו להאכיל הקצב  את או השוחט את
לבם את מטמטם  הנו"ט כי העיר  כל  בידו לו יש וממילא

ברשתו  העיר כל את ללכוד לו  בנקל  פ 'וממילא יחזקאל (כנסת

ל"ו ) ל"ד , ח', או ' וע"ע קודש, ואנשי עה"כ .משפטים

המשך בעלון הבא
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

וז"ל יעב"ץ אבות פרק ב' משנה ו', מי שאינו נכנס במחלוקת על 
המתיצבים על דרך לא טוב אינו חושש לעלבון קונו ואינו נכנס 

לגדר אנשים, עכ"ל.
היהדות בכל תפוצות ישראל היתה רגישה ביותר לאיסור והיתר. 
תחת  היו  והקצב  השו"ב  הבשר.  כשרות  על  זהירים  היו  תמיד 
עלתה  לא  דין  הבית  וחברי  דהעיר,  בד"ץ  של  קפדנית  השגחה 
על דעתם כלל לקבל איזה שכר עבור הוראותיהם, כמו דאיפסק 
הלכתא ביו"ד סימן י"ח "שאסור לרב המורה לקבל שום שכר כי 
אם לטעום כדי לברר הוראתו" )"ז"א שאסור לרב לקבל שום שכר, כי אם יקבל 
כדי  מהבשר  לטעום  לו  מותר  רק  איסור.  דבר  אפילו  להכשיר  יטנו  לבו  הכשרו  על  שכר  שום 

שהשואל יראה שהוא ג"כ טועם מהבשר ולא יחשוב שהרב התיר לו רק מטעם הפסד מרובה או 

שעת הדחק, ועיין תבואות שור סימן י"ח(. ובכל בתי ישראל היו נוהגים שהיו 

בשמ"ח,  כמבואר  להשו"ב  סכינים  בודקים  שהיו  משגיחים  שני 
ובספרי וזבחת כאשר צויתיך ביארתי הענין באריכות גדול, ועיין 
עוד בספרי שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ב"ח, ובספרי שו"ת 

המשך בעלון הבאזבחו זבחי צדק.

ְּ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

סימון 'קראי'. צילום: 
הרבנות הראשית

)שני(,  היום  נלכד  משאית  נהג 
עופות  לשווק  מנסה  כשהוא 
העופות  באשקלון.  כשרים  לא 

נשאו עליהם סימון שעליו נכתב "כשר בהשגחת העדה 
הקראית העולמית". 

אך  טרפות  הם  הקראי  המנהג  לפי  שנשחטו  עופות 
בתעודת המשלוח של כלל הסחורה נכתב "כשר בהשגחת 

רב העיר לוד". 

פריקת  את  מנעו  באשקלון  המקומית  הרבנות  מפקחי 
את  צילמו  מכן  לאחר  הכשרים  באטליזים  הסחורה 
)תוכנת  הווטסאפ  והפיצו את פרטיה בקבוצת  המשאית 
מסרים מיידיים בבטלפון הסלולרי( של עובדי הכשרות במחוז 

הדרום, המנוהלת על-ידי היחידה הארצית לאכיפת חוק 
איסור הונאה בכשרות. 

זמן קצר לאחר מכן ניסה נהג המשאית לפרוק סחורה 
במועצה  הכשרות  מחלקת  ראש  אולם  נתיבות,  בעיר 
הדתית, אשר תודרך מראש באמצעות קבוצת הוואטסאפ, 

מנע את פריקת הסחורה בעסקים הכשרים בעירו. 

נמסר  הראשית  הרבנות  מן 
בפרשה  המעורבים  נגד  כי 

יינקטו אמצעים כחוק. 

הארצית  היחידה  ראש 
לאכיפת חוק איסור הונאה 
אמר  יוחאי,  רפי  בכשרות, 

כי "מדהים לראות בקבוצות הווטסאפ דיונים הלכתיים 
העולים מאנשים מהשטח, ומשלבים הלכה ומעשה".

בשר טרף שהוצג ככשר נמצא בסטקיית 
ואיטליז טיב הבשר
"במקום  הראשית:  הרבנות 

נתפס בשר טרף, אשר מקורו 

אל-פאחם,  באום  היתר  בין 

שהוצג ככשר. מי שרכש בשר 

במקום מתבקש לעשות שאלת 

רב כיצד להכשיר את כליו".
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ברכת כ"ק מרן האדמו"ר מטאש שליט"א על ספרי הזוהר הקדוש

לפני  נסעתי  הזוה"ק,  על  הקודש  עבודת  להתחיל  בדעתי  כשהיה 
שאני  לו  וסיפרתי  שליט"א,  מטאש  האדמו"ר  מרן  לכ"ק  השנה  ראש 
משתוקק מאוד ומרגיש שאם אדפיס את ספר הזוהר מחולק לקטעים 
בוודאי  הקדוש,  זוהר  ללמוד  ישראל  עם  כל  ויתחילו  ביאור,  עם 
ממש. בקרוב  שלימה  להגאולה  ונזכה  בתשובה,  יחזרו  העם  שכל 
רבינו הקדוש מטאש אמר זה דבר גדול וקדוש מאוד והשי"ת יעזור לך, 
ואתן לך סכום הגון שיהיה לי גם כן חלק בזה, ותתחיל תיכף בהעבודה, 
כי הרשב"י קבע כבר "בדא יפקון מן גלותא ברחמי", העטרת צבי פרשת 
בהעלותך כותב מי שלא ראה אור ספר הזהר לא ראה אור מימיו. ובנוצר 
חסד על מסכת אבות כתב, לו עמי שומע לי, בדור הרע הזה שהמינות 
גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזהר והתיקונים להגות 
בה, והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים. ובשלחן הטהור )סימן 
זהר.  גמרא,  משניות,  ללמד  עצמו  יקבע  התפלה  קודם  ב'(:  אות  צ"ג 
ולא יתפלל עד שילמד בזהר הקדוש הן רב הן מעט. וסיפר לי הסיפור 
איך שנתקרב המגיד ממעזריטש זי"ע להבעל שם טוב, )ע"י לימוד עץ 
חיים(, ועוד כמה דברים נפלאים, )ואכמ"ל( ובירך אותי שאזכה לברך 

על המוגמר, ואביא לו הספרים כשיצא לאור בעזהי"ת.


