
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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

אחתתּ מימה . שעה  לימוד הבנה, בלי  בעלמא  בגירסא קבלה הלומד  שגם ל' בתיקון  שם (עיין ְ◌ִ◌ָ◌
התורה ) פשטי  בלימוד  ימים חודש כמו .נחשב

אלףאלה:ט . מעשׂ ר יוֹ תר שׁ וה הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר אחד שׁ עה אמת זה האם ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
חדשׁ ים? שׁ לשׁ  היּ וֹ ם כּ ל גּ מרא שׁ לּ וֹ מדים ◌ִ◌ָ◌ֳֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאברכים

.35-36בה: מספּ ר הזּ וֹ הר אוֹ ר ועלוֹ ן שׁ עה, שׁ ל ערכּ הּ  ראה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מיּ מיו?אלה:י . מאוֹ רוֹ ת ראה לא זוֹ הר לוֹ מד שׁ אינוֹ  שׁ מּ י נכוֹ ן זה האם ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׁ ל"הבה: למפעלראה תפנה – 154 דף הזוהר אור בספר מועתק ראׁש וֹ ן, (מאמר ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הספרים ) בחינם לקבל .הזוהר

תּ וֹ רהאלה:יא. לוֹ מד הוּ א האם זוֹ הר, ללמד אוֹ מר אינוֹ  שׁ לּ י הרב אם ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
זה? את אוֹ מר מי רב? מערב הוּ א האם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלשׁ מהּ ?

זי"עבה: ויטאל חיּ ים הרב מוֹ רנוּ  בּ הקדּ מת ההק דּ מוֹ ת)ראה ׁש ער ...(על ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ א. לא דּ וד בּ ן ועדין הקּ צּ ין כּ ל זכר וֹ נם וכלוּ  רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  א ׁש ר את ונוֹ דע ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
את וא ּת נה  בּ ימיו . נחרב כּ א לּ וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש לּ א  דּ וֹ ר כּ ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

ו  לחקר בּ ן ּפ ני  בּ א  לא  וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנ וּ . קצּ נוּ   נּ תאר מה  ועל זּ ה מה לדעת  ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌
התּ קּ וּ נים יׁש י . מספר  דּ וי... ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה לי אוֹ ן  דּ ףוּ מצאתי ל' (תּ קּ וּ ן ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌

דּ עבדי......ע"ז:) הוּ א לגרמייהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל  הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  ויּ זכּ וֹ ר וכל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ישׁ וּ ב ולא   הוֹ ל ר וּ ח המּ ה בשׂ ר  לט )כּ י עח וי(תּ הלּ ים משׁ יח, שׁ ל רוּ חוֹ  איהוּ  דא , ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

דּ עבדי אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן ליהּ  דּ יוֹ זיל דּ גרמי מאן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלוֹ ן
נביעוּ  דּ אסתּ לּ ק וגרמין הקּ בּ לה בּ חכמת לאשׁ תּ דלא בעאן ולא יבּ שׁ ה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאוֹ רייתא

יבישׁ ה, בּ י"ת ואשׁ תּ ארת מינהּ , יוּ "ד דאיהי עניּ וּ תאדחכמה דּ גרמי ל וֹ ן וי  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
מ ׁש יח  ׁש ל  רוּ חוֹ  דּ איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא , וא בּ דן והרג וּ ביזה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוחרבּ א
וּ גב וּ רה  עצה  ר וּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח ואיה וּ  הקּ דשׁ , רוּ ח  ואיהוּ  דאתּ מר , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ מה

הם ויראת דּ עת ב)ר וּ ח יא כּ ל(י ׁש עיה בּ אוֹ ריתא דּ משׁ תּ דּ לי אינוּ ן כּ ל ואפילּ וּ  . ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מבאר, שׁ פּ שׁ טוֹ  היוֹ ת עם וכוּ '. לגרמיהוּ  דּ עבדי זה חסד בּ זמנּ נ וּ  וּ בפרט ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

בּ עלי  קצת אצל בּ ּה   לחת קרדּ ם  נעשׂ ית  הּת וֹ רה א ׁש ר הר בּ ים  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עו וֹ נ וֹ תינוּ 
להי וֹ תם  וגם  יתרוֹ ת , וה ּס פקוֹ ת  ּפ רס לקבּ ל מנת על בּ ּת וֹ רה  עסקם א ׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָּת וֹ רה
הארץ  בּ כל  נוֹ דף וריחם ׁש מם להיוֹ ת סנהדרא וֹ ת, ודיני יׁש יב וֹ ת , ראׁש י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמ כּ לל
ועּק ר בּ מים, ורא ׁש וֹ  מגדּ ל  הבּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר  לאנׁש י בּ מעשׂ יהם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְודוֹ מים 

ׁש ם. לנ וּ  ונעשׂ ה הכּ ת וּ ב  ּכ אחר  כּ תב מה  היא  מעשׂ יהם בּ ספר סבּ ת  כּ כּ תוּ ב  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ רא שׁ ית  בּ פרשׁ ת כ"ה:)הזּ הר המים(דּ ף  תּ וֹ לדוֹ ת אלּ ה פּ סוּ ק על לשׁ וֹ נוֹ  וזה ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם מינים, הג' וּ מן רב, בּ ערב ישׁ  מינים שׁ חמה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ,



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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לה7. צריכה שלנו  עקרוניוהמלחמה באופן  (שלאיות

מנהגינו) כלל משיגים ואינם תורה, אין בגויים  כי  ולפשר , לוותר

זה ובאופן הדת , בעניני  תתערב לא שהמלכות
בכל  וההוראה התורה גדולי  לכל ולעורר  להשתדל
דעתם חוות בהבאת הן  לעזרתינו, שיבאו תבל, רחבי
ואצל  הממשלה, אצל  כאן בהשתדלות והן  תורה, דעת 

להממשלה. הסכימו שכבר דינו ובית הראש  הרב

הכלוב 8. שביטול כותב החקלאות ששר  כיון
הממוסד , היהודי בנוהג גדולה תמורה הוא המתהפך
במסגרת לקבלו  היהודיות לרשויות קל הי ' ולא

וכו'. הדתיים החוקים

אצל והסכנה הרושם שאם עלינו המרחפת נוראה
הכי  ואפילו הדת , מצד  גדול דבר שזה הממשלה

הדתיים מחקיהם חשוב  דבר על וויתרו (ואפילוהרבנים

שיהי ') חשוב  שיאמרו מנהג השם, חילול מלבד א"כ
עד  קיבלו שלא מה האסור את להתיר בכחם שברבנים
לפי  היתה לא  כה עד שהשחיטה מודים שאנו וגם  כה,

תיקונים. וצריכה חיים, בעלי צער  רוח

עלינו וגם ויכיפו יתערבו דת עניני שבשאר החשש
שיש  בהליל להן שמראין כיון ומנהגים, דברים לשנות

בישראל . ודינים מנהגים לשנות הרבנים בכח

מותרת9. זו שבמדינה בעוד  ביותר  שמפריע  הדבר
באופן  ממש אותם ולהרוג צביים וגם שועלים  צידת
שרבים ואף  וכדומה, כלבים ע"י  אותם לקרוע אכזרי
מפני  אותן התירו הזאת האכזריות על ערערו
מהספארט גרוע שלנו קודש דת יהא  ולא הספארט,
היא שרוצים  זה כל שבאמת בעליל, מראה וזה שלהם,
בעלי  צער מפני  ולא צעדינו , ולהצר  השחיטה לבטל 

חיים.

ביקורת10. ישנה הבהמות ממיתין שהן באופן גם
מעשה שזה זמן, בכל בהעתונים מעשיהם, על גדול 
באים עלינו  ורק משפרים, אינם ומעשיהם  וכו' רצח
זה חיים בעלי צער  מטעם שטענת מראה וזה לבלעינו
שלנו. ולדת לישראל  שנאתם היא והעיקר מסווה, רק
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 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"אייר תש 8] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"סיוון תש 9] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"תמוז תש 10] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"אב תש 11] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"אלול תש 12] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
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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.
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המשך בעלון הבא

פנו השוחטים  מן  ושנים  הביתה , נסעו השוחטים 
להמשיך  פוחדים הם  כי  ואמרו מארגארעטען  של לרבה 
וטרור לחצים  עליהם מופעלת כי העובדה בשל לשחוט

רבינו. של מתנגדיו  מצד

שום  ישלח  לא  הוא  כי הודיע  מארגארעטען של  רבה 
על  עמד הרב יבוא , שלא לבוא רוצה  שאינו ומי  שוחט ,
2 כי שלו, השחיטה  כל  תלויה  שבכך  ידע  הוא  שלו ,
קשה  ושוחטים השחיטה, מן  גבוה  אחוז זהו שוחטים 
של  לרבה רבינו הודיע זאת בכל  אך  להשיג ,
כי יסעו  ושהשוחטים  בבית ישאר  הוא  כי מארגערעטען
את  מסר  שרבינו  טובה שחיטה להרוס רוצה  אינו הוא 
רצה  לא  אופן בשום  הרב  אך שחיטה, אותה  למען נפשו

לשחיטה . יסע שרבינו  והתעקש  מכך, לשמוע 

האיטליזים  בעלי על  איומים

חסידי שהיו  מהם  ושנים  הביתה , הלכו  השוחטים 
תוכן כל את  רוצח  שוחט  לאותו  מיד  סיפרו  סאטמאר
רבינו, על לוותר  אופן בשום  מוכן  אינו  שהרב השיחה
הם  שאם עליהם ואיים  האטליזים, לכל השוחט פנה ואז
את  יאסרו הם  אז מארגארעטען, משחיטת בשר יקנו 

הטרור. סוגי  כל  נגדם  ויפעילו  האטליז

מארגארעטען של לרבה  צלצלו האטליזים  בעלי 
איים  שוחט  שאותו האיומים על לו וסיפרו שליט "א ,
עתה  עובדים  הם כי סיפר  אף השוחטים  אחד עליהם,
לאחד  פנה רבינו מארגארעטען , שחיטת את  כליל להרוס
ובפרט  השוחטים לכל שיודיע ממנו  וביקש השוחטים
יכולים  שהם  סאטמאר מחסידי  השוחטים  שני לאותם 
לשחיטה , כלל לנסוע מתכוון אינו  והוא מאחר  לנסוע
שיסע , עליו  לוחץ  ממארגארעטען שהרב למרות וזאת

מילה . זו רבינו  של  שמילה  ידעו  הללו 

נענשים  השוחטים

מנת  על  שהתאספו למקום הגיעו אכן כולם השוחטים 
באמצע  אך כרגיל , שנערכה  לשחיטה ביחד לנסוע
מן עפו  והשוחטים  הדלתות נפתחו פתאום הנסיעה 
ימים , לכמה החולים  בבית אושפזו  חלקם המכונית 
וכאבים , מפצעים רב  זמן  סבלו אך קל  נפצעו  וחלקם
מה  בשביל  שקיבלו  העונש זהו  כי מיד אמרו השוחטים

יוד'ל לשלום .(רבינו)שעשו 

הוא  עושה שהאדם "מה  אומר הק ' טוב שם הבעל
לפני שהגיע  האלמנה עם המעשה ידוע לעצמו" עושה 
אצל  היה  שרבינו זמן  כל כאן  גם דבר  אותו וכו', המלך 
כשר, יאכלו  שהיהודים לדאוג שיש  ידע הוא  השחיטה 
בתיקון לעסוק והחל השחיטה את עזב כשהוא  מיד  אך

והיינו כן באמת. למטה ישראל  שיהיו שהקב"הראוי כמו  כי 
להיות להם אין ישראל כך  לישראל, אלא  ביחוד פונה  אינו 

להקב"ה. אלא  לי"וזהופונים ודודי לדודי  ג)"אני  ו, ,(שה"ש
תשוקתו" ועלי לדודי יא)"אני ז, מעשיהם (שה"ש כל ולהיות ,

דעהו" דרכיך "בכל ענין והוא  זה . דרך ו)על  ג, על(משלי ואף .
לשם  מכוון  להיות שדי – אותו  לפרש  יש הפסוק שגם  פי 
דרך  על וכן ה', את ויעבוד שיחיה כדי  שיאכל דהיינו שמים,
המעשים  כל להיות  אבל עיקרו! זה אין המעשים]. [שאר  זה
מן  לגמרי מובדלים  ישראל ישארו ואז  קדושה , דברי ממש 
– האומות שאר אלא כלל. סרך בלי  האומות , שאר  כל 

השרת.אנשים, כמלאכי – וישראל 

זה  בשביל אלא נבראת לא כולה הבריאה כל
ענין על  הוא משכיל, להיות  האדם שצריך מה עיקר  כן ,

בעולמו, המתפשטת יתברך נתקדשוקדושתו שישראל
ואיך בה  דרכיה , הם ומה  הזאת, הקדושה ענין מה –

לקראתה מזדמנים ואיך כראוי מתפשטת, בה  ומי להתקדש .
באמת  יראה זה, נבראתשיראה  לא כולה  הבריאה  כל איך 

זה בשביל שנקראו אלא ישראל בשביל  – "בראשית והיינו .
ד)ראשית" לו , בהדיא(ויק "ר ויראה  נברא . לא  העולם כל כי

ישראל על  קדושתו להשרות הקב"ה  שנתאוה  לפי וכמה אלא  ,
יהיו  שישראל שצריך ודאי כי זה. לענין  הכין גדולות הכנות

לה , התורהראוים כל  ישמרו כן אם אלא  לה ראוים ואינם
למשמרת ומשמרת  ופרטותיהם, דקדוקיהם בכל והמצוות

הכל. תלוי בזה  כי חומרותיה , בכל  שלה 

גדולים,בל א  גלגולים  וכמה  הענין , לזה הכין  דרכים כמה
ורצה  העתידות. כל  צופה בהיות עמוקה, חכמה בכמה 
עתידים  שהיו ומפני האדם. בני בו לנסות הרע, יצר לתת

גדולים, גלגולים כמה מתחילה זימן הכללחטוא, שבסוף עד
מתפשטת זאת  קדושה  ותהיה  גמור . תיקון ישראל יתוקנו 
הקב"ה שבין הגדולה האהבה  ענין וזהו נצחים. לנצח בהם

הולך וישראל. שהוא נקרא אלה, דברים יודע שאינו מי  והנה
מה  על חי , הוא מה  על כלום ידוע אינו  כי באפילה , כעיור

כולו. העולם עומד מה על שכן וכל העולם , מתקיים
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רק צריכים שהלימוד יהיה בקדושה ובטהרה.. הגמ' אומרת ברכות 
נ"ב, עזרא הסופר תיקן "תפילת עזרא", ועד כמה גדולה תפילה זו, 
מספרת הגמ', על אדם שרצה לחטוא ח"ו, אמרה לו האשה: אם אין 

לך מקוה היאך תטהר? ופרש מן העבירה ולא נכשל.

)עיין גמרא ברכות דף ט"ז על הפסוק "כנחלים נטיו כגנות עלי נהר" – ראיתי מהצדיק הקדוש רבי 

פנחס מקאריץ זי"ע בספר אמרי פנחס השלם דף קס"ד: אמר: קצת בני אדם אומרים בעבור שיושבין 

בכפרים ואין להם מקוה אינם רוצים ללמוד זוהר, ואני אומר להם אדרבא - על דרך ששמעתי מהרב 

שאמר כשחל יום טוב בערב שבת אין צריך לטבול על השבת, כי מה צריך מקוה גדולה מקדושת יום 

טוב. )ויש לחלק בין גירסת הזוהר להעמקה בקדושת הקבלה(.

המשך בעלון הבא

ִ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

áàלäת, יłראל את מע éבים עëים Łאר éיון âäŁאי לזה, זה àין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָרוח
יõצאת õà זה, אחר  זה  הâפק מהירäת üé áם הáאêה. להם  מקרב âְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻחקם

לזה. זה àין רוח Łאין אחר האדם , Ł ֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנפ

ôרäעה,קשר"ק  Łברים ôקיעה קש"ר, fiŁם הäא קר"ק , ְְְִִֶָָָָקש"ק 
Łבäע õàŁ הע õלם, מן Łקר õà –çŁעבר יז )ה מלחמה(שמות ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

Łהäא äמרàע, ,ŁêŁמä וכפ äל , äŁïט, Łיר  àע õלם יתעõרר àעמלק. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלה'
äבכן  – זמן  õתõ אà ע "ב. – יהו"ה  יה"ו, י"ה, י', :õêŁ אõתõçת  ְְְִֵֶֶַע õלה
– õôספת ו' .äיגיל àר ìה וחסידים äזõיעל ויŁרים äמחłוי äירא ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָצâיקים
Łôלäם עד äלאחריו ,Łâקë ה àית חרב עק "ב , õêŁ קדם הי . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאלף 

éŁת äב ä זה ער"ב. יהיה  טז )רע"ב אתכם(שם  הõציא ה' éי וידעôם ערב  ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
.'õ מד )וג הìער(בראשית  את ערב  ýâעב מהימנא)וג é.'õי רעיא כאן  (עד  ְְְְִֶַַַַַָ

נמסר הּל ב לחכמי ה ּס וֹ דוֹ ת  ס וֹ ד

ט:)זוהר ד ב' (חלק

נמסר סõד ה êב לחכמי  Łבטיםהõíדõת  Łני Łנים, אלף  Łבטים ע łרה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ואמר , ïתח לïל, הâמעõת  äהתחיל Łנה. א)מאתים àכה(איכה ְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹֹ

הáלäת, Łל  הבטים  עłר Łנים לסõף  .ãלחי על ã ודמעת êàילה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָתבéה
Łנה. ŁŁו Łים לזמן וא"ו çŁתעõרר עד ליłראל, üŁנח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהêילה

ואחר לאחר  áלäת, Łנõת äמאתים אלף  Łהם Łבטים, עłר  Łנים  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אז הêילה, üŁחà Łנה  ŁŁו כו )Łים  àריתי (ויקרא את וזכרôי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

– זה וסõד יעקב . àית Łל Łנפ Łהיא  ו', האõת  התעõררäת  õז ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעק õב.
מו ) מצרימה(בראשית  ליעקב הàאה Łפìה ו',éל והäא .ŁŁו Łים  'õ וג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.ŁŁו Łים Łל סõד ו' וזה ôחõôנה, ה' Łל סõד Łני , àית Łל Łְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָנפ

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "כל שירותי ההסעדה הניתנים 
להציג תעודות כשרות המאושרות  מחויבים  הנשיא  לבית 
הארץ',  'פרי  קייטרינג  כדין.  הראשית  הרבנות  ידי  על 
יום העצמאות בבית  אשר סיפק שירותי הסעדה לאירועי 

הנשיא, הציג תעודת כשרות כדין ואף העמיד משגיח 
האירוע.  יום  כל  למשך  הנשיא  בית  במטבח  כשרות 
משגיח  העביר  לחברה,  הנשיא  בית  פניית  בעקבות 
הכשרות אישור חתום שלפיו כל האוכל שהוגש בבית 
חלילה  יתברר  אם  כשר.  היה  ביום העצמאות  הנשיא 
'פרי הארץ' פעלו בניגוד לכללי  כי שירותי ההסעדה 
נגד  הדין  חומרת  במלוא  יפעל  הנשיא  בית  הכשרות, 

החברה'".
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/237166


