
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

מכתבים למערכת
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גליון מס'
151

בולעטין חודש סיון תשל"ח לפ"ק
חותם בתוך חותם

חייבים להיזהר אם שולחים יין, בשר, או דגים חתוכים וטחונים על ידי 
נער שליח, שאינו מהימן על פי שולחן ערוך, שיהיה סגור וחתום ב"חותם 

בתוך חותם" )כמבואר ביורה דעה סימן קי"ט(. 
דגים

חייבים להיות עירנים ולקנות דגים מחנות המוכר רק דגים טהורים, על 
ידי כך נמנעים מדאגה בשאלה האם השתמשו באותו סכין שמשתמשים 

בדגים שאינם טהורים, או בכלים שאינם טהורים וכו'. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת תצוה | ג אדר
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים
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ש

מ
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אנשי  שהמציאו הגזירה נגד כבידה במלחמה יצאו הרבנים וגדולי
מהגאון  השחיטה" "בשבילי ספר לי והראו חיים", בעלי "צער
חוצץ יצא אשר שליט"א ליברמאן  בונם שמחה  מוהר "ר המפורסם
בדברים  שינוים להביא המתחדשים כל ונגד הנוראה  הגזירה נגד 
דור. מדור המסורים ומנהגינו  הקדושה תורתינו דת לעיקרי הנוגעים
גאונים  מרבנים קורא'ס  וקול ומכתבים הסכמות  ראיתי הספר ובתוך
האדיר  הרה "ג  ובראשם בא"י, הפוסקים ומגדולי בלונדון, הדור פוסקי
וכו' החרדית  ומהעדה  זצ"ל, יצחק מנחת בעל ווייס  יעקב יצחק  ר'
כבודו  בשם לי אמר אחד ורב  בלונדון, הרבה רבנים עם ודיברתי

בזה "ל:

זצ "ל מסאטמאר אדמו"ר כ"ק  להבחל"ח מיט רב קיוויאשדער "דער
גאנצען  א טורונטו אין  הויז שלאכט  א אין  אינאיינעם געווען  זענען
בעמידה  שחיטה די  געווען  מכשיר  האבען  זיי און  שחיטה, די ביי טאג

ּפען". די מיט

בעיר המטבחיים בבית זצ "ל מסאטמאר אדמו"ר כ"ק  יבחל"ח עם ביחד  הי ' מקיוויאשד  (הרבי

הפען") עם בעמידה השחיטה את והכשירו שלם, יום משך שם ועמדו ..טורונטא,

האדמו"ר  של כביכול ה"היתר" את  שם המכשיר הרב  הדפיס גם
בעמידה  השחיטה על כלל ופקפוק  חשש שום אין כאילו מסאטמאר

המהדרין . מן למהדרין  לכתחילה  "כשר " והוא הנ "ל, בּפען 

מעכ"ת  כמו מקיוויאשד )ומי נפשו (הרבי ומסר בוריו , על האמת יודע אשר
כ"ק אצל להבחל"ח ביותר מהמקורבים והי' חיותו בחיים עליה

זצ"ל. מסאטמאר אדמו"ר

כבוד  במעלת סריקי בוקי יתלו ולא  לאמיתו האמת  לברר מהראוי  לכן
וכדאמרינן זצ "ל, מסאטמאר אדמו"ר ובכ"ק ע"א )תורתו , קי"ב (פסחים

באשלי  דתליא ע"א  כ "ז ביצה ועיין  גדול. באילן  יתלה ליחנק הרוצה 
כלומר  לינתק, שקשין וגסים גדולים בחבלים שם, וברש"י רברבי,

דבריהם. לבטל נוחין ואין אמרוה גדולים חכמים

בשער  מכשול להסיר לאמיתו, הדבר יברר כבודו אם היה  טוב ומה 
נקיים  נפשות על הצודים וחילו הס"מ מרשת  להצילם רבים, בת
בירור  שורש יודע  מעכ"ת  כמו  ומי אסורות, מאכלות להאכילם

ומ  מישראלההלכה  אחד כל על המוטל הגדולה באחריות  רגיש
רח"ל אסורות  מאכלות  של הגדול איסור  מחשש בנ "י אחינו להפריש 

הקדושים. בספרים המבואר

הוה . היכא  דעובדא  גופא לי להשיב בטובו שיואיל מאוד אבקשו  לכן

אדמו"ר  כ "ק עם השחיטה בבית ביחד  היה שכבודו הדבר נכון אם א.
זצ"ל. מסאטמאר

זצ "ל , מסאטמאר אדמו"ר כ"ק להבחל"ח של דעתו היתה  מה ב.
הנ "ל. ה ּפען  בענין 

זצ"ל. מסאטמאר אדמו"ר כ"ק  דעת  יודע ואם ג.

בבית אחת פעם היה  זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר כ"ק אם ובכלל ד .
המטבחיים?

לאפות לבד הולך והיה  בעקערי, מצה  לו היה שבמצות פלא וזה ה.

המשך בעלון הבא

2

 ירחון „ה˙‡ח„ו˙ ה˜הלו˙

 
מ„ריך 

26לכ˘רו˙

 „יונים, י„יעו˙ כולל-ה˜הלו˙ ירחון „ה˙‡ח„ו˙ 
 יˆ‡', ה כרך ז"כ ˜ונטרס, כ˘רו˙ בעניני ובירורים

 ט"˙˘ל'ה ‡ייר – ניסן הכ˘רו˙ ווע„ י„י על ל‡ור
˜"לפ

מ„ריך 
27לכ˘רו˙

ניסן ˙˘ל"ומו„עו˙ נחוˆו˙ 7עם 
 ווע„בולעטין
הכ˘רו˙

PASSOVER, MATZOT AND CHAMETZ  

Medical Reports

KASHRUT OF MEDICINES
PESACH AND ALL YEAR ROUND -
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 
head of the Rabbinical Court of Holmin, 
Shlita

Shalom Lrachok 
Vlakarov - Kashrut 
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REGARDING EATING MATZAH 
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Medicines on 
Passover and all 
year round

MANY MEDICINES CONTAIN 
CHAMETZ AND THEREFORE 
HAVE TO BE DISPOSED OF FOR 
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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
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מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

קבוצות  סאטמאר של  המצות במאפיית  אז  אפו
בנישלמות  ושלמים יראים  ויהודים חכמים  תלמידי  של 

וכו' תורה

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

כאן קורה מערה מה בצק )? השניה (גוש  אחרי  אחת
של  מלאה  שקית  יודל ר ' להם  נתן  ואז  בחיטים , מלאה 
שאל  ואז  בסדר, היה  הכל ואכן הקמח את  ובדקו  קמח,

הזה  הסיפור כל  של  הפשט  מה היהודים  ?אחד

הפעם  ואילו  בחיטים, מלא  היה האחר הבצק מדוע
חיטים  בלי  טוב טחון  שמאחרהוא  יודיל  ר' להם  השיב  ?

לכן נשרף, והכל  דק  מדי  יותר  עשוי הקמח  והשנה
החיטה קליפת  עם  זה  את  מצאו(קלאייען)ערבבו ולכן

בקמח . חיטים הרבה

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

כולם  בענין , אליהם שהצטרפו רבנים הרבה  עוד וכן 
המצות . אותן  את  לאכול  אסור  כי  אחת  בדעה היו 

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

הוציאו ושם  סאטמאר, בקהלת אסיפה  שהתכנסה  עד
איזה  תנחשו  - וישרות ,פסק כשרות  שהמצות  - ?

וישבעו ". ענוים  ו"יאכלו

להצטרף  רצו  לא  הרבנים גדולי יתר לדאבונם  אבל 
וכי אסורות, המצות  כי שלהם  על ועמדו שלהם, להיתר
עצמו על לקחת  ירצה  ומי  בפסח, חמץ של  חשש  קיים

בפסח . חמץ של  סיכון

עכ"ל."מקוה . האר יסוד ה אלה  כל ,

סודות לנו מגלה  זי"ע  חיי דברי  בעל הקדוש הצדיק 
בשר  שהאכילו  הקלי השוחטי ידי שעל וידוע נוראי

יהודיפיגול,  מיליא וחצי ג'  לער הדת   מ יצאו
"חיי "דברי ותשובות  בשאלות כמבואר ,ליצל רחמנא

ז')  סימ א ' חלק  דעה אסורות(יורה כמאכלות  עבירה  שאי
הרבי ובעונותינו הישראלי, הלב דעלשמטמט ראינו

שאכלו לוע "ז   באר קהילות  כמה הדת  מ יצאו זה ידי
הקלי ,ונתפטמו " השובי ידי על  וטריפות בנבילות

הקהל מ שנאבדו עד זרות דעות עליה (עיי"שוגברו

אש) להבות החוצבי .דבריו 

בהמה שטיקעל  יעדע אוי וואס  דור  היינטיגע אי
ישראל גדולי  רבני 70 שטייע ,עסע מיר וואס  פלייש 
א  דע איז נו ,וד חלב טריפה נבילה  שרייע או
איז  עס  אויס . אזוי זעהט דור דער פארוואס  וואונדער

וניעור! מינו את   מי מצא כלי דא ע"א . כ"ג   ד בכורות (ראה 

יז) פסוק ה ' פרק  במדבר  ,ש ו'. פסוק  א' פרק  בראשית .יקר

במשיח בי' כתיב מהימנא: הרעיא לשו ט')וזה ט' (זכרי'

ע'ירוביו  בסימ תמ איהו  עני החמור", על  ורוכב "עני
 תמ איתקרי ולא בכלל  מתניתי ושאר י'במות , נ'דה

ישראל . כנסת  דיליה בסוסיא דרכיב עד  רעיאמל)

תצא) כי פרשת ריש .מהימנא 

ישראל באלוקי  לכפור האדם את מביא  חלב אכילת

טוב, היותר צד על   הש ברו שעשינו  העירוב  ושלו
לעשות  וכוונתו  העירוב של הרבה הטובה  בביאור  והארכתי
סטרא עול הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבי מרשות
אוהב  ראה וכו'. ,הקדושי  בספרי כמבואר  דקדושה

השבועות)ישראל יתרו ,(לחג  פרשת חיי מי באר  עוד ראה  .
זה). בעני א ' ענ ב' שורש שבת של סדורו  עוד ועיי

 מרשות לברוח קודש שבת בערב לטבול צרי מקוה:
הקדוש בספר ראה :עול של יחודו היחיד רשות אל הרבי

חיי מי בהעלות)באר  זהר (פרשת תיקוני עוד ראה  ס ',  ד)

א ') מהימנא עמוד  רעיא  ב '), עמוד רס "ד ד רעיא(השמטות ,
א ')מהימנא  עמוד רמ"ב  ד פנחס פרשת זהר (במדבר  תיקוני  ,ד)

א ') עמוד זהרכ' תיקוני ב '), עמוד  ס "ו ד) הצדוקי  כ ועל .
רש"י  [ראה להכעיס . פסולות במקוואות  הכשילו האלו
 וחטאי רעי  סדו ואנשי הפסוק: על י"ג, י "ג, בראשית

מאוד]. לה'



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

140. למה תחרישון בדבר הנוגע לכם, הן בדיני שמים כי 
הלא יראים ושלמים אתם! ולא תרצו להכנס בספיקות ח"ו 

להאכיל חשש נבילות וטריפות, כפי שפסקו חכמי הדור

ְּ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
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ְוַאִּפְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי ַּגְבָרא ַרָּבא ְוַיִּקיָרא ָהַרב ַהָּגאֹון ָמעֹוז 
ּוִמְגּדֹול ְמַזֵּכה ָהַרִּבים, ֲאֶׁשר ִאְוָתה ַנְפׁשֹו ִלְפֹעל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות 
ֵחיֵלּה  ִאיַׁשר  ְוָאִמיָנא  ָקדֹוׁש.  ְלַעם  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֹקֶדׁש  ִמִּזיו 
ם  ַהּׁשֵ ֶׁשֵחֶפץ  ְמֹבָרְך  ְלָבֵרְך  ְוִהְננּו  ִאּתֹו.  ם  ַהּׁשֵ ַּבֲאֶׁשר  ְלאֹוַרְיָתא 
ְּבָידֹו ִיְצַלח. ֵּתֵרב ְּגֻדָּלתֹו, ָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגִּדיל ַּפְרֵּד"ס 

ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה.

ְלָהִקים  ְיֵהא  ִלּמּוֵדינּו  ֶׁשָּכל  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ֻּכָּלנּו  ְוִנְזֶּכה 
ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה,  ְּבָקרֹוב, ֵאם  ִמָּגלּוָתא  ְׁשִכיְנָּתא 

ָאֵמן.
 ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה:
ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ֹּפה ּפֹוָרת

המשך בעלון הבא

וע"כ אין נא אלא לשון בקשה, שכ"ק מעלתו יעשה 
הפירצה  נמצא  לא  אם  ויחקור  וידרוש  כוחו  כפי 
הלזו בבתי תלמידיו וחסידיו עד מקום שכוחו מגיע. 
ובפרט  עוולה,  יעשו  לא  ישראל  שארית  ובוודאי 
בחסידים ואנשי מעשה המפורסמים בכל קצווי ארץ 
בחסידותם ובדקדוק קלה כבחמורה, ומיד שישמעו 
קול מבשר ואומר שאסור לשתות המשקה הנ"ל, צא 
ועי"ז  לבתיהם.  לבוא  המשחית  יתנו  ולא  לו  יאמרו 
תשרה השכינה בבתי ישראל המתרחקים מכל טומאה 

ומתקרבים לקדושה.

שמים  לרחמי  ומצפה  ועלבון  צער  מתוך  הכותב 
המרובים בישועה הקרובה,

 הק' שלו' יודא גרָאס
אב"ד האלמין ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 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) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.


