
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'
130

מאכילים את העם בשר סוסים וחמורים
זהו בכלל לא צחוק או סיפור בדים, הדבר היה כתוב בעיתונים שחור על 
גבי לבן, ואף אחד אינו שם לב לכך כשיש דברים יותר חשובים, למשל מה 
אומר פורד, או מה אומר סאדאת, ומה חושב קיסינג'ר, ומה דעת חוסיין, 
והיכן נמצאים הרוסים, כל זה נראה חשוב יותר מכל החמורים והסוסים... 
אנו  שבה  ממציאות  מצערת,  בטרגדיה  מדובר  כאן  היקרים,  ידידי  אבל 
חיים ושהיא חשובה יותר מאשר כל האישים הערבים או אחרים מראשי 

אומות העולם. 
כשהם  בארץ  הותיקים  והחמורים  הסוסים  לשמוע,  לכם  מותר  לכן, 
אוכל  זה  כמובן  שם  אביב,  בתל  החיות  לגן  אותם  מעבירים  מתפגרים 

מצויין וטוב והחיות נהנות מאוכל זה... 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת יתרו | יב שבט

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך י' 
ּוּבֹו ְׁשמֹוָנה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה\ִׂשְמַחת 
ַאְבָרָהם\ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש 
ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים\ָזָקן 
ִּיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכתֹו\ֹזַהר 

ַהַּׁשָּבת ְוַהְּבִרית ַהְקָּדָמה 
ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות\
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה" 

ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ו'
ּוּבֹו ְׁשֵנים ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחיםִ )228 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ָמְגֵני ּוַמְצֵלי\ֹזַהר 

ַהֶחֶסד\ֹזַהר ַהְּתׁשּוָבה\ֹזַהר 
ְלַאְבָרָהם\ֹזַהר ַהֶּׁשֶמׁש\
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר\ֹאֶהל 

ִמְרָים\זֹוַהר ַהַמָּזל ַחִּיים 
ַּבֹּזַהר\10. קֹול ַהֹּזַהר\11. 
ַרֲחֵמי ָהַרְׁשִּב"י\12. אֹור 

ַהֹּזַהר 65

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ז'
ּוּבֹו ֲעָׂשָרה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)228 ַעּמּוִדים(:

ַמֲעלֹות ַהֹּזַהר\ִׂשְמַחת 
ַהֹּזַהר ֶהָחָדׁש\ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהֹּזַהר\ְּתׁשּוַבת ַהֹּזַהר\
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר\ּתֹוָרתֹו ָמֵגן 
ָלנּו\ְּבַדְרֵכי ַהֹּזַהר )הכולל: 
ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר; סֹוד ַהֹּזַהר; 

ַהְּׁשִכיָנה ְוַהֹּזַהר; ְמִתיקּות ַהֹּזַהר; 

ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י(\ַהְׁשָּפַעת 

ָהַרְׁשִּב"י\אֹור ַהֹּזַהר 36\10. 
אֹור ַהֹּזַהר 37

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ח' 
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )264 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ט' 
 ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים

 )228 ַעּמּוִדים(:
ַנֲחֵלי ַהֹּזַהר\ַחִּיים ֶׁשל 

זֹוַהר\ָטֳהַרת ַהֹּזַהר\ִהּלּוָלא 
ְדַרְׁשִּב"י\ִמְכַּתב ַלֲעִׁשיִרים\

ְמַזֶּכה ַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ

  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

כי
ש

מ
בה

כלל , אחראים בלתי אנשים על סומכים שאנו  והעיקר
ליצלן. רחמנא בעיניהם, וכצחוק 

סוכותוממש קודם שעוד שאומרים קצר  הזמן
טוב  היה ואולי  ח"ו, הנראה הגזירה להנהיג רוצים
והספרדים, הפעדערעשיון  וגם החרדים, כל שיתאחדו
ממשלה בפני  להשתדל גדול  קול אחד בקול ולדבר
וטוב  הגזירה. רועה את  כליל ויסירו שיבטלו
הפערדעראשיון  של החדש שהראב"ד ידע שמעכת "ה
בהלכות ורגיל ובקי  היטב  ומתמחה יר "ש הוא
ושאלתי  וכו'. וכו' סכין להעמיד גם ויודע  שחיטה,
ר"מ הג' וגם טוב ושמעי בירו"ם בהיותי וחקרתי
לי  ואמר  למאד  אותו שיבח  שליט"א  הלברשטאם
כח עוד שבא נס וממש אצלו. גם שימוש לו שהיה 
הגנת בעד  זה, את לנצל וצריכים עבורינו חזק

השחיטה.

אנשיםוכאשר  שהרבה מה  התאונן שכבודו שמעתי
שליט"א ש. הרב ושם השחיטה, בהגנת מתערבים
שלו, בהערה  אחוז מאה מודה אני  לטובה. הזכיר 
ומנהגיה, כדתיה רבני על  מוטלת היה החובה שבאמת
ונוטלים הכשרות, בעד הערבים הם שהם ראשית
עלייהו, סומך והצבור  זה, עבור מהקהל משכורת
כל  את יציגו  שהם ובתקותם בכיבודים, להם ומכבדים

בעדם. וללחום הצבור

ואני אבל למאד. מאוכזב היה הצבור כל לדאבונינו
אותו  ועוררתי  מעכת"ה אצל פעמים ג' הייתי  בעצמי
במצב  כולו הצבור  לעורר  הרבנים לפני  שידבר
לכל  תפלה יום לעשות  וגם הרבה, להשתדל שצריכין
ג', הל' פ"ב בתעניות ז"ל בר"מ כמבואר הפחות

השחיטה. גזירת על קאי  שזה שם ובמ"מ

המנהיגובמקום  בא העם . בשיטהלעורר  שלהם
משתקין  לדבר הרוצה וכל עליו, רק לסמוך חדשה
לא שהעולם כדי  צנזורה, הניחו להעתונות וגם אותו,
כאחד  לאסוף  רצו החרדים שכל ואף האמת, ידעו
לחסום בדרכם, ומכשולים פחים הניחו עצה, ולטכס
עוד  והדבר  החוץ, לגלות ח "ו לבלי ודעתם, פיהם
המשך בעלון הבא
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י"ל ע"י ווע„ ‰כ˘רו˙  -„ער ר˘ב"ם ˘רייט ‚עוו‡ל„! 
ו˜„˘ ל˙י˜ון מˆב ‰כ˘רו˙, ב‡מˆעים ˘ל ‡ר‚ון מ

בירור, ח˜יר‰ ו„רי˘‰, ‰˙יעˆו˙, ‰ו„ע‰, ו‰ˆע‰, 
מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ -חו„˘ כסלו ˙˘ס"ו לפ"˜.

 By‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.
HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis 

Din Halmin, shlita

בולעטין 
 #122

בענין מ˘‚יחים, (נע˙˜ מספר מנוח˙ ˘לום, חל˜ ז' 
מספר נפ˘ י˘עי‰): ‡ור למ„˜„˜ים בכ˘רו˙ ‡וכל 

חיזו˜  -מוכן עם ‰כ˘רים ‡ינו ב˘ביל מ„˜„˜ים. 
˜ˆ˙ מחומר מ‡כלו˙ ‰‡סורו˙  -למ„˜„˜ים במˆו˙. 

י"ל ע"י ווע„  -ן ב„י˜‰ מ˙ולעים, ‡ז‰רו˙ בעני
‰כ˘רו˙ ‡ר‚ון מו˜„˘ ל˙י˜ון מˆב ‰כ˘רו˙, 

ב‡מˆעים ˘ל בירור, ח˜יר‰ ו„רי˘‰, ‰˙יעˆו˙, 
מ‰‚‰"ˆ -.‰ו„ע‰, ו‰ˆע‰, חו„˘ כסלו ˙˘ס"ו לפ"˜.

רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ 
 ,By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Grossלפ"˜.

Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין 
 #123

ל‰ז‰ר בב„י˜‰ ‰‚ונ‰, י"ל ע"י  –פונ„˜‡ו˙ נזירי ב˘ר 
‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‰‡„מו"ר מ‰‡למין 

˘ליט"‡, ˘נ˙ ˙˘כ"ח, ו‡ח"כ ב˘נ˙ ˙˘ל"‚, ונ„פס 
 ‰ פעמים.‰רב

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av 
Beis Din Halmin, shlita

נפ˘ י˘עי‰ על 
מ‡כלו˙ ‡סורו˙ 

 חל˜ ‡'
‰‡יך לב„ו˜ 

‰יר˜ו˙ מ˙ולעים

וו‡ס נעמט מען ‡ין מויל, י"ל ע"י ווע„ ‰כ˘רו˙ 
„‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰, ע"י 

‰‚‰"ˆ רבי מ˘‰ ˘טרן זˆ"ל בעמח"ס ב‡ר מ˘‰ ז' 
חל˜ים, ול‰בחל"ח ע"י ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס 

 40יˆ‡ו ל‡ור עולם  -‰‡„מו"ר מ‰‡למין ˘ליט"‡. 
 חונים.יר

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av 
Beis Din Halmin, shlita

מ„ריך 
 לכ˘רו˙

 2מספר 
‡ייר סיון ‰' 

˙˘ל"„

‰מזון ב‰לכ‰, ב„י˜˙ ‰˙ולעים, י"ל ע"י ווע„ ‰כ˘רו˙ 
„‰˙‡ח„ו˙ ‰˜‰ילו˙ „‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰, ע"י 
‰‚‰"ˆ רבי מ˘‰ ˘טרן זˆ"ל בעמח"ס ב‡ר מ˘‰ ז' 
חל˜ים, ול‰בחל"ח ע"י ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס 

 40יˆ‡ו ל‡ור עולם  -‰‡„מו"ר מ‰‡למין ˘ליט"‡. 
 ירחונים.

מ„ריך 
 לכ˘רו˙

טב˙  6מספר 
˘בט ‰'  –

˙˘ל"‰

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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

המצוות  מן אחת  פשוט  זהו  אסור דבר כל  עליהם  לדבר
לציבור להסביר  ניתן  היה  לא כלל  והחשובות , הגדולות 
תשנא  "לא או ישראל " "אהבת  ששמו כזה  ענין שישנו 

וכו '. בלבבך" אחיך  את 

של  הקונטרס את  לאור  להוציא רבינו החליט לכן
והדפיס  ישראל " "אהבת  השם  את  שנשא  חיים  החפץ 
הכנסת , בתי בכל  אותם  ופיזר עותקים  5000 מהם 
אוזלים  הספרים  בחנם וכשמפיצים  וכו', ישיבות  תתי"ם ,
אחד . עותק אפילו  נשאר לא  כבר שלעתים כך  במהירות

טו פרק 
צניעות מבצע

לבחורים  להטיף נוהג  רבינו היה בחור  בתור  עוד 
שידוכים  בעניני  עמם מדברים  שכאשר  המבוגרים
כשמדובר לשידוך  לגשת  מוכנים  שאינם  תנאי, שיעמידו 
אך  אלא וכדומה , נכרית  פיאה  שתלבש בבחורה יהיה

לא . ותו מטפחת  שיחבשו  רק כלום, בלי ורק

כמה  זצ"ל מסאטמאר האדמו"ר עם  שוחח  רבינו 
בעני פעמים לבית וכמה  להיכנס נוהג  היה  הוא  זה. ן 

בוקר , לפנות  2:30 בשעה לקום הרבי  רבינו היה נוהג (שאז

מסאטמאר ) הרבי בית  ליד הי' וביתו יושנים ללמוד, היו  כולם 
הרבי. בבית  מתגורר  שהיה  עקיבא  ר' מהבחור חוץ  אז 
אליו כשנכנס אחת פעם  בקול. ללמוד אז נוהג  היה  הרבי

חיים . עץ ולומד  יושב הרבי את  מצא 

איך  ולשמוע הדלת ליד לעמוד נוהג  היה רבינו 
הלימוד  באמצע מעניין, מאוד  היה זה לומד , שהרבי 
קראו רבינו  את  וכשראה החוצה  להסתכל הרבי  היה נוהג 
אלה . בענינים הרבי עם  לדבר הרבה  ואז פנימה, להיכנס
ניהל  רבינו בחיים . לרבי  הלך  הנכריות הפיאות  ענין 
השדכנים  אצל  קול  שיצא  עד  חזק, כך כל מבצע  בענין 
בפיאה , ללכת יכולה  היא טיפש בחור רוצה  מישהי שאם
חייבת  היא  ולומד שיושב  טוב בחור רוצה היא  אם אך
שהבנות  עד הבנות בין  יצא  הקול  כלום , בלי ללכת 

גדולה . הצלחה היה  ולמבצע  בענין  לוותר נאלצו

מייזעלס יוסף  נתן השטן

יוסף  נתן ר ' השטן ויבא ישן  לא  כלל דבר הבעל אבל 
בכל  בישיבה , צעיר שיעור מגיד אז  שהיה נ"י מייזלעס
והאמת  זצ"ל , הרבי של בשמו דברים  מספר היה  יום 
שהוא  כפי  הרבה  כך  כל  אתו  דיבר לא כלל שהרבי היתה

מספר. היה 

היתכן גדולה  בצעקה יוסף נתן  ר' רבינו  אל ניגש ?ואז 
פיאות  על  ידברו כלל  שבחורים ייתכן באותואיך וכו', ?

וכתב  רס "ה. סימ ח"ה מלכיאל דברי ותשובות בשאלות
שוחט עוד שיהיה מקו בכל   לתק שטוב הפוסקי דכתבו 
חטא יראת בו  שיש מי וכל ובדיקה . שחיטה בשעת ובודק
השוחט ולדעתי גביו. על עומד בלי שנשחט ממה אוכל אינו
וכו '  שמי בירא בדיקה צרי לבדו לשחוט שרוצה ובודק

לשונו.  כא עד
התניא  בעל שלו(מליובאוויטש)הגה "ק  ערו  בשולח זצ "ל

שיהיו מאד עכשיו  לדקדק שצרי סק"ט  קו "א ח"י  סימ
 וידועי וזריזי  זהירי הממוני ובודקי  השוחטי
התלמוד,  בזמ שהיה  ובודקי  מהשוחטי יותר  ד' ביראת
לבדוק  עליה ממונה ביותר  שמי ירא איש שיהיה או 
ויראת   וזריזי  זהירי אינ א אבל השחיטה לפני סכיני
מבימי  יותר הסכי בדיקת על להאמינ אי  פניה על  ד'
בודק  החכ א אלא לשחוט  רשאי היו  שלא התלמוד חכמי
דעה  יורה שמי אור בספר והעיר לשונו, כא עד הסכי
ולעיכובא לחלוטי יוצא הגר"ז  דברי פי דעל כ"א  סימ
להערי מה עד יודע  אתנו   שאי די דלא משגיח להצרי
 וא מה טובי למצוא  כדי הש"ס   שבזמ השוחטי מעלת 
 שאי זאת  ג א אלא ,כחמורי אנו   אד כבני הראשוני
בעסק  וג פלאי ירדנו הרבי בעוונותינו כי ספק
ירכתי  עד ירדנו  ירד להיפו רק שפרנו לא ומצבה השחיטה

ש במה ודי שבימיו בור השוחטי על השל"ה  ל (בשערהעיד

ק ') אות חטא.האותיות  מיראת לב רחקו   מהמומחי  רבי כי
השל "ה לפני עוד שהיה במהרי"ל עוד  בשאלותועיי)

ס "ז) סימ מהרי"ל לשונו:ותשובות וזה השחיטה בעני שכתב 
לשמאלו ימינו  בי יודע שאי"ב הלזה יתו בדור  דעתה
של  ותורת מכריס עדיפא   ושיחת  ראשוני של וצפרניה
שכתב  במה עוד ועיי וכו ', הזה בדור  יש כלו  אחרוני
דרבו כ "ט  קט סעי ח"י סימ בשפ"ד מגדי הפרי
הגר "ז לדעת  כ ועל הרבה, תמצא  וכ בשחיטה . המתפרצי
 כא עד מעולה, השגחה בלי הזה  בזמ להקל מבוא  שו אי

לשונו.
וכתב  ל"ג. קט  סעי בשפ"ז ח"י  סימ אברה בית ספר 
כי  הסירכות מיעו אצל כ ג להיות  החכ צרי דעתה

. ש עיי בזה. ג  המתפרצי רבו הזה בזמ
י"ט. סימ ח"א  דעה יורה הדעת עומק ותשובות בשאלות
 יסכי א , שמי ירא  הוא  א השוחט  יבח בזאת כתב 
בעת  עליו עומד  שמי ירא איש שיהיה ידרוש ועוד
זהיר היותר  דאפילו כידוע כדבעי, שתיעשה מלאכתו 
 ורואי עליו  עומדי כאשר ויותר  יותר עוד מתאמ

בשו "ע הגדול רבינו זה ודבר במלאכתו.  דעהומסתכלי (יורה 

י"ז) סעי ח"י סימ ה כי  שכתב תיבות בשתי  ל הורה 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

98. מכתב טו: מהגה"צ הנ"ל - להרה"ג ח' פאדווא שליט"א
99. מעשה נורא מאחד מעשרת השבטים שבא לר' הלל 
מעהרן  מדינת  על  סודות  לו  וסיפר  זצ"ל,  מקאלאמאייע 
בדייטשלאנד ופראג וכו' ושר"נ אדלער רצה לפסול השו"ב 
השובי"ם  על  ששורה  הס"א  חותם  ולהכניע  דפפד"מ, 
פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו', ואלמלא השיג כל רצונו 
הי' בא משיח צדקינו, אך הס"מ העמיד עליו רודפים קצבים 

והוצרך לברוח מפ"פ.
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־דהיינו, הגוף האוכל את הבשר, עושה דם בהגוף, ומשום זה דם הנ
שאר מבחוץ, שנשאר מהבשר של הקרבן, מזומן לכפר על הדם של 
האדם שנעשה מאותו הבשר של הבהמה, כי כתוב "הדם הוא הנפש".
חטאו של האדם בחטאיו עם הבהמה, חדר וערבב פגם הבהמה עד 
לאכול  גם  הותר  העולם,  את  לתקן  כדי  שהוצרך  כך  ובשרו,  לגופו 
בשר, )רש"י וכשבאו בני נח, התיר להם בשר, שנאמר )בראשית ט' 
ג'( "כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה, כירק עשב" - שהתרתי 
לאדם הראשון - "נתתי לכם את כל". ולכן מדור המבול נדרש האדם 
להקריב קרבן, וכיום בעצם אכילתנו את הבשר, אנו כמקריבים קרבן, 

־ובכך מבררים ומתקנים את הפגם הגדול בשורשו. אכילת בשר מבה
מה טהורה, שייך לקליפת נוגה טוב ורע, שנפשו החיונית של היהודי 
היא מקליפה זו, שהיהודי באוכלו את הבשר בקדושה יכול לרוממו 

ולקדשו, וזה כאשר השחיטה היא כשרה. 
עולמות,  בכל  מאד  גדול  תיקון  הוא  בקדושה  הבשר הכשר שנאכל 

־שמושך אור ועצום וגדול לנפש האדם )אור חיה( ומביא תועלת גדו
לה גשמית ורוחנית לתיקון כל העולם ולנפש האדם בפרט, ולכן לעם 
הארץ לא מומלץ לאכול בימי החול, אלא רק בשבת, ]ראה פלא יועץ[ 
שאז הכל מתברר מאליו, שבת היא מקור הברכה, הכל שב לשורשו 

ונמתק בשורשו.
שלא  רק  לא  בקדושה,  נאכל  שלא  כשר  אפילו  בשר  גיסא,  מאידך 
מתקן אלא מקלקל, כל שכן רחמנא לצלן אם השחיטה לא כשרה, אזי 
הבשר הוא בחזקת טריפה ונבלה, שהוא שייך לג' קליפות הטמאות, 
)ענן גדול, רוח סערה ואש מתלקחת(, שנפשות הגויים שורשם משם, 
בכוחה  אין  היהודי  נשמת  אולם  זה(  מבשר  ניזוקה  לא  נפשם  ולכן 
לתקן ולברר בשר טריפה ונבלה, שהוא בחזקת איסור מוחלט. אכילה 
מסוג זו לא רק שלא מתקנת, אלא מקלקלת ומורידה מטה מטה את 
נפשו של היהודי, ופוגמת בכל העולמות, ומחזקת את צד הס"א בכל 
העולמות, וברגע שכח הס"א בעולמות גובר מול כח הקדושה, גוברים 
רחמנא לצלן כל האסונות של יתומים ואלמנות בעמינו הקדוש, כמו 
הנחמד  בספר  רואים  שאנו  מה  וזה  פעמים.  הרבה  בזוה"ק  שכתוב 

ולא  העולם בריאת בעת  מיד התורה את  נותן  היה אם כי
כשהאדם  תכף כך ואחר התורה. בלא לעולם  קיום שום  היה
להתקים  יכל היה לא  תורה  דברי על  ושלום, חס עובר היה
והיה  כלל להתקים יכל  היה לא העולם  וכל  אחת שעה אפלו
דברי  על  עובר אחד כשהיה תכף ושלום , חס העולם נחרב
אפשר אי וזה  התורה  בלא קיום שום  להעולם  אין כי תורה ,
צדיק אין כי תורה , דברי על  יעבר שלא  אחד ימצא שלא
אם  כי בחירה  שיהיה בהכרח כי וכו'. טוב  יעשה אשר בארץ
ומאחר התורה. מצות שיך  ואין וענש  שכר אין  בחירה  אין
שימצא  באפשר בודאי אזי וענש שכר בשביל  בחירה  שיש
התורה  נותן היה אם כן ואם תורה דברי על  שיעבר  אחד
כן  אם התורה קיום בלא להעולם קיום שום היה  ולא מיד
היה  תורה, מדברי ושלום, חס  משהו עובר אחד כשהיה תכף
מה  גדולה טובה הוא זה  בשביל ושלום, חס  העולם נחרב
התורה  בלא  דורות וששה  עשרים מתקים  העולם שהיה 
התורה  בחינת שהוא  לבד חנם  בחסד העולם מקים והיה
על  שאף יתברך ה' לנו הראה ובזה לעיל. כנזכר  הנעלמת 
כמו  התורה  בשביל  רק היה העולם בריאת  שעקר פי 
ישראל ובשביל התורה  בשביל  וכו ', ברא בראשית שכתוב ,
יכול ברחמיו  הוא כן  פי  על  אף  וכו', ראשית שנקראו 
גם  כן   ועל התורה בלא דורות וששה עשרים העולם  לקים
מן  שבטלין בעת כן  פי   על  אף תורה שנתנה עכשו
תורה, דברי  על ושלום, חס עובר כשאחד אפלו או  התורה,
מקים  רק העולם, מחריב  יתברך ה' אין כן   פי  על   אף
קבלת  קדם העולם מקים שהיה  חנם  בהחסד בחסדו, העולם
כי  לעולם, שקדמה תשובה בחינת וזה לעיל . כנזכר התורה
לעיל , הנזכר חנם חסד בחינת מהתורה, למעלה  היא  תשובה
העולם  מקים שהיה לעיל  הנזכר הנעלמת התורה בחינת 
תשובה  מועיל אין  הדין מדת פי   על כי תורה. מתן  קדם
שלפי  לברכה, זכרונם רבותינו בדברי כמובא חטא , לשום 
ראה  יתברך ה' אך תמות. היא החוטאת  הנפש  הדין  מדת
לעולם  תשובה הקדים  כן  על  בזה, מתקים העולם  שאין 
כל על  עבר  אם אפלו תשובה  שמועיל הגדול  בחסדו וגזר
תשובה  מועיל שעשה מה עשה אם  ואפלו כלה התורה
הנעלמת, התורה  בחינת הוא התשובה  בחינת  ובאמת תמיד.
עלמא  שהוא בינה  בחינת  כפור, יום בחינת הוא  תשובה כי
על שעבר  מאחר כי הנעלמת, התורה בחינת  דאתכסיא,
אז אך זאת ? לתקן  יוכל ואיך תשובה יועיל איך תורה דברי 

ול התשובה ידי  על לעלות בחינת מכרח ידי  על התתקן
הנעלמת  התורה בחינת שהוא לעיל , הנזכר חנם  החסד
ידי   ועל  התורה קיום  בלי אפלו העולם את  מקים  שהיה 

יתברך. לה' וחוזר נתתקן זה
המשך בעלון הבא


