
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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

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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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | ט אלול | פרשת כי תצא
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו להזכרונות

קול  מאות והדפיס  כתב הוא צעדים, שורת עוד  רבינו עשה  מכן לאחר
הרבה  מדובר  ששם ספרים  אלפי  עשרות  וכן  המזוזות בענין  קורא'ס
קורא  קול הדפיס  כן  כמו בענין , שנתפרסם  מה  מכל המזוזות  מענין
מענין היה  שם  גם  זשורנאל" וב"אלגעמיינער וועלט " ב "תורה

בקאנטריס המזוזות בענין הקיץ )ההתעוררות וכו '.(הרי

הספרים  חנויות בעלי המזוזות , בענין אותו רדפו  טרוריסטים
לממכר לחנות הגיע  הוא  פעם חיים, לבלעו רצו המזוזות את  המוכרים 
צלצל  שפתאום עד וחלק חד  הלך לכאורה  הכל ספריו, את  למכור  ספרים 

אומרת  זאת מה קולות  בקולי  וזעק הסוחרים אחד  רוצה אליו  אתה  איך ?
גנב  שאני הטוענים שלך  הספרים  את  מה !!שאמכור רבינו אותו  שאל !

וזהירות הפירוש  מוסר בעניני רב כותב הוא הלא  אמר??? הסוחר  ואז ?
לי תשיב ואז  לך  ואראה אלי בא  !לו

רוגזים  המזוזות סוחרי

שם  ישראל " "אהלי  הספר  את לו שפתח  הסוחר לבית  הגיע  מיד רבינו 
לכל  $25 בשביל ורצועות פרשיות עם תפילין היום  שמוכרים  כותב  הוא 

אינן הפרשיות ושאותן  הינןהסעט, הרצועות  נייר , חתיכת מאשר  יותר 
כאלו, דברים  לכתוב כזו העזה לכם  יש איך הסוחר לו  אומר וכו ', חבלים 
בעוד  ב -$19 לקונה  זאת ומוכר  $16 בשביל  הסחורה את קונה  בעצמי  אני
של  תוית  זה על ויש פרשיה  כל  $25 ב - זאת מוכרים  אחרות  שבחנויות
100% וזה  פסולים  תפילין כך בשל  מניחים יהודים  ואלפי הרבנות

הזו!!כשר החוצפה את  לוקח  רבינו  מהיכן  כן אם לו! החזיר מיד הוא ?
המסחר בבית  יהיה שזה  מוכן לא  הוא כי לו והודיע הספרים , כל  את

שלו.

בענין הספרים  מחנויות  ביותר  קשים מכתבים  קיבל  גם  רבינו 
פרסם . שהוא  הרבות  המודעות

לטוב : האיש אותו זכור 

הודה  הייטס , מקראון "שיין" השם  תחת לספרים  המסחר בית  בעל
הקטנים  מהמזוזות כמה  לו נתן והוא  בספרו , שכתב מה על  מאוד  לרבינו 
עד  המזוזות אותן את לרבינו  ויש בחנותו , לו שהיו הפסולים והגדולים

הזה . היום

לפני כי  לכן , קודם עליו  שמע  שלא חבל  שזה לרבינו  סיפר  גם  הוא
הכתב  את  ראה  הוא אינץ', 6 של  בגודל מזוזה  לו  הביא מישהו  זמן  כמה 
השני לצד אותן  הפך הוא בולטות, ואותיות  במיוחד מאוד יפה שהיה

המזוזה על שכתוב ראה  יאפן"והוא אין ביאפאן)"פרינטעד  .(הודפס 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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50יובל שנים של פעילות המערכה

תיקוני זוהר המחולק יום ל לחודש  .1761
1762.  סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי תשרי
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי חשון  .1763
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי כסלו  .1764
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי טבת  .1765
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי שבט  .1766
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי אדר  .1767
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי ניסן  .1768
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי אייר  .1769
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי סיון  .1770
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי תמוז  .1771
סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי אב  .1772

סט זוהר 12 כרכים מחולק לחדשי השנה ללימוד יומי אלול   .1773
סט זוהר היומי 6 כרכים המחולק ל354 ימי השנה ניסן-אייר  .1774
סט זוהר היומי 6 כרכים המחולק ל354 ימי השנה כרך סיון-תמוז  .1775
סט זוהר היומי 6 כרכים המחולק ל354 ימי השנה כרך אב-אלול  .1776
כרך  השנה  ימי  ל354  המחולק  כרכים   6 היומי  זוהר  סט   .1777

תשרי-חשון

כרך  השנה  ימי  ל354  המחולק  כרכים   6 היומי  זוהר  סט   .1778
כסלו-טבת

כרך  השנה  ימי  ל354  המחולק  כרכים   6 היומי  זוהר  סט   .1779
שבט-אדר

זוהר תתק"ס 960 חלקים  .1780
גדולת תתק"ס  .1781

אדרא דמשכנא כרך אחד 32 עמודים  .1782
ספרא דצניעותא 16 עמודים  .1783

אדרא רבא וזוטא בגדול  .1784
אדרא רבא וזוטא בקטן  .1785

תורת הזוהר הגדול כרך א  .1786
תורת הזוהר הגדול כרך ב  .1787
תורת הזוהר הגדול כרך ג  .1788
תורת הזוהר הגדול כרך ד  .1789
תורת הזוהר הגדול כרך ה  .1790
תורת הזוהר הגדול כרך ו  .1791
תורת הזוהר הגדול כרך ז  .1792

תורת הזוהר הגדול כרך ח  .1793
תורת הזוהר הגדול כרך ט  .1794
תורת הזוהר הגדול כרך י  .1795

תורת הזוהר הגדול כרך יא  .1796
תורת הזוהר הגדול כרך יב  .1797
תורת הזוהר הגדול כרך יג  .1798
תורת הזוהר הגדול כרך יד  .1799
תורת הזוהר הגדול כרך טו  .1800
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ּכַךְ מֹוָאב, ּדִזְמִינָא לְַאיְיתָָאה אִיּנּון ּתְאֵנֵי, נָטַר לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
הּוא, ּדִכְתִיב ַאל ּתָצַר אֶת מֹוָאב. מִדְיָן ּדְקָא יְהִיבַת ּתְאֵנֵי, 

צָרֹור אֶת הַּמִדְיָנִים. ּדְהָא מִּכָאן  (במדבר כה)וְַאלְקִיטּו לֹון, ּכְתִיב 
לְהָלְָאה, ּתְאֵנָה ּדָא לָא זְמִינַת לְַאיְיתָָאה ּפֵירִין, ּובְגִין ּכָךְ אִתְחַזְיַית ּו

וַּיֹאמֶר מֹוָאב אֶל זִקְנֵי מִדְיָן  (במדבר כב)לִיקִידַת אֶׁשָּא. ּפָתַח וְָאמַר, 
ּפָקָא וְגֹו', מֹוָאב אִיּנּון ׁשָארֵי, ּובְגִין אִיּנּון ּתְאֵנֵי, ּדְזַּמִין מֹוָאב לְַא

  לְעָלְמָא, אִׁשְּתֵזִיבּו מֵעֹונְׁשָא. 

ַמר  ֵאִנים, ׁשָ ֲעִתיָדה ְלָהִביא אֹוָתן ּתְ ָך מֹוָאב, ׁשֶ ּכָ
ַצר ֶאת  תּוב ַאל ּתָ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ַהּקָ
טּו אֹוָתן,  ֵאִנים ְוִלּקְ ָבר ּתְ ַתן ּכְ ּנָ מֹוָאב. ִמְדָין ׁשֶ

תּוב  אן ָצרֹור אֶ  (במדבר כה)ּכָ ֲהֵרי ִמּכָ ְדָיִנים. ׁשֶ ת ַהּמִ
ֵאָנה זֹו לֹא ֲעִתיָדה ְלָהִביא ֵפרֹות,  ָוָהְלָאה ּתְ
ַתח ְוָאַמר,  ֵרַפת ֵאׁש. ּפָ ּום ֶזה ְראּוָיה ִלׂשְ ּוִמׁשּ
ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו'. מֹוָאב ֵהם 
ָעִתיד מֹוָאב  ֵאִנים ׁשֶ ּום אֹוָתן ּתְ ִרים, ּוִמׁשּ ֻמּתָ

לּו ֵמעֶֹנׁש.    ְלהֹוִציא ָלעֹוָלם ִנּצְ

יק ֶאת מֹוָאב ּלֹא ְלַהזִּ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה ִצּוָ א ֶאת ֹמׁשֶ   ֶאּלָ

וַיֹאמֶר יְיָ אֵלַי ַאל ּתָצַר אֶת מֹוָאב וְגֹו'. וַיֹאמֶר  (דברים ב)ּפָתַח וְָאמַר, 
מֹׁשֶה הֲוָה מְמַּלֵל קּודְׁשָא יְיָ אֵלַי, וְכִי עַד הַׁשְּתָא לָא יְדַעְנָא ּדְעִם 

ּבְרִיךְ הּוא, וְלָא עִם ַאחֲרָא, ּדִכְתִיב וַיֹאמֶר יְיָ אֵלַי. אֵלַי לָּמָה. אֶּלָא 
לְמֹׁשֶה ּפָקִיד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדְלָא לְַאבְָאׁשָא לְמֹוָאב. אֲבָל 

י ַאל ּתָצַר אֶת לְַאחֲרָא לָא, לְדָוִד לָא ּפָקִיד ּדָא, ּובְגִין ּכָךְ אֵלַ
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת רבי יעקב 
וחיה יוטא ע"ה בבית העלמין ירקון שער החסד

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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לרבנים תורה  כ'דין לה |תביעה

וּ מּט ה הגּ בעה ראׁש  על נ צּ ב אנכי  מחר בּ עמלק הלּ חם ¥©¨§¦©Ÿ¦¦¨©Ÿ¨¨¨¥¨£©¥¨¦¥§וצא
מ ׁש ה לוֹ  אמר כּ אׁש ר יהוֹ ׁש ע ויּ ע שׂ  בּ ידי . לה לּ חםהאהים ¨¡¦§¨¦©©©§ª©©£¤¨©¤§¦¨¥

הגּ בעה. ראׁש  על וּ  וחוּ ר  אהרן וּ מׁש ה כּ א בּ עמלק ירים והיה ׁש ר ©£¨¥¤©£Ÿ§¨Ÿ©¦§¨
וכא מ  י שׂ ראל  וגבר  יד וֹ  מ ׁש ה  וידי עמלק. וגבר יד וֹ  יניח ׁש ה ׁש ר 

ו יּ  תחּת יו  ויּ שׂ ימוּ  אבן  ויּ קחוּ  ּת מכ וּ כּ בדים וח וּ ר  ואהרן עליה ׁש ב  
ה  בּ א עד אמוּ נה ידיו  ויהי אחד וּ מ זּ ה אחד  מזּ ה ׁש ".מ בידיו  

צדּ יקים: ג' ׁש ם ונלחמוּ מ והיוּ  ׁש התּפ לּ ל וּ  וחוּ ר , ואהרן  ׁש ה §¨¨©¦¦
את  לבּט ל  כּ די צדּ יקים ג' צרי היּ וֹ ם גּ ם  ּכ רוּ חנית מלחמה

סוֹ פר], החת "ם [נכד  אחד  עוֹ ד רק וּ מצאוּ  וח ּפ שׂ וּ  ואהגּ זרה, §
בּ יד וֹ . עלתה א ולכן הלי ׁש י. ה צּ דּ יק  ¨§¨§¨¥¨§¦¦§©¦©©¨§¦נמצא

היה  ההמת ל החיט ת  היה קה תְְְִֵֶֶַַַָָָָָבא
ההמדה  מחנה  ֲֵַַַַַָָָָאחר 

בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ¥©§¥¥¥§¦¤¦§¥§¦¦§©¦¨§©§והדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת בּ עת עּמ ינוּ  ׁש עבר  ׁש בּ אוֹ תם ההיסטוֹ ריה ©¦§§¨¤¨©©¥§¥¦§¤¤©¨

כּ  הא הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ בילוּ  את הר כּ ב וֹ ת להאכיל ׁש רים, 
את  בּ הם ה וֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ ר וֹ ת כּ עבוֹ ר ּפ גּ וּ לים , ישׂ ראל כּ לל

הה  למחנה  י שׂ ראל , בּ ני 'אוֹ אחינוּ  וּ בא וֹ תוֹ ׁש מדה ׁש וויץ ', 
ה  ׁש היה מחנה הּמ קוֹ ם  ּכ אחר  היה ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ׁש חיטוֹ ת 

כּ יּת וּ ב ו ׁש מדה הה  היה ההׁש מדה רכב וֹ ת ׁש על  וכיּ ד וּ ע §©¨©¤©§©©©§¨¨¨¨¦
ׁש נים, מאוֹ תם  הכּ ּת וּ ב היה וזה בּ המוֹ ת', ר וֹ אים'הוֹ בת (ואנוּ  ©§¥§¤¨¨©¦¥¨¨¦§¨¦

מדּ ה מּמ ׁש  ה"י .מדּ ה)כּ נגדכּ אן  ¨©¨¦¨§¤¤¦¨


ושלום .ו. חס מéליה  י łראל עם את  להðיל ה áדõלה àמלחמ ôם ה ñדŁõים  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָה âðיקים

õלæלב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ראה Łõ דñה ט õב Łם  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהàעל 
הק' הרב õלחבר זי"ע  טõב Łם àעל יłראל  רàי  äנàור äרנõמ Łõדñה הâðיק éŁתב  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָמכ ôב 
מהבעש"ט מכôבים  àכëה éתב üé  נסôר" הâðיק גילו ["àן זי "ע מטלוסט מרâכי ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמ'

אליו ] ֵָזי "ע 
קעב] [âף Ł דñה לאõר(יג )àאáרת יצא  "הôמים " àספר [נדïס :[183 [נו' ס' מכôב , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łנת äëôז Łלחד י "ב  àְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹוארŁא

א ïŁõיצין , טי"ת  ת "ק ראה  ג' ליõם אõר  ְְִִב"ה,
מטלוסט מרâכי מ ' הק' הרב ְְֲִֵַַַָָלחברי

Łמõ)למע"ש  הנים(למען וט õבים הñה êה, על טõבים לא  âברים  אני רõאה éי לבõא  ôכף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ýô א ñôח לפה ôבõא ôŁכף חזק àטחõני  ליראיו", ה' "וסõד סõד, ונמ ôיק האחד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמן 
נאמנה. àאהבה דו"ש ýחבר לי . הם  נחäצים éי  נ"ע  הק' äרנõë מ ýל הçד äעים ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהéתבים 

כאן . עד מטלוסט. טוב שם  בעל  ְִֵָי łראל
ממקום בגלות נדדו זי "ע  זושא ורבי אלימלך ר' רבי  הקדושים  שהאחים  ידוע וכן 
לא מ "ם  הסמ "ך ושם אושביץ, זו לאושפצין  שהגיעו עד ישראל  את לתקן למקום 
אחרא הסטרא של  האחיזה גדולה כמה עד מכאן רואים  חזרה. וחזרו לעבור , נתנם
טוב, שם הבעל  מרן  כדוגמת  הקדושים  הצדיקים  שגדולי  עד אסורות, מאכלות בעון
בידם עלתה לא זי "ע  מצאנז חיים והדברי  אדלער  נתן  ורבי זושא, ורבי אלימלך רבי 
של הנורא האבידה וכל  רח"ל הגזירה נגזרה התיקון ובלי הנורא הקילקול את לתקן 
יתומים רח"ל כמה בזמנינו רואים  ועוד זה, בגלל  קרתה יהודים מיליון מששה יותר
אסורות. מאכלות של  הנורא  החטא בגלל זה וכל  ומשונות, נוראות וגזירות ואלמנות
ומאכלות  כשרות עניני  על  ספרים  400 לעשות ידינו על  שזיכה יתברך להשם  ותודה
כנודע . דקליפה עשו מחנה 400 כנגד שהם  ודם , חלב ניקור שחיטה על  אסורות,
הנ"ל ,"שק" ענין את לתקן  כדי  "שק ", לבש הצדיק  דמרדכי דהא לפרש ואפשר 

בראשית באריכות [ראה 400 חכמה].גימטריה

יח  ‡ו‰ל רוז‰

שיוכל להוכיח בכל העולם. רק נראה, דבגמרא סנהדרין ובאיזהו נשך איתא 
ד"המשחק בקוביא אין להם חלק לעוה"ב", ושם "מפריחי יונים", ובאופן זה 

  שייך גם בדורנו, וזהו ענין הערבות.

א בס' משכיל אל דל מר' הלל קאלמייא, וכן בחפץ חיים, בביאור ומוב
הפסוק "ואתה כי לא הזהרת דמו מידך אבקש", משום דלא הוכחת אז עליך 
העונש. ומובא בתנא דבי אליהו דכל מי שבידו למחות כל דמים הנשפכים 
בישראל עליו, ובחפץ חיים כתב דמו עד סוף כל הדורות, ובילקוט שופטים 

תן ע"ב אלף בגבעת בנימין מפני שלא הוכיחו זה את זה, ובשביל איתא: או
זה חרב בית המקדש, כמובא באיכה. ומובא בחפץ חיים דהערבות שאנו 

, ומובא ברמב"ם שמחוייב בערבות על כל גחייבים עליה הוא ערב שלוף דיץ
  דבר.

והנה מבואר בשם תלמידי הבעש"ט, דנוטר ברית רואה האמת, ופנחס 
מילא הי' מחוייב למחות, ובגמ' סנהדרין פרק חלק איתא ראה זאת, ומ

שפנחס מסר נפשו על זה והי' מוכן ממש להריגה, ובשביל זה זכה ל"בריתי 
  שלום" ופעל אשר "ותעצר המגפה", וכיון שמחה לכן "ויכפר על בני ישראל".

ראוי' כפרה זו שתהא מכפרת והולכת : "(דף פ"ב ע"ב)ובגמ' הנ"ל 
ית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר, רש"י. (דכתיב בר" לעולם

ובחדא"ג מהרש"א כאן: מדלא כתיב וכפר על בני ישראל וגו', בלשון עבר, וכתיב 
 (מאמרי חודש תשרי, מאמר ד' סימן ז'). ובבני יששכר ויכפר בלשון עתיד)

  .ראוי' שתהא הכפרה הזו מכפרת והולכת עד סוף כל הדורותהלשון הוא: 

יששכר שם בשם הקדוש מהר"ש מקרלין הי"ד, שיש מדרש וכתב בבני 
, רבונו של עולם, כיון שמידתי היא שאני (זה פנחס)חז"ל, שאמר אליהו 

פן יהי' אבי הבן המכניס בנו לברית, בעל מקנא ולא אוכל לסבול חטא ועון, 
. אכפר לאבי הבן עונותיו והשיב לו הקב"ה, אז, ולא אוכל לסובלו. עבירה

והשיב ד' הו עוד, פן יהי' המוהל והעומדים שם בעלי עבירה, ואמר לו אלי
  .שיכפר גם לכל העומדים שם
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קלב
מה נכבד היום שזכיתי לראות ספרו היקר "נפש ישעי" על מאכלות אסורות 
זכה וזוכה את הרבים לעורר את רוח הבריות מבלי להתגאל במאכלות אסורות 
אשר הוא ענין גדול במדינה זו בפרט, וכמעט בכל העולם כי אין לנו שום דבר 
בקי  מי שאינו  כי  יתירה  צריכים שמירה  מינים אחרים אשר  נקי מתערובות 
בענינים אלה אי אפשר לידע בבירור אם הוא כשר או לא ובכן אמונא לפעלה 
טבא ישר, ואני תפלה יכונו מעשיהם של צדיקים ויזכו להוציא אורות מפיהם 

כחפץ לבבו וכעתירת.
ידידו, יחזקאל גרובנר, רב בדעטרעיט

מעניקו היה ועוד לחופשי משלחו ברונא ר ' היה בודאי אז ובנים, אשה 
ברונא ור ' נפשו על  בעצמו התחייב  הנהרג העבד כן על טוב. מכל 

לגמרי . כזכאי נחשב

העדאחר  כי יען  זה, מחטא לפטרה יש כי  חנה  אשתו על המליץ  כך
ונחשב אלכסנדריה בעיר ונכבד נאמן איש היה שהעיד האחד
כך , על וסמכה ומנסבה דייקא שהיתה  עליה, לומר  יש גם עדים. כמאה
ואחוה ובאהבה בשלום שחיו  ומכיון משנה , יותר  שהמתינה מפני 
בא היה חי היה שאילו הוא ברור דבר שנה, משלושים יותר וריעות 

במש  ידיעהלביתו לשלוח כלשהיא דרך מוצא שהיה או זה רב זמן  ך
היא גם  כן על מכתב, לשלוח ביכולתו היה שלא  ומפני אליה, ממנו

עונש . מכל שניהם  את לפטור ויש לגמרי זכאית 

הדין  פסק

אבללבסוף  כמזידים, שניהם את  לחשב שאין למעלה הדין פסק יצא 
בדבר  כשוגגים חשובים  אלא לגמרי, שיפטרו כאנוסים לא גם
שניהם יתקנו  כן על  כאלה, חמורים  חטאים  על תיקון  צריך  שוגג ואף 
מעין  צער ויסבלו לארץ  שנית שניהם  שיתגלגלו ידי  על חטאתם, על
אחר  שנים , לשבע לעבד ימכר הוא שנית. שיזדווגו באופן חטאתם,
של צער ויסבול ואשתו, ביתו לפני אדונו עם יעבור שנית, שינשאו
בזה, חטאתה על  תכפר היא  מאדונו. יברח ולא לאשתו געגועים 
עם באיסור שישבה הזמן כמשך שנים, שבע  עגונה של צער שתסבול
היה הנביא שאליהו ומפני נעוריה, בבעל עוד תבגוד ולא  השני, בעלה
שהוא בידו הדבר את מעלה  של הדין בית מסר שלהם, הטוב  המליץ

'ה יראי נדברו אז  לד 

ה àרäר, Łם ויהיה הåה, ëàדàר Łנית יłראל את äליכõְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָי
י łראל Łאי éל על  éן על חלילה. יâחה  – ראäי  õאינŁ äְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמי
éל àאמת הרי éי ע õמד, הäא מðב  àאיזה  õŁנפà ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלחŁב
õאיז יõדע Łאי ואין äפŁעים àעוõנ õת הäא מלא  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד
üצרי אחד וכל ,üרàית הם לפני יõתר חäŁבה ôְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנ äעה
Łéיעזõר  ההõלכין , àין ויהיה הäא יזéה האם יõדע  מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלירא,
ïני  לק àל äוילכ הלמה , הáאäלה ותהיה ,üרàית ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהם
הñדŁõה õôàרה הëפרõŁת הìחמõת וכל ,ä צדקנ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹמŁיח 
על ויקàל  ôתקçימנה , לברכה, זכר õנם ,äחכמינ äְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָבדברי 
עליו וירחם àמצõת, äלהרõàת àיראה ה' את לעב õד õְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָעצמ
ïני  לקàל äéזçŁ äêא מאõתן  הõåכים , àין להיõת  çŁזéה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָה',
קדם עõד Łלמה  äŁôבה לעõłת  הéל ויתñן ,äצדקנ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמŁיח 

ק"נ)הáאäלה . עäëד תשט"ז, .(חד "ת ְַַָ

ׁשנה , לחמּׁשים  אחת ּבגלּגּול ּבא רּבנּו  ָ ָ ִ ִ ֲ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ָ ֵ ַ ֶֹמ ׁשה
י  את רב הערב יטעּו ׁשּלא  ׂשראלּכדי ְ ֵ ֶ ַֹ ְ ָ ֶ ֶ ַ ֶ ִ ְ ָ ֵ 

àרא Łית חי זõהר Łõדñה àדïיíàפר ע "א כ "ה àדף הזõהר (על ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

צ "ו) ד' לõŁנ õ:הíפר וזה זי"ע , מקמארנא Łõ דñה מהáאõן  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
האר"י  [ובכתבי מŁה, Łל  הרע חלק היה  רב ֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ"Łהערב
בדעת אחוז ע "ה  רבנו  דמשה כתוב, הפסוקים שער
חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם דקדושה 
לת ñנם... רצה  äמŁה לקדושה ] ולהעלותם לתקנם ְְֶַָָָֹשיכול
äêא àימים áם ויתáל áל ודõר õâר  àכל יקäם õעצמ äְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹמŁה
êŁהם וראŁים ה õâר  רõב  ועôה רב ... ערב  àין  àתראה âְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָרא
לחמים אחת  äבגלäáל àעäàר àא äמŁה רב , ערב  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהם
לדרכים יłראל את רב  ערב ראŁי ä יטע êŁא Łְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנה ,

הñדŁõה . õ נõŁל éאן  עד ïרŁתõŁנ õת... Łõ דñה åàהר éן  (מבאר ְְְֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מïניהם , חמס  הארץ  וëôלא  רב מהערב äיהי ואתר אתר àכל âהרא Łים  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹנłא

רëאים יłראל  על יŁלטäן  הáלäת àâסõף  תצא ïרŁת Łõ דñה מהåהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹוŁם 

Łם) ע çן  רב וערב Łקר ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָודçני

וêŁא רב, מהערב  êŁהם הראŁים עם הõâר  ר õב ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועôה
לפי  ýעצõçה מן  הåהר מקלקלõת, àדרכים יłראל את äְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻיטע
הôפêה éל את לב õåת החד Łה  üרâà üלôŁ ,õéרâְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
Łעłה õמé ,ü לõה üŁחà éסיל Łל àסכלäçת  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹוהëצוõת
מרõרõת àדרכים העõלם  éל את Łהטעה והארäר, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָהæמא
äנà ר מŁה להתáלáל ü צרä ה äלזה õâר , àכל וכן éְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלענה ,


