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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
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 קל וחומר בן בנו של קל וחומר במשקאות, אשר רוב רובם אסור לשתותם, 
והלא ישנם משקאות בהכשר ברור ולמה לשתות ממי שיחור אשר כמעט 
כולם אינם כשרות, גם בלעדי זה תסמר שערות אנוש לראות איך ירדנו 
לשתות יין שרף כמו בני עשיו אשר נבראו לצורך זה, לשתות ולהשתכר, 
ומעולם לא ראינו בר ישראל לשתות רק כטיפה מן הים, ועתה הצלוחיות 
עומדות הכן לרוב, לרוות הצמאים, וכל בית שאין יין שרף נשפך כמים 
אינו בית, אוי לעינים שכך רואות, כזאת וכזאת גברה יד הסטרא אחרא 
אך  אכול"  "ואכלתם  כו(  ב'  )יואל  לפרש  אנו  ורגילים  הרבים,  בעוונותינו 
בכשרות ברור, דעל מאכלות אסורות אסור לברך על כן יהיה האי ושבוע 
באופן "והלתם את שם ה"א", אשר מותר לברך עליה שנית "אשר עשה 
עמכם להפליא" דמבואר בשו"ע מפליא לעשות שקושר ה' רוחני בגשמי 
וזה פלא, על כן כל צורך אכילה לא לתאוה תהא רק "להפליא" לקשור 

הרוחני בגשמי לקיים הגוף עם הנשמה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת משפטים | כד שבט
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המשך בעלון הבא
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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(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?

מהקרינות?
האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

ִנָּיה ַאַחת? ל ׁשְ ה ׁשֶ ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
ת ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ל ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ִנָּיה ַאַחת ׁשֶ ע - ׁשְ ּדַ

יֹום חֹול!!!  ט ּבְ ׁשָ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ ָנה ִלּ וֶוה ְל:- 28.000 ׁשָ ּה ָשׁ ֶעְרּכָ

ה ַאַחת? ּקָ ל ּדַ ה ׁשֶ ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
ָנה ְליֹון ַוֲחִצי ׁשָ ָוה ְלָך יֹוֵתר ִמּמִ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּקָ ל ּדַ ּכָ

ָעה ַאַחת? ל ׁשָ ה ׁשֶ ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
”י - ּבִ ְמָחה ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָנה ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ דֹוׁש” עֹוֶלה ּבְ “ַהּזַֹהר ַהּקָ

ל חֶֹדׁש ֶאָחד? בּוַע ֶאָחד? ׁשֶ ל ׁשָ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכֹו ׁשֶ
ָנה? ְבִעים ׁשָ ָנה ַאַחת? ׁשִ ל ׁשָ ׁשֶ

דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ֶאֶלף ׁשָ ה ׁשֶ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ִמְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ ה ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ -ַהִאם ַאּתָ

דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ְליֹון ׁשָ ל ּבִ ה ׁשֶ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ

נֹות  ה ְלִמיְליֹוֵני ׁשְ ְזּכֶ ְזכּוְתָך ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ּתֹוַרת ַהּזַֹהר ֲהֵרי ּתִ ִאם ּבִ
ָנה ּתֹוָרה,  ָאה ִמְליֹון ׁשָ ת עֹוָלה לֹו ַלּמֵ ּבָ ׁשַ ּבְ ָעה זֹוַה”ק  ל ַהּלֹוֵמד ׁשָ ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה, 
ֶהם  נֹוֵתינּו ּבָ ָנה ְוָיִמים טֹוִבים, ְלָכל ְיֵמי ַחָּייו, ]ְיֵמי ׁשְ ָ תֹות ַהּשׁ ּבְ ָכל ׁשַ יל ּבְ ְכּפִ ְוִאם ּתַ
יעּור ְלִמְנָין  ַאְרֵגן ׁשִ ְזכּוְתָך ִיְתּ ָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ּבִ יַע ל’ 640 ִמְלָיאְרד ׁשָ ּגִ ְבִעים[ ּתַ ׁשִ

ִנים ּתֹוָרה. ל ִמְלָיאְרֵדי ׁשָ ִדי ׁשֶ יַע ִלְסכּום ַאּגָ ּגִ דֹוׁש ּתַ זֹוַהר ַהּקָ ִּיְלְמדּו ּבְ ְיהּוִדים ׁשֶ

דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ִזיְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ  ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרּכָ

ֶאֶלף, ְועֹוד  ַמִים הּוא ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ ּכָ תּוב: ׁשֶ ת ַוֵּיֵצא קס”א.( ּכָ ָרׁשַ זֹוַה”ק )ּפָ ּוּבְ
ֶאֶלף.  ּבְ ְיהּוִדים  ִמְנָין  ל  ּכָ יל  ַמְכּפִ ה  ַאּתָ ְרָיה,  ׁשַ ִכיָנה  ׁשְ יּה  ּבֵ ָרה  ֲעׂשָ ל  ּכָ ָּידּוַע  ּכַ
ָנה ּתֹוָרה. ּוִמי יּוַכל  ב 6 ִזיְליֹון ְו’ 400 ְטִריְליֹון ׁשָ ֵ אֹד ְלַחּשׁ ה ּמְ ׁשֶ ּקָ ֶ ר ּשׁ יַע ְלִמְסּפַ ּגִ ּתַ

ַווָדאּות!!! ְקפּו ִלְזכּוְתָך ּבְ ִּיּזָ ְצִחי ׁשֶ ָכר ַהּנִ ב ֶאת גֹוֶדל ַהּשָׂ ֵ ְלַחּשׁ

ָעה ל ׁשָ ה ׁשֶ ֶפר ֶעְרּכָ ְלַמד ַהּסֵ ּתִ

ֲהָבִלים. ִנים ְוָכל ַחֶּייָך ּבַ ים ְוׁשָ עֹות, ָיִמים ֳחָדׁשִ ָ ְפִסיד ֶאת ַהּשׁ -ַאל ּתַ
ְפִסיד. ל ּתַ ֵהר ְלַבּ -יֹוְמָך ָיָקר ְמאֹד, ִהּזָ

ָמְתָך.  ֲעִניק ְלִנׁשְ ּתַ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ָנה ַהּגְ ּתָ -ַהּמַ
ין ְלָמָחר. ְמּתִ ל-ַהּיֹום!!! ַאל ּתַ ַמן ַהְיָקר ִמּכָ ק. ַנְצלּו ֶאת ַהּזְ ְקֶתּ עֹון ֶמַתּ ָ -ַהּשׁ

ה? ְלּגּול ְלעֹוָלם ַהּזֶ ֵצל ֵמעֶֹנׁש ַהּגִ ּנָ יַצד ּתִ -ּכֵ
ִגְלּגּול ְלעֹוָלם  ְצָטֵרְך ַלְחזֹר ּבְ ָעִמים, ּתִ ”ס 101 ּפְ ַ ל ַהּשׁ ֲאִפילּו ִאם ִסַּיְמּתָ ֶאת ּכָ

ה ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד. ַהּזֶ
דֹוָלה?  ַחד ֵמָהֵאׁש ַהּגְ ּלֹא ּפַ ַדע ִאם ַרְגֶליָך ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיָני? ּוִמי ָהַרב ׁשֶ ֵאיְך ּתֵ

ֶפר ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיָני.  ְלַמד ַהּסֵ ּתִ

ָעה-ְוָתִבין-ּוְתַפְרֵסם ַלֲחֵבֶריָך!!! ל ׁשָ ה ׁשֶ ֶפר ֶעְרּכָ ַעם ַאַחת ֶאת ַהּסֵ ְלַמד ּפַ ּתִ

א  ָרָבּ ָרא  ִאּדְ ִלְלמֹד  יֹום  ּבַ ִנּיֹות  ׁשְ ב-18  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .1
ָנה[.  ָ ק ל-354 ְיֵמי ַהּשׁ ְוזּוָטא ]ַהְמֻחּלָ

ּקּוֵני זַֹהר.   ִנּיֹות ְליֹום ִלְלמֹד ּתִ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-50 ׁשְ 2. ּתַ

ים  ר ְלַאְלֵפי ֲאָנׁשִ ֵ ה ַלּיֹום ְלִהְתַקּשׁ -ַדּקָ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ּבְ 3. ּתַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ּכָ ַיַחד  ּבְ ִלְלמֹד 
ְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִסּיּומֹו,  ִפים ּבִ ּתָ עֹוָלם ִלְהיֹות ׁשֻ ָאֶרץ ּוָבּ ּבָ
ל  ּכָ ּטּול  ּוְלִבּ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלִתּקּון  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְלִתּקּון 

ָרֵאל. )ַעּמּוד זַֹהר ְליֹום(.  ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ֵמַעל ַעם ִיׂשְ ּגְ

זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ִלְלמֹד  ְליֹום  ּקֹות  ּדַ ב-2  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .4
ָנה[.  ָ ק ל-354 ְיֵמי ַהּשׁ ]ַהְמֻחּלָ

זַֹהר  ִלְלמֹד  אֹו  ִלְגרֹס  ּיֹום  ּבַ ּקֹות  ּדַ ב-7  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .5
ק ל-960 חֹוְברֹות[.  ]ַהְמֻחּלָ

ק  ּיֹום ִלְגרֹס זַֹהר ]ַהְמֻחּלָ ּקֹות ּבַ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְבּ 13- ּדַ 6. ּתַ
ִנים[.  לֹׁש ׁשָ ְל-ׁשָ

ֵמֵאת  עּור  ׁשִ מֹוַע  ִלׁשְ יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ ב-20  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .7
ַהּקֶֹדׁש(  ְלׁשֹון  )ּבִ זַֹהר  ּבְ יָט”א  ּלִ ׁשְ ְרָדה  ּבַ ַאְרֵיה  ָהַרב  הגה”צ 

ִנים[.   לֹׁש ׁשָ ק ִל-ְלׁשָ ]ַהְמֻחּלָ

ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ְלַסֵּים  ל  ְמֻסּגָ  9 יל  ִמּגִ ָקטֹן  ֶיֶלד  ל  ּכָ ֵמַהּיֹום, 
ֵני  ּפְ ֵמרֹוֵאי  ֲעִלָּיה  ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ִלְהיֹות  ְוִלְזּכֹות  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
יֹוַלְדּתֹו!!!  ֵרי  ַאׁשְ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶלְך  ַהּמֶ
ְזכּוְתָך  “ּבִ ַוּיֹאֶמר  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַיְרֶאה  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ְוֵכן 
ָהַרב  ל  ׁשֶ ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹהר  עּוֵרי  ׁשִ מֹוַע  ִלׁשְ  - י”.  ְעּתִ ִהּגַ
ָנה 60  ָ יֹום ְוַלּשׁ ּקֹות ּבְ ִנים 20 ּדַ לֹׁש ׁשָ יָט”א ְלׁשָ ּלִ ְרָדה ׁשְ ַאְרֵיה ּבַ
ִמיַעת  יְסִקים ִלׁשְ עּוִרים[. ְרַכׁש ַהּדִ יְנַתִים 310 ׁשִ יֹום ]ּבֵ ּקֹות ּבְ ּדַ
ל  ּכָ עּוֵרי  ׁשִ ל  ׁשֶ יְסִקים  ַהּדִ ֶאת  ְלַהְזִמין  ָהרֹוִצים   - עּוִרים.  ִ ַהּשׁ
י  ִמּפִ ּוַמְלִהיב  ׁש  ְמַרּגֵ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ דֹוׁש”  ַהּקָ ַה”ּזַֹהר  ּתֹוַרת 

יָט”א 0544-577956. ּלִ ְרָדה ׁשְ ָהַרב. ַאְרֵיה א. ּבַ
ל ַהזֹוַהר  ים ָיָצא ָלאֹור ֵסט ָחָדׁש ׁשֶ עּוִרים ַהֳחָדׁשִ ִ ִלְכבֹוד ַהּשׁ
ַעּמּוִדים,   5 יֹום  ל  ּכָ ְלִלמּוד  ק  ַהְמֻחּלָ ַרִכים  ּכְ ר  ֶעׂשֶ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ְפִנים  מֹוַע ְוִלְלמֹד ּבִ ה, ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלׁשְ עּוִרים ָהֵאּלֶ ִ ְלִפי ַהּשׁ
ַבר לֹוְמִדים ְוׁשֹוְמִעים  ֵני 7 ּכְ עּוִרים. ֲאִפילּו ְיָלִדים ּבְ ִ ל ַהּשׁ ֶאת ּכָ
ָהַרב  ֵאֶצל  ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ֶהָחָדׁש  ט  ֶהּסֵ ֶאת  עּוִרים.  ִ ַהּשׁ ֶאת 
ְרחֹוב  ּבִ ּדֹוד”  “ַמְלכּות  ָהעֹוָלִמי  ְסָפִרים  ֲחנּות  ּבַ ְראּוֵבן  ְנָחס  ּפִ
ַרק, ּוְבִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ַנַחל ָלִכיׁש 24/8  ְבֵני ּבְ ֹוֵמר ּבִ ַהּשׁ

ֶמׁש - 0548-436784  ית ׁשֶ ּבֵ

ק  ]ַהְמֻחּלָ זַֹהר  ִלְגרֹס  יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ ַהּיֹום ב-13  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .8
ָנה[.  ָ ל-354 ְיֵמי ַהּשׁ

ַאְדמֹו”ר  ”ָק  ּכְ ֵמֵאת  ָרׁשֹות  ּדְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .9
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  גֹוֶדל  ַעל  יָט”א  ּלִ ׁשְ ֵמָהאְלִמין 

יְסִקים. דֹוׁש. ְרַכׁש ַהּדִ ַהּקָ

ָרֵאל  ּיֹום ִלְלמֹד זַֹהר חֹק ְלִיׂשְ ּקֹות ּבַ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-2 ּדַ  10. ּתַ
יְסִקים.   ָנה[ ְרַכׁש ַהּדִ ָ ק ִליֵמי ַהּשׁ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש( ]ַהְמֻחּלָ )ּבִ

מֹוַע[ זַֹהר  ּיֹום ִלְלמֹד ]ִלׁשְ ּקֹות ּבַ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-10 ּדַ 11. ּתַ
ָנה[ ְרַכׁש  ָ ק ִליֵמי ַהּשׁ ְלׁשֹון ַאְנְגִלית( ]ַהְמֻחּלָ ָרֵאל )ּבִ חֹק ְלִיׂשְ

ם!!!  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָקרֹוב ָיבֹוא ּבְ ָפִרים ְוַהִדיְסִקים. ּבְ ַהּסְ

הגה”צ  ֵמֵאת  עּוִרים  ׁשִ  310 ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .12
ׂשָכר  ִיּשָׂ ָנָיהּו  ּבְ ָהַרב  לֹום,  ׁשָ ְנַהר-  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  יבּות  ֲחׁשִ ִעְנַין  ּבְ יָט”א,  ּלִ ׁשְ מּוֵאִלי  ׁשְ

יְסִקים. ְלׁשֹון ִעְבִרית(. ְרַכׁש ַהּדִ )ּבִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַעל  עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .13
ּוב  יָט”א ַרב ַהִּיּשׁ ּלִ ַכי ִיְצָחִקי ׁשְ ל ָהַרב ָמְרּדְ ֻקּבָ ֵמֵאת הגה”צ ַהּמְ

יְסִקים.  ְלׁשֹון ִעְבִרית(. ְרַכׁש ַהּדִ ּפֹוָרת )ּבִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַעל  עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .14
ְלׁשֹון  )ּבִ יָט”א  ּלִ ׁשְ אנּון  ּבַ יֹוָחָנן  ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ  ֵמֵאת 

יְסִקים. ִעְבִרית(. ְרַכׁש ַהּדִ

דֹוׁש  ל ַהּזַֹהר ַהּקָ עּוִרים ׁשֶ ִמיַעת ׁשִ ׁשְ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ּבִ  15. ּתַ
ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990055 ”י”  ּבִ ָהַרׁשְ “קֹול 
ְלׁשֹון ִעְבִרית(.  ִנים )ּבִ יָט”א “זַֹהר ַהּיֹוִמי” ְלג’ ׁשָ ּלִ ְרָדה ׁשְ ַאְרֵיה ּבַ

יְסִקים.   ְרַכׁש ַהּדִ

ַהּזַֹהר  ְלִחּזּוק ִלּמּוד  ָרׁשֹות  ּדְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .16
”ָק ָמָרן ַאְדמֹו”ר  ”י” 0722-990055 ֵמֵאת ּכְ ּבִ דֹוׁש “קֹול ָהַרׁשְ ַהּקָ
ְלׁשֹון  )ּבִ יָט”א  ּלִ ׁשְ ְגָראס  ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ 

ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(. ְרַכׁש ְסָפִרים ְוִדיְסִקים. 

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .17
“קֹול ַהּזַֹהר” 0722-990044 ֵמֵאת הגה”צ ָהַרב ַאְבָרָהם ַחִּיים 

ְלׁשֹון ִעְבִרית - ִאיִדיׁש(.  ּקּוֵני זַֹהר )ּבִ יָט”א ּתִ ּלִ אֹוְפַמן ׁשְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .18
ל ָהַרב ִיְצָחק  ֻקּבָ “קֹול ַהּזַֹהר” 0722-990044 ֵמֵאת הגה”צ ַהּמְ
ִאיִדיׁש –  ְלׁשֹון  )ּבִ ָהֲאִר”י  ְתֵבי  ּכִ יָט”א  ּלִ ׁשְ ֶטרן  מֹוְרַגְנׁשְ ֵמִאיר 

ִעְבִרית - ַאְנְגִלית(.  

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .19
ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”  “קֹול 
ְלׁשֹון ִעְבִרית(.  )ּבִ ְתֵבי ָהֲאִר”י  ּכִ יָט”א  ּלִ ׁשְ ְצִבי ְקלּוְגר  ַאְבָרָהם 
ְלׁשֹון  )ּבִ ַחִּיים”  “אֹוְצרֹות  ִאיִדיׁש(.  ְלׁשֹון  )ּבִ ”ׁש  ַהַרׁשַ ִסּדּור 

ִאיִדיׁש(.  

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .20
ל ָהַרב ִיְצָחק  ֻקּבָ “קֹול ַהּזַֹהר” 0722-990044 ֵמֵאת הגה”צ ַהּמְ

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש(. יָט”א “אֹוְצרֹות ַחִּיים” )ּבִ ּלִ ה ֶאְרֶלְנֶגר ׁשְ מֹׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עֹוִרים  ׂשְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .21
ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרב  הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”  “קֹול 

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(.   יָט”א “זַֹהר ַהּיֹוִמי” )ּבִ ּלִ ֲהָנא ׁשְ ּכַ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .22
ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרב  הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”  “קֹול 
ַאְדמֹו”ר  ָמָרן  ”ָק  ּכְ ל  ׁשֶ ָרׁשֹות  ַהּדְ ַעל  “חֹוֵזר  יָט”א  ּלִ ׁשְ ֲהָנא  ּכַ

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש(. יָט”א” )ּבִ ּלִ ֵמָהאְלִמין ׁשְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עֹוִרים  ׂשְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .22
ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרב  הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”   “קֹול 

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(: יָט”א “זַֹהר ַהּיֹוִמי” )ּבִ ּלִ ֲהָנא ׁשְ ּכַ

דוֹׁש ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
ַעת י”ג ִמּדוֹת פָּ ה ְלַהשְׁ ִנְזכֶּ

ל ַרֲחִמים: שֶׁ
ה ְלַחֵּיי ֵנַצח: ְזּכֶ ִביל ָהֶרַגע ּבֹו ּתִ ׁשְ יָאְתָך ְלעֹוָלם ִהיא ּבִ ל ּבִ ּכָ

ם? ה נֹוׁשֵ ִביל ַמה ַאּתָ ׁשְ ִביל ַמה ִהְנָך ַחי? ּבִ ׁשְ ּבִ

ַחֶּייָך? ל ַהִּיּסּוִרים ּבְ ַדאי ְלָך ַלֲעבֹור ֶאת ּכָ ה ָהָיה ּכְ ָלּמָ

דֹוׁש!!! ל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ִביל ִלְזּכֹות ְלֶרַגע ֶאָחד שֶׁ שְׁ ַדאי בִּ ַהּכֹל כְּ

ְנִהיִגים  ַהּמַ ֵהם  ַהִאם  ַהַחִּיים?  ל  ּכָ ְלָך  רּו  ּקְ ׁשִ ַרב  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ַמה  -ַעל 
ֶאת  ְלָך  לּו  ְלּבְ ּבִ ה  ָלּמָ א?  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  אֹוְתָך  ּיֹוִבילּו  ׁשֶ ִּיים  ָהֲאִמּתִ
ַהַחִּיים?  ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָיכְֹלּתָ  ֶזה לֹא  ּוִבְגַלל  ּוְכָזִבים  ָקִרים  ׁשְ ָהרֹאׁש ִעם 

ִנים ְוָהֶעֶרב ַרב י”ח ֲחָלִקים. ִסְפֵרי ָהַרּבָ ְלַמד ּבְ ּתִ

ִבים  ַעּכְ ּמְ ִנים ׁשֶ ִּיים? ּוִמי ֵהם ָהַרּבָ -ַיּדּוַע ְלָך ִמי ֵהם ָהַעֵמי ָהֲאָרצֹות ָהֲאִמּתִ
אּוָלה? ]ְרֵאה ִסְפֵרי ָהֶעֶרב ַרב[ ֶאת ַהּגְ

ר? ְוַעל ִמי ַהּזַֹהר  ִעּקָ ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ְולֹא ּבָ ִקים ַרק ּבְ ְתַעּסְ -ִמי ֵהם ַהּמִ
ל  ֵני ָהֶעֶרב ַרב – ּכָ ֵני ֶהָעֵקב[ ַרּבָ ָעִמים ]ַרּבָ דֹוׁש ּכֹוֵתב ֲעֵליֶהם 172 ּפְ ַהּקָ

ָהב?  ה ִלְבנֹות ֵעֶגל ַהּזָ עֹוָלם ַהּזֶ ֲחיּוָתם ּבָ

ָּיְך ָלֶעֶרב ַרב? ַ ָך ּשׁ ּלְ ֶרַגע ֶאָחד ִאם ָהַרב ׁשֶ ה ָיכֹול ָלַדַעת ּבְ ַאּתָ -ַהּסֹוד ׁשָ

ן לֹא ָיַדע,  ם ּכֵ י ַרּבֹו ּגַ ּלֹא ָיַדע, ּכִ ָך ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ׁשֶ ּלְ ה ָהַרב ׁשֶ -ַעד ַעּתָ
ה ָלנּו ַמה  ּלָ דֹוׁש ְוִנְתּגַ ַבר ַהּכֹל ַעל ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ֶיֶלד יֹוֵדַע ּכְ ּכָ ׁשֶ יו ּכְ ְוַעְכׁשָ
ָכל יֹום  דֹוׁש ּבְ יִקים אֹוְמִרים ּוְמַצִּוים אֹוָתנּו ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ ש-1000 ַצּדִ

ר  יָמן ִמְסּפַ דֹוׁש ֶזה ַהּסִ ן לֹא אֹוֵמר ְלָך ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ י ּכֵ ְויֹום, ְוַאף ַעל ּפִ
הּוא ִמן ָהֶעֶרב ַרב. ֶאָחד ׁשֶ

י!!! ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ יַע ְויֹאַמר ּבִ יַח ַיְצּבִ ׁשִ ַעל ִמי ַהּמָ

ם ִיְלְמדּו. ּגַ ֲעִביר ַלֲחֵבֶריָך ׁשֶ ָפִרים ֵאּלּו, ּתַ ִאם ָלַמְדּתָ ִמּסְ

יַע ֶאל ָהֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון. ֵדי ְלַהּגִ ַדאי ְלָך ִלְסּבֹל ַהּכֹל ּכְ ָהָיה ּכְ

ל ֶאָחד ְוַאַחד  יַע, ּוִבְזכּות ּכָ ַבר ָצִריְך ְלַהּגִ יַח ּכְ ׁשִ ז ֶרַגע, ַהּמָ ַבְזּבֵ ַאל ּתְ
ַרֲחִמים  ֵאל ּבְ ה ְלִהּגָ ם ֶאת ֲחֵבָריו, ִנְזּכֶ ה ּגַ דֹוׁש ְוְיַזּכֶ ִּיְלַמד זַֹהר ַהּקָ ׁשֶ

ַרֲחֵמי! ָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ”י ּבְ ּבִ ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ּכְ

הּזמן אוזל 

אל תתמהמה!



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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ששחטו  כמו שישחטו לתקן לראות  ונא נא  אליכם מתחנן  אני וע"כ
חסידי  אתם הלא  עלי, גדול ולפלא  מונחת, שחיטה  שנים כמה  לפני
מן  אסור שחדש מכונה , מצות אוכלים לא  אתם וע"כ  זצ "ל, צאנז

החדש? באופן  לשחוט התרתם ואיך התורה ,
הרבנים  אחד

יט מכתב

ז"ל סילווער אליעזר ר' תלוי'הרב השחיטה נגד מעורר
[פט]) ג ' חוברת  עשירית, שנה תשי"ט, טבת בחודש המאור בירחון  .(נדפס

להרב  שליט"א  זילבער מוהר"א  שכתב  במכתב שם בהמאור וז"ל
שליט"א: דייטש ליפא י"ט חנני' מוה "ר הצדיק  הגאון 

לו  כותב סינסינטי אב "ד  שליט"א זילבער מוהר"א  האדיר הגאון 
מצב  להטבת נפלא עסקן  בש"ט, המוכתר הגאון הרב לידי"נ בנד"ז:
בכל וחרד  ירא  ישראל, כרמי מן הקוצים ולכלה במדינה הטהרה

העלמעץדרכי  דק"ק  אב"ד שליט "א, דייטש ליפא יו "ט חנני ' מוה"ר ו
וכו '...

התלוי ' השחיטה על
שהתנהגו ו. תלוי' שחיטה  נגד  פקפוקי על ונימוקי טעמי אודיעו

ושכבר  האחרונות, בשני במדינה המטבחי ובתי העירות  ברוב

כשהי' שנה  חמשי לפני  וצפת מסלוצק הרידב"ז גמור באיסור אסר

בדענווער. פה 

השורים  של הראש המחזיק  שהנכרי בראותי אח"ז אני אסרתי וכן 
רבות , פעמים השחיטה  בעת הרעש  את מנענע התלויות והגסות
בידיו  מהפכה הצד אל ראשה להטות  מתאמצת  כשהבהמה  ובפרט
ממש  מסייע  כמו ונמצא  הסכין, על הראש  ודוחק השחיטה בעת
על הראש  מוליך הנכרי יחד, שוחטים ונכרי  ישראל וכמו בשחיטה ,
דוחק שלפעמים מלבד הצואר. על הסכין נגדו מוליך והשוחט הסכין ,
ואסרתי  פעמים הרבה ראיתי וכזה הסכין. על הראש  את הנכרי הוא 

תלוי'. שחיטה
השחיטה  פקודתי תחת  שהיו המטבחים ובבתי שהייתי בעירות ובס "ד
בתי  כל שנים  לפני עד נהגו וכה הבהמה כשמונחת הארץ על הי'
מות אחרי ורק  וכו', בוסטון  ושיקאגו, יורק בנוי הגדולים מטבחים
ממוני  תקנו הצעירים לפיקוח השחיטה ונמסרה  הת"ח  זקני הרבנים
על ואני הזקנים, הרבנים את שאלם מבלי אחד אחד המטבחים בתי

מהם. בכמה  יש נבלה שספק  אעמודה  משמרתי
הרב  זצ"ל, צמח בונם ר' בהרה"ג זילבער אליעזר שלו, הננו  בברכה

דארה"ב  אגוה"ר נשיאות ראש סינסינעטי, פה לאגה "ק

כ מכתב 
שנדפס פרידמאן צבי אהרן ר' השו"ב מהרה "ג טוב  חן  בספר ראה
לא עדיין אשר בשחיטה חידוש  שמה שהנהיגו  שמה תרל"ה, בשנת
כן  לשחוט  אסור שלפענ "ד  ישראל, תפוצות בכל נשמע  ולא נראה 
אשר  וכל  ספק, בלתי לישראל  טריפות  מאכיל  הדר זה  על והשוחט

כי  הלזה זבח מבשר לאכול שלא  ויזהר ישמר  בלבבו נוגע ה' יראת

המשך בעלון הבא
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כל הספרים 
פסח

PASSOVER
מצוה אנציקלופדיה

הלכות פסח
דיניו - ומנהגיו  

 

˘לחן ערוך ‡ורח חיים מחבר ורמ"‡ 
מחול˜ לל' יום ˜ו„ם הפסח הלכו˙ פסח ל˘ל˘ים יום

„ברי ה˙עוררו˙ לבני ˙ורה ל˜ר‡˙ 
חטים המ˘מ˘ים וב‡ים ימי ˜ˆיר 

˘יהיו זריזים מ˜„ימין למˆוו˙ ל˜ˆור 
החטים בזמן המובחר על פי „ע˙ 
˙ורה וחכמיה, סיון ˙˘ס"ה לפ"˜, 

732 מספר הפ‡˜ס: - 363 - 7417

חלב חטים

חל˜ ר‡˘ון. מלו˜ט מפי ספרים 
רים ס„ר ברי‡˙ החטים מ˙חל˙ וסופ

זריע˙ן ע„ ˘נ‡ספו ל‡וˆר, ו‚ם 
חילו˜ים ˘י˘ בין מ˜ום למ˜ום הן 

 בטבען והן במל‡כ˙ העבו„ה.
חל˜ ˘ני. לי˜וט מ„ברי הר‡˘ונים 

 ıלב‡ר מה ˘‡מרו רז"ל „‡חמי
 במחובר, ובענין זמן „חיוב ˘מירה
חל˜ ˘לי˘י. לי˜וט מפוס˜ים 

‡חרונים ˘נכ˙בו ב˜יˆור להלכה 
מבי‡ים מנה‚י י˘ר‡ל בענין למע˘ה ו

זמן ה˜ˆירה וחוב˙ ב˘מירה להזהר 
מח˘˘ חמı על י„י ה‚˘מים ˘יר„ 
על ה˙בו‡ה בעו„ן מחובר ל‡חר 

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

מחובר ל˜ר˜ע ‡ם הם כ˘רים למˆ˙ 
 מˆוה ל‡כילה.

חמי˘י. בירור ‡י טל יכול  חל˜
להחמיı החטים בעו„ן מחוברים 
ל˜ר˜ע, ובענין חטים ˘היו מ‚ולין 
ב˙חל˙ הלילה, ובענין זמן ˜ˆיר˙ 

החטים כ„י ˘י˙ייב˘ מהטל, ובענין 
˘ינוי מר‡ו˙ ˘נמˆ‡ו על חטים.
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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
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ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

נוספים  נימוקים  אז נתן וואידיסלאב  של רבה 
זוכר אינו  רבינו  אך כשרים להיות  יכולים אינם מדוע 

כרגע . אותם 

בעל  הרב  את  הכיר עוד הוא  כי הוסיף, הוא אבל 
להימנע  יכל  לא והוא אירופה , מתקופת  עוד המכשיר

המלצה . מכתב לו  מלתת

נ"י וועבער צבי הר"ר את להרוג  רוצים רוצחים

עם  שנסעו  שחורים שני שכר  החברה  של הבית הבעל
ועוד  ורבינו  נ"י, וועבער צבי  להר"ר והמתינו משאית
ברזל  מוטות  אז להם  היו צבי, על ושמרו עמדו חבר 
והשחורים  במקרה בהם  להכות במטרה  וזאת ארוכים,
היתה  היא מאוד, פחדה הרבנית  רעייתו עליו. יתנפלו

מ  דברים פחדנית  כמה  שעשו  עד  ימים  כמה עברו טבעה.
נאלץ  הבית שהבעל עד אותם , לגלות עדיין  ניתן שלא

באיומיו. להפסיק

אינם  כלל  שהרבנים  ראו וחבריו שרבינו לאחר 
למרות  וזאת  הכשרות, בענין  במאבק לעזור מעונינים
נאלצו לכן  ל "ע, ביותר  ירוד  הכשרות  שמצב שידעו 
פתח  תקופה ולאחר  הכשרות, ועד בעבודת  להפסיק 
נ"י. וועבער  הערשיל  ר ' עם  שהחל "הצלה" במבצע
בעתון וכן  איד" "דער  בעיתון  פורסמו בענין  מודעות 

זשורנאל". "מארגן

כא פרק 
הצלה" "מבצע

רק  היו הם  "הצלה" עבודת  כשהחלה  בתחילה  מיד
אנשים . שלשה

שלשה  ללכת  חייבים והיו בלילה, ביוה"כ זה  היה
אחת . בבת אנשים 

רב  ידוע יהודי להציל רבינו  הלך השנה  ראש  באותו
הוא  חולה , ומאוד  מסוכן יהודי היה  שהלה  מחבר ובעל 
החולה  סטמאר , חסידי של המדרש  בית בסביבת  התגורר 
ואז ל"ע, רגע  בכל למות  עומד  חלילה  הוא כי האמין
לא  הוא רופאים , ולהזמין לשבת  היום בכל נאלץ  רבינו
זה  שופר, לעצמו תקע  והוא המדרש , לבית ללכת יכל
שפקוח  וכידוע נפשות , פיקוח  בבחינת  ממש אז  היה 

המצוות . כל  את  דוחה נפש

כל  ההצלה ; בענין טלפונים הרבה היו  יום באותו
פציינטים . עם  עסוק  היה  אחד

הוא  אבל  ל "הצלה ", רבות רבינו עזר  ראשון  בשלב
מאכלות  על  ישעי '" "נפש  החיבור על  לעבוד  אז החל

העול השוחט:  ע לדבר טוב ש הבעל התחיל 
בהמה של בשיניי וחילוק  הבחנה איזה  שיש  ,אומרי
 ותבחי הראש  בפה   יד תכניס כשר, הבהמה א להבי
השוחט ופתח בבהמה.  ש  ישנ  שיניי כמה  לספור נא
ומיד ,השיניי את  לספור לתוכה ידו ונת הבהמה  פי

יוכל שלא ידו את  הבהמה  ראש ידודחקה את  להוציא
אשר  עד מאוד, שיני' ע ידו את  דוחקת  והבהמה  ,מש
ויאמר  מאוד! ויזעק .הכאבי לסבול השוחט יוכל לא
רוח בה  אי והלוא נזקת , כי  ל מה טוב: ש הבעל לו
כואב  זה  הלוא טוב : ש להבעל  השוחט ויאמר ?חיי
והתוודה תודה ת רשע ! עליו: טוב  ש הבעל ויזעק  לי!
שו בדק לא   שמעול חטאו, על  והתוודה !חטאת על
.יטרי ירצה אשר ואת  יכשיר ירצה  אשר את  רק  ריאה ,
תשובה. לעשות  שרוצה טוב ש להבעל השוחט ואמר
 ונת ידו, להוציא לו יניח שהראש  טוב ש הבעל  וצוה

עכ"ל. זה, על חמורה  תשובה סדר טוב ש הבעל  לו
מעשה שהביא י"ג  אות  "צדיקי "אמונת  בספר ועיי

.ש עיי אחר, בנוסח זו

עיניו ב' את ובודק  להשוחט דוקר השור
קל"ב,  קט סעי ל"ט סימ בלק "י במנח"י עיי
ש שהיה  יעקב הישועות בזמ שהיה מעשה  שהביא 
חו בדיקת לעשות  רצה  שלא אחד  ובודק שוחט
 הגאו שהזהירו אחר  וא ,פני בבדיקת  רק והסתפק
כשהביאו למחר דבריו. על השגיח  לא יעקב הישועות
ודקר  ממקומו פתאו  קפ לשחיטה , השור את 
מפני  שנענש  לאות והיה עיניו, את  ובודק להשוחט
זקוק  אינו כ א בחו הריאה  את לראות  רצה שלא

עיי"ש. עיניו, לב'
בבארדיטשוב, "שלו" שוחטי הכניס טוב ש הבעל
היה שלא ובמקומות  נוספות , ובערי  לבבשדה
החל את  לבדוק נהג  שלו, שוחטי להכניס אפשרי 

השחיטה. לפני
של ובחר , לכ הסכימו לא מסויימות  בערי אבל 

תקל "ב משנת  בראד  "כשיופיע (1772)העיר נאמר: אכ
השוחטי משחיטת לאכול יסכי ולא  לקהלתנו, אורח
פרנס להנגיד להודיע  הבית בעל על  בעיר  הקבועי

העיר"  מ האיש ולגרש  להדו .החודש 

.15 עמוד ,1918  תרע"ח פטרבורג, "העבר ",



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

123. זהו גזירה על השחיטה ממש, חשש נבילות וטריפות
124. ענין כזה נוגע לא לאנגלי' לבד, אלא לכל כלל ישראל

ְּ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
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ל  ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ִמְכּתַ
ֶטעְרן ָמאְרְגְנׁשְ ֵמִאיר  ִיְצָחק  ִליָט"א   ׁשְ ַהָחְכָמה"  "ַים  ַעל   ּבַ
פעיה"ק  ר  ְסּתָ ְוַהּנִ ְגֶלה  ַהּנִ ְלתֹוַרת  ֲחַכם",  "ּתֹוַרת  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש 

ַלִים תובב"א ְירּוׁשָ
ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ֵׁשִני ַּבְתָרא כ"ז ְלַמְטמֹוִני"ם תש"ע לפ"ק, פעיה"ק 

תובב"א.
ֵהן נֹוַדע ִּביהּוָדה ּוְבִיְׂשָרֵאל ָגדֹול ְׁשמֹו ֶׁשל ְכ"ק ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול 
ַהְּמֻפְרָסם לשו"ת הגה"צ מוה"ר ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגָראס ְׁשִליָט"א 
ִחּבּוָריו  ַעְׂשרֹות  ְיִעידּון  ְוַכֲאֶׁשר  ְׁשִליָט"א,  ֵמָהאְלִמין  ַאְדמֹו"ר 
ַהְּמִעיִדים ַעל ַמֲעֵׂשה ָּתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ַּבּתֹוָרה, ְוַעל ְּפֻעַּלת ַצִּדיק 
ִנים  ְלַחִּיים ִלְגֹּדר ִּפְרֵצי ַהחֹוָמה ְּבֶּכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶזה ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ְּבֶקֶרב  ָּפֳעִלים  ְלַהְרּבֹות  ַיֲעֶלה  ְיהּוָד'ה  ַעָּתה  ֶזה  ְוִהֵּנה  ִיְרּבּו,  ֵּכן 
ָהָעם ַעל ְּדַבר ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְוִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות ְּבָיְסדֹו ִׁשעּוִרים 
ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמָּכל ִּדְבֵרי  ַרִּבים ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבַכָּמה ָעִרים, 
ַהֹּזַהר ּוְקָראֹו  ִּבְסֻגַּלת ִלּמּוד  ַהְמַדְּבִרים  ּוַבְתָרִאי  ַקָּמֵאי  ַרּבֹוֵתינּו 
ְּבֵׁשם ֵסֶפר 'אֹור ַהּזַֹהר', ַּגם ָזָכה ְלַהֲהִדיר ּוְלַהְדִּפיס ֵמָחָדׁש ִסְפֵרי 
ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים, ּוְלמֹוָתר ַלֲעלֹות ְּבַהְסָּכָמה ַעל ַּגְבָרא ַרָּבא ְּכגֹון 
ָעִרים ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל,  ָּדא ְדִאיְתַמֵחי ַּגְבָרא ִויַהְללּוהּו ַּבּׁשְ
ַּגם ִמן ַהּמֹוָתר ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה ְּבַעָּמיו ְּבֵקרּוב 
ּוִמַקְדַמת  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִלּמּוד  ַהָּקדֹוׁש  ְלֵעֶסק  ִיְׂשָרֵאל  ַנְפׁשֹות 
)ַּדף י"ב(  ַהֹּקֶדׁש  ְּבַׁשַער רּוַח  ָהֲאִר"י ז"ל ַעְצמֹו  ְלַרֵּבנּו  ָּמִצינּו  ְּדָנא 
ְּבִלי  ִּבְלָבד  ְּבִקיאּות  ֶּדֶרְך  ְּבזַֹהר  "ֶׁשִּיְלמֹד  ַהֵּלִוי  ַלַּמֲהַר"א  ֶׁשָאַמר 
ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ְוֶׁשִּיְקָרא  ְּבָכל יֹום  ְּבִעּיּון מ' אֹו נ' ָעִלים  ֶׁשַּיֲעִמיק 
ְּפָעִמים ַרִּבים", ּוְבֵסֶפר ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י )הנד"מ ַעּמּוד נ"א( ָּכַתב ֶׁשָּנַתן 
ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶאָחד לֹוַמר ְּבָכל יֹום ֲעָׂשָרה ַּדִּפים ִמֵּסֶפר 
ִׁשְבֵחי  ְּבֵסֶפר  הּוָבא  ְוֵהן  ֲהָבָנה,  ִּבְלִּתי ׁשּום  ְלַבד  ַהָּלׁשֹון  ַהֹּזַהר 
ָהֲאִר"י ְּדפּוס ָיָׁשן ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלְּמדֹו ְּבָכל 
יֹום ד' אֹו ה' ַּדִּפים, ְוַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַהְּגדֹוִלים )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר 
ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה  ִּתּקּון  ֶׁשָּנַתן  ָהֲאִר"י  ְּדַרֵּבנּו  ֵמיּה  ִמּׁשְ ֵהִביא  ַהָּבִהיר( 

לֹוַמר ָּכל יֹום ה' ַּדִּפים ֹּזַהר, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ָּכַתב הגה"ק ִמָקאַמְרָנא 
ֶׁשַּגם  ָׁשם  ְוָּכַתב  ְׁשִביל א' אֹות ל"א(,  ַהּתֹוָרה  )ְנִתיב  ִמְצֹוֶתיָך  ְנִתיב  ְּבֵסֶפר 
ָמִצינּו  ְוֵכן  ֵּכן,  ָנַהג  ִמִזיְדְטׁשֹוב  ִהיְרׁש  ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  הגה"ק 
להגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ )ִאְמֵרי ִּפְנָחס הנמ"ח ח"א ַעּמּוד 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוַעֵּין עֹוד  יֹום,  ְּבָכל  ַּדִּפין  ג'  ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ב' אֹו  רס"ד( 

ְמקֹומֹו  ַּכאן  ְוֵאין  ָאבֹות,  ַעל  ֵּביִתי  ֶּבן  ְּבֵסֶפר  ַהּמּוָבא  ַהּנֹוָרא 
ְלַהֲאִריְך.

מעולם  להאבידו הזה בעולם לרשעים טובה  דמשלם רש "י,
ואין  לו הידועים בחטאים מיירי דהפסוק מתרץ , כן ועל  הבא,
דש שהוא  בחטאים, מיירי והזוהר הגמרא פשפוש. צריך
פשפוש , אחר אם כי  כחטא , אותם מחזיק ואין בעקביו אותם
במעשיו, שיפשפש כדי  יסורים, הוא ברוך הקדוש  שולח לזה 
על אף יסורים, עליו שלח  שאם מיירי דהפסוק לומר יש וגם
זכרונו  הזוהר  שכתב  כמו במעשיו, מפשפש אינו כן  פי 
הוא  בריך קודשא  יוכיח" ה ' יאהב  אשר את "כי  לברכה :
שארי  לאו ואי יאות יקבל אי ברחימא נש לבר ליה אוכח
בעקביו  דש ובענין רעותיה, ויעביד ליה וישבוק לה אוכח ולא
עבירה  עבר שאמרו, מה האחד סוגים: ב ' שיש  השל "ה, כתב 
וריבית  גזל ואבק הרע לשון כגון : כהיתר, לו נעשה בה ושנה
מה  איסורם, מחומר שידע פי  על אף  וכהנה, כהנה ורבות
מצוה  ידיעה חסרון מחמת הב', מסוג שהם אותם כן שאין 
ימצא  א ' מסוג  שהם  אותם הנה זו. עבירה חומר  או  זו
אותם  כן שאין מה איסורם , מחומר יודע כי קל, בחפוש 
לידע התורה לימוד ידי  על  עליהם חקירה  צריך ב ' מסוג  שהם
רצונו   דרכינו" "נחפשה  תחילה שאמרו זה איסורם. מחומר
הא', מסוג  והם בהם והורגלנו  בעקבינו שדרכנו מה לומר ,
רב חקור ידי על  "ונחקורה" אזי  קל  בחפוש  ימצא לא ואם
אל "ונשובה כך ואחר אותם, ולמצוא החטאים  אותם לידע
רבא: אמר הגמרא : דברי  הם  ואלה  עליהם, ולהתחרט  ה'"
בשביל כרחך על  והם עליו, באים  שיסורים אדם, רואה אם 
במעשיו, יפשפש   בעקביו דש שאדם  החטאים  אותם

באו   שיודעדהיינו פי על אף בהם, רגיל  שהוא  חטאים  תם
ולא  פשפש  תשובה ; יעשה ומצא פשפש איסורם. מחומר
על  לומר רצונו  תורה, בביטול  מצא שלא  מה יתלה   מצא
ולחקור ללמוד וצריך איסורם  מחומר יודע ואינו למד שלא
תלה  ואם  תשובה, עליהם יעשה לו יתודע וכאשר עליהם ,
שהם  בידוע אז  הלימוד, ידי  על החקור  אחר גם מצא ולא

אהבה. של יסורים

יונה לרבינו תשובה  שערי

א ' אות - הראשון השער

וע ñריה. ה äŁôבה àְְִֵֶַָָָא äר

הכין מן éי àרäאיו, עם ü רàית הם היטיב  אŁר הõæב õת  ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מïח ולנäס מעłיהם ïחת üõôמ לעלõת üרâה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהם 
,õïא מעליהם äלהŁיב Łחת  מìי נפŁם üõłלח Łïְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעיהם,
éי  ,õרŁוי õ בä ט לרב  õל äיחטא éי אליו ל äŁב והזהירם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹולëדם

ìŁאמר יצרם , ידע ח )ה äא כה, éן (תהלים   על יי וי Łר  טõב  ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָ
õàגדים  äבגד ולמרõד לפõŁע äàהר ואם  .ü רâà חæאים  ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָיõרה 

ìŁאמר  ת äŁבה, âלôי àעדם סגר  לא ,äגדà(ו לא, äŁב ä(ישעיה ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָֹ


