
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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דבר המערכת )בהמשכים(
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

בּ משׁ לי הגר"א י"ד)וכתב את(י"ב, וּ מוֹ כיח הרבּ ים למזכּ ה שׁ יּ שׁ  הזּ כוּ ת גּ וֹ דל , ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
שׁ מע, לא אם וגם לדוֹ רוֹ ת, שׁ יּ עשׂ ה מה כּ ל על שׂ כר מקבּ ל שׁ מע, שׁ אם ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲחברוֹ ,
שׁ לּ וֹ . הגּ יהנּ וֹ ם חלק את ממּ נּ וּ  לוֹ קח שׁ מע שׁ לּ א וזה הטּ וֹ ב, חלקוֹ  כּ ל מקבּ ל ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאז

ע "א )וּ בזהר קכ"ט תּ רוּ מה וּ למזכּ ה(פ ' חייביא בּ תר למרדּ ף האדם שׁ צּ רי אמרוּ : , ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
היהוּ דים כּ ל אם ספק שׁ וּ ם וּ בלי לשׁ וֹ נוֹ . כּ אן עד חיּ יו, בּ תר דרדיף כּ מאן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְלהוּ 
תּ פלּ וֹ ת יאמרוּ  הטּ הוֹ ר פּ יהם בּ הבל רבּ ן בּ ית שׁ ל תּ ינוֹ קוֹ ת וּ בפרט זקן ועד ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמנּ ער
ויברנוּ , שׁ יּ בוֹ א לטּ וֹ ב זכוּ ר הנּ ביא לאליּ הוּ  הער את לפתּ ח נזכּ ה יוֹ ם, כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים ויגאלנוּ , צדקנוּ  משׁ יח יבוֹ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְותכף
וּ קדוֹ שׁ ה. קדּ ישׁ  אמן ועניּ ת בּ כוּ נה בּ תפלּ ה יזּ הרוּ  הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר למּ וּ ד ידי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
ישׂ ראל. עם על לשׁ לוֹ ט תּ וּ כלנה שׁ לּ א ורעוֹ ת קשׁ וֹ ת גּ זרוֹ ת מכּ ל ננּ צל כּ ן ידי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אמן. צדקנוּ , משׁ יח לביאת בּ מהרה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונזכּ ה

 
ב"ה

עם להצלת הקודש  במלאכת העוסקים העולמי, הזוהר מפעל חברי לכבוד
רב . שלום ישראל,

ולחלקם היומי  דף  זוהר את  להדפיס שזכיתם חלקכם, ואשרי  אשריכם 
בכל  יהודי לכל  לעזור שיכול כזה  גדול דבר יהודים, אלפים אלפי לאלף

הגדולות. הסגולות
בפתח ממש אנחנו  בצרות, מלא ישראל  עם כי גדולה, הצלה  ממש זה
מפרנסה מדבר ומי  רח"ל , צרות גבי  על צרות סובל  אחד וכל הגאולה ,
להם שיהיה בלי ממש  ללמוד והולכים לאכול, לילדים לתת מה  שאין

שמבקשים . מה 
לגאולה נזכה  ובמהרה  ישראל עם  כל של  ההצלה היומי  הדף  יהיה  וודאי

וייסורים . וצרות בישין  מרעין  מכל ולפדייה  השלמה 
שכתבתם שראיתי  כמו  שלי מהחברים להרבה  וגיליתי סיפרתי כבר אני
גומרים וביחד  כמה לעוד  מפרסם  אחד שכל היינו הזוהר , שרשרת לעשות

יע יהודי כל אם יעבוד , באמת שזה מקוה אני וכדו ', שבוע כל הזוהר שהאת
חברים , שלש  הפחות לכל לעוד  שיפרסמו שלי  החברים לכל אמרתי ככה ,

אמן . השלימה לגאולה ומחכים ומקווים 
מהגליל קופמן שמעון
הבית את שהציל הזוהר



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

ישראל  כל ויהיו מיתה , בשם ומוחרם ובשמתא
ספריו  נסך , יין יינו כותי, פת פתו וכו' ממנו מובדלים
על  ברכות ינוחו תקנותינו והשומר קוסמים, ספרי 

עכ"ל . ראשו 

כ"אועיין  סימן משפט חושן חלק סופר חתם
"וחתום הלשון: בזה ומוסיף  החרם דברי ג"כ שהביא
רבנים זק "ן והראב "ן תם, ורבינו רשב"ם התקנה על 
הפורץ  הוא אף ומנדים, מחרימים אנו אין והנה וכו '
רבנים וק"נ תם ורבינו רשב "ם רבותינו  מפי מנודה
על  להשתרר תורה דת על והעובר  תלמידיהם , ואנחנו
והמעמידו  מפיו, תורה וליקח  לעמוד  אסור  הציבור
הגאון  עכ"ל המזבח", אצל אשרה מעמיד כאילו

ז"ל . סופר חתם בעל רבינו

דרבינו והנה  חרם על עובר אחד היה אם נצייר
על  סומכים ישראל בני היו האם נשים, כב ' גרשום,
גאוני  ג "נ חרם על  לעבור  זה ובנידון שלו. כשרות
אומות של ערכאות ע"י שררה ליטול קמאי תקיפי
להם שניתנה ישראל רבני מכל הכח ולשלול  העולם
מהיותר העוברים היו אם אפילו  סיני , בהר  תורה
שהדבר כ"ש עליהם, לסמוך אסור  היה גדולים

גמור  במזרחבהיפוך  אב "ד נ "י  גערבער יעקב  פנחס ר ' הגאון (והם 

צעק לבילה" "ראוי  ספרו בסוף בקונטרס הפירצהלונדון , על ככרוכיא 

בתקופות דוגמתו  נראה שלא נורא  היותר והריפורם הזאת האיומה

קלקולים ח"ו יצמחו שלא מזויפה  אורתדוכסיא  במסוה והכל המהרסים,

אלה וגם הכל , את המכלה  והחנופה השוחד ובכח הרבנים... חופש ע "י 

נשתחדו תורה דעת ונעדרי  המוח קטני  אורתודוכסים בשם עצמם המכנים 

בזה) .לסייע 

מב נפח

יעקב פנחס  ר ' מהגה "צ  לבילה" "ראוי  מספר  העתק 
ז "ל בלונדוןגערבער  צדק פועלי דק"ק רב 

בקשתבשנת  פי על  הפסח, אחר לפ "ק תרפ"ד
לאנדאן  דפה בהלט  אף  הקאמיטע של ראש היושב
העברה בשבוע עמהם להתראות זכינו אשר הבירה
הקדושה תורתינו דת עפ "י  הדינין להם להעתיק
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

המשך רשימת הספרים על הזוהר

124. זוהר חוק לישראל

אידרא  וזוטא,  רבא  אדרא  אור,  ויהי  ספר   .125
דמשכנא, ספר הצניעות,ספר יצירה, מאמרי דוד

126. ספר שכר ועונש – ספר שמות

127. ספרי זוהר תורה

128. ספר סיפורי הזוהר

129. ספר חדש- השכר והעונש בשמירת העיניים

130. ערב רב והזוהר

131. סוד הגאולה 5

132. שחיטה 5 ספרים בעל שם טוב

133. שופר הזוהר כרך א

134. שופר הזוהר כרך ב

135. שופר הזוהר כרך ג

136. שופר הזוהר כרך ד

137. שופר הזוהר כרך ה

138. שופר הזוהר כרך ו

139. שופר הזוהר כרך ז

140. שופר הזוהר כרך ח

141. שופר הזוהר כרך ט

142. שופר הזוהר כרך י

143. שופר הזוהר כרך יא

144. שופר הזוהר כרך יב

145. שופר הזוהר כרך יג

146. שופר הזוהר כרך יד

147. שופר הזוהר כרך טו

148. שופר הזוהר כרך טז

149. שופר הזוהר כרך יז

150. שופר הזוהר כרך יח

151. שופר הזוהר כרך יט

152. שופר הזוהר כרך כ

153. שופר הזוהר כרך כא

154. שופר הזוהר כרך כב

155. שופר הזוהר כרך כג

156. שופר הזוהר כרך כד

157. שופר הזוהר כרך כה

158. שופר הזוהר כרך כו



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

3

המשך בעלון הבא

רח"ל, וטריפות נבילות  באיסור שנכשלים  מעורר ד.
הרבנים. התאחדות בלוח שכתוב כמו 

ב  מכתב 
הרבנים התאחדות חברי הגאוה"צ הרבנים  לכבוד

שליט "א

תשכ"ח אדר חודש 

הכלל ללב שנוגע  מאוד, נחוץ ענין על לעורר באתי
ישראל.

התאחדות ארגון  יסד מסאטמאר הקדוש  רבינו  הנה
כל על למחות  משלנו  רבנים  לנו שיהיו כדי הרבנים 
עם קורא קול חוצות בקרית יצא  גם ופירצה. פירצה
עם ביחד שליט "א אדמו"ר מרן כ"ק  ע "י חמור איסור
אכילת נגד  הרבנים, התאחדות חברי הגאוה"צ הרבנים 

חוץ" "שחוטי  הנקרא  אחרים , ממקומות  וכדיבשר ,
התקין ח"ו, וטריפות  נבילות  באכילת להכשל  שלא 
בשר יקנו ה' דבר על  החרדים  שאחב"י  שליט"א  רבינו 

שלנו . ממקולין ורק  אך

כאשר ,3:45 בשעה בוקר, לפנות  ד' ביום  והנה
חנות ע"י עברנו בביהמ"ד, ללמוד חבירי עם הלכתי

אחד(בוטשער )הבשר עכו"ם  וראינו  בשר, בו קונים שאנו
אריזות כעשרים  ובו גדול טרעילע "ר יד  על  עומד

ושאלתי(באקסעס) הבשר. לחנות  סמוך עומד  עופות, של
לילה? באישון כעת הללו עופות באו מהיכן אותו
קאנעטיקוט. הארטפארד  ע "י מווילאמענטיק  לי , והשיב
ציבור את מרמה סטאר שהבוטשער אומרת, זאת
כאן שנשחטו עופות רק  למכור צריך שבאמת  הקונים ,
בהכשר ה' לדבר החרדים  שוחטים  ע "י בוויליאמסבורג
באיסור להכשל שלא כדי הרבנים, התאחדות  של 
וכמו  וטריפות , נבילות  עופות אכילת ע"י חוץ  שחוטי
זה  ועל  כידוע. הרבנים, התאחדות של  בלוח שנכתב
בהיותינו  עוף, כל עבור כסף  יותר הרבה משלמים  אנו

כשר. באמת הוא הזה שהעוף בטוחים

ב"ה  לנו שיש  שאע "ג כזה, דבר יתכן  איך תמיהני
גדולי רבנים הרבה כ"כ הרבנים התאחדות  בארגון
השואה  שלפני העבר מדור עוד ושלימים  יראים  ישראל ,
אחד רב של אפילו דעתו על כלל  עלתה ולא  באירופה,
בעופות אחב"י את שמכשילים  הרבנים  אלו מכל 

רח"ל. טריפות 

מחבריי, לכמה סיפרתי לביהמ"ד  באתי כאשר
לי אמרו כאחד וכולם  ותמימים, יראים  אברכים
האגף קרוע העוף של אחד בצד  מדוע מבינים שעכשיו
אחרים ממקומות  עופות שקונים  כיון  ועוף , עוף בכל
פלאמבע ותולים  הראשון  מההכשר הפלאמבע  ומורידים 

השני. באגף

שוחט אינו הוא נא, ראה באמרו, הבית, לבעל חבירו על
ליתן צריכים וממילא יותר, לעבוד צריך אני ולמה כמוני,
מה להשובי"ם יספרו אם וגם השני, מלשו"ב יותר כסף לו
ההוא השו"ב פרנסת תמצא המצא אחד, שו"ב שסיפר
שלו שהשוחט הבית לבעל יספר השו"ב כי עצומה, בסכנה
מאות ד' מקבל ששוחט בזה חידוש שום ואין לאבדו, רוצה
בשביל יעשה לא ומה השחיטה, בית מבעל לשבוע דאלאר

פרנסה?
מבאטור הרב לפנינו שהציע התיקונים לכם והא

שליט"א:
אחד שו"ב שאם בי"ד יד כתב יוציאו שהרבנים א)
ולא שחיטתו יאסרו לשעה עופות מאות מד' יותר ישחוט
יותר יעבוד לא גם שובי"ם. הגלאטע במקום יותר יעבוד
עובד אם הרגשה לו שתהי' אפשר אי כי ליום, שעות מד'
שוחטים אין אם האמת את ולברר ביום. שעות מד' יותר

שנ יש לשעה, מאות מד' עצות:יותר י
יותר, ישחוט שלא דאורייתא בשבועה ישבע שהשו"ב א)
דהלא אמת, דובר הוא אם מסופקים אנו אז שגם ואע"ג
וכ"ש דין, בבית שנשבעים אנשים הרבה הרואות עינינו
אבל שו"ב, אומנות רק הוא פרנסתם כל אשר שובי"ם

יותר. יעבדו שלא ישבעו אם להיות יכול אולי
כל על שישגיח תמידי משגיח תעמיד שהקהילה ב)
כמו מהקהלה, רק משכורתו את יקבל והוא שם הנעשה
איך לראות המקומות לכל וילך ברויער, קהלת אצל
שו"ב לכל וישאל והחסרונות, המעלות מתנהלת, השחיטה
ברצונו חבירו, על לשה"ר קצת לו יספר אחד וכל ומשגיח
שנעשה ממה קצת לו יתגלה ואז המשגיח, בעיני חן למצוא
של המהירות את לדעת הנסיון לו יהי' הזמן ובמשך
שעות המורה על יסתכל דקה ובכל השחיטה, של ה"ליין"

טשעקעלס כמה תולים לראות שעליהם ברזל, של (שרשראות 

שנשחטו ) שעההתרנגולים כל על החשבון ידע ומזה עוברים,
הולך אם למשל, השעה, במשך נשחטו עופות כמה
1800 המהירות אז דקה, לכל טשעקעלס 30 של במהירות

ארגז בכל יש עופות כמה ידע וכך וכו'. כמה(באקס )לשעה 
באקסעס, 40 יש שורה בכל למשל בטראק, יש באקסעס
טראקס כמה הכל, הסך ידע זה ובאופן שורות, 14 ויש
כל לדעת יוכל וכך יום, בכל המטבחיים מבית יוצאים

בדיוק. החשבון
להשובי"ם כלום לומר יכולים אין שהרבנים הוא האמת
להם שיש קהלה אצל... כמו טשעקס להם נותנין אין אם



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא
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מכתבים למערכת
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ז
בכבוד רב הנני מאשר בזה שקבלתי מכם את הספר "שחיטת 
גראס  יודא  שלום  ר'  הרה"ג  כבוד  ע"י  כהלכתה"  בשר  ואכילת 
לכם  והמתאים  הנפלא  הלקט  על  לאורייתא  חילו  ישר  שליט"א 

שכבות העם מהגדול עד הקטן.

אני מאחל לו שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה ויזכה להקריב את 
לבבם לאביהם שבשמים.

אבקש לשלוח לי עוד ספרים כאלה במדת האפשר.
בכבוד לומדי התורה ושוחריה
הרב יהודה פורטל
רב שיכון המזרח ראשון-לציון

ח
הנני לאשר שקבלתי את הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" 

ואקוה להמשיך קבלת ספרים
בכבוד רב
ויקרא דאורייתא
בסל ניסים

המשך בעלון הבא

הט"ז מבאר כי לא שווה כל עבודת השם אם לא מתייחסים 
לצערו של הזולת

בפני  עמד  בוכה  הילדה  את  כשראה  כי  לתלמיד  הט"ז  השיב 
שיש  היחיד  העוף  על  בוכה  ילדה  אחד  מצד  דרכים-  פרשת 
למשפחה שנפסל אך הוא למעשה כשר,  ומצד שני התערבות 
שלו בעניין עלולה להביא לחשיפתו, ולתכניתו לרדת לטמיון. 
לאחר מחשבה הגיע הט"ז למסקנה כי לא שווה כל עבודת השם 
יאבד  כי  ילדה קטנה. עדיף  וצנעה מול דמעותיה של  בהסתר 

תכניתו אך לא תרד ולו דמעה אחת מעיניה של הילדה.

מן הסיפור הזה ניתן לומר כי צדיקים ליבם נתון בידיהם- יש 
והסיוע לכל אדם בצרתו  ללמוד ממנו כמה חשובה ההזדהות 
למנוע  כדי  רק  ולו  לסבול  הט"ז  מוכן  היה  מה  ראו  ובצערו. 
אם  להן לרדת.  שגרם  הוא  שלא  קטנה,  ילדה  של  דמעותיה 
שרק  מה  כל  יעשה  חברו,  של  בצערו/דמעותיו  אדם  רואה 
ניתן לעשות כדי לסייע, אפילו במחיר של הקרבה אישית, על 
מנת להפסיק או להקל על צערו וכאבו. נלמד עוד מן הסיפור 
מגינוני  הרחוקה  השם  עבודת  הצניעות,  הענווה,  חשיבות  את 
כבוד וכיבודי מעמד רם, כפי שנאמר בנביא- "הצנע לכת עם 
מן  והבורח  ממנו,  יברח  הכבוד  הכבוד  את  הרודף  אלוקיך". 
הכבוד סוף הכבוד לבוא אליו, כפי שאמר המלך שלמה - "גאות 

אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד" )משלי כט, כג.(.

 נכתב ע"י מרדכי חייט
)מתוך שיעור של הרב ישראל מאיר שושן שליט"א)

נדוי לאחד שזלזל בתקוני זהר עם באור הגר"א ז"ל

מעשה פלא הקשורה לקשר הנפשי של רבנו להגר"א, שגורה על 
פי זקני ירושלים: היה זה כאשר תלמיד חכם חשוב נידה לאחד 
שנהג זלזול בספר "תקוני זהר" עם באור הגר"א, מקורבי האיש 
אל  אצו  משפחתו  בני  כדין,  ממנו  ונתרחקו  העובדא  את  שמעו 
רבנו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, בקשוהו שיצוה להמנדה 
העובדא,  את  רבנו  ששמע  כיון  שלתמהונם,  אלא  נדויו,  שיבטל 
בחול  המנדה  נפטר  לימים  לטובה,  והזכירו  המנדה  את  הצדיק 
המועד סוכות ביום היארצייט של הגר"א, עם הארבע מינים בידו 
בעצמו  והוא  מנוחתו  עד מקום  לווהו  ורבנו  הגר"א,  על  כמסופר 

הכניסו בקברו.
על כן היזהרו ושמרו בכבוד גדול את הזוהר הקדוש ולימדו בו בכל 

עת ובכל שעה, וכך נזכה להגאולה השלימה בב"א.

בברכה
החותמים יצחק נתן נתניה
0533358558


