
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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גדולות סודות של הוספות ע  תשובה מבעלת מכתב
איש  40,000ל 2000 ברדיו שסיפרה

ואליהו  והרשב"י מעלה, של די בבית  תורה הדי ע
הקדוש  הזוהר כל לבאר ויודעת סודות , לה מגלי הנביא

וחיזוק עידוד מכתב 

האחרון בחודש  התקבל  זה תשע "ה )מכתב  (טבת 

בנושא  הרבות  המכשלות  על  שפרסמנו  לאחר
הכשרות .

בס"ד

שכן, חמורה ! באזהרה זה מכתבי את אפתח 
דם, שותת מלב  כותבת אני  הבאים , דבריי  את
וסערת  שינה נטולי לילות, גם  כמו ימים לאחר

כדוגמתה . שאין נפש
הקב "ה  את אוהבת שאני אומר בראשית
בעלי  יעיד כך על  רגילה, לא נפש אהבת

ביותר. הקרובים  ומכריי
הזה, הסיפור בעבורי  אפילו כן, ואעפ "י
וכמה  בכמה  כבד הינו בהמשך, אגולל  אותו
גדולה  הדעת לחלישות הביאני ואף  מידות
עד עלי עברו ארוכים  ולילות  ימים ביותר.
מההלם במעט , ולו להתאושש, הצלחתי אשר
הדברים אחד את גיליתי עת בי שאחז
תשובה  בעלת לגלות שיכולה  ביותר, הנוראיים 
השם את הירא  אדם  כל ובכלל , כדוגמתי,

ובתמים. באמת
המעשה, תחילת לפני ששבועיים אציין

הקדוש . בזוהר לגרוס התחלתי

מוסכמות ערעור על  זע תגובת 

אשר מחץ שורות מספר עם מכתב  קיבלתי
אספר נמרץ  בקיצור חיי. את  לשנות עתידות
עופות  של הן שהבשרים , כתוב  היה שבמכתב
גם כמו פי, אל הבאים בהמות , של ובעיקר
טריפות  הינם יהודים, פיות מיליוני אל
בהכשרים שהכל אעפ "י ממש. ונבלות 

ביותר! המהודרים 

וזעמתי  בתדהמה זה במכתב  הבטתי
אותי, ההופך החצוף אותו הוא 'מי לעצמי,
תלמידי  אחרים, יהודים מיליוני גם כמו
לאוכלי  העם ופשוטי קהילות  ראשי חכמים,

יומיומי?' בסיס על  וטריפות, נבלות
שכל  כתוב  היה מכתב באותו מכך, יתרה
איסור על עוברים בדורנו הבהמות  אוכלי
שם. צויין "חלב " איסור מדאורייתא. כרת
נידה  על שבא מי על הדין גם הוא "כרת "

מבינים?! אתם ר"ל!
החתום לאדם כתבתי ומיד זמן, בזבזתי לא
ולא תוקף, בכל מוחה אני כי הדברים, על
כלל  על שכזו ודיבה לעז יוציא שהוא ייתכן
להיות  בכלל שיכול ייתכן, לא  הרי האומה.
ומה  גדולה! צעקה שתקום מבלי שכזה, דבר
'גזירה  בגדר הינם "דבריך לכתוב , הוספתי גם,
גורמים כן, כמו בה', לעמוד יכול הציבור שאין
פשוט ושזה ענקית הדעת לחלישות הדברים

אמיתי"! להיות יכול לא

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

במייל  חוזר. מכתב  קיבלתי קצר זמן כעבור
מהאלמין האדמו "ר לכ"ק הכותב אותי הפנה 
מאות  שהוציא לי הסתבר שבדיעבד שליט "א,
חומר לי ששלח  לפני לא אך בנושא, ספרים

חותכות . הוכחות  עם לטענתו, בנושא.
מכתבו את שוב לפתוח  סירבתי בתחילה
מדי  הייתי שכן הדברים, את ולקרוא
לי  לקח הגס". מ"השקר והמומה כעוסה
קשים נפש חיבוטי של נוספים יומיים 
את  ולקרוא לפתוח שהעזתי עד מנשוא,
אמת . של אדם שאנוכי  לציין עלי הכתוב .
אחת, אמת  רק יש שמאלה, ואין ימינה אין



תשובה  מבעלת  הזוהר מכתב  3אור | 11121116

את  אופן בכל לפתוח  שהביאתני זו  והיא
מכתב .אותו

במשך  שליט "א, לנדא הרה"ג את שמעתי
נוראיים מחדלים על השעה, כמחצית
שכיום ואמר  הוסיף ואף  הכשרות, בענייני
בשום כשרה, בהמה  למצוא ניתן ולא כמעט
הוסיף והוא שומעים?! אתם  בעולם!! מקום
המחיר את לשלם  לו איכפת לא שגם ואמר,

דבריו. על 
ואיגד שאסף סוף  בלי  כתוב  חומר
ומרגע  הדברים, את בוחנת  אני האדמו "ר....
וגדלה, הולכת שלי הנפש סערת לרגע ,

ומתעצמת . הולכת 
אני  כולנו! על שעובדים להיות  יכול "לא
זה  הרי הרי... לכך! להאמין מסרבת פשוט
אלה  בעצם  הם והכסף  שהפוליטיקה אומר
כולם". פיות  אל פי, אל האוכל את  שמביאים

שיש מובנות  בלתי  שמימיי הרגשות 
אלו  בדברי אמת 

נמצאת  אני הזה, המידע  כל  עם  יחד
מחאה  יוצרת ואף  טוטאלית . בהכחשה
ומשהו החמין אל בשר מכניסה אני  פרטית.
אסור, שזה  יודעת כשאת "עכשיו זועק בתוכי

הדין!"... את  זה על תתני את 
הקול . אותו את  משתיקה אני די" די, "די,
כה  אני אותו הבשר, מה, משום  קודש, בשבת
מרגיש  עצמי, את זוכרת שאני  מאז אוהבת
הבשרים חובבת אני, טעם . וחסר תפל
שבצלחת  הכבש חתיכת את לוקחת  הנלהבת,
מחאתי  נמשכת למחרת, לפח . אותה וזורקת
מתיישבת  אני לתנור. עוף  מכניסה אני כאשר
דקות, מספר לאחר האכילה, כדי תוך לאכול.

וגדל . שהולך  בטן בכאב חשה אני
לא "את  שזועק: קול  שומעת אני בראשי
לאכול, מסיימת אני זה". את לאכול  יכולה
חווה  אני תמימות שעות שש ובמשך 
ופעילות  בקיבה. נוראיות ועוויתות התכווצויות
שעות  שש  כעבור וגוברת. הולכת שלי  המעיים

התייחסתי  לא היה. לא  כאילו הכאב , עובר
על  חזר הדבר אשר עד המידה, על יתר לכך
"אל  זועק בראש  הקול  פעם. אחר פעם עצמו
לא זה  "אבל לו משיבה ואני זה!" את תאכלי
לדבר מאמינה  לא פשוט אני להיות! יכול
שמשמיים הבנתי פעמים מספר לאחר הזה!".
האמת, את יודעת משאני שכעת, לי מאותתים

להפסיק. לי לגרום מנסים

למעשה ממחשבה

שאין ובעלי, אני החלטנו, בירורים לאחר
לאכול  להפסיק עלינו כל, ושראשית  מנוס
שהרי  בעליל . פשוטה לא גזירה בהמה! בשר
כי  ממתקים, או עוגיות  בצקים, אוכלת  אינני
מהאדמו"ר ביקשנו ואז  וירקות! בשר אם
שלו. לשוחט  אותנו שיפנה שליט "א מהאלמין
עושה  שלו שהשוחט שמכיוון אמר הרב 
יוכל  האם  יודע איננו הוא קטנות, שחיטות
שמחה  לנו שאין לרב , אמרתי לנו. גם לשלוח
בשר לא ואם  וביין. בבשר אלא קודש בשבת
מספר לי נתן הרב עוף ... בשר לפחות בהמה ,
שלחתי  שאני רוט  לרב  "תאמרי והוסיף 

לטוב . תקוו ובע "ה  אתכם"
אחראי  אשר רוט, הרב  עם קשר יצרנו מיד
אכן והוא שליט"א , לאדמו"ר השחיטה  על
לאחר והודו, עופות  לנו גם לשלוח הסכים 
על  אחרת. אופציה  שום  לי שאין שהסברתי
מהמחיר לערך 4 פי שילמתי והעוף, העופות 
אמרנו אומנם  בסופר. לשלם  רגילה  אני אותו
מצוות  לקיים באים אנו והרי יחוד", "לשם
אלהיך  ה ' את "ואהבת של מדאורייתא עשה
לא מאודך!!!". ובכל נפשך ובכל לבבך, בכל
על  נעבור ח"ו אם שבעולם, הון כל שווה
על  וחומר, קל מדאורייתא, אחד איסור

וחמורים ! נוראיים כה איסורים 

חמורי איסורי או  מופרזות חומרות 

הוא האדמו"ר, עם קשר שוב  שיצרנו לאחר
עלינו הבא שבשלב  רבה, בעדינות לנו, הסביר



המשך בעלון הבא
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לגבי  להכשרה. הניתנים הכלים  את להכשיר
ואין נחרץ  דינם הנראה ככל החרסינה, כלי
שלא אציין להשליכם . אם  כי תקנה, להם 
ויוקרתיים מדהימים  סטים  שני קנינו מכבר
שקלים 400 בשווי סט כל קודש . שבת לכבוד
וזאת  חדשים. שקלים 800 סה "כ חדשים
כולם חול, יום  של הצלחות  לכל בנוסף
הבשרים שאת  כך  על  לדבר שלא מחרסינה...
נכשיל  שלא בכדי לזרוק , עלינו  שבמקרר,

וטריפות . בנבלות  אחר יהודי שום  חלילה
כתער, והחדים  הברורים  הנתונים  כל אף על
משל  בירורים  לעשות  אופן בכל מחליטה אני
לכל  המאמין  פתי שאינני בזאת אציין עצמי.
עסק ובעלת  שני, תואר בעלת אלא דבר,

מצליח . עצמאי
העומד חשוב , רב  עם  קשר יוצרת אני 
כתלמיד עוררין ללא  הידוע  כוללים, בראש

וגדול . עצום חכם

רב שאלת 
נוקבות . שאלות מספר הרב את שואלת אני 
בעיה  אין ידיעתו שלמיטב  אומר הרב  בתחילה
מונח  איננו שהוא ואומנם, כללי, באופן
לבית  מלהתקרב  מזהיר אך בפרטים, לחלוטין
קונים, וטובים רבים בו מסויים , מטבחיים 
מתריע  שהוא  אומר הוא  מצויינים. במחירים
זה . במקום  לדרוך שאין משנה  למעלה כבר
קשה  בעיה שישנה שידוע  מוסיף הוא עוד
להתקרב  אסור ולכן פלונית, בארץ בשחיטה 

זו. מארץ שיוצאת לשחיטה
רבה  פוליטיקה ישנה שכידוע , מוסיף הרב 
שאשוחח  שכדאי אך  הכשרויות, נושא בכל
שאחראי  אלמוני, פלוני החשוב  המשגיח עם 
בד "ץ  של  ובעולם בארץ  השוחטים כלל על
את  לי יעשה שהוא  בכדי ביותר, מהודר
ידע  לא הרב עליהם בעניינים ההשלמות ,
לפני  לא השיחה, את ניתקתי  להשיב.
לו לומר בכדי אליו שאתקשר לרב שאמרתי

אמר. המשגיחים שראש מה 

מי  עם  גם כמו עצמי , עם  כנה אהיה  אם
שבתוכי  אומר אלו, דבריי את  שקורא
הבירור את שאסיים ייחלתי, קיוויתי, ציפיתי,
לדאוג מה  לי אין שבכלל ברורה אמירה עם 
שהאדמו"ר אף אולי גמור. בסדר ושהכל
לא הפשוט, האדם שלי, חומרות , נוהג 

המציאות . מחוייבות

ותסכול פחד  תדהמה

כדי  תוך כאשר תדהמתי, הייתה רבה מה
בכל  המטייל המשגיחים, ראש עם  שיחתי

המהודר, ההכשר אותו מטעם הואהעולם
המטבחיים, בית אותו בעניין לשאלתי , משיב 
דקות  שוחחתי עימו הרה"ג הזהיר ממנו
בבית  חשש כל אין כי לכן, קודם ספורות
שם לקנות  ושאפשר הזה, המטבחיים
מה  כן לפני לו סיפרתי שלא כמובן "בשקט".

לי . אמר הרב 
בני  של ההברחות בעניין לשאלתי
זיופים ישנם שאכן המשגיח אמר המיעוטים,
מעבר דבר, בעניין לעשות ניתן שלא רבים

המדינה . שעושה למה
שאנו ממשי מצב  שיש לי אומר אתה "אז
שבעצם הבד"ץ  חותמת  עם בשר קונים

מעזה?!" הגיע
תחום. בכל יש וזיופים הברחות "תראי,
התחלחלתי  בנו...". תלוי לא  זה פה. גם

הדברים. למשמע 
כמה  עד לי לספר החל דבריו בהמשך
עליה  פלונית, ארץ באותה  הנשחטות הבהמות
השחיטות  לכל  מלהתקרב  הנ"ל הרב  הזהירני
בהקפדה  ונבדקות סטריליות ממנה , היוצאות

דחומרא". ו"בחומרא
הרב  "אבל מפי נפלט ואז המומה! נותרתי
נאלם המשגיח  לשם!". להתקרב שאסור אמר

אמר?!" פלוני  שהרב  מה "זה ושאל : דום 
השבתי . "כן!"


