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ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֹלא ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח, ְוָאז ִיָּגֶלה ְויֹוִפיַע ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ֵהִבינּו.  ְוֹלא  ַעְכָׁשו,  ָּלְמדּו  ּׁשֶ ַמה  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְלָכל  ִויַלֵּמד 
ּוְבֵסֶפר ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה )ַׁשַער ַהִּניצֹוץ( ָּכַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַאַחי ְוֵרַעי, ִאם 
ִאיָלָנא  ְּדַהאי  ֵחיָלא  ַּתִקיף  ְוַכָּמה  ּוַמֲעָלתֹו,  ִׂשיאֹו  ַמִים  ַלּׁשָ ְּגדֹוָלה  ָּכְך  ָּכל 
רברבא ֶׁשל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוֹׁשֶרׁש ְּבֶאֶרץ ִּגְזעֹו לשלח ְרצּוִצים 
ָחְפִׁשי ִמן ַהָּגלּות ַהַּמר, ַהֵאיְך ֹלא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִעיר ֹאֶזן, ִלְׁשמֹוַע 
ּוְׁשָאר  ּוְבִתּקּוִנים  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  יֹום  ְּבָכל  ָקבּוַע  ִלְקֹּבַע ִׁשעּור  ַּכִּלּמּוִדים, 

ִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים ְוכּו', ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

לכן כל אחד ואחד צריך להשתדל מידי יום לקרוא מספר דפים מספר 
מספר  הפחות  לכל  אחד  דף  ללמוד  ויום  יום  בכל  ובפרט  הזוה"ק 

התיקונים להצלחת כלל ישראל ולקירוב הגאולה.

על כן בואו ונתמסר למען הגאולה, ונתקדש בתורה, וכל ישראל ילמדו 
וטוב  כן, אשריך בעולם הזה,  ואם אתה עושה  יום,  זוהר הקדוש בכל 
מהימנא  רעיא  בזוהר  כדאיתא  ניגאל,  תיכף  ובודאי  הבא,  לעולם  לך 
פרשת נשא )דף קכד, ב(: דבגיניה "וקראתם דרור בארץ", ובזכותיה יתקיים 
"ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר". ְוֻכָּלנּו ְכֶאָחד ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְנבּוַאת 

ָהַרְׁשִּב"י "ַזָּכָאה ָּדָרא ְּדַהאי ִאְתַגְלְיא ֵּביּה ּוְבְסגּוָלתֹו "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור"

ִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו  ויהי רצון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאּׁשָ
ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ְּתנּו ִלּמּוד ותפרסמו 
ְלֵׁשם  הזוהר  ספרי  וכל  מ"ח  תיקון  מ"ג  תיקון  הזוהר,  ודפי  הזוהר  את 
ועוד,  ועונש  שכר  סט  הזוהר  ספרי  של  סט  לחלק  שמעונין  ]מי  ָׁשַמִים, 
בעירו לכל הישיבות ובתי כנסת: 0527-651911[ ַהְקִריבּו ִמַדּקֹוֵתיֶכם ְלַמַען 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגֹרם ִלְפדּות ַנְפֵׁשנּו, ְוִלְּמדּו  ַהּׁשְ
ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ֻּכָּלנּו ְכֶּאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח.

ויהי רצון שיקויים בנו בקרוב, "ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, 
במהרה בימינו אמן.
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50יובל שנים של פעילות המערכה

להפוגם והמר הרע והעונש בריתו , להשומר  הגדול השכר
השכינה פני לראות זוכה שאינו הברית, פגם

המעלות אוכיחה כל לעיניך  מיואערכה  של השכר  וגודל
מזה עצמו  את  בעיניששומר חשוב הוא וכמה ,

וכו', מעלה  של  הפמליא ובעיני  העונש הקב"ה הוא והאיך
בריתו  את וחלילה חס שפוגם למי  ומר  לצלן,הרע רחמנא

זה עבור אליו שמגיעים והמרים הקשים מהעונשים כמה 
ידי שעל פלצות ויאחזוהו אדם של ראשו  שערות יסתמרו
ואינו  ובבא בזה עולמו יאבד אחת  בשעה  מועטת הנאה

השכינה פני  לראות  רעים נחזוכה  לפגעים עלול והוא ,

וכו ' לעלמין עונשא מניה נפיק ולא לגיהנם דעאלין ליה  עלווי
כתיב ס "ו)דא וגו'(ישעיה בי  הפושעים האנשים בפגרי  וראו ויצאו

שלימה. תיובתא עביד לא כד מילי והני

הזוהר:[ אויפירוש בחייו, אותו שפגם לו  אוי ברית  שפגם ומי
שמכניסים לו  אוי עונש . מאותו לו  אוי במותו. אותו שפגם לו
וראו  ויצאו כתוב  זה על  לעולמים. ממנו  יוצא ולא בגיהנם אותו

ד  ואלו וגומר . בי הפושעים האנשים לא בפגרי  כאשר ברים
שלימה.] תשובה  עושה 

באבות י"א)ואיתא משנה ג' אבינו (פרק אברהם של בריתו המפר
הבא. לעולם חלק לו  אין

בזוהר איתא ק"ב)עוד דף צואה (שמות נקרא  והוא  בגיהנם מקום יש
וכן  הרבים את והחטיאו שחטאו אותן כל  נידונין ובו רותחת 

לכתחילה  לבטלה זרע שמוציאין הזוהמא אותם כל  הוא ושם ,
וכו' הזה דבעולם זוהמא מכל המתלבנים והנשמות דהנפשות
כל ועל פורעניותם לסבול בבשרם כח נותן הוא ברוך והקדוש
שהרתיח  ופעם פעם מכל מחדש  ממנו נפרעין וחימום חימום

לבטלה . זרע בהוצאת עצמו קודש)את  .(זרע 

שבת במסכת  א ')ואיתא עמוד מ "א של(דף פניו כנגד ידו  המניח  כל
מילה גדולה  כי אבינו. אברהם של בבריתו כופר כאילו  מטה

בריתות י"ג עליה ב ')שנכרתו  עמוד ל"א .(נדרים

בזוהרנח ) הוא (שמות)איתא בריך קודשא  קמי דקשיא  חובא לית
ודא  קדישא  קיימא  את אתר להאי ופגים דמשקר מאן כהאי

שכינתא  אפי חזי ד').לא דף ויקרא פרשת ובזוהר  ויחי  פרשת  זוהר עוד  .(ועיין

נ"ו)ובזוהר  דף פתח(בראשית יהודה ה')רבי  חפץ (תהלים אל לא כי 
הרע  ביצר  דאתדבק מאן חזי תא וכו'. רע יגורך לא אתה רשע 
רעת  רבה כי  דאתמר  כמה הוא אסתאיב  אבתריה  ואתמשיך
עד  חובייהו אשתלימו ולא עבדין  הוו  בישין כל בארץ. האדם

וכו ' ארעא על  למגנא דמין אושדין  עאל דהוו  לא דא ועל 
שכינתא  אסתלק דבהא בגין שכינתא , אנפי חמי ולא  בפלטרין

לשונו.מעלמא  כאן עד וכו '

הזוהר:[ לא פירוש  אתה  רשע  חפץ אל לא כי פתח  יהודה רבי 
מי ראה בוא אבל והעמידוהו, נאמר הפסוק  זה  רע, יגורך
כמו  אותו ויטמאו  הוא יטמא אחריו , ונמשך הרע  ביצר  שנדבק
נשלם ולא עושים היו רעות  כל  האדם, רעת  רבה  כי  שנאמר.
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לרבנים תורה  י "זדין לא|תביעה

עמלק , של שותפו  שבטבחי טוב
אכזר זה א אכזר עמלק מה 

אדם מכל יותר דבר בכל  ברחמנות עצמו כדי ויתנהג ,
נוהג ובהיותו אכזר. להיות  המחייבו מזלו על להתגבר 

עליו לומר  יכולים אין פ"ב )ברחמנות שבטבחים (קידושין טוב 
עמלק  של זהשותפו אף אכזר  עמלק  מה חז "ל, כדפירשו

האכזריות. הוא באומנתו המורה שהטבעיות אכזר ,

כעמלק, באכזרי מורה לשחוט וזריז טוב שהוא כך - כל ולכן
יהיה  כשישחט גם הרחמנות , במדת  עצמו שמרגיל כיון אך

לעמלק. לדמותו מקום  יהיה שלא באופן כמרחם

בינו  מאד ויצטער ידאג ידו, על  בהמה איזה נתנבלה ואם
שהיה ואפשר  לזה, גרם שבידו עון איזה שמא עצמו, לבין
מגיע  צער וכמה בידו, וקלקלה מגולגלת נפש איזה בבהמה
ואדרבא תקון, בלי  השחיטה צער וסבל שהרגיש נפש לאותו 
הרבה שיצטער לו ראוי לכן כמוהו. אין וצער לה איבוד
במעשיו  ויפשפש  האמור, מהטעם ידו, מתחת תקלה כשיוצא
בבהמה היה אם ההיא הנפש צער על  הקב"ה  לפני ויתפלל

שקלקלה. זו

ידי  על שיתתקן קדושה ניצוץ יש שאם בלבו יתפלל גם
שמברכים ברכה  עם תיקונה דעיקר אותה, באכלם הברכה
תלמידי  האוכלים אם  ובפרט אותה, באוכלם להקב"ה
מילה ברית כסעודת מצוה בסעודות או שמים, ויראת חכמים

ספר וכדומה, בעל שהביא מעשה י "ח) פרק (עיין דלעיל בפרקים הזכרתי  (וכבר 

משם) תראהו זה , לענין צודק ז"ל  .החרדים

נעשה  אלו , ותפלות הכוונות בכל  מכוין השוחט אין אם 
האדם, נפשות  המוציא  שהוא הרשע , סמא"ל של  שותפו

ממנו . טוב  וסמא "ל  הבהמה, של  נפש  מוציא והוא

הכוונות בכל מחויב  איך  שכלו, בעיני  השוחט ויראה
הרשע, סמא "ל של שותפו נעשה כן לא דאם אלו, ותפלות
הבהמה, של נפש מוציא והוא האדם, נפשות המוציא שהוא
שבראותו  לפעמים גורם דסמא"ל משום ממנו. טוב וסמא"ל
שהוא פי על  אף להקב"ה מתודה  פקודתו עת שהגיע אדם

יתודה, שלא עלמנגדו עולמו  קנה לעצתו  שמע לא אם מיהו
שום  בו ואין  שמים ירא אינו שאם השוחט, כן שאין מה  ידו .
נפשות  כמה  באיבוד בוודאי גורם הנזכרים, מהתנאים אחד

נפש הורג כאלו לו  ונחשב  ועוף, חיה בבהמה (כנזכר מגולגלות 

הקנה) מספר  מוציאלעיל נקרא לא הנזכר בכל מכוין בהיותו אך  .
למקומם. ומכניסם נפשות, מתקן אם כי נפשות

כהלכתו ב'ציצית זפרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ספר
כהלכתו ציצית 

ומנהגיו דיניו

 

זכריה בנבואת כתוב

 יאנ ע רה  יחזיק אר ההה מי צבא ת, ה' אמר ה
נלכה לאמר, יהדי, אי כנ  והחזיק , יה ל נת  מל 

:כ ע  אלהי מענ י  כ כג )ע ח (זכריה 

המפרשים פי  על הפסוק ביאור

יחזיקוא . השלימה , הגאולה  של הה בימי צבקות: ה ' אמר כה 
ויחזיקו ,הגויי של ולשונות  העמי שבעי מכל אנשי עשרה 
שהוא יכירו הציצית ידי על כי  יהודי, כל  של הציצית  של  בכנ
השראת  על וג המצות זכירת על מורי [והציצית יהודי

כמ"ש  בישראל, יז.)השכינה  ורקיע(סוטה  וכו' לי דומה  תכלת
הכבוד  לכסא  מלבי")דומה  ללמוד (עפ"י  עמ  נל לו: ויאמרו ,[

 יודעי והננו  שמענו כי  ישראל, ודת השלימה האמונה  את   ממ
עמכ שהאלקי("מלבי .(עפ"י

כנב . בכל דהיינו  , בכנ לשו מהשבעי אחת מכל גויי עשר
 אלפיי יחד, הציצית כנפי ארבעת וכל  .גויי מאות שבע

גויי מאות דוד)ושמונה  מצודת יהיו(רש"י, יהודי שלכל דהיינו  .
ציצית מצוות בזכות , עבדי גויי מאות ושמונה  גמרא אלפיי)

ל"ב :) .שבת

אפילוג. לבוא שלעתיד יהודי , כל של העצומה המעלה  וזה 
אליו יבואו יהודי ימצאו שרק והיכ בזה . ויודו  יכירו  הגויי
אליו, לבוא  רוצי שה ויבקשו גויי מאות ושמונה אלפיי

אמת. ותורת אמת אמונת ממנו  לשמוע כדי
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קד
אני מתכבד לאשר בתודה ובהוקרה את קבלת הספר "שחיטת 

ואכילת בשר כהלכתה".
זה  ה' תהי מעונכם לחזק את בדק הבית היהודי בשטח  ברכת 

וחפץ ה' בידכם יצליח אמן.

בברכת התורה הרב יעקב טרב רב שכונת התקוה תל אביב

והדגים, השועל  על בש"ס  שהובא המשל לפי  דבריו את  שהסביר לאחר 
הדבר", כך "לא אמונתנו". נגד כתוב  בש"ס כי הדבר "הנכון המלך : שאל 
הוסיף  המלך", את לכבד אנו מצווים "אדרבא לענות. הרמב "ן מיהר
רמזים לפי בה, רמזים והרבה לתורה  פנים שבעים "כי למלך, והסביר
סיים לכאן". בדרכו  הבישאף כי אני יודע עכשיו  הנה עתידות, גם נדע
הרמב"ן  עליו פקד להפתעתו הבישאף. נכנס רגע באותו  ואכן דבריו. את
כי  אני יודע מלך , של  פלטינו תטנף ואל במקומך "עמוד תקיף: בקול
תוכל לא פלונית. עם נאפת  הלילה  וגם הקדשים בתי בכל ונאפת חללת
למלך אוכיח הוכח והוסיף : בקולו הרמב"ן עליו הרעים זאת ". להכחיש
וכשאדם אדם, של בראשו וריד ישנו כי לך  דע דברי. נכונים כי ולך
פנה המלך ", אדוני נא יצוה עתה הזה. הגיד אצלו מאדים בניאוף חוטא
הבישאף  של ראשו שערות את יגלחו כי  ובקש המלך אל הרמב "ן
של ראשו שער את לגלח  הממלך צוה מיד צדקתי". כי  כולנו ונווכח
בשפלות המלך נוכח אז רק האדום. הוריד נגלה כל ולעיני  הבישאף 
ציוה רבה, כי בחמתו היהודי. החכם של וחכמתו ובצדקתו הבישאף 
את טוב שם  הבעל סיים הרשע !" של סופו היה זה  הבישאף. את להרוג
כאן  הוא עומד רשע, אותו הוא "הנה ואמר: הדיין על הצביע  ספורו,
נשאר  שרשע אלא זה בגלגול  אותו ולתקן עמו להיטיב רצינו לפניכם.

העולם. מן ונעקר הרשע אבד דבריו  את  שסיים ברגע  רשע ".

האז הצדיק ברוך  אתר' הלה  ומשסיים הרב, של לספור קשב  ברוב  ין
זקנו אביו אשר  האיש הוא  הן גדול , כבוד לו חלק דבריו,

ועוד. עוד לכבדו  והתאמץ  ברוך ר ' הבין שנים, לפני הצדיקו 
ערבים ) (דברים


