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המשך בעלון הבא
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תשובה: 
א. באמת ]שאלה חצי תשובה[ יש עוד רבנים בישראל, ולמה הם לא 

צועקים? האם כולם ערב רב, כולם דרדעים ח"ו?

כדאיתא  גביהם  על  ועומד  צווח  ע"ה  כבר הרשב"י  כי  לבנו  דווה  זה  על 
ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִהְתעֹוְררּו  קּומּו  ַהֹקוֶדש:  ָלׁשֹון  ִּתְנָיָנא(,  ָנִתיב  ל'  )ִּתּקּון  הקדוש  בזוהר 
יג אֹוָתּה,  יָנה ָלַדַעת ּוְלַהּשִׂ ִלי ּבִ ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶכם ֵלב ֵריָקן ּבְ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהּשׁ
ִכיָנה אֹוֶמֶרת 'ָמה ֶאְקָרא', )ְּכלֹוַמר ֵאין ָּבּה  ְ תֹוְכֶכם... ֲאָבל ַהּשׁ ִהיא ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְוָחִציר,  ִּכְבֵהמֹות אֹוְכֵלי ֶעֶׂשב  ֻּכָּלם ֵהָּמה  ָחִציר',  ַהָּבָׂשר  ִּבְׁשִביל ֶׁש'ָּכל  ֵמָעָפר,  ַעְצִמי  ְלָהִרים ֶאת  ֹּכַח 

ֶדה', ָּכל ַהֲחָסִדים ֶׁשעֹוִׂשים,  'ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהּׂשָ ְּכלֹוַמר ֶׁשעֹוִׂשים ַהִּמְצוֹות ְּבִלי ַּדַעת ְּכמֹו ְּבֵהמֹות, 

רּוַח  ַנַחת  ְלַהְׁשִּפיַע  ִּבְכֵדי  ֶׁשִּתְהֶייָנה  ֶׁשעֹוִׂשים,  ַּבִּמְצוֹות  ַּכָּוָנָתם  ֶׁשֵאין  ְּכלֹוַמר  עֹוִׂשים,  ֵהם  ְלַעְצָמם 

ַעל  ְזַמָּנם  ֶׁשָּמְסרּו  ֶׁשָּבֶהם,  ַהּטֹוִבים  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצוֹות,  עֹוִׂשים  ֵהם  ַעְצָמם  ְלתֹוֶעֶלת  ַרק  ֶאָּלא  ְליֹוְצָרם 

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֹלא ָעׂשּו ֶזה, ֶאָּלא ְלתֹוֶעֶלת ּגּוָפם ַעְצָמם, ְּבִלי ַּכָּוָנה ָהְרצּוָיה, ִּבְכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ַנַחת רּוַח 

ְליֹוְצָרם. ָּבֵעת ַהִהיא ֶנֱאַמר ַעל ַהּדֹור, רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא ָיׁשּוב, ְלָהעֹוָלם, ְּדַהְינּו רּוַח ַהָּמִׁשיַח, ַהָּצִריְך ִלְגֹאל 

ם ְוגֹו'  ֵלָמה ְלַקֵּים ַהָּכתּוב, ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ַהּׁשֵ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ָצרֹוֵתיֶהם ַעד ַלְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

ָהרּוַח ַהֶּזה ִנְסַּתֵּלק לֹו ְוָהַלְך, ְוֵאינֹו ֵמִאיר ָּבעֹוָלם. אֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ֲאָנִׁשים ַהּגֹוְרִמים ֶׁשרּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח 

ִיְסַּתֵּלק ְוֵיֵלְך לֹו ֵמָהעֹוָלם ְוֹלא יּוַכל ָלׁשּוב ְלעֹוָלם, ֶׁשֵהָּמה ֵהם ָהעֹוִׂשים ֶאת ַהּתֹוָרה ִליֵבָׁשה, ְּכלֹוַמר, 

הּו ַלְחלּוִחית ֶׁשל ֵׂשֶכל ְוַדַעת, ִּכי ִמְצַטְמְצִמים ַרק ַּבֵחֶלק ַהַּמֲעִׂשי ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוֵאיָנם רֹוִצים  ְּבִלי ַמּׁשֶ

ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלָהִבין ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֵליַדע ּוְלַהְׂשִּכיל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ִמְצָוה. אֹוי ָלֶהם, ֶׁשֵהם 

ּגֹוְרִמים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהָּללּו, ֶׁשִּיְהיּו ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ְוָחָמס ּוִבָּזה ַוֲהִריגֹות ְוַהְׁשָמדֹות ָּבעֹוָלם, ע"כ(. 

לּותֹו  ְ ִהְתַרּשׁ ֲעבּור  ּבַ י  ּכִ ִלּבֹו  ֶאל  ית  ָיׁשִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  המהרח"ו:  וכתב 
ֵעיֵנינּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלַאֵחינּו  ָצרֹות  ה  ּמָ ּכַ ַרם  ּגָ ַהּזֹאת  ָחְכָמה  ּבַ ְלמֹד  ִמּלִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו  ְוַעל  ָעָליו  ּוָבאֹות  כּופֹות  ּתְ ָצרֹות  ִסְדָרן  ּכְ ִמיִדין  ּתְ רֹואֹות 
ַמֲאָמר  ם  ִנְתַקּיֵ אי  ַוּדַ ה  ַמְרּדֶ ְוֶזה  רֹוֶדה  ֶזה  ָהָאֶרץ  ְנפֹות  ּכַ ע  ַאְרּבַ ּבְ פֹוִצים  ַהּנְ
ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ּגֹוֵרם  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ִלּמּוד  ְמִניַעת  ּבִ ׁשֶ ְלֵעיל  ַהּמּוָבא 
ָיִבין  ּוִבְלָבבֹו  ִיְרֶאה  ֵעיָניו  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ֵרא ֶאת  ַהּיָ ָהִאיׁש  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְוכּו'... 
ִסְתֵרי  ְלַמד ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ַעת ְועֹוֶמֶדת ֹקֶדם ּבֹוָאּה ָלעֹוָלם ַהּזֶ ּבַ ׁשְ ְוָיחּוס ֵהן ַעל ַנְפׁשֹו ַהּנִ
ּלֹא  ָניו ׁשֶ ִגְלּגּול, ְוֵהן ַעל ֶנֶפׁש ּבָ ע ְלָמֵריּה, ְולֹא ִיְצָטֵרְך ַלֲחֹזר ּבְ ֵדי ְלִמיְנַדּ ּתֹוָרה ּכְ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת, ְוֵהן ַעל ַנְפׁשֹות ָהֶאְביֹוִנים  ְמִניַעת ִלּמּודֹו ּבְ ָבר ֶזה ּבִ ֵיָעְנׁשּו ַעל ּדָ
ְוהּוא  ם,  ּלָ ִמּכֻ ה  ׁשֶ ַהּקָ יס  ּכִ ֶחְסרֹון  ּבְ ל  ּכֹ ּוְבֹחֶסר  ָרָעב  ּבְ ִלים  ּטָ ַהּמֻ ְוָהֻאְמָלִלים 
ְקצֹות ָהָאֶרץ ַעל  ֶאְבדּו ּבִ ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ה ְנָפׁשֹות ִמּיִ ּמָ ַהּגֹוֵרם ְלֶזה, ְוֵהן ַעל ִאּבּוד ּכַ
קֹול  ה ּבְ ה, ְוִיְתַוּדֶ ַער ַהּזֶ י ַהּצַ ּלִ ׁשֶ ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ֹיאַמר ּבְ ְיֵדי אֹוְיֵבי ְוׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ
י ָצרֹות ּוְצָעִרים ּוִבְלּבּוִלים ַעל ִקּצּוִרי  ַרְמּתִ יִתי ּוַמה ּגָ ַמר ְוֹיאַמר ָאָהה ֶמה ָעׂשִ
ׁשּום  ָחְכָמה ַהּזֹאת ּבְ ְלמֹד ּבַ מֹוִני ִמּלִ י ַעְצִמי ַוֲאֵחִרים ּכָ ם ּוָמַנְעּתִ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ
ְמִניַעת ַהּטֹוב  ִהְתָקְרבּות ְוִאם ּבִ ִחּזּוק ְוִאם ּבְ ִלּמּוד ְוִאם ּבְ ָדִדים ִאם ּבְ ַצד ִמן ַהּצְ
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50יובל שנים של פעילות המערכה

למחר. ימות שמא היום, ישוב שכן כל להם אמר

בזוהר רי"ב)כתוב דף שלושים(בראשית למות, האדם ימי  כשקרבו ,
שמים צפרי  ואפילו  ברקיע , עליו מכריזין מותו, קודם יום
פטירתו  קודם יום שלושים צדיק  הוא ואם עליו , מכריזים
בכל עולה נשמתו  הימים אותם וכל עדן, בגן עליו מכריזים
שליט אינו האיש ואותו  עולם, באותו  מקומה ורואה לילה
האדם צלם יום השלשים כשמתחילים קודם, כמו בנשמתו

הצללים. ונסו שנאמר מתחשך

הזה בעולם האדם הנהגת כפי כי דע הקדוש , בזוהר  כתב עוד
בעולם הנהגתו אם הפרידה, ביום  עמו מתנהגים כך חלדו, בימי
צאת  טרם אזי  ואדם, אלוקים בעיני  וישרה טובה היתה הזה
הצדיקים ומכיריו קרוביו נשמות אצלו ובאים מקדימים נשמתו 
לו  ומקדימין הזה, בעולם שהיו הדמויות באותם עמו ומתראים
רצויה, היתה לא הנהגתו  חלילה אם אבל  אותו, ומשמחים שלום
וצעקת  בפניו, נשמתו וטורפים חבלה  מלאכי באים מינן בר  אזי 
באין  סופו ועד העולם מסוף נשמעת  שעה באותה  האדם נשמת

רחמנא  לה ויגש)ליצלן.מושיע  מקץ פרשת א' חלק ועונש' 'שכר  ספר (ועיין

בגמרא ל"ט)איתא דף הכל(נדרים אדם של קצו שהגיע כיון
יתוש, ואפילו  זבוב אפילו ליצלן, רחמנא להמיתו מושלין

ב)שנאמר יהרגני.(בראשית מוצאי כל והיה 

הקדוש  בזוהר אחדוכתוב יום סיפורים מעולפת ועיין ב', עמוד רי"ח  (דף

בזה,ועשרים) זה נלחמים יסודותיו  ד' אדם, של פטירתו ביום ,
הוא  אם עולמות, ושבעים במאתים נשמע עליו  שמכריז  והכרוז
מצטערים כולם ושלום חס לאו  ואם שמחים העולמות כל  זכאי 
של שלהבת מכריז, שהכרוז ובשעה האיש. לאותו  ווי ואומרים
והוא  שלמעלה , השחור בתרנגול ופוגע דינור מנהר  יוצא אש 
יום הנה כי  ראשונה פעם הפתח, אצל וקורא בכנפיו מקשקש 
רוח  ובורא הרים יוצר הנה כי קורא ב' פעם כתנור , בוער בא
לאדם ומזכירים מעידים שעה באותה שיחו, מה לאדם ומגיד
ופעם עליהם. עדותו חותם  והוא לעשות, וחשב שעשה  מה  כל
יראך  לא מי ואומר קורא נשמתו ונוטל  המלאך כשבא שלישית
הנפטר אלא שומע אינו הדברים אלו כל וגו', הגוים מלך

יגועון רוחם תוסף שנאמר ק"ד)בעצמו , להם(תהלים תתן כלומר ,
ליצלן. רחמנא יגועון בעת ברוחם חכמה ועונש'תוספת 'שכר  (ועיין

דף  א' חלק זוהר ועיין ז ', פסוק י"ז פרק  ויקרא  בחיי  רבינו ועיין בשלח, בא  פרשת שמות

ג') סימן קטן עולם  מאמר   מאמרות עשרה ב', עמוד .רי"ח

הקדוש בזוהר כתוב תיקוני עוד ב', עמוד  קע"ז ודף ב' עמוד  קט"ז דף ב ' (חלק

ב ') עמוד קמ "ב דף באהזוהר נשמתו העולם מן צאתו אחר אדם כל  ,
המיתה גרמת אתה  ואומרת : עמו מתווכחת הראשון אדם אל
חטאתי, אחד חטא אני בני , הראשון: אדם לו משיב אדם. לבני 
בענין  הכל על  העולה בפרט עברת , עבירות כמה  תראה ואתה
להשיב, פה פתחון אדם לבן אין  שעה  באותה  הברית. שמירת
כשדנים שם וכתוב  ליצלן . רחמנא  וכלימה, בבושה ממנו הולך
והנשמה הוא, ברוך הקדוש לפני  נשמתו מעלים למעלה, האדם
וכליות  לבות  בוחן לפני מעידה והנשמה  עצמה פי  על נדונת
וכל נאמר כבר  עשה שכבר  מה  על כי  לעשות, שחשבה מה על

נכתבים. בספר מעשיך 

הקדוש  בזוהר כתוב ב',ועוד עמוד רי"ח  ודף ב ', עמוד רי"ז  דף (בראשית

ב',) עמוד קכ"ו דף הוא במדבר  הזה בעולם  אדם שעשה מעשים כל ,
כותבים, מעלה סופרי ושני מיתה , בשעת  עליהם מודה
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לרבנים תורה  דין ט"ו|כד  תביעה

ואמר , ּפ תח י וֹ סי ו)רבּ י  וגוֹ '.(קהלת לפיהוּ  האדם עמל כּ ל ©¦¥¨©§¨©¨£©¨¨¨§¦§
ע לּ אה. בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  מלכּ א, דּ ׁש מה בּ מלּ י ¨¨¦¨§¨§¨¦£§Ÿ©§¨§ª§¦¥¦§¨§©©§¦אסּת כּ לנא

לי ּה  דּ דיינין בּ ׁש עתא קרא, האי  לפיהוּ , האדם עמל מ ''ב כּ ל  (דף ¨£©¨¨¨§¦©§¨§©£¨§©§¦¥
מאי ע ''א) וכל  דּ ינא, ההוּ א כּ ל כּ תיב, עלמא בּ ההוּ א נׁש  ©¨§¨¦©¨¦§¨§¨©§¨©§לבּ ר

לפיה וּ : דּ עלמא. נקמתא מ נּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ ההוּ א ¦§¨§¨§¨¨§¦¥¦¦§¨§¨§¨©§¦¨§דּ סביל 
אתדּ בק  ולא לנפׁש יּה , לי ּה  וסאיב ליּה , נטיר דּ לא ּפ יהוּ , ©§§¦¨§¥§©§¥¦¨§¥¦¨¨§¦¦§בּ גין
לא תמלא, א הנפׁש  וגם דּ ימינא. בּ סטרא דּ חיּ י, ¨¥¨¦¤¤©©§¨¦¦¨§¦§¥©§¨§¦§בּ סטרא
תמלא, א אחר דּ בר עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא ¥¨¦¥©¨¨¦§¨¥§¨§©¨§¨¨¦¦§§¦ּת ׁש ּת לים
אסּת אבת, דּ הא בּ גין לעלמין, לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים  ©¨§§¦¨§¦§¦§¨§¨¨§©§¨§©§¦§§¦̈לא 

אחרא. בּ סטרא ¨¢¨¨§¦§©§©§¦§ואתדּ בּ קת

הקודש] ואמר,[בלשון ćתח י₣סי ו)ר ùי אדם(קהלת עמל ל  ְֲִֵַַַַָָָָָ
אחýזים וכfiם , לflה òלמה ùדברי הס לי וג ₣'. ý ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻלפיה
òùעה הþה  ה ćס ýק  ,ý לפיה אדם עמל  ל עלי₣נה. ùְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָחכמה

ה ûין, א ₣ת₣ ל ת ýב. הע ₣לם ùא ₣ת₣ האדם את מהûòנים וכל  ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָ
,ý לפיה  הע ₣לם נקמת ýŽflמ ונ₣קמים  הע ₣לם , ùא ₣ת₣ žôְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ₣בל 
נדùק ולא  ,₣ò נפ את  א ₣ת₣ וטflא א₣ת₣, òמר  fiòא  ,ýיהć òùְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹביל 
תfiòם לא  תflלא, לא  ò פŽה וגם  ה Łמין. לצד  החŁים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלצד 
לא תflלא , לא  אחר  ûבר  ע ₣למים. ýלע ₣למי לע ₣לם üינûְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹֹ

לע ₣למים üלמק₣מ לעל₣ת נטמאה ,תfiòם היא  òהרי מýôם , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
האחר . ל Čד  ְְְִֵַַַָָונדùקה

זרה  לעב דה  עבד א , בה טמא מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל 

לעבוֹ דה ּפ לח כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק ¨£§©¨¦§§¨§§¦§©¨©¨¨§¦¦©רבּ י 
דּ איהוּ  יז)זרה, כּ ל (דברים תאכל א וּ כתיב  יי ', ּת וֹ עבת ¨¨§¦£©§¨§¦Ÿ©¨

זר לעבוֹ דה דּ פלח  מאן נפיק ּת וֹ עבה. דּ חיּ י, מּס טרא נפיק ה, ¥¨©§¨©§£¨¨¨¨¦¦¦§¨§©¥¨¦
דּ אסּת אב  מאן  אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא ועייל קדּ יׁש א, ¨§§¦§©¨¢¨¨§¦¦¨§¨¦©¨§¥מרׁש וּ תא
ועייל  קדּ יׁש א , מר ׁש וּ  ונפיק דּ חיּ י , מּס טרא נפיק  מיכלי, ¦¨§¨¦©§¥¦¨§¥©§¨§¦¦¦¨¥§¥¥¨§בּ הני
עלמא, בּ האי דּ אסּת אב אלּ א עוֹ ד , וא אחרא. ¨§¨©§¨§§¦§¨¤§¨¢¨¨§¦בּ רׁש וּ תא

בּ ם ונטמתם דּ א ועל דּ אתי . א'.כּ תיבוּ בעלמא בּ לא §¨§¨§¨¥§©¨§¦§¥¤¨§¦§¨

הקודש] אמר ,[בלשון  יצחק  בהם,ר ùי Žòטמא  מי ל  ְְִִִִֶֶַַָָָָָ
זרה, לעב ₣דה עבד ýfiאלא וכת ýב  ה ', ₣עבת òהיא  ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹ

מ Čד י₣צא  זרה , לעב₣דה òע₣בד  מי ₣עבה . ל  ֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹתאכל
אף אחרת. לר ýòת ונכנס ה čד ôה מרýòת  י₣צא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהח Łים,
וי₣צא החŁים, מČד  י₣צא  ,ýלfi ה flùאכל ₣ת Žòטמא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמי 
א fiא ע₣ד , ולא  אחרת. לר ýòת  ונכנס  ה čד ôה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻמר ýòת
ùם ונטמתם ת ýב ולכן  הùא , ýבע₣לם הþה  ùע₣לם Žòְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָטמא 

א '.ùלי ְִ

אׁש ר וּ בכל  וּ בעוֹ ף  בּ בּ המה נפ ׁש וֹ תיכם את ת ׁש ּק צוּ  וא ¤£¨§¨¨¥§©¤¥§©¤§©§§¦§וּ כתיב,
לטּמ א. מאי לטּמ א. אתכם הבדּ ל ּת י  אׁש ר האדמה ¥©§©¥©§¤§¤¦§©§¦¤£¨¨£¨§¦ּת רמוֹ שׂ 

ספר

ציצית כהלכתו
דיניו ומנהגיו

 י"ל ע"י ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי מנחם אב תשע"ה



מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים,   5
הקדוש בלשון הקודש באותיות גדולות, בהפצתם ברבים 
יזכו   ישראל,  עם  להצלת  ויותר,  מדרשיות  בתי  לאלף 
לכל הברכות והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת 
תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את 
התורם  בכסף קטן ?  הזכות הגדולה שיכולים לזכות 

משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

ha-zohar.info-ha-zohar.com-ha-zohar.net-allzohar.com- dafzoharyomi.
com-dailyzohar.com-unityzohar.com-israel613.com

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
ולרפאות חולאת חזק. 

)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע(

 לקבלת ספרי זוהר 
ירושלים בית שמש בני ברק

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
 איתמר ברים ירושלים:

054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

כהלכתו א'ציצית אפרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ספר
כהלכתו ציצית 

ומנהגיו דיניו

 

ציצית  במצות והעונש  השכר יבואר בו

מעלותיה
שבתורה א . מצות כל כנגד ציצית מצות כה.)שקולה  נדרי).

באות ב .  מסתכלי היו  שא עכורי היו  לא  ותכלת  ציצית ישראל לובשי א
המצות בכל  עסוקי וכאילו   ביניה שרויה  שכינה  כאילו  טוב הציצית שוחר (מדרש

צ) מזמור תהלי.

מגידג. אותו, וראית אלא  ,כא כתיב אי אותה  ציציתוראית מצות המקיי שכל
שכינה פני  מקבל שהתכלת כאלו ד"ה יז. בסוטה רש"י  ועיי ב. הלכה א פרק ברכות (ירושלמי

צ) מזמור תהלי טוב שוחר ומדרש  לי .דומה 

וכתיב ד. אותו   וראית הכא כתיב  שכינה , פני ומקבל  זוכה ציצית במצות הזריז  כל 
תעבוד ואותו תירא אלקי ה ' את מג :)הת .(מנחות

לישראלה. קדושה  מוספת שהציצית מגיד ציצית קדושת זו קדושי ספרי והיית)

עב ) (אות ל המאורשלח מנורת  ספר  ועיי ד), פרק  ג חלק ג  כלל ג .(נר 

שכרה
פעמי א . ב' אלקיכ ה' אני בה  וכתיב שמה  וציצית אלקינו ה' ציונו אחת מצוה

שכר לשל שעתיד הוא ואני  ליפרע שעתיד הוא מד.)אני  .(מנחות

הבאב . ולעול הזה  בעול שכרה  מת שאי בתורה שכתובה קלה  מצוה כל  ל אי
במצות  זהיר שהי' אחד באד מעשה  ציצית . ממצות ולמד צא כמה ? יודע איני

באריכות ש עיי וכו' מד.)ציצית .(מנחות



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ִּתְתְרמּּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm
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צח
הנני מאשר בזה כי באמצעות הדאר קבלתי כשי נכבד את הספר "שחיטת ואכילת 
בשר כהלכתה" וזכה המחבר וכל עוזריו לתורה מרובה וכל טוב סלה, היום שני א' 

באדר שנת התשמ"ג 
 בברכת התורה ובהוקרה לרבנן ולכל מוקירי התורה
הרב יוסף בן יעקב צובירי רב כולל לעדת יהודי תימן בתל-אביב-יפו והסביבה.

מבקש כתמורה במרמה גט  העשיר לבת  ממציא  אחד דרשן
לבנו הבת  את  להשיא 

הסבלזמן על אשתו  התחרטה ביתו  את עזב ישראל  שר' לאחר קצר
רב צער ומעירו. מביתו להסתלק בעלה נאלץ שבעטיו לו, שגרמה
אל הגיע לימים להשיב . אין הנעשה את  אך  קרה, אשר על  הצטערה
שהיא העגונה, על מששמע מדון, ושוחר לב רע איש אחד דרשן העיר 
כל חסר  עני היה  הדרשן ממון . חמדת בו התעוררה מופלג , לעשיר בת
אמר  עשיר, איש לבת  להשיאו ההזדמנות הנה  בתורה, מופלג בן  ולו
אל הלך  עצה, שמצא לאחר רצונו. את להגשים  כיצד עצה וטכס בליבו
לכם. לעזור ובידי העגונה בתך ובצער בצערך "ראיתי  לו: ואמר העשיר
שנעלם חתנך  על ואדרוש אתענין לעיר, מעיר לפרנסתי אני נוסע
מאוד שמח העשיר  בתך". עבור פיטורין  גט ממנו  אוציא ומשאמצאנו
רב כסף לך אשלם לביתי  פיטורין גט  להביא  בידך יעלה "אם ואמר :

טרחתך". שכר 

שיתחזההלך  כמותו, רשע  "ישראל ", בשם אחד לאיש  והציע הדרשן
פעם שאף לאשה פיטורין גט כנותן עצמו ויעשה הנעלם  לחתן
וספר  דין בית לפני הדרשן בא  להסכם, עמו  שהגיע לאחר הכירה. לא
של בעירם כאן נמצא  שבעלה עגונה, אשה  גרה פלונית בעיר כי להם
לאשתו. גט  לתת ויכריחוהו  לפניהם אותו שיזמינו מהם ובקש  הדיינים ,
שמך?" "מה לפניהם. הזמינוהו והדיינים האיש של בשמו נקב הוא
אשתו את  שעזב  על  משהוכיחוהו אך האיש. השיב "ישראל" שאלוהו.
לבין  בינו קשר  כל והכחיש האמת את להגיד מה משום החליט העגונה,
על לאיש סטר מאוד התכעס במקום שנכח  הדרשן  העגונה. האשה
האיש  האמת!" על מיד הודה  משקר? אתה למה "רשע! וצעק : לחיו


