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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

י"ב(: שהאריך לבאר גודל האיסור  )בכלל ב' סעיף  ועיין בספר "חפץ חיים" 
להלעיג מדברי הדורש בביהכנ"ס, ובסוף דבריו כתב בהגהה דכל דבריו 
יש  אם  אך  אפיקורסות,  דברי  הדרשן  בדברי  נתערב  בתנאי שלא  הם 
בדבריו אפיקורסות כתב ה"חפץ חיים" שבאיש כזה אין אנו מדברים, 
והפנה לכלל ח' סעיף ה' שם כתב וז"ל: "אבל אותן האנשים שמכירם 
שיש בהם אפיקורסות, מצוה לגנותם ולבזותם בין בפניהם ובין שלא 
]ועיין במה  או שומע עליהם",  עליהם,  רואה  בפניהם בכל מה שהוא 
שהביא בביאור הלכה בפתיחת המשנה ברורה )ריש סי' א' ד"ה הוא כלל גדול 
בתורה וכו'( בשם ספר החינוך וז"ל "ובכלל אפיקורסות הוא כל מחשבות 

זרות שהם ֵהֶפְך דעת התורה”[.

תתארו לכם בשבוע שעבר נפטרו שני רבנים גדולים וצדיקים זצ"ל, ורק 
מה ששמעתי שלשום, איך שאברך היתה לו תאונה ונהרג רח"ל והשאיר 
 12 אחריה  והשאירה  נפטרה  שפתאום  אשה  ועוד  יתומים,   13 אחריו 

יתומים, וזה מה ששמעתי ביום אחד, ומה לא שמענו?

רבותי 25 יתומים ביום אחד!!!

אני שואל שאלה:

מי הרג אותם?

מי יכול לענות על השאלה הזאת?

כן, אני גם לא יכול לענות על זה, אבל הרשב"י זי"ע אומר שכל הצרות 
וכל הרציחות אשמים אלו הרבנים שלא אומרים ללמוד זוהר,

מורי ורבותי!!!

הרשב"י מבקש מכל אחד, תלמדו לכל הפחות דף זוהר ביום, ובזה אתם 
מצילים את עם ישראל, ולא יהיה לכם חלק ברציחות והריגות של אחינו 
בני ישראל, רבותי מי יכול לספור כמה יתומים ואלמנות שעם ישראל 
סובלים רק בשנה אחת, כאן יש לכם התשובה מי הרג אותם? מי הם 

הרוצחים האמיתיים?

מורי ורבותי!!!

אל תכנסו להתפלל לבית המדרש שהרב אינו אומר לכל אחד ללמוד 
זוהר ולא עושה שיעור ללמוד זוהר לדקה אחת ביום!!!

תדעו שהרב הזה הוא מערב רב, ואפילו שידרוש נגד הערב רב!

הרשב"י )בתיקון מ"ג ובתיקון ל', ועוד( מגלה לנו המודד חום האוטומטי לדעת 
מי הם הערב רב!!!
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50יובל שנים של פעילות המערכה

המזון. בברכת במעונו שהשמחה  לומר אסור  ונשים,

בחתונותעוד הפריצות  איסור על ישראל  בני לעורר  נחוץ
שנזהרים  אלה ואף האנשים, אצל הנשים שנכנסים

ברית כ"ב) דא י' דכולא, יסודא ואיהו וגו ' הבונים" מאסו  "אבן 
אתבני , תפילין ועלה ובאות שבת באות דחאיב למאן לי ' ווי

מאתריה  ליה  אעקר כאלו מילה , ברית ובאות טבין דיומין ובאות
ובוהו לתוהו עלמא  לשונו.ואהדר כאן עד ,

השלום עליו יוחאי  בר שמעון רבי  שהקיש שמצינו אות וכיון
שוה  שהפגם נראה טוב, יום ואות תפלין ואות שבת לאות ברית

להזהר. יש  ובכולן ושמשבכולן מאור  ועיין י"ז , פרק שעה"ק חכמה (ראשית

וישלח) .פרשת

הזוהר:[ ש)פירוש שם ומסביר  ראשינו, עטרת נפלה  בפסוק שם ה'(מדובר  הן
הבינה)עליונה תחתונה(מדת ה' סובל(מלכות), האמצעי  עמוד ו '

בו  ומשקר אותו שעוקר מי  כל  ברית, זה י , הכל  יסוד שניהן ,
הכל יסוד והיא השתיה, אבן זאת  וי ' אותו, ומפיל הכל , עוקר
ומחזיר ממקומו אותו עוקר באות שחוטא ומי  נבנה, ועליה

מהזוהר] כאן עד ובהו. לתהו העולם

יחודא (שם)עוד דאיהו טיפה בההוא ברית  אות דפגים מה כל
מסטריה יבשה למיהוי לה גרם אחרא באתר ליה וזריק
גרם ודא  יבשה איהו ואשתארת  מינה ויחודא נביעו דאסתליק
העון  יכופר  אם ויבוש . יחרב ונהר איתמר ומיד עלמא חורבן
וטעמא  תנינא , מותא דימות עד ומתרגם תמותון  עד לכם הזה
מסאבא  מתדבקא ה' חילול  ביה אית דא חובא ידי דעל משום
חלל לשון ה' דחילול  ברזא במטרוניתא זוהמא ונטיל במשכנא
הנהו  ומתדבקי  תמן חללא והוי  ומטרוניתא יסוד בין דמפריד

מקץ)סטרי . מישרים .(מגיד

ב ')ובזוהר עמוד רי"ד דף ויחי  קיימא (פרשת את  להא ליה מסאבין  כד
קדישא  האי מניה סליק  אחרא, לרשו ליה ועאל  קדישא

ביה דחותמה, דאשתלם חותמיה וסאיב עלמא , דחריב כמה והוא 
הוא  והא  הוא בריך דקודשא עלמא שמא .חרב

הזוהר:[ ומכניספירוש  קודש, ברית אות זה  את  מטמאים וכאשר 
כמו והוא  החותם, קדושת זו ממנו מסלק אחרת, לרשות אותו
ברוך  הקדוש  שם בו  שנשלם החותם ומטמא העולם, שמחריב

העולם.] את מחריב הוא והרי הוא ,

המצורע, תורת תהיה זאת הפסוק על א ' עמוד נ "ג דף מצורע  פרשת בזוהר עוד (ועיין

להאריך) מקומו כאן .ואין

וקודשא  ידע, ולא  זעיר זעיר מתמוגגא עלמא דא ועל  שם: עוד
עלמא. מן אסתלק הוא קודש)בריך  פסוק (זרע בזה לרמז ויש  .

י"ט) ע (בראשית תיבותה ועמורם סדו יפנ ל "וישקף סופי מילה ",
לפי הכבשן" כקיטור הארץ קיטור עלה  "והנה בתריה וכתיב
על נסבו סדום אנשי העיר "ואנשי  דכתיב כמו  בריתם, שפגמו 
שברותחין  ולפי  וגו', וחטאים" רעים סדום ואנשי וגו ' הבית
מן  ואש  בגפרית ברותחין  כן גם ונידונו נתחייבו כן ועל  חטאו
המבול דור  נידונו  כן על  כי ובהו , לתהו עלמא ואהדר  השמים
היסוד  במדת שפגמו לפי  יום ק"ן המים בתגבורת כן  גם
במילואו  אהיה שם הוא המלך  חותם דמלכא דגושפנקא ברשימו 

ק "ן. ונשאר בא' פגמו והם קנ "א חיים)גי' .(תורת
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לרבנים תורה  ט"ודין כז |תביעה

דּ ארייוותא, לגוּ בא יתי ּה  רמוּ  כּ ד מהאי, דּ אסּת ּמ ר ¨¨¨§©§¨§¥¨¨©©¥©¨§¦§¥¦¨§ודניאל
ׁש ני  ולא דּ מאריּה , בּ צוּ למא  ע ''א)אׁש ּת לים קצ''א (בּ ראׁש ית ¦§§¦§§¨§¨¥§¨¨¥§¥¦

ולא מנּ י ּה , ארייוותא דּ חל וּ  דּ א ועל אחרא, לצ וּ למא ¨§¥¦¨¨¨§©£©¨©§¨£©¨§§¥§צוּ למיּה 
מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכ וּ תא בּ ׁש עתא ר ׁש ע, וההוּ א (דּ ניּ אל ח בּ לוּ הוּ . ©§§©¨¨§©£¨§©§¨¦§¨¥¦¥¨¦¥

מנּ י ּה ,ד ) דּ אנּפ וֹ י  צ וּ למא אעדּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ¥¦§©§¨§¥§©¥¨¨£¨¨©¥¦§ועם 
וכל  נׁש . דּ בר  צ וּ למא צוּ למיּה , אתחזי לא יוֹ מא, ¨§¨©§¨§¥§¥¨§¦¨¨©¥וּ מההוּ א
והווּ  ונוּ קביּה , דּ זיניּה , צוּ למא לי ּה , אתחזי  דּ אתי , £©¥§§¥¦§¨§¥¥¨§¦¥¨§¨¦§בּ עירא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין  הווֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עליּה  ¨¨¨¥¥¦§©£¦§¦¨©§§ª¥¨¨§©אתיין

דּ כ ּת יב, בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי דּ אתגּ זר א)בּ ר  וה וּ א(חב ּק וּ ק ©§¦§§©©§¨¨¥§¦¦§¦£©©§
זמנא. ההוּ א כּ ל  בּ יּה , יתקלּ סוּ  כּ לּ א , ּכ בּ גין יתקלּ ס, ¨§¦©¨¥§©§¦¨Ÿ©¦§¨©§¦¦¨§©בּ ּמ לכים

הקודש] לגב[בלשון ý הýרקþò מ þה , òŽòמר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹודנ Łאל 

אחר, לצלם צלמ ₣ Žòה  ולא רù₣נ ₣, ùצלם ה fiòם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהארי₣ת,
òùעה רòע , וא ₣ת₣ .₣ù ýלù ח ולא  הארי₣ת  ýŽflמ ýחדć ְְְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָֹולכן
ה õדה , חŁ₣ת עם היה ýמד ₣ר₣ מלכýת₣ ýŽflמ òְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהעברה 
צלם צלמ ₣ נראה  לא י₣ם  ýמא ₣ת ₣ ćניו , צלם ýŽfl מ ְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעבר 
üמינ òל  ùצלם üל נראה  ùòאה , ùהמה  וכל  אדם, òְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָל
א₣כל ₣ת ýהי פעמים ýבכflה עליו, ùאים ý הי וכfiם ,üנקבתýְְְְְִִֵַָָָָָָָָָָֻ

זýל הõדה  חŁ₣ת מ ýôםא ₣ת₣ ה þה , òהענ עליו  נגזר  ת ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א )òתýב  fiם(חבýčק  מ ýôם יתקfiס , flùלכים וה ýא  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ

א ₣ת₣ ל ב₣ ý סfi זמן.התק ְְְִַַָ

כּ תיב, מה חזי , א)ּת א נראה(דּ ניּ אל עשׂ רה ימים וּ למקצת ¨£¦©§¦¨¦¥©§¦§©¨¦£¨¨¦§¨
נראה . הּמ ל בּ ג ּפ ת את האוֹ כלים הילדים מכּ ל  ט וֹ ב  ¨§¦¤¤©©©¤¦§¨¦¨§©¨¦¤¥§©מראיהן
מנּ הוֹ ן, אעדּ יאוּ  לא דּ מאריה וֹ ן דּ צוּ למא טוֹ ב, §¦¦§©¨¥¨§¨§§¤¥§©מראיהן
בּ גיע וּ לי  אתגּ על וּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . ¥¦§£©§¦¨§¦§©¦¨©¦§©¥¦£©¥וּ מאחרני
ואנׁש י  בּ הוּ , דּ כּת יב  דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה ¥§©§§¦§¦¥¨§¦§¥¨¨¨©¥§¥מיכליה וֹ ן.

לי . ּת היוּ ן ¦§¦¤Ÿקד ׁש 

הקודש] ע óרה[בלשון ימים ýמקצת תýב, מה  ýראה ùְְֲִִֵַָָָָָֹא 
ט₣ב מראיהם ùג(וג₣')נראה ćת  את האכלים הילדים  ל  מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מהם, זז  לא  ר ù₣נם Čòלם  ט₣ב מראיהם נראה  . לflְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹה
ùגעýלי ý נגעל fiòא  מ ýôם זה ? את גרם מי זז . ýְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמאחרים
òקד ואנòי  ùהם , òתýב יóראל  òל  חלקם א òרי  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאכליהם.

לי. ְִִהיýן

הענ  אסוּ רוֹ ת :ויד וּ ע מאכל וֹ ת האוֹ כל  על הּק בר בּ חבּ וּ ט ׁש  
צדּ יקים אוֹ ר בּ ספר  י"ט )כּ תב קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה מי, כּ י דּ ע  ¨©§¥¤©¦¦¤¤§¤§¨§

נזהר היה  ו א הזּ ה בּ ע וֹ לם  בּ מאכלים מדק דּ ק היה ׁש א
מפר א ּס וּ ר אינוֹ  ואפלּ וּ  להּת ר, אּס וּ ר בּ ין אלּ א להבחין בּ ּת וֹ רה ׁש  

ענ  ז"ל. ח בּ וּ ט מחכמינ וּ  על הממנּ ה  בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר ׁש וֹ  
בּ  בּ טנוֹ  על וּ מכּ ה וא הּק בר בּ רזל  ׁש ל ׁש כּ רסוֹ ׁש רביטוֹ  עד ׁש , 

ּפ ר ויוֹ צא וּ מכּ ים נבקעת  ּפ ניו  על אוֹ תוֹ  מהּפ כין  ואז ׁש נדּ א, 

כהלכתו א'ציצית ג פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

יהאה. ציצית  פרשת כשקורא עיניו על ציצית המעביר כל
עיני סמוי לידי יבא  שלא כדמובטח  סימ חייאורח יוסבית)

(הקדמוני בש.

שיני ו . כאב לו יהא שלא ציצית אורחחיי סגולת החיי כ)

יז) ס "ק  יא סימ.

כעסז . להסיר טוב ציצית של בכנ רבההסתכלות (אליהו 

במדרש  וכ האריז"ל בש יומא מסכת בשל"ה  ג מובא  כד ,  סימ חייאורח

כעס ) ענ הציצית תלפיות על להסתכל מכעס, להימנע וסגולה  .
ועוד) או"ג, א"ר ויגש, פ' שו "א  ט "ו , ד ציצית דיני  של"ה  .(קיצור 

קדושתה
שכינה  פני יחזה  ישר  אדם ציצית של קלה מצוה ידי על 

היאא . מפורסמת אליהו )עובדא עליות בספר זצ "ל (הובא שהגר "א ,
להפרד  קשה כמה בבכיה, ואמר בציציותיו  אחז פטירתו לפני
 אד ציצית  של  קלה  מצוה ידי על אשר הזה  המעשה  מעול
הנשמות   בעול זאת  למצוא  נוכל  ואיפוא  שכינה פני יחזה ישר

עבורו. כחותיו כל יתנו  א א

כאילו עלינו ומעלה  שמה וציצית אחת מצוה הקב "ה לנו נתן
יום יום כולם את עשינו

ליב . תיתי נחמ ר' אמר קיח : ד שבת במסכת (ישול איתא

בריהשכרי ) יוס לרב  יוס רב ליה  אמר ציצית  מצות דקיימית
הוה חד יומא  בציצית, ליה  אמר טפי, זהיר במאי אבי דרבה
דלא כמה  ואתא נחית ולא דוטא, ליה איפסיק בדרגא  סליק קא

רמיא.

וז "לג. טפי זהיר דהוה  במאי  עני מפרש  בחידושיו  "כלוהר
כהלכתה לקיימה אחת מצוה לעצמו לקבוע לו ראוי  חכ תלמיד 
ישתדל  אד שכל הקדושי בספרי הובא וכ לשונו. כא עד
הקדוש והאלשי בשלימות. אחת  מצוה הפחות לכל לעשות

(הגדולי ש בדרשותיו , האמת  אל  שכיו ז"ל האר "י  עליו כתב (שהעיד
רמ"ח כל שיהיו עד ולקדשו ישראל  את לזכות הקב"ה שרצה
עשה מצות רמ"ח מצותיו ידי  על  וזה לה', גידיו ושס"ה אבריו

תעשה לא מצות כג :)ושס"ה את (מכות יקדשו שניה יגיעת כי
 למע מצות התרי "ג  כל  לקיי לאד אפשר אי  והנה , האד
לנו  נת כ על גידיו, ושס "ה אבריו  רמ"ח  כל יד על  יקדש
מצותיו כל יו בכל נזכיר שבה  שמה  וציצית אחת מצוה הקב"ה 
מובא וכדבריו .יו יו כול את עשינו כאילו עלינו ומעלה 

צ'. מזמור תהלי טוב  שוחר במדרש



 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
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קא
החשוב  הספר  את  הדואר  ע"י  קבלתי  כי  בזאת  לאשר  הריני 

"שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ותשו"ח להשולח...
בכבוד רב צבי יצחק אברמוביץ רב הקריה החסידית חצור הגלילת

אשתו עם לגור שב ישראל ר' האסורה. החתונה נתקימה לא שמים,
ובשלוה. בשלום חיו ומאז

ר ' נשמת  היא קודם בגלגול בנו שנשמת  מגלה מבעלז הרבי 
ישראל 

"אתם,עד והוסיף : דבריו את מבעלז שלום ר' מרן סיים הספור, כאן 
רוצה שאינו אלעזר, ר' בני על בטענה באתם  עזריאל ור ' אנשיל ר'
הוא כעת משלו לוקח בני ובכן, ברווחים. חלקכם את לכם לתת כביכול,
נע היותו בזמן מכם שסבל והצער הבזיונות עבור לו  המגיע  את  לוקח

לוקח". הוא  ומשלו אלעזר ר' בני הוא  ישראל ר' אותו כי  ונד.
ח"א ) בעלז (אדמור"י 

לבוארב בשנה שנה מדי היה נוהג טוב, שם הבעל מחסידי מפורסם,
הרב זכה  גדול  לכבוד טוב . שם הבעל של נכדו  ברוך ר' הצדיק אל
מיוחדת סעודה הצדיק לכבוד ערך ממנו , נפרד וכשהיה ברוך, ר' אצל 

העיר . נכבדי השתתפו שבה 

ומצוחצח פעם נקי היה הבית פסח. בערב  ברוך  ר ' אל  הרב הגיע 
כמנהגו סעודה  לכבודו  לערוך הצדיק וכשרצה החג  לכבוד
הצדיק , הצטער חמץ . להכניס עדיין אפשר  בו מקום מצא לא תמיד,
כראוי  לארחו נוחה השעה כשאין עכשיו , דווקא האורח הגיע זה מדוע 
הרב את לארח הציע בצערו שראה מחסידיו אחד בעצב, חשב לו,
את רק כתמיד, מפוארת  סעודה לערוך  וצוה  סרב ברוך ר' אך  בביתו,
כי  השולחן בראש הושיבו  לא הפעם שינה , האורח  של מושבו מקום
עמו מקפידים כי והבין הצדיק  שעשה השנוי את הרב  ראה בצידו, אם


