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ע

יָמא. ֵחי ֵליּה ְלַבר, ְוָלא ַעְייָלה, ְוַקּיְ ּדָ

)ֵסֶפר ַהְּבִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב ֶּפֶרק ה'(

יֵני ָהעֹוָלם,  ּדִ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ִקים  ּלְ ִמְסּתַ ָהֶעְליֹוִנים,  ּסֹודֹות  ּבַ ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ ַהיֹוְדִעים 
ל סֹודֹות ֲאַפְרְסמֹון ָעִרים ׁשֶ ר ׁשְ ה ָעׂשָ לֹשָׁ ּוּפֹוְתִחים לֹו ׁשְ

ּתֹוָרה,  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ֵריֶהם  ַאׁשְ ע"ב(:  פ"ו  דף  השירים  )שיר  חדש  זוהר 
ּום  ּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים. ִמּשׁ ִלים ּבַ ּכְ ָלַדַעת ֶאת ָחְכַמת ִרּבֹוָנם, ְוֵהם יֹוְדִעים ּוִמְסּתַ
יֵני ָהעֹוָלם. ְולֹא  ל ּדִ ּנּו ּכָ ִקים ִמּמֶ ּלְ ֶזה ִמְסּתַ ה, ּבָ ָאָדם יֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ַזְך,  ֲאַפְרְסמֹון  סֹודֹות  ל  ׁשֶ ָעִרים  ׁשְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ לֹו  ּפֹוְתִחים  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד, 

לּוָיה ָבֶהם.  ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ּתְ ׁשֶ

ל  ּכָ אֹותֹו ְלבּוׁש ַמְלכּות, ׁשֶ רּוְך הּוא חֹוֵקק אֹותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ א ׁשֶ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ַגן ֵעֶדן, ְויֹוֵרׁש  ַע ִעּמֹו ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ם. ְוַהּקָ יֹוְקָנאֹות ֲחקּוִקים ׁשָ ַהּדְ

א.  ה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ֵני עֹוָלמֹות - ָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשְ

סֹוד ִרּבֹונֹו, ְוָכל ֶזה ִיְתּבֹוֵנן ָאָדם  ל ּבְ ּכֵ ִריְך לֹו ָלָאָדם ָלַדַעת ְלִהְסּתַ ּצָ
ִמּתֹוְך סֹודֹות ַהּתֹוָרה.

 - ְוֶאָחד  ִרּבֹונֹו.  סֹוד  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָלַדַעת   - ֶאָחד  ָלָאָדם,  לֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהָחְכָמה 
א, ּוְלֵאיֹפה  ַדע ִמי הּוא, ְוֵאיְך ִנְבָרא, ּוֵמֵאיֹפה ּבָ יר ֶאת ּגּופֹו, ּוְלִהּוָ ָלַדַעת ּוְלַהּכִ
ִלְפֵני  ין  ַלּדִ ֵנס  ְלִהּכָ ָעִתיד  הּוא  ְוֵאיְך  ן,  ּקֵ ִמְתּתַ ֵאיְך  ַהּגּוף  ל  ׁשֶ ּקּון  ְוַהּתִ הֹוֵלְך. 
ֶפׁש  ָמתֹו, ַמה ִהיא ַהּנֶ סֹודֹות ִנׁשְ ל ּבְ ּכֵ ל ַהּכֹל. ְוֶאָחד - ָלַדַעת ּוְלִהְסּתַ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ
אן  ַהּיֹום ּכָ ה ְסרּוָחה, ׁשֶ ל ִטּפָ ה ׁשֶ ּגּוף ַהּזֶ א ּבַ ָאה, ְוַעל ָמה ּבָ ּבֹו, ּוֵמֵאיֹפה ּבָ ַהּזֹו ׁשֶ
הּוא ּבֹו,  ה, ְוָלַדַעת ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ל ּבָ ּכֵ ֶבר. ְוֶאָחד - ְלִהְסּתַ ּקֶ ּבַ ּוָמָחר 
ַדע  ַמְעָלה, ְלִהּוָ ּלְ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ְך ּבַ ן. ְוַאַחר ּכָ ּקֵ ְוַעל ָמה ִיְתּתַ

ְלִרּבֹונֹו. ְוָכל ֶזה ִיְתּבֹוֵנן ָאָדם ִמּתֹוְך סֹודֹות ַהּתֹוָרה. 

ים  ִלי ְיִדיָעה, ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ַמֲעׂשִ הֹוֵלְך ָלעֹוָלם ַההּוא ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ל ָהעֹוָלם ַההּוא ָעִרים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ים, מֹוִציִאים אֹותֹו ִמּכָ טֹוִבים ַרּבִ

ים  ַמֲעׂשִ ּבֹו  ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ְיִדיָעה,  ִלי  ּבְ ַההּוא  ָלעֹוָלם  הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ּוְרֵאה  ֵצא  ַההּוא.  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ל  ִמּכָ מֹוִציִאים אֹותֹו  ים,  ַרּבִ טֹוִבים 
ה  ַאּתָ ֵאיְך  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהָחְכָמה  סֹודֹות  ִלי  ֱאמֹר  י,  ּלִ יָדה  ַהּגִ אן,  ּכָ תּוב  ּכָ ַמה 
ּלֹא  ׁשֶ ַהָחְכָמה  סֹודֹות  אֹוִתי  ד  ַלּמֵ ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ֶאת  ּוַמְנִהיג  רֹוֶעה 
ָרגֹות  תֹוְך אֹוָתן ַהּדְ ה ּבְ בּוׁשָ ּלֹא ֶאְהֶיה ּבְ ֵדי ׁשֶ אן, ּכְ י ַעד ּכָ י ְולֹא ָלַמְדּתִ ָיַדְעּתִ

י ָבֶהם.  ְלּתִ ּכַ אן לֹא ִהְסּתַ ֲהֵרי ַעד ּכָ יֵניֶהם, ׁשֶ ֲאִני ִנְכָנס ּבֵ ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ

ְולֹא  ְלָכאן,  ֵנס  ּכָ ּתִ ֶטֶרם  ָחְכָמה,  ּבַ ְלּתָ  ּכַ ִהְסּתַ ְולֹא  ְיִדיָעה  לֹא  ּבְ א  ּבָ ה  ַאּתָ ִאם 
ִלי  ּבְ ֵנס ְלָכאן  ַדאי ְלִהּכָ ְרּתָ ֶאת סֹודֹות ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון - ְצִאי ָלְך, ֵאיְנְך ּכְ ִהּכַ
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50יובל שנים של פעילות המערכה

אית  נחשים וכמה  וכמה בור , דאיקרי  אתר להאי  לון דאעלת 
לה. ודיינה לה ואחדא נשמתא, להאי ליה עקצי דכולהו ביה 

אשה מגע איסור
כתב הגן בידהבספר איש אשת  והיא באשה ליגע ואסור :

שאר כל אל איש  "איש שנאמר : התורה, מן אבריה ובכל ובפניה 
היא  הזאת שהקירבה היא ברורה והלכה תקרבו", לא בשרו
מעבירות  והיא המגע , מן  להנות כדי מאבריה  באבר  הנגיעה

שבתורה. חמורות

על יעבור ואל  שיהרג לאדם ראוי כי  סנהדרין, במסכת  מבואר
ממות  מר אני "ומוצא השלום: עליו המלך שלמה שאמר וזה  זה 
טוב ידיה אסורים לבה וחרמים מצודים היא אשר האשה  את

ממנה" יהמלט האלוקים כ"ו)לפני  ז, .(קהלת

לעצמו  רעה גור אשה ע שיחה מרבה
לשון לא השל "ה:זה שאמר כמו נדה , באשתו  שאסר מה כל 

מנדה וחומר  מקל  איש, באשת  אסור  הנגיעה, וכן עמה, יאכל 
לא  ביחוד, שאסורה איש, אשת בזה  אסורה  ביחוד שמותרת
ועיין  בה, גס לבו  שאין  לפי מותר, כלי  הושטת  אבל  שאמר, כמו

הנשים,בשל "ה עם במחול  שהולכין  אותן  על תגר שקורא
עליו: נאמר טריד קא  דבעבידתא לידה  מעות המרצה דאפילו
ולשם ממש , ליד יד כשמשים ושלום, חס רע , ינקה  לא ליד יד
וגם שוחקות בפנים בבגדה או  בידה או בפניה מסתכל  שמחה 
כרתי "ברית אמר : איוב שהרי  פנויה היא ואפילו עמה, משיח
נדות  הם רובם כי  ובפרט בתולה", על אתבונן  ומה לעיני
שהחתן  גרוע, מנהג  על תגר קורא גם במגעה, עצמו ומטמא
היא  אפילו  אותה  ומנשק ומחבק החופה קודם הכלה אצל יושב
ובא  מתגבר  יצרו אהבתו , בתוקף החתן  מקום מכל קטנה , עדיין
עצמו  המביא חז"ל : ואמרו קישוי, לידי פנים כל ועל קרי , לידי
דיבור ואיסור בזה , שהאריך שם עיין בנדוי , יהא קישוי  לידי

במשנה אמרו נשים ה)עם א', עם(אבות שיחה המרבה  שאדם ,
הלילית  עליו שממשיך לומר, רצונו  לעצמו, רעה גורם אשה 
קודם כי תורה, מדברי  ובטל  בקרי אותו  ומטמא רעה, הנקראת

הטבילות לגיהנם,שבטלו יורד וסופו תורה, בדברי אסור היה
ממעשה תבין אשה, עם שיחה רבוי ומהו בו , הנדבק הרע  לעכל
למעט שמים ירא ידין  ומכאן ברוריה, עם הגלילי  יוסי  דרבי 
הסתכלות  ידי  על וכן נדה, אשתו עם ובפרט אשה, עם בדיבור

שבה. הטומאה  רוח עליו מושך בה

של שיחה שכל אשה, עם שיחה  תרבה אל  ארץ: דרך  במסכת
השיחה ומתוך שיחה ,  הזנות ותחילת  ניאופין, אלא אינו  אשה 
כך  ואחר ראש, קלות  לידי בא השחוק ומתוך  שחוק , לידי  בא

זנות. לידי

לפרוש צרי כ העבירה, מגו לפרוש האד שצרי כש
ממחשבותיה

וזה לערוה ", האדם את מרגילין ראש וקלות "שחוק  במשנה :
הראב"דלשון  בשם חכמה" האדםה"ראשית שצריך כשם ,

שלא  ממחשבותיה, לפרוש צריך כך  העבירה, מגוף לפרוש 
עצמו  לאנוס צריך  מחשבה , לו באה  ואם בלבו, עבירה יהרהר
וזה בליבו , אותה לגמור יכוון שלא שכן וכל מלבו, ולהוציאה
– קדושים " "והייתם במעשה, – "והתקדשתם" שנאמר:
קדוש  שאני  כמו  אני" קדוש  "כי שאמר: וזה במחשבה,
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ
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אברהם  (נח)מחזה

הקדושה  מהתורה אסור חיים בעלי צער

לפני א)צדיק תיבת(ז, בפרשה  עוד  הוזכר לא כך ואחר .
ז"ל  שאמרו  מה דרך על לומר יש סתם. נח רק  (תנחומא"צדיק "

ט) לןנח וקיימא  כידוע, וכו' לארי מזון נתן לא ז"ל (שבתשנח

ע "ב ) הקדושה,קכח מהתורה אסור חיים בעלי נגד צער שהוא
הכתוב שאמר י)מה יב, וכמו (משלי אכזרי, רשעים רחמי

שבזה:במקום שכתבתי ההלכות לגבי בזה  אחר

היה חיים בעלי נגד  אכזריות גדר  ממנו יצא שלא תחלה ולזה
בהמתו נפש צדיק  יודע בבחינת  "צדיק", כך (שם)נקרא ואחר ,

צדיק  יודע בגדר היה שלא הרי הארי, מזון אודות  שנכשל
חז"ל  דרשו ולזה סתם . "נח " נקרא היה בהמתו, ו )נפש  ל, (ב "ר 

לא)שכתוב מה יא, ז"ל:(משלי נח על ישולם, בארץ צדיק  הן

ה' תושיע ובהמה אדם 

מצרים יציאת גבי שכתוב מה הוא ח)וכן ט, צדיק (נחמיה כי
מה על רחמים, בהתעוררות  כן גם שהכונה אתה.
העבודה בכובד  ישראל  בני עם על המצריים שהתאכזרו

בהמתו, נפש צדיק יודע בבחינת והיינו שאדם וכדומה,
ה' תושיע  ז)ובהמה לו, הבהמיות(תהלים נפש כח שגם ,

כן גם זה  על יתברךשבאדם השם ביותר :מרחם

גם ישראל בני שבעם הבהמיות נפש על הרחמנות בחינת
כן 

אתה צדיק  כי דבריך  את  ותקם  שם)וזהו השם(נחמיה  כי ,
הבחין הנפשות כח  עשה אשר הרחמנותיתברך בחינת

כן  גם  ישראל בני  שבעם הבהמיות נפש  שעלעל עד  ,
השיעבוד  קושי ידי על נשלם שנה הת' חשבון היה זה ידי
ידי  על שנה ת ' יתברך  השם  דבר  נתקיים זה  ידי ועל 

העינוי ה)חשבון דרוש דרכים פרשת עני (עיין  את ותרא וזהו .
ט)אבותינו שם, זה(נחמיה ידי ועל  החשבון, השלים שהעינוי ,

בחינת ידי על שנה, ת ' במאמר יתברך השם דבר נתקיים
:ה)קטז ,(תהלים מרחם צדיק

לרבנים תורה  דין טו|כב  תביעה עד ט  תביעה

בזוהר כמובא טריפה, לשון משמעות: שני  לו יש טרף כי
משפטים ע "ב )סוף  קכ"א לרמוז,(דף מזון . ולשון כשישראל,

פרנסה  להם  יש  זה ידי  על  מטריפה, עצמם את וזהשומרים .
ק"ד )פירוש בחינת(שבת הוא מנצפך אמרו . צופים מנצפך :

שיניקתם נביאים, אלו וצופים , דין. רי "ו  בחינת ורידין,
חטא, בו שאין הבל בחינת תינוקות, בחינת  כרובים, מבחינת
הקודש, רוח מקבלין ששם  ישראל, דארץ אוירא בחינת

בזוהר  ע "א)כמובא פ"ה דף לך תרשישה.(לך לברוח  יונה ויקם :
חטא, בו שאין הבל בבחינת שהם אלו היינו הצופים , ואלו

דין, רי"ו ב"וורידין", נהירין הנפש הם את ומעלין במנצפך.
נוקבין, מיין בשם בבחינת מכונה והשפע שפע. וממשיכים

היא א'מ'ר' מתחילה כי  נעשה א , ואח"כ ואח"כ מ 'ור , 'ים, 
אדני ,ר ממנצפך, ועושים המנצפך, את וכשממתיקים - 'קיע.

מ" צורתריו כי  נעשה דיבור,א " הוא ואדני  אדני. ונעשה ,
שכתוב כמו השכינה, סח)הוא תפתח :(תהלים שפתי  ,אדני 

לפי  אחד לכל ונתחלק השפע, יוצא אדני , היינו הזה, ומהבל 
פירוש וזה מ"ח)בחינתו. צבא(תהלים המבשרות אמר יתן ¤Ÿאדני

חז"ל שאמרו וזה בחינתו . לפי  אחד לכל – ק"ד רב  (סנהדרין 

קראו :ע "ב ) לא אדני לחם  אכלו עמי אלו אוכלי אמר : רב -
חדא, אמר  מר תינוקות. מלמדי אלו אמר: ושמואל הדיינים,
רי "ו  היינו - הדיינין אלו אמר רב פליגי . ולא חדא, אמר  ומר
שאין  נוקבין, מיין בבחינת הנפש את מעלין שאינם דין,

אדני . דין, מרי "ו  מהוגנים,עושין שאינם לשוחטים רמז 
שהם  הדמים, מנצפך . דין, רי"ו היינו הדינים, שמקלקלים
רמז  כידוע. דמים  חמישה כנגד אותיות, חמש הם  הנפשות,

לנפש שיש בחינת חז"ל לחמש  שאמרו כמו י '), הני (ברכות :
מלמדי  אלו אמר  ושמואל וכו'. מי כנגד נפשי' 'ברכי חמשה

חטא. בו  שאין ההבל את שמקלקלים - כשדיבורו תינוקות
בחינת  חטא, בו  שאין הבל  בבחינת אינו השוחט של  והבלו
הפרנסה  - עמי אוכלי זה: ידי על  ישראל, דארץ אוירא
בחינת  חטא, בו שאין  הבל  בחינת להשוחט  כשיש כי נתמעט.

לה' בחינתחרב  נפש, בחינת ישראל , דארץ צדקה  בחינת ,
כן  גם שלו, להמדבר  מהחי שעולה הנפש גם - כנ"ל תורה

הנזכר , אלו מעלות בבחינת  עכ"ל .נתעלה

פי על הוא טו תביעה עד ט תביעה מכא
הקדוש  והזוהר חיי החפ דברי

ט' איבר:תביעה  כל  ומנקים מנתחים האמת בעולם - ניתוח ¬
אסורות. מהמאכלות שנהנה ואיבר



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(
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צו
בברכה ובשמחה קבלתי הספר החשוב שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

ותודה וברכה לכל המסייעים בידו. יתן ד' יתברך שיהי' לברכה בכל בית ישראל 
שהרי הדברים נחוצים ומוכרחים ביותר.

בברכה נאמנה, הרב יצחק מאיר חרל"פ, רב אזורי, מושב בית מאיר

זמן  שלאחר "ישראל" - דודה בן עם  משתדכת  עשיר בת 
מבתו בורח 

בתבעיר היתה  לעשיר עני, ואחד עשיר אחד אחים שני גרו  אחת
התנהג אשר שמים, ירא בחור  ולעני לפרקה  שהגיעה
אחד אף  אך לעשיר  הציעו רבים  שידוכים "ישראל ". ושמו בחסידות 
ואמרו הוא גדול שבררן השדכנים ראו רצונו. לשביעות היה לא מהם 
לך למה אחרת ? מעיר שידוך לבקש לך למה אתה , עשיר "הלא לו:
מופלג בחור הוא אחיך  בן הלא  מכיר? שאינך  בחור לביתך להכניס
הדברים נכנסו עמו ?" שתתקשר מוטב לא  האם שמים, ויראת בתורה
היה ונראה  ביניהם השתדכו  האחים שני  לשידוך . הסכים והוא  בליבו
הבחור  של חינו סר הזמן שבמשך אלא בשלום. מקומו על בא שהכל
הימים באחד ביניהם. מקומו את מצא לא והוא והוריה אשתו מעיני
אחרת. בעיר  שלוה חיי ולחיות ומעירו מביתו להסתלק בדעתו עלה
גרו שבה אחת לעיר והגיע  מהעיר יצא מביתו, הסתלק  רואים  באין
מלמד נעשה חכם , תלמיד שהיה מכיון טוב. שם  הבעל של חסידים
בקש  רבו, אל החסיד כשנסע פעם, טוב. שם הבעל מתלמידי אחד אצל 
נע להיות עוד יצטרך שלא לטובה, רבו לפני יזכירו כי ישראל ר' ממנו
וכאשר  הרבי, לפני אותך "הזכרתי לו: אמר  לביתו החסיד כשחזר ונד.
חפציך את  מיד שתארוז לך, ולהגיד מיד לחזור עלי  צוה  שמך את שמע
שני  איתי לך שלח גם הרבי  לרגע . אף  להתעכב מבלי לביתך ותחזור 
אליו, נשלחה אשר הפקודה מצוא ". לעת לעזר  לך  שיהיו  כסף , מטבעות
למקום לחזור עליו מה  לשם כלל הבין שלא  ישראל ר ' את הפתיעה

עליו. שנוא


