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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

א  ה ּבָ ים. ִאם ַאּתָ ׁשִ ּנָ ּבַ ָפה  תּוב, )שיר א( ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכָ
ְרּתָ ֶאת סֹודֹות  ֵנס ְלָכאן, ְולֹא ִהּכַ ּכָ ָחְכָמה, ֶטֶרם ּתִ ְלּתָ ּבַ ּכַ לֹא ְיִדיָעה ְולֹא ִהְסּתַ ּבְ
ִעְקֵבי  ִלי ְיִדיָעה, ְצִאי ָלְך ּבְ ֵנס ְלָכאן ּבְ ַדאי ְלִהּכָ ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון - ְצִאי ָלְך, ֵאיְנְך ּכְ
ים אֹוָתם  ׁשִ ֵני ָאָדם ּדָ ּבְ ַהּצאן, ְוִתְהֶיה יֹוֵדַע ּתֹוְך אֹוָתם ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ
ְוָלַדַעת.  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַדע  ּתֵ ּוָבֶהם  ִרּבֹוָנם,  ל  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים  סֹודֹות  ְויֹוְדִעים  ָעֵקב,  ּבֶ
ֵבית  ֵהם ּבְ ינֹוקֹות ׁשֶ ן, ַהּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִדּיַֹתִיְך - ֵאּלּו ֵהם ּתִ ּגְ ּוְרִעי ֶאת 
י  ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ ּתֵ נֹות ָהֹרִעים - ַעל אֹוָתם ּבָ ּכְ ְדָרׁש ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה. ַעל ִמׁשְ ַהּמִ
ֵאיָנם יֹוְדִעים,  ב ׁשֶ ם לֹוְמִדים ֶאת ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה. ַאף ַעל ּגַ ָ ּשׁ ִמְדָרׁשֹות, ׁשֶ

אֹוְמִרים. לּו ׁשֶ ְבֵרי ַהָחְכָמה ַהּלָ ה ֵתַדע ִמּתֹוְך ּדִ ַאּתָ

הקדוש  זוהר  ללמוד  אומרים  שלא  רב  הערב  רבני  כל  כי  יבואר  בו 
וגורמים שלא ילמדו זוהר הקדוש הם אשמים על כל הגזירות, גיוס בחורי 
הישיבה וכו'. ובלשון הזוהר הקדוש: אֹוי ָלֶהם, ֶׁשֵהם ּגֹוְרִמים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם 

ַהָּללּו, ֶׁשִּיְהיּו ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ְוָחָמס ּוִבָּזה ַוֲהִריגֹות ְוַהְׁשָמדֹות ָּבעֹוָלם.

אם  אפילו  שבדרון:,  הרב  "הגה"ק  לשון  וזה  ואפיקורסים,  מינים  והם 
דבריך נכונים, אבל אחרי הכל הוא תלמיד חכם... כתב בעיגול הפנימי: 
אפיקורס. ובחלקי הטבעת כתב: אוהב ישראל, בעל רגש, תלמיד חכם, 
בעל חסד, מתמיד וכו'. אז הרים את עיניו הפקחיות, הביט ושאל בכאב: 
נו, מה אמרתם - שהוא תלמיד חכם? בעל רגש? מתמיד? אוהב ישראל? 
בסדר, אני מסכים: עכשיו תקראו מה שכתוב בעיגול בכל צדדיו. תקראו 
את הכל מהאמצע: אפיקורס תלמיד חכם, אפיקורס מתמיד, אפיקורס 

בעל רגש, אפיקורס בעל חסד, אפיקורס אוהב ישראל. 

זוהר השואה
שאלות ותמיהות על רבני ישראל - מה יענו ליום הדין והתוכחה!!!

שאלה: מפני מה כבודו יוצא בחרב וחנית נגד ראשי ישיבות אדמורי"ם 
ורבני ישראל שליט"א שלא אומרים ומצווים לתלמידיהם ללמוד הקדוש, 
ומשמיץ אותם ברבים, מה עם בזיון תלמידי חכמים? האם כולם צריכים 
לשמוע בקול כבודו? וכי כבודו נטל את הנשיאות על כל כלל ישראל? 
רב,  ערב  כולם  האם  צועקים?  לא  הם  ולמה  בישראל,  רבנים  עוד  יש 

כולם דרדעים ח"ו?
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50יובל שנים של פעילות המערכה

כי זו, יסוד על ממנו  האדם להרחיק הרבה תקנות  חז"ל 
ברך לכרוע עלול ודם בשר  כמה עד ידעו קדשם ברוח  הם

ואמרו יצרו כ"א)מול  סימן העזר האדם (אבן  יתרחק מאד  מאד
אל שמתקרבין המציאות  נתהפכה  וכעת העריות, מן

ש אפשרות יש ועוד  מאוד. מאוד בליהאיסור רצונו נגד
טומאת  זוהמת עומק  לפניו המגלה כפתור על  לוחץ מתכוין
יעשה מה עיניו נגד מגולה וכשכבר  לרגע , מרגע העולם כל

יחטא שלא להלאה.מט הבן בהסתכלות  ממשיך ובודאי  .

שאין  למדת , הא קדושים. אתם  תהיו כך ובמחשבה, במעשה
ודע, ובמחשבה , במעשה עצמו  שיקדש עד "קדוש", נקרא אדם
עצמו  שיקדש עד הזאת , החמדה אל לבוא  האדם יכול  לא כי
וכמו  לעבירה, המרגילין הדברים מן עצמו ויגדור לו  במותר
כל וכן : תקצץ,  הטבור  מן למטה ידו  המכניס כל שאמר:
דרכו  כי  וכו', לעולם מבול הביא כאילו  ומשתין, באמה  האוחז
לו, במותר  תאוותו  ולמלא נפשו להשביע משיאו  הרע, יצר של 
קל איסור אל  יסיתנו  במותר, ידו תמצא לא  כאשר כך  ואחר 
והיה שאמר  במי  שיכפור  עד ממנו, החמור אל  כך  ואחר 
עולם ולא  גהינם ולא עדן  גן ולא דיין  ולא דין שאין  העולם,
שיהיה תאוותו, עם להלחם נפשו על  לעמוד  צריך  כן על  אחר,
תשיג  אשר מכל  מעצור לה שאין הבהמה , על  מעלה לו

כאן עד לשונו.תאוותה ,

אשה אחורי ולא  ארי אחורי 
אליהו "בספר  הלא "רכב  לו: שאומר הוא, הרע  יצר שפתוי ז "ל,

אלא  עיניך , לזון כוונתך אין  כי  בהסתכלות , רעה עושה אינך 
יעשה לכן הרע, יצר מורה בזה וכיוצא  הזאת , האשה  להכיר
 שבגבורים  גבור שהרי ויחשוב לעצמו, וסייג גדר אדם
שלמה,  שבחכמים חכם דוד ,  שבחסידים חסיד שמשון,
ולא  ארי  אחורי  לברכה: זכרונם רבותינו  ואמרו באשה, נכשלו
מלא  ופי  צואה מלא חמת היא הלא ליבו אל  ויתן אשה, אחורי

וה רוח דם, ומכניס מסכה אלוקי עצמו עושה בה מסתכל
לשונו. כאן עד בקרבו, הטומאה

השכינה פני  ורואה זוכה העריות מ עינו הכובש כל 
פני ורואה זוכה העריות מן עינו  הכובש כל חז"ל: אמרו
ביפיו  מלך ... ברע  מראות  עיניו  "ועוצם שנאמר: השכינה,
אשה לישא אדם שישתדל  אלה בהערות ודי   מישרים" תחזנה 
הזה, הגדול  החטא לידי  שיבואו קודם בניו  ולהשיא בבחרותו
אמינא  הוי  בארביסר נסיבנא הוי ואי חסדא: רב שאמר כמו
ששהה למי לזרז הכתוב צריך  וביותר בעינוי, גירוי  לשטנא
תשובה, בהרהורי יהיה ימיו שכל  נישא, ולא שנה  עשרים
רע, הרהור לידי  יבוא  שלא לעצמו , וגדרים סייגים שיעשה
כמו  תפילין  מנח  דלא קרקפתא בכלל  ושלום, חס יהא, שלא

חיים אורח ערוך  בשלחן ד')שנאמר סעיף ל"ח לשונו:(סימן וזה ,
רמ"א  וכתב  אשה, תאוות בהרהור  להזהר צריך  תפילין המניח 
שלא  מוטב  הרהורים, בלא לו אפשר אי ואם  בו, הכל  בשם בהג"ה

לשונו.להניחם  כאן עד ,

לפנימט) אחד יום "שוב" לברכה : זכרונם חכמינו אמרו
ימות? מתי  יודע  אדם וכי  אליעזר ר' את שאלו  מיתתך .
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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

מצב הכשרות בימינובה

המשך בעלון הבא

3

עולם' 'אהבת 

'אהבת עולם'

'אהבת עולם'

 'מכון מרן' מגיש:

אהבת עולם
כל מה שרציתה לדעת 

על מרן הרב עובדיה יוסף

650 עמודים

בצרוף אלבום תמונות

Y
O
SA

LE
 ◇

◇◆
 | 
05
27
14
46
72

 |

   
                                                                

אמונים טז)שומר  פרק פרטית השגחה (מאמר 

צער ע לה חם  נבראים הטן  אפי מצער  אדם  ואם
ה' לפני

רז"ל ואמרוּ  חי, בּ על ׁש וּ ם לצער לנוּ  נאסר  ל"בלכן דף  מציעא (בבא ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ ע "ב ) דּ אוֹ רייתאצער  חיּ ים הּק טן עלי אפי לּ וּ  מצער אדם  ואם , ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה', לפני צער וֹ  עוֹ לה ּב חנּ ם  מסּכ ן ׁש ּב נבראים האדם וח"ו ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ם חיּ ים  בּ עלי  צער בּ מאמר הּט ה וֹ ר ׁש לחן בּ ספרנוּ  וע יּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ ,

ה'. בּ עזרת בּ זה נפלאים וענינים דּ רוּ ׁש ים ּכ ּמ ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִּת מצא

צדיקים הנהגות  קדמאי)ספר גאוני  מגדולי לאחד  חיים (דרך

חיים בעלי שום יצער  אל

אדם:פ. שכן וכל  חיים בעלי שום יצער אל



לרבנים תורה  ט"ודין כג|תביעה

י': שהאתביעה - זרה עבודה אסורותעובד מאכלות וכל
זרה. עבודה עובד  כאילו נחשב

י "א באלוקי :תביעה חלק לו אין אסורות מאכלות האוכל -
הקדוש. בזוהר  שכתוב כמו ישראל

יב  מ וֹ תוֹ :תביעה ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  - אסורות מאכלות ©©§¤§¨האוכל
ׁש ל  בּ ׁש רביט וֹ  בּ טנוֹ  על וּ מכּ ה הּק בר  חבּ וּ ט על הממ נּ ה  ¤¦§©§§¦©¤©¤¤©¦©¤ª§©̈בּ א
מה ּפ כין  ואז ּפ ר ׁש נדּ א, ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד וא ׁש , ¦§©§¨§¨§©§©¥§©©§¦¥§¤©¥§¤§©בּ רזל
הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על  ¨¥¤©©§¦§§¦©¨¨©אוֹ תוֹ 

רח"ל .

י"ג : נתעב תביעה  ׁש הוּ א כּ אדם  אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  ¨§¦¤¨¨§¦¨§¦§©§מטּמ אים
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ¨©¨¨¨§¦§¤©¨¨¨§¦¦¤ׁש ל

י "ד: מכּ ל תביעה  הע וֹ לם על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  בּ עת ¨¦¨¨©¥£©§©§¦¤¥§©אף
הקב"ה ׁש ל רצ וֹ נוֹ  את ׁש הפקיר מּט עם לוֹ  ימחלוּ  א ¤§¤¦§¦¤©©¦£§¦̈מקוֹ ם

הזּ וֹ . לעברה ח לּ וֹ ת ונע שׂ ה ©¨¥£¨©¤£©§¥§©§לגמרי

ט"ו: הצּ לםתביעה מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי  ¤¤©¥©§¦£¨£©¥§©¤−שעל
האדם. מן ¨¨¨¦¦¡אהים

וזל "ק : כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר  חיים החפץ כתב

בּ צּ ד  נדבּ ק אסוּ רים , מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ©©¨§¦¦£¦¨£©¨¥¥¤¦¨¥§Ÿוּ בא
וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ור וּ ח ועצמוֹ , נפׁש וֹ  וּ מתעב ¤§©¨¨¨¨¥§©§§©§§©¥©§¥©̈האחר,
ׁש לּ וֹ  מהצּ ד  בּ א וא העליוֹ ן, בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין עצמוֹ  ¤©©¥¨§§¤¨©¡¨¤¥¥¤§©¤את
כּ ל  בּ וֹ  אוֹ חזים  הזּ ה, מהעוֹ לם  ּכ יצא ואם בּ וֹ . נד בּ ק ¨¦£¤©¨¨¥¨¨¨¦§©§¦§וא

בּ צד  האחוּ זים מ צּ ד )אוֹ תם ודנים(ׁש בּ א אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים הּט מאה, ¨¨£¦§©¤¨¦©©ª§¨§©§¦§¨¦
ונתעב  הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב ר בּ וֹ נ וֹ , ׁש ל נתעב ׁש הוּ א כּ אדם ¨§¦§¤©¨¨¨§¦¦¤¨§¦¤¨¨§אוֹ תוֹ 

הבּ א. ¨©¨̈בּ ע וֹ לם

שמיני  פרשת מ ''א:)בזוהר  :(דף

אסוותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ¨¨§©©§§¦¨§©¨§¨¤¥§¦§¦§¨©§ועל
ווי  לוֹ ן, ווי לעלמין. מּמ סאבוּ תיּה  נפיק ולא ©©¦§¨§¥£¨§¦¦¨¨§¥¦§לגעוּ לי ּה ,
דּ הא לעלמין , דּ ח יּ י בּ צרוֹ רא יתדבּ קוּ ן  דּ לא ¨§¦§¨§¥©§¨§¦§©§¦¨§§©§©§לנפׁש ייהוּ ,

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי סו)אסּת אבוּ . תוֹ לע ּת ם(י ׁש עיה  כּ י ¦§§¨©§©§©§¨©§§¦§©§¨¦©§¨
סרחוֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי  בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן  והי וּ  וגוֹ ', תמוּ ת ¨§¦¨¥©¨¨¨§¨¥¨§§¨א 

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק סטר ההוּ א לי ּה , גּ רים ¥¨©§¦§¨§©¥¦¨©מאן

הקודש] א ',[בלשון ùלי ùם, ונטמתם  תýב זה fiòאועל ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

א ₣י לע₣למים. מÿמאת₣ י₣צא  ולא  ,₣לת₣עב רפ ýאה  ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻנמצאת 
òהרי לע ₣למים, הח Łים ùצר ₣ר  ýקù יד fiòא לנפ òם, א ₣י ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהם!

תýב עליהם לעצמם! א ₣י !ý סו)נטמא לא(יòעיה ת ₣לעם י ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

מי סרח₣ן. ûרא₣ן? þה  מה  óùר . לכל  דרא ₣ן ýוהי וג₣', ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָתמ ýת 
.₣ù Žòדùק הČד  א ₣ת₣ ל ₣? ְִֶַַַָָגרם
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צז
הנני מאשר בתודה, קבלת הספר היקר והנחמד "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" 

אשר הואלתם בטובכם לכבדני כיד ה' הטובה עליכם.

ויה'ר שתזכו להרבות תורה וקדושה בכל גבולות ישראל ע"י הפצת ספרים נחוצים 
וכדו', כפי שציינתם במכתבם כי שדעתכם להמשיך בכך ונא למסור רגשי התודה גם 
להרב הגאון המחבר שליט"א שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה כשאיפתו הטהורה, ויהי 

נועם ה' עליכם.
בכל הכבוד הראוי, הרב יעקב מאיר זוננפלד

לביתו לחזור  טוב שם  הבעל חסידי ידי על משתכנע ישראל ר'
יש משהביע  הסתם  מן כך צוה  "הרבי החסיד: לו אמר תמיהתו את

לאחר  שאמר, מה את אמר  הרבי  עמו, כמוסה סבה לו
אשת באיסור כרוך  הדבר כי הוסיף גם הוא נשמתך, שורש אחרי שבדק 
איסור  כאן שייך "מה נדהם ישראל ר' מיתה". עונש יש שעליו איש
אחרי  מהרהרים אין "אך  החסיד השיב  יודע " "אינני  איש?" אשת 
מבין  איני "אבל דובר". שהוא מה יודע  שהוא עליו חזקה הרבי, דברי
ישראל ר' מלמל זה?" מקום לעזוב  עלי  למה כרת? איש? אשת דבר :
יש  כי ספק לנו אין  אך  מבינים, לא אנו  "גם בולט. רצון  שביעות בחוסר 
גילה הדבר את  לעשות בו שהפצירו מאחר  החסיד. אמר בגו" דברים

לה בכיסו פרוטה אין  כי ישראל ר ' שכרולהם לפיכך הדרך, וצאות
לנסוע בו והאיצו כסף  סכום לו נתנו עבורו כרכרה שבעיר החסידים

לביתו. מיד

השתרכהתלאות הכרכרה  לביתו. חזרה  בדרכו ישראל ר ' עבר קץ אין
עצוב עליה ישב  והוא סלולות בלתי דרכים פני על  בעצלתיים
מחשבותיו שכן הדרך , כל איש עם דבר לא הוא עצמו. בתוך ומכונס
אשר  חסידים של חבורה לתוך נפלתי אם כי זאת אין מנוח. לו נתנו לא
מליבם בדו "מתנגד", בי וראו היות  בליבו , אמר לחיי, להתנכל  החליטו
אותי  מכיר מאין וכי לסלקני. כדי  נבראו ולא היו שלא מעשיות מיני כל 
מיד לו  נודע עירי ושם שמי את שמע  רק שכאשר היתכן שלהם. הרבי 
שעליו נשמה שורש ענין כאן מה לכאן? בואי לפני עמי שקרה מה על
הספור  את  מליבם בדו ולכן  מעירם, לסלקני  חפצו אם כי זאת  אין דברו ?
ובלב לעצמו להגיד ישראל ר ' הוסיף  כרת איסור איש", "אשת של

בדרכו. המשיך כבד


