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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו כאזכרונות

החל  יוסף  נתן ור ' מהומה, פרצה לציבור  הגיעה שהמודעה איך מיד
בענין הרבי עם  דיבר שהוא  מה בדיוק וסיפר דרשה, אמר ושוב לצעוק
הזו במודעה חלק  היה  למי  בדיוק יודע  הוא כי הוסיף  והוא  המודעה,
בחורים , מספר  על חשד  לו  היה  הישיבה . מן  בחור אותו  את  יזרקו וכי
כמוס , בסוד המארגנים  אחזו המודעה  את וביצע ערך מי הענין את  אבל 

עשה מי נודע לא זאת .ולהנהלה

בסאטמאר  אנגלית לימודי

לא  אנגלית בלימודי שלהם התכניות  מודעה  אותה בגלל היום, ויהי
אנגלית , ללמוד ללכת אופן בשום  רצו  לא החרדיים  הבחורים  הצליחו ,

אנגלית  ילמדו שכולם  רצתה  הישיבה בידם הנהלת  עלה  לא הדבר  אך
האנגלית . לימודי את  להפסיק נאלצו והם

אותם  את להציל בכך  רצו  שהם  והסבירו  התנצלו הם  מכן  לאחר
למדו שם גויים  של ספר  לבתי  בערבים ללכת  נוהגים  שהיו בחורים

וכדומה . חשבון רואי  להיות

חשוב  כמה  עד  לכולם  סיפרו הם הצבור כל את  להרחיק  במקום אך 
לעולם  יוצאים  לטענתם אנגלית ללמוד  מבוגרים לבחורים הוא וחיוני

השפה . את לדעת וצריך הגדול

כשרות , לא חוברות הרבה היו כבר בחורים ולהרבה רב זמן  עבר  לא 
אצלם  מצאו כי  הישיבה מן בחורים 04 לזרוק  דנו הישיבה ובהנהלת 
הנושא , את  השתיקו  רק אותם  זרקו לא לבסוף  כשרים , לא  מאגאזינים

יתפרסם . לא  שהענין בכדי

האנגלית  את שלימדו שהמורים מכן, לאחר סיפרו  הבחורים  מן חלק
חוברות  להם ונתנו  מושחתים, אלו(מאגאזינים )היו  והם כשרות, לא 

הבחורים . את קלקלו  אשר 

יז  פרק 

התקנות קונטרס

ושוחח  שאפראן  של  רבה עם  בחברותא ולמד בכולל ישב כשרבינו
"קונטרס  שיש סודות  בסודי  הרבי לו סיפר אז הפיאות , ענין על  עמו
יצא  הוא שם באירופא  עוד  חיבר אותו  מסאטמאר  האדמו"ר של  תקנות "
השפה  לימוד  של הענין ביניהם  חשובים, ענינים ועוד הפאות נגד  חוצץ

וכו '. האנגלית

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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  'ג ע''ב)(דף קפ' פרשת ואתה תצוה-ספר שמות -זוהר 

  :)לא( א פרק דברים

ר ְדּבָ ר ּוַבּמִ ר ָרִאיתָ  ֲאׁשֶ ֲאךָ  ֲאׁשֶ  ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָֹוה ְנׂשָ
ר ֲאׁשֶ א ּכַ ָ נוֹ  ֶאת ִאיׁש  ִיׂשּ ָכל ּבְ ֶרךְ  ּבְ ר ַהּדֶ ם ֲאׁשֶ  ֲהַלְכּתֶ

קֹום ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ה. ַהּמָ   ַהּזֶ

ְדבָּ  ּמִ ָרֵאל ּבַ רּוְך הּוא ִהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   רַהּקָ

ּובַּמִדְּבָר אֲׁשֶר רָאִיתָ אֲׁשֶר נְׂשָאֲךָ יְיָ'  (דברים א)ּפָתַח הַהּוא סָבָא וְָאמַר, 
אֱלֹהֶיךָ ּכַאֲׁשֶר יִׂשָּא אִיׁש אֶת ּבְנֹו וְגֹו'. הַאי קְרָא הָכִי מִּבָעֵי לֵיּה, 

ּדָבַר  ּובַּמִדְּבָר אֲׁשֶר נְׂשָאֲךָ, מַהּו רָאִיתָ. אֶּלָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא
 לֹון לְיִׂשְרָאֵל ּבְמַדְּבְרָא, 

ֵקן ַההּוא ְוָאַמר,  ַתח ַהּזָ ר  (דברים א)ּפָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּוַבּמִ
א ִאיׁש ֶאת  ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֲאְך ה' ֱאלֶֹהיְך ּכַ ר ְנׂשָ ָרִאיָת ֲאׁשֶ
ר  ְדּבָ ְך ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, ּוַבּמִ סּוק ֶזה ּכָ נֹו ְוגֹו'. ּפָ ּבְ

ֲאךְ  ר ְנׂשָ רּוְך הּוא ֲאׁשֶ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ . ַמהּו ָרִאיָת? ֶאּלָ
ר, ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ   ִהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָחָזק, ּכְ ָרף ְוַעְקָרב  (דברים ח)ִמְדּבָ ָנָחׁש ׂשָ
  ְוגֹו'. 
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לרבנים תורה  ח'דין כא|תביעה

אלא  זה אין הללו , בדורות שנתמעט הפרנסה חסרון עיקר
מהוגנים  שאינם השוחטים וזהע "י  פ"ג ). תורה(אבות  אין  אם :

קמח, אין זה ע"י כנ"ל, נפש בחינת היא תורה קמח. אין
כמו  מאכלת, נקרא החליף זה ובשביל נתמעט. ¦£©הפרנסה

כ"ב )שכתוב  המאכלת,(בראשית את ויקח הגון : שוחט יש כי 
לישראל ומפרנס  אתמאכיל  מלביש הוא הגון השוחט כי  ,

מברך , שהוא הברכה בדיבור  היינו במדבר , שבחי הנפש
וזה פה. - מלכות שכתוב: כמו שכינה, בחינת הוא והדיבור

ל "ד )פירוש  נקראת :(ישעיה השכינה כי דם, מלאה  לה' חרב
לה' ובפרדס)חרב  בזוה"ק שהוא(כמובא דיבור, בחינת והיא ,

שכתוב כמו פה, לשון פיפיות, חרב  קמ"ט )בחינת  :(תהלים 
בתוך  באה  וכשהנפש וכו'. פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות
השכינה אזי נוקבין, מיין בבחינת הדיבור, בתוך  לה ', חרב
ברא במה חזי בבחינת: לה, שיש נוקבין המיין ע "י  מזדווגת

ע "א)קאתינא י "ג דף ויקרא דם,(זוהר  מלאה לה' חרב וזה: .
היא הזיווג, וע"י נוקבין, מיין בבחינת בה העולות מנפשות

פירוש וזה לישראל, פרנסה ה')מקבלת נביא :(איכה בנפשינו 
ואינו  הגון, אינו  כשהשוחט היינו המדבר, חרב  מפני  לחמינו
החליף  עם וכשעומד נוקבין , מיין בבחינת  הנפש, את מעלה
הוא  שלו  והחליף נפשות, כרוצח עומד  הוא החי, את לשחוט
צער ויש המדבּ ר, חרב  שהוא  לה', חרב ואינו הּמ דבּ ר, חרב 

מר , בקול  שצועקת החי, ה')להנפש  -(ש "ה יצאה נפשי  :
הברכה של בדברו  להכניס בשביל מיין כשיצאת, בבחינת ,

- ענני ולא קראתיו מצאתיו  ולא בקשתיו וכשיצאתי, נוקבין,
פיג מחשבת וחושב הברכה, בשעת שם אינו זה כי ידי על ול .

את  נשאו  פצעוני , הכוני בעיר , הסובבים השומרים מצאוני
גם  חי , בבחינת להנפש  שהיה שמעלה היינו , – מעלי רדידי 
לו  אוי  רגלה. לכף מנוח לה  אין  עכשיו כי  ממנה, לקח זה
אותה  ומסר הנפש , את שהרג להנפש, אוי  הזה! להשוחט
טרף  להמשיך נוקבין , מיין להשכינה ואין אויביה, בכף 
וטירחא  ביגיעה - לחמינו נביא בנפשינו  זה: ידי ועל לביתה,

חז"לגדולה  שאמרו וזה  קי"ח). של:(פסחים מזונותיו  קשין 
קרעים  לי "ב  נקרע  סוף  ים כי סוף, ים כקריעת  דר "אאדם  (פרקי 

כ"א) ובתיקון מ"ב  קשים ,פ' ידיהם שעל  הסכין, בדיקות י"ב  כנגד
אדם  של  חז"למזונותיו שאמרו  וזה  נ"ה)וכו'. שולחן (ברכות :

פגימות כשיעור  החליף פגימות שיעור  כי למזבח, דומה 
ע "ב )המזבח י "ז גם(חולין השחיטה". ,תל"ז גימטריא"על 

ג')חם לאכל ת פיך א זעת-בו  גימטריא(בראשית תיבות  ראשי  –
תיבות (תל"ז  הארבע שוחטים ,)עם  ידי על הפרנסה חסרון לרמוז

מהוגנים  פירוששאינם וזה קי "א). ליריאיו,(תהלים נתן  טרף :

„  ‡ו‰ל רוז‰

גִּ  רֹות ַעל ַמׁשְ ין ִלׁשְ ן ַהּדִ ּמֵ ָראּוי, ּוִמְזּדַ עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם ּכָ יַח ּבָ
ְמָצא  ּנִ יק ׁשֶ ּדִ רּוְך הּוא נֹוֵטל ֶאת ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ָהעֹוָלם, ָאז ַהּקָ
ֵגן  ּיָ ֵצא ִמי ׁשֶ ל ָהֲאֵחִרים ְולֹא ִיּמָ ין ַעל ּכָ ֶרה ַהּדִ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ יֵניֶהם ּכְ ּבֵ

  ֲעֵליֶהם. 

"הצדיק אבד ואין איש שם על  (נז, א)הנביא ישעי' צווח 
לב ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף 

כדי לעורר  הוא ,והיינו דאפילו צדיק אחד שנפטר הצדיק",
(וכדי שהצדיק לא יראה את ישראל מפני הרעה העתידה לבוא, 

. אבל אם עם ישראל אינם באותה רעה, אם לא ישובו בתשובה)
(וסבורים שמיתת צדיקים מכפרת, ואין להם ם על לב להבין את זה שמי

, אזי הקב"ה מוסיף לקחת צדיקים ובעלי חסד מה לדאוג וכדו')
נוספים כדי שירגישו שזוהי הסיבה לפטירתם "מפני הרעה" 

(כן פירש שם המצו"ד, וכעי"ז במהר"ם ב"ק ס. ר"ל, וישובו בתשובה. 

  .מהדו"ב)

יש בפטירת כל ש רים הקדושיםומבואר בחז"ל ובספ
צווחה נוראה לעם ישראל לשוב בתשובה, והתראה  צדיק

אין איש עצומה מפני הרעה שח"ו יכולה לבוא, אם ח"ו "
שם על לב". ולכן חובה גדולה מוטלת עלינו להתבונן 
באסון הנורא שאירע, ולהבין מהו הצרה הנוראה שאירע 
לנו באופן אישי, בפטירת כל צדיק, ומה הסכנה וההתראה 

  בכך, ומה ה' אלקינו שואל מעימנו בעת הזאת.ש

נספר לכם מה שטלפנו אלינו לפני כמה שעות, ואני 
רוצה לעשות את הנפטרת הצדיקת להיות שליחה לבית 



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

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

מכתבים למערכת

4

סימן קכא
בית דין ועד רבני ליובאוויטש 887 איסטערן פ|ארקוויי ברוקלין נ.י.

מזוזה(,  )ובעניני  בישראל  צדק  משפטי  בעניני  היקרה-קונטרסיו-ספריו  תשורתו 
קבלתי ע"י ידידינו הרה"ח וכו' ר' משה שי' ווינער, ות"ח ת"ח ע"ז מאד. ויה"ר מהשי"ת, 
אשר "ואשיבה שופטיך כבראשונה וגו'", ובלשון הרמב"ם )רפי"א מהל' מלכים( "המלך 
המשיח עתיד לעמוד כו' וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם", ואשר כ"ז יהי' 
במהרה בימינו ממש-עוד בחדש ארי', אשר בו יבא ארי' זה הקב"ה ויבנה אריאל כמ"ש 

בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס, בקרוב ממש, אכי"ר.

 בכבוד רב ובאיחולי כל טוב סלה בגו"ר גם יחד ובפרט בעבוה"ק
חיים שד"ב ליפסקער מזכיר

בי  להתעבר עקיבא ררר ' של  רוחו גם עלי מרחפים שנים  ותשע
יתברך. ה ' בעזרת 

אחדביום  לכפר ז"ל  מורי  עם הלכתי  פסח  המועד חול של  ראשון
מעין  ינאי ר' מערת לתוך נכנסנו ושם עכברא בשם לצפת הסמוך
ינאי  ר ' רק  שלא  לי  אמר  והוא מאוד עד צר שהיה המערה מפתח יצא
נפשו הדביק מקום באותו  נהוראי. ורבי דוסתאי ר' גם  אלא שם קבור
הציון  בעל  ינאי ר' הוא אני ינאי: ר' לו אמר דבריו  ובכלל  ינאי  ר ' בנפש
הרע ומלשון מרכילות עצמו  על שישמור ויטאל, חיים עמך הבא הזה

מקום". בכל  עמו אהיה  ואני מאוד רוח שפל  ויהיה בטלה ושיחה 

בנפשוביום  ואחיזה שייכות  יש לנפשי כי זלה"ה מורי  לי אמר ההוא
נשמות ובפרט בו נכללו הנשמות כלל כל כי  ע"ה רבינו משה של
הרוח  בבחינת אבל  ממנו דווקא נפשו בחינת חלק וישלי הצדיקים
התגלגלה זו שנפש אמר עוד ענינם. מה אז מדבר היה לא והנשמה
כך וארח זכאי  בן  יוחנן ברבי שנתגלגלה  עד גלגולים בכמה כך אחר
באבביי  שנתגלגלה עד גלגולים כמה נתגלגלה כך  ואחר  עקיבא  בר '
רבותינו שאמרו מה סוד זה  כי לי ואמר  רבא, של חברו נחמני, הנקרא
רבינו, משה והם: שנה , עושרים מאה חיו אנשים שלושה כי בגמרא ז"ל
פרעה בבית שנה ארבעים חי רבינו משה עקיבא. ור ' זכאי בן יוחנן רבי
בן  יוחנן רבי  וכן ישראל , את הנהיג שנה  וארבעים  במדין  שנה ארבעים
שנה וארבעים  למד שנה ארבעים במסחר , עסק שנה ארבעים זכאי
למד שנה ארבעים הארץ , עם היה שנה ארבעים  עקיבא  רבי וכן  לימד,
כי  חז"ל שאמרו במה כך נרמז באביי גלגולו וגם לימד, שנה וארבעים
אחר  זה . ענין  והבן ורבא דאביי והויות ומשנה מקרא הניח לא ריב"ז
שנאמר  וזה אחאי רב  הנקרא  סבוראי מרבנן באחד זו נפש נתלבשה כך 

'ה יראי נדברו כאאז 

ïגי Łה לי ôסâר ýëמ àבŁñה :õל אמרôי äטרפ õת . ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָנבלõת 
Łם לëקוה  עכŁו üל ,üכà üצר אין לי אמר רב! õתõ א ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעם 
Łéהáעôי  äמçד ל ëקוה, והלכôי  üé עłיתי  ,õ תõא Łáפôְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
יłראל , מארץ  Łהáיע הרב  הäא  מי והבנôי ראיתי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלŁם
אמר  ïלõני? מעיר יłראל מארץ  הרב האôה :õתõא Łְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאלôי 
:õתõ א Łאלôי  Łלõם, לי החזיר והäא  Łל õם õל נתôי  éן! ְְְִִִִִֵֶַַָָָָלי
Łלח ôי  החיטה על Łח àר ôי  חäàרי את ראית ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהאם
ולמדôי  הíפרים éל את מéיר אני  אכן לי: אמר ?ýְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלעיר
ýôא לדàר  üיŁלהמ רõצה אני  :õל אמרôי מõôכם. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהרàה 
äבנŁוי Łדרëה לבית äנכנסנ àסדר! לי אמר הåה, Łõìàְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא
והייתי  היõת נרõת, הדלקת לזמן קרõב  עד Łëמ Łéעה, Łְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָָָם
הקלטה מכŁיר àידי היה הõñל לפäôח רõפא אצל לכן  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
הרב: לי סïר  üוכ  הfiיחה . éל את להקליט יכל ôי üְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
מח àר  Łליט"א, Łטרן  טיב õרט  הáאõן עם יחד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ"הלכôי
מהם 21Ł ä וראינ Łחיטה ôàי 23ב ä היינ הבי"ט, äŁְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ"ת
הëכõŁל היה מה  לי נא סïר õ ל אמרôי  äטרפõת. ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָנבלõת 
נבלõת Łהם  ôאמרŁ üé éדי  עד מפעלים 21ה àְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָכל
Łàעה àהמõת  60 õŁחט אחד õŁחט  éי האם  äְְְִִֵֵֵֵֶַָָָטרפ õת
אחת, Łàעה  õŁחטים ëéה  לי אכïת מה לי אמר ְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָאחת?
21ב מצאתי  ולא  חôłïי  Łéרים חלפים לרא õת רציתי ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֹאני
לי: סïר  כן  õמé לרפ äאה! Łéר אחד חלף החיטה  ôàְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָי 
קהêת מחסידי הìñאים מחäŁבי õŁחט  איזה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצאתי
Łי :õל אמרôי הéíין, את לבõâק לי  ונתן  הñדŁõה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָסאטמר
מáŁע "ציõני החצ ïה: éל עם הõחט לי ענה ! ïגימõת éְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻאן 
âוקא õל ועניתי נבהל ôי לא  י łראל "!!! לארץ  üל ,õמŁ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיëח

לõקח  ואיני àריסק חסיד אז אני  הציõנית מהëדינה éסף  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ציõני  " ïעם: äŁב  לי ענה ה ïג äם? החלף  על עכŁו áôיד ְִִִִַַַַַַַַַָָָָָמה
ללכת המŁכ ôי י łראל "!!! àארץ  áר אôה éי õמŁ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיëח
õתõא Łאלôי õâמה. àאפן הגיב הäא וגם נ õסף ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלõŁחט
éל לי: ענה  עכ Łו ? âוקא יłראל מארץ ôעáה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמäâע 
åŁה äוסמכנ מאמריקה  מקàלים  ä אנחנ וה éבדים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהõŁêנ õת

ä נà äמכô áם  הם éי éסף )Łéר  äלנ äצא(נתנçŁ עכŁו üא , ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
õאינ Łהéבד ìé"ל] àע õôן מפרסם [Łהיה àעיר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהõñל
ועכŁו הéבד Łל הנ äñר ענין את  לתñן א õתי äלחŁ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמנ ñר
החיטõת את áם àדקôי הéבד את  לתñן àאתי éŁְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבר

äטרפõת. נבלõת מהם Łהרàה äְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמצאתי


