
 

  בהמשכים – המערכת דבר

מדורות הקודמים, וכמו 
ְשִנְכַנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה 

ְכלַ  ל ֵיָהֵרג ָזָרה, ֶוהּוא ּבִ
  ְוַאל ַיֲעבֹר.

וזה לשונם בפסק 

  דין:

ן ֵיׁש  ה ּכֵ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ
ָללֹות  לֹו ִלירֹא ִמּקְ
יב ָרָעה  לֹמֹה ֵמׁשִ ׁשְ
מּוׁש  ַחת טֹוָבה לֹא ּתָ ּתַ
ִביִאים  ּנְ יתֹו, ּבַ ָרָעה ִמּבֵ
לֹום ָהִעיר,  ְרׁשּו ֶאת ׁשָ ּדָ
י ֶמֶלְך  תּוִבים ֲאִני ּפִ ּוַבּכְ

מֹור, יְ  ִני ׁשְ ֵרא ה' ּבְ
ר ֵיֵצא  ּוֶמֶלְך: זֹאת ֲאׁשֶ
ַוַעד  נּו ח''מ ּבְ ֵמִאּתָ
אנּו  ר ִנְתַווַעְדנּו ְוָנׂשָ ֲאׁשֶ
י ָדת  ָבר ַעל ּפִ ּדָ ְוָנְתנּו ּבַ

רּוִרים  ָבִרים ּבְ ם ּדְ ְוִהּנָ
י ָדת ּתֹוָרֵתנּו  ַעל ּפִ
ִלי ׁשּום  ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ּנּוי:   ׁשִ

ְוַע''ז בעה''ח ּפֹה ק''ק 
אוויטץ יע''א מיהאל

ַלח  ׁשְ ת ַוּיִ ּבָ יֹום ג' ְלׁשַ
  תרכ''ו לפ''ק.

(ְוַעל ִסּדּור ַהֲחתּוִמים 
ָדה) ן ַהְקּפָ   לֹא ִנּתַ

הק' מנחם בלאאמ''ו 
מאר א'ש ז''ל אבד''ק 

  אונגואר יע''א

  שלמה גאנצפריד דיין

אל בר''מ ושמ
  מאשקאוויץ דיין

 26ג                 בלק       ו' תמוז                                      



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.475
   475מסכת כתובת 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.476
  476כת נדרים מס

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.477
  477מסכת נזיר 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.478
  478מסכת סוטה 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.479
  479מסכת גיטין 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.480
  480מסכת קידושין 

 - ומי של ש"סספר זוהר דף יומי משולב דף י.481
  481מסכת בבא קמא 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.482
  482מסכת בבא מציעא 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.483
  483מסכת בבא בתרא 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.484
  484מסכת סנהדרין 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.485
  485מסכת מכות 

 - זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס ספר.486
  486מסכת שבועות 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.487
   487מסכת עבודה זרה 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.488
  488מסכת הוריות 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.489
  489מסכת זבחים 

 - סספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש".490
  490מסכת מנחות 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.491
  492מסכת חולין 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.492
  492מסכת בכורות 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.493
  493מסכת ערכין 

 - ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס.494
  494מסכת תמורה 

 - ב דף יומי של ש"סספר זוהר דף יומי משול.495

  זוכה למעלות היותר גדולות:

כשעומד בין אנשים שכולם רואים הנשים, כגון שהי'   )מג
והכל בבית חופה, שהנשים שם מלובשות תכשיטיהן, 

, יזכה על ידי זה לרב טוב מסתכלין והוא איו מסתכל
הצפון ליראים, ועינו תשבע מזיו השכינה, מלך ביפיו 

  .(ספר חסידים סימן ט')תחזינה עיניך 

יראה הוא הנסיון, עיקר היראה ניכרת בעת יסוד ה  )מד
הנסיון, והקדוש ברוך הוא אינו מביא האדם לנסיון, 
אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מדת 
הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומר רבונו של עולם לא 
יתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בנסיון. וכן אברהם 

(ספר חסידים ונות. אבינו לא זכה למה שזכה, אלא בנסי

  .סימן י"ג)

כשהוא בינו לבין עצמו, ולפניו נסיון של הסתכלות   )מה
בראיי' אסורה או תמונה של אשה, ומונע עצמו בשביל 
קונו ולא בשביל הבושה מפני בני אדם, זה מוכיח 
שיראתו אמיתית, ועל ידי זה מקבל שכרו משלם גם על 

פיקודיך,  (דרךהעבירות ברבים והי' נמנע גם בשביל הבושת 

  .בהקדמה)



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רבות, כמו שכתוב בספר הקדוש שבט 
מוסר וקב הישר ועוד ספרים, כי בעל 
תשובה צריך לעסוק בזיכוי הרבים, וזה 

ולכל יהודי שאתה נותן לא עולה לך כסף, 
ספר זוהר ללמוד, יש לך כל החלק של מה 

 שילמד, עד סוף כל הדורות.
  

תגיד כל יום את התיקון מ"ח. (מתיקוני 
 הזוהר)

  
תגיד כל יום לפני התפילה "פתח אליהו 
הנביא זכ"ל וכל התפילות שיש לנו בספר 

 פתח אליהו ותראה נפלאות.
תגיד כל יום את התיקון הכללי (של 

 סלב).בר

  ענף ג'

והשארתי בכם עם עני ודל וחסו בשם ה', 
וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים 

  כבחון את הזהב (זכריה יג ט')

שאלה: א. כתוב במוצאי שביעית בן דוד 
  בא, איפה המשיח, ואיפה הגאולה?

ב. האם רוב היהודים ימותו, וינצלו רק 
  הצדיקים?

  ג. איפה הגאולה ברחמים?

  

יודעים מה הכוונה  תשובה: אנחנו לא
 ...גאולה ברחמים

אנחנו לא יודעים מה הם הרחמים של 
 .השם יתברך

 

יכול להיות שברחמים זה הכוונה שיהיו 
הרבה צרות וסבל עד שכולם יחזרו 

..בתשובה שלמה, ואז כולם יזכו לגאולה
הכוונה שימותו כולם ויזכו רק  -כי בדין 

 בבהלה רצים שהם איך ורואים קדוש ברוך הוא נשמדיםה שונאי
 את מנצח הקדושה כוח את ורואים לתאר לא גדולה והנקמה

 לכל קרניים ושולח ברחובות מסתובבת גדולה ושלהבת הקליפות
ברחוב  שוררת הקדושה. הקליפות את משמידים האור קרני הצדדים

  מות גדולה.השמחה בכל העול

"שהניצחון  –ואז נשקט בכל העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים 
 ברחוב שעברה של הקדושה והשמחה ההיא גרמה בת יהודית,

וכולם רושמים  – והשם שלה הוא פלונית בת פלונית" צנוע בלבוש
את השם ואחרי מאה ועשרים שנה ששומעים את השם באים לקבל 

ע לנשמה שעשתה את השמחה את פניה ולחלק את הכבוד שמגי
 לנשמה שנחלק והדר והוד והכבוד הגדולה למלך ולכל העולמות

  .זה כל את ולכתוב זאת לתאר יכול אנו כמעט

  מה היה מגורמי השואה הנוראה!

שמעתי מפיו של המשב"ק של הרה"ק ר' שמחה בונים מאוטווצק זי"ע 
יעקב דוד בנו של הרה"ק ר' מדלי מוורקא זי"ע, אחיו של הרה"ק ר'  –

 הקודש לארץ עלותו שלפני -מאמשינוב זי"ע, ראש שושלת אמשינוב, 
 להיפרד בביתו ם"האדמורי גדולי כל נתאספו – ז"תרמ בשנת –

 שני ומצד, ע"זי מגור" אמת שפת"ה בעל ק"הרה ישב אחד מצד, ממנו
 הצדיקים בגדולי מלא היה החדר וכל, ע"זי מאלכסנדר ק"הרה ישב

קדוש מאפס ה לחדרו להיכנס גבאי לשום יחוהנ שלא עד, שבפולין
ר' בונים  נעמד מקום. ובאותם רגעים נעלים טרם עלייתו לארה"ק,

הנני רואה  לכל הצדיקים המסובים שם: ואמר מאוטווצק זי"ע,
(כעין חתיכת עור של  שהחלה להתפשט פריצות של לבישת 'פעל'

חת כבש עם מעט צמר שהי' דבוק לעור, והניחו אותה בקצה המטפ
 ויתחילו יום יבוא דעו לכם שאם לא יעצרו פירצה זו, במקום שערות)

 את ויחריב גוי יקום ואז ללבוש ר"ל פיאות הדומות לשיער הנשים
כה דיבר הרה"ק, יותר מחמישים  – .ל"רח היהודים וישמיד, העולם

וידוע ששנים מועטות לאחר מכן היתה  -שנה לפני השואה הנוראה!
יני יהדות בפולין ובשאר אזורי אירופא, וגם התדרדרות עצומה בעני

והסוף המר ידוע לכולם  בנושא כיסוי הראש חלה נסיגה נוראה,
(מפי אחד מגדולי האדמורי"ם שליט"א שהורה לפרסם סיפור  רח"ל.

  נורא זה)

  כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח

 זוגתו של אחד מחשובי הציבור בעיה"ק טבריה נקטפה לאחר הרעלה
 בתו נכנסה חודשים כמה לפני עטות.מו שנים לפני, ע"נ עולמה ביתל

 את הכלה ראתה האחרונים בשבועות ,לחופה טובה בשעה היתומה
"דעי לך ביתי  :אמרה וכה ברור בחלום לקראתה מופיעה ה"ע האמא

וממש  כי בשמים כבר כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח,
ו, רק הבעיה שמעכבת את אנו נמצאים ברגעים אחרונים לקראת

ביאתו היא הפאה שאת שמה על ראשך, וכן כל אותן נשים אשר 
 ניסתה הכלה שמות פאה על ראשן מעכבות שהוא לא יכול לבוא",

 אולם, וקצרה מאד צנועה בפאה תלך שמא, האמא עם להתווכח
, הפאה את אוהבים לא בשמים" :ושוב שוב ואמרה התעקשה האמא

הכלה  קמה בבוקר !"ואסור פריצות כלה, קצרה ולא ארוכה לא
-050. (הבורא כרצון כיום והולכת מבוהלת, וכמובן זרקה את הפאה,



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ם  ּלָ א ּכֻ ן, ֶאּלָ ַרק ַקְלָמן ִמְסּכֵ
ים ָמַתי ָיֹבא  סֹוְבִלים ּוְמַחּכִ

יַח, ְוַהּמָ  דֹול ָמׁשִ ַצַער ּגָ יַח ּבְ ׁשִ
ָגלּוָתא ּבֹוָכה  א ּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ְוצֹוֶעֶקת "ָמַתי, ָמַתי ָיִבינּו 
י  תֹוַרת ַרּבִ ַני, ְויֹאֲחזּו ּבְ ּבָ
ר יֹוַחאי זיע"א".  ְמעֹון ּבַ ׁשִ
ה. ְוַרק  ֻאּלָ יַע ָהֵעת ַלּגְ י ִהּגִ ּכִ
ְתַאֵחד  ּנִ ים ׁשֶ ָעֵלינּו ְמַחּכִ

ַאֲהָבה ְוִנְלַמד זוה "ק ּבְ
ְמָחה.    ׂשִ   ּבְ

  הסך הכל הוא: 

100,000הרב שיש לו ש
זאת אומרת  -חסידים 
כמה תלמידים  100,000

תלמידים יסחבו את 
הרב הגדול הזה 

  לגיהום?!!!

בואו חשבון: מכל יהודי 
ילדים  5שיש לו 

דורות  11-ומוכפל ל
48יוצא מכל אחד 

מיליון צאצאים. תכפיל 

וגם  בנידון דידן ל שכןבדבר הדומה לשער אסור ומכ חיים דאפילו

אבל מתחת . הוא גם איסור גמור ]יש לאסרו וכו׳
המטפחת מותר, (שאלות ותשובות חקל יצחק 

יטת הדברי חיים סימן פ''א, וחושש שם לש
ַחת  ּדַ יורה דעה נ''ט, דאפילו חתיכת משי על ַהּפַ
שדומה לשער אסור דזהו דת יהודית כל שכן 
בהזשיאן שיש בו דמיון יותר לשער, ודאי 
איסור גמור לצאת בו בלי מטפחת על גבו, אבל 
תחת המטפחת אין איסור לצאת בו אף על פי 
ַצח כיון שאינו נראה  שנראה קצת ֵאֶצל ַהּמֶ

 להדיא אין להחמיר כל כך).
זצ''ל רבי יצחק דוב הלוי במברגר הגאון   .לט

(בעל מחבר ספר שאלות ותשובות יד הלוי) 
בגלל שהפוסקים אוסרים פאות אין כותב: 

(שאלות  שום ספק שאין אנו יכולים להקל
 ותשובות יד הלוי יורה דעה קכ''ז).

זצ''ל (בעל מחבר  רבי יצחק זאב ידלרהגאון   .מ

  ק הירדןרב אזורי כנרת עמ

חן חן על פעלו הטוב ואין ספק כי מה' משכורתו תרצג: 
  שלימה ונזכה לראות בביה"ג בב"י אמן בין המזכים.

  בכבוד הראוי

  רב שכונה בירושלים

אחדשה"ט הנני לאשר קבלת הספר "אכילת תרצד: 
  התרנגולים וכו', ובטוח אני כי יהיה לי לעזר רב.

  בתודה רבה

  ובברכת התורה

  יוסף כהן




