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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

ֵחלב יצה"ר
חלק יב

- ג -
בס"ד

שק חגרי תורה !!!תורה
דקרו !רבם

תורה של מעלבונה לבריות להם !אוי
בצערהננו עטופים ,ונדהמים מוכים עומדים

אלי' שהגענו שכזה מציאות על וביגון
שוקל איה משיח של דורו כזה, שפל בדור בעוה"ר

יסופר. כי יאומן לא סופר ואיה

בלשכתהנה שהתקיימה הגדולה באסיפה
בעת תשמ"ג חשון ביום ה"ר התאחדות
לעשות מה שליט"א הגה"צ הרבנים וטרו ששקלו
שנתגלה והמר האיום המצב את לתקן מנת על
שאיסורו מהחלב הבשר ניקור בפרשת באחרונה
חברי בין נחלט רח"ל, שבחמורות מהחמור ועונשו
בהענין שידונו מיוחד ועד להושיב ההתאחדות
שאר בין לתקן, שצריך מה את ויתקנו ראש בכובד
אבדק"ק המפ' הגה"צ גם נבחר הועד חברי
שע"י הוראה בית ויוש"ר מנהל שליט"א אודווארי
.שלום דברי שו"ת ס' מחבר ובעל ה"ר התאחדות

ברצינותהרה"ג הענין על לעבוד התחיל הנ"ל
כזה, חמור לענין וראוי ראש ובכובד
דוד שמואל ר' הרה"ג בנו את לסיוע לו ולקח
לסדר והתחילו ה"ר, בהתאחדות מו"צ א"שליט

וכו'. והשגחה תיקון אופני ושאר הניקר סדר

הואהגה"צ בזה כי המר האמת את ידע לא הנ"ל
המכשירים הרבנים של רוחם למורת
,הידוע בדרכם נגדו התחילו ומיד ותיכף והקצים

גדולים באיומים עליו לתקןואיינו ח"ו יהין לבל
תיקון בבזיונותשום שליט"א בנו ואת אותו וביזו

ויצא 'פ א' שביום כך לידי שהגיע ועד עצומות

אחרי)לסדר דלקת כי חטאתי ומה פשעי כשבנו(מה
מעוטף התפילה באמצע עמד א"שליט הרה"ג
יי"ל דקהל הגדול המדרש בבית ותפילין בטלית
רבנים הרבה שם והיו בוויליאמברג דסאטמר
ופתאום התפילה, באמצע ג"כ שעמדו בתים ובעלי
אחד הקהל כל לעיני גלי בריש עליו התנפל
ממנו וחטף הנ"ל, של בצילם מהחוסים כהבריונים
שנשמע עד לארץ וזרקו שבראשו והתפילי טליתו
הארץ, על הקדושים התפילין של הנפילה קול
עליו ובוז גנאי דברי משונות בקולות עליו אצעק
בדיבורים הבשר כשרות על המעררים כל ועל
אוי הכתב, על להעלות א"א אשר ונבזים שפלים
הגענו, היכן עד אהה!  רואות! שכך לעינים

התחתו לדיוטא לנונתדרדרנו מותר האם נה,
את כבלע ח"ו ולראות ידים בחיבוק לשבת
?המדרש בית כבוד איה התורה? כבוד איה הקודש!

התפילין?!!! כבוד איה

התורה!!!ומה את שקיימת על ליסקל?... יוצא לך

אבלעל להודות מוכרחים הננו  אנחנו! אשמים
עון ועברנו חובותינו ידי יצאנו לא כי האמת
הנבלה מעשי על גם בשתיקה כשעברנו פלילי,
הני שנכנסו העעל"ט תורה שמחת ביום 'שהי
בבית מאנ"ש חסידי בלבוד מלובשים בריונים
שליט"א לעבאוויטש מיכל ר"הר של המדרש
בידו כשהס"ת עליו והתנפלו ההקפות באמצע

לארץ וזרקוהושבידו תורה הספר .עם

שומו!!!שמיםצריכים שהיינו התעניתים איה
הארץ על נופל ס"ת כשרואים להתענות
ושאר הכאות ידי על במזיד כשנעשה וכש"כ
עלינו הבא כל על ד' אתה צדיק נוראים, איסורים
לנו אפשר אי ,הרשענו ואנחנו עשית אמת כי

כזו, נבלה מעשה על ולהבליג דומם עורולהיות
מתרדמתכם!!! ישינים
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למוקש???עד לנו זה יהיה מתי

והננותורתינו כבוד עלבון על נמרצות בזה מוחים
שכינת וכבוד לעפר עד המושפלת ה"ק
על השי"ת ירחם זוויות, בקרן המונחה עוזינו

במהרה. עולם גאולת ויגאלנו עמו שארית

כ"בזהכ מלהודיע ולהחריש להתאפק נוכל לא
רבים בת בשער ולגלות לרבים צערינו
נגד גדול וטעראר איומים שמפעילים ידוע שליהוו
השחיטה בענין הן הבשר כשרות על המעררים כל
האופנים בכל עליהם ולוחצים הניקור, בענין והן
את ולכבות הבשר כשרות על טערעור ע"י הן
אשר והשלימים היראים בלבות הבוער קודש האש
על מלעבור ופוחדים הדין מיום עדיין הם חרדים
יגע לבל הקודש משמרת ושומרים תורה"ק, דברי

זר. בו

הרה"גובפרטיות על שלוחצים עכשיו זה שמענו
דעברעצין אבדק"ק מרן המפורסם
נגד בחוצות שנתפרסם ממכתו בו שיחזור א"שליט
בשר של החניות את שיכשיר או הבשר כשרות
לצאת יהינו איך מון אינו ממש שונים, באופנים

וכיו. ומפורסם וגאון רב נגד כאלו בדרכים

אנובכל ישראל בני אחינו כל את בזה פונים
הנלוזות מדרכיהם יתפתו לבל שהם מקומות
שיעשו, מה הם יעשו שקר, בדברי ישעו ולבל

ניראום! לא אתנו וה' שיאכלו, מה ויאכלו

,בסוסים ואלה ברכב אלה
נזכיר אלקינו 'ה בשם ואנחנו

ועלהכ התורה עלבון על ובכאב בצער והחותמים ותבים
ואיום. הנוראה השם חילול
הישיבות בני

- ד -
בס"ד

ותשב"ר ישיבות לבני דחופה קריאה
וחומסיזה ממון חומדי עלינו עמדו שנים יובל

את וטמאו ומכשיריהם קצבים נפשות,
וטריפות נבילות בפטימת ובנותינו בנינו בתינו,

,רח"ל כריתות גאוניםואיסורי רבנים ע"י נתברר כאשר)

שליט"א) .וצדיקים

בניאנא נפשות ועל נפשותיכם על נא חוסו
להתגעל לבל מעתה עכ"פ להתנזר ביתכם

.ודם וחלב וטריפות נבילות בשחיטת יותר

התראהאם אחרי מהיום עתה, עד שוגגים הייתם
אתם הרי זה פיגול מבשר תאכלו אם זו
לכם יועיל לא עברה וביום ח"ו מזידין בכלל
או זה ואדמו"ר הרבי על שתמכתם הצטדקאות
והפוסקים והשו"ע התורה פ"וע פלוני, ביד"ץ על
לכלל ונכנסתם שוגגים מכלל יצאתם מעתה הרי

למפרע. גם מזידין

באיסוריחז"ל מאמר שייך לא מוטבדאורייתא
בפרט מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו

ודם חלב של דאורייתא איסורי .בפטומי 

לאעורו אלה בכל תטמאו אל נא התעוררו נא
כבהמה נפשותיכם את (בשחיטותתשקצו

לשעה) בהמות 60 קדושובדיקות כי קדושים לי והייתם .
ה'. אני

הישיבות וועד
רבתי יארק ניו בעיר

- ה -
תע"א נ.י. ,ברוקלי תשמ"ג, ,חשו חודש בעזהי"ת,

החסידיםכבוד הנכבדים בעליבתים חבירנו
באבוב. חסידי הי"ו היראים

ביתינובאנו מתוך מכשול להסיר כמעוררים בזה
גם בהמה, בשר מין שום לע"ע להכניס שלא
חסידי עדת מטעם שנפתח החדש מהחנות לא
והפקפוקים הדברים ויתלבנו שיתבררו עד ,באבוב
הן האחרונים, בשבועות הבשר כשרות על שיצאו
ונתברר ר"ל כרת ואיסורי דאורייתא חלב מטעם
שפיטמו מומחים, ומנקרים גאונים רבנים ע"י
באיסורי בשנים עשרות זה אחב"י את הקצבים
נתברר האחרונים שבימים מטעם והן ,ר"ל כרת
הידוע הראשי שהקצב בחשאי עדות גביות ע"י

תתקיבה לשונות, ,כבדים בשר, (הנקראלוקח

ושארסויטברעד) השוק מן בשר מינים, ועוד
את ומשים ר"ל, וחמורות קלו"ת שחיטות
זאת ומוכר עליהם ידו תחת שנמצאו החותמות
בהאלסעיל וקעיטערערס ומקולין לחניות
באוירונים, לה, וחוצה העיר קצוי בכל וריטעיל
לכל וכן ,ריקא ופורטו מעקסיקא ומדינות
,שבאמעריקא מדינות ושאר בפלורידא המלונים
רחמנא ומשגיחים, רבנים השגחות שום בלי והכל

ולשיזבן. ליצלן

הידועעוד המכשיר שהרב למודעי, צריך
בארצות מינים מאות כמה על נפוצו שלו (שהכשירים

החוליםהברית) ובבית בביתו כלוא זקן חולה הוא
,ביטש במיאמי שלו בבית החורף ובימות בבוסטון,
השגחה שום לו אין קעטסקיל, בהרי הקיץ ובימות
עליהם שמו אשר מהמינים מין שום על אישית
והבדיקות השחיטות על ידיעה שום לו אין ובפרט

הבשר הכשר על ולא הניקור על הדחותולא)

ראש.ומליחות) שערות תסמר .דבר שום על ולא
הכשיריו על בהעתונים מכתבים שמפרסם ומה
הגה"ק את לסיועו וקורא שכותב מה ובפרט
חוצפה זהו הוראתיו על שסמך ל"זצוק מסאטמאר
זה קדוש באיש גדולה ופגיעה גדול ובלוף יתירה
בט"ו כידוע אשר גדול, באילן יתלה ליחנק והרוצה
ענין בשום דעה שום הביע לא האחרונות שנים
שמו וחילול גדול ובזיון כשרות, בעניני ובפרט
על דאורייתא חלב שמצאו שכשאחרי לו עשה

בשנים)בשריו לעשרות חלילה חוזר וזה)כל ונתפטמו
הזה המכשיר רוצה כרת, באיסורי האלו השנים
הי' שקדוש זה וקדוש גאון רב על האחריות להטיל
מיני מכל הרחק ורחוק כידוע קדושות מיני בכל
באחריות מערבו זה מכשיר ורב ,והכשרים קולות

קהל כל בפני רב בפירסום ר"ל חמורות מכשולות
גדול בזיון יותר לך אין הרי בעולם, ישראל עדת
ענין זה אין בכ"ז אבל גדולה. יותר ופגיעה מזה,
להגן זצ"ל הגה"ק וחסידי תלמידי בזה וידונו שלנו
רבם כבוד על מוחים אינם ואם רבם של כבודו על
הם במחניהם השולט הטירור מחמת הוא בודאי

בזה. שלהם אחריות נושאים אנו ואין

היוצאאת ולהזהר ולהזהיר להזהיר הוא מכ"ז לנו
ח"ו ליגע שלא משפחותינו ואת אנשינו
ואנו יותר, הענינים שיתבררו עד זה פיגול בבשר
להכריז שליט"א הגה"ק אדמו"ר אצל משתדלין
מאכילת שימנעו הגדול בבהמ"ד הבעל"ט ק"נש
האגער ר"מ הצדיק הרב עשה כן וכי ע"לע זה בשר
וכן ,העבר בשבת במאנסי דויזניץ אדמו"ר א"שליט
אנחנו נגרע ולמה בהעיר הגדולים הרבנים עשו
לדאבוננו שנתברר אחרי הזה הקצב את להכשיר
ולא הענוים יאכלו ולא הזה, הגדול המכשול

עוף בבשר ע"לע ויסתפקו ח"ו, פגול בבשר ישבעו
לשעה מאות מג' יותר נשחטים ע"י(דייקא)שלא

השגחת תחת עומדים אשר מובהקים שוחטים
.יונעם ולהשומע מובהקים, רבנים

הכותביםבתי וכשרות טהרת על ובדאגה בצער
באים ושאינם ד' לדבר החרדים בנ"י
של הטירור ואימת סכנה מחמת החתום על

.ושותפם המאפיא

הרבניםולהאדמו"ר ולהתאחדות מסאטמאר,
דארצה"ב.

שי"לבלב חדש קובץ קראנו ומורתח קרוע
מכתבים ובראשם סטמאר קהילת מתלמידי
ובו התאה"ר, וחברי הבד"ץ חברי של והסכמות

בשם הנקוב מיוחד הניקורמדור ומהתוכןתורת ,
פרי 'בקו שכ' מה כל על המערער שכל יוצא
הנפש על חוטא והוא הדין, את ליתן עתיד תמרים

מנשוא. עוונו וגדול
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למוקש???עד לנו זה יהיה מתי

והננותורתינו כבוד עלבון על נמרצות בזה מוחים
שכינת וכבוד לעפר עד המושפלת ה"ק
על השי"ת ירחם זוויות, בקרן המונחה עוזינו

במהרה. עולם גאולת ויגאלנו עמו שארית

כ"בזהכ מלהודיע ולהחריש להתאפק נוכל לא
רבים בת בשער ולגלות לרבים צערינו
נגד גדול וטעראר איומים שמפעילים ידוע שליהוו
השחיטה בענין הן הבשר כשרות על המעררים כל
האופנים בכל עליהם ולוחצים הניקור, בענין והן
את ולכבות הבשר כשרות על טערעור ע"י הן
אשר והשלימים היראים בלבות הבוער קודש האש
על מלעבור ופוחדים הדין מיום עדיין הם חרדים
יגע לבל הקודש משמרת ושומרים תורה"ק, דברי

זר. בו

הרה"גובפרטיות על שלוחצים עכשיו זה שמענו
דעברעצין אבדק"ק מרן המפורסם
נגד בחוצות שנתפרסם ממכתו בו שיחזור א"שליט
בשר של החניות את שיכשיר או הבשר כשרות
לצאת יהינו איך מון אינו ממש שונים, באופנים

וכיו. ומפורסם וגאון רב נגד כאלו בדרכים

אנובכל ישראל בני אחינו כל את בזה פונים
הנלוזות מדרכיהם יתפתו לבל שהם מקומות
שיעשו, מה הם יעשו שקר, בדברי ישעו ולבל

ניראום! לא אתנו וה' שיאכלו, מה ויאכלו

,בסוסים ואלה ברכב אלה
נזכיר אלקינו 'ה בשם ואנחנו

ועלהכ התורה עלבון על ובכאב בצער והחותמים ותבים
ואיום. הנוראה השם חילול
הישיבות בני

- ד -
בס"ד

ותשב"ר ישיבות לבני דחופה קריאה
וחומסיזה ממון חומדי עלינו עמדו שנים יובל

את וטמאו ומכשיריהם קצבים נפשות,
וטריפות נבילות בפטימת ובנותינו בנינו בתינו,

,רח"ל כריתות גאוניםואיסורי רבנים ע"י נתברר כאשר)

שליט"א) .וצדיקים

בניאנא נפשות ועל נפשותיכם על נא חוסו
להתגעל לבל מעתה עכ"פ להתנזר ביתכם

.ודם וחלב וטריפות נבילות בשחיטת יותר

התראהאם אחרי מהיום עתה, עד שוגגים הייתם
אתם הרי זה פיגול מבשר תאכלו אם זו
לכם יועיל לא עברה וביום ח"ו מזידין בכלל
או זה ואדמו"ר הרבי על שתמכתם הצטדקאות
והפוסקים והשו"ע התורה פ"וע פלוני, ביד"ץ על
לכלל ונכנסתם שוגגים מכלל יצאתם מעתה הרי

למפרע. גם מזידין

באיסוריחז"ל מאמר שייך לא מוטבדאורייתא
בפרט מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו

ודם חלב של דאורייתא איסורי .בפטומי 

לאעורו אלה בכל תטמאו אל נא התעוררו נא
כבהמה נפשותיכם את (בשחיטותתשקצו

לשעה) בהמות 60 קדושובדיקות כי קדושים לי והייתם .
ה'. אני

הישיבות וועד
רבתי יארק ניו בעיר

- ה -
תע"א נ.י. ,ברוקלי תשמ"ג, ,חשו חודש בעזהי"ת,

החסידיםכבוד הנכבדים בעליבתים חבירנו
באבוב. חסידי הי"ו היראים

ביתינובאנו מתוך מכשול להסיר כמעוררים בזה
גם בהמה, בשר מין שום לע"ע להכניס שלא
חסידי עדת מטעם שנפתח החדש מהחנות לא
והפקפוקים הדברים ויתלבנו שיתבררו עד ,באבוב
הן האחרונים, בשבועות הבשר כשרות על שיצאו
ונתברר ר"ל כרת ואיסורי דאורייתא חלב מטעם
שפיטמו מומחים, ומנקרים גאונים רבנים ע"י
באיסורי בשנים עשרות זה אחב"י את הקצבים
נתברר האחרונים שבימים מטעם והן ,ר"ל כרת
הידוע הראשי שהקצב בחשאי עדות גביות ע"י

תתקיבה לשונות, ,כבדים בשר, (הנקראלוקח

ושארסויטברעד) השוק מן בשר מינים, ועוד
את ומשים ר"ל, וחמורות קלו"ת שחיטות
זאת ומוכר עליהם ידו תחת שנמצאו החותמות
בהאלסעיל וקעיטערערס ומקולין לחניות
באוירונים, לה, וחוצה העיר קצוי בכל וריטעיל
לכל וכן ,ריקא ופורטו מעקסיקא ומדינות
,שבאמעריקא מדינות ושאר בפלורידא המלונים
רחמנא ומשגיחים, רבנים השגחות שום בלי והכל

ולשיזבן. ליצלן

הידועעוד המכשיר שהרב למודעי, צריך
בארצות מינים מאות כמה על נפוצו שלו (שהכשירים

החוליםהברית) ובבית בביתו כלוא זקן חולה הוא
,ביטש במיאמי שלו בבית החורף ובימות בבוסטון,
השגחה שום לו אין קעטסקיל, בהרי הקיץ ובימות
עליהם שמו אשר מהמינים מין שום על אישית
והבדיקות השחיטות על ידיעה שום לו אין ובפרט

הבשר הכשר על ולא הניקור על הדחותולא)

ראש.ומליחות) שערות תסמר .דבר שום על ולא
הכשיריו על בהעתונים מכתבים שמפרסם ומה
הגה"ק את לסיועו וקורא שכותב מה ובפרט
חוצפה זהו הוראתיו על שסמך ל"זצוק מסאטמאר
זה קדוש באיש גדולה ופגיעה גדול ובלוף יתירה
בט"ו כידוע אשר גדול, באילן יתלה ליחנק והרוצה
ענין בשום דעה שום הביע לא האחרונות שנים
שמו וחילול גדול ובזיון כשרות, בעניני ובפרט
על דאורייתא חלב שמצאו שכשאחרי לו עשה

בשנים)בשריו לעשרות חלילה חוזר וזה)כל ונתפטמו
הזה המכשיר רוצה כרת, באיסורי האלו השנים
הי' שקדוש זה וקדוש גאון רב על האחריות להטיל
מיני מכל הרחק ורחוק כידוע קדושות מיני בכל
באחריות מערבו זה מכשיר ורב ,והכשרים קולות

קהל כל בפני רב בפירסום ר"ל חמורות מכשולות
גדול בזיון יותר לך אין הרי בעולם, ישראל עדת
ענין זה אין בכ"ז אבל גדולה. יותר ופגיעה מזה,
להגן זצ"ל הגה"ק וחסידי תלמידי בזה וידונו שלנו
רבם כבוד על מוחים אינם ואם רבם של כבודו על
הם במחניהם השולט הטירור מחמת הוא בודאי

בזה. שלהם אחריות נושאים אנו ואין

היוצאאת ולהזהר ולהזהיר להזהיר הוא מכ"ז לנו
ח"ו ליגע שלא משפחותינו ואת אנשינו
ואנו יותר, הענינים שיתבררו עד זה פיגול בבשר
להכריז שליט"א הגה"ק אדמו"ר אצל משתדלין
מאכילת שימנעו הגדול בבהמ"ד הבעל"ט ק"נש
האגער ר"מ הצדיק הרב עשה כן וכי ע"לע זה בשר
וכן ,העבר בשבת במאנסי דויזניץ אדמו"ר א"שליט
אנחנו נגרע ולמה בהעיר הגדולים הרבנים עשו
לדאבוננו שנתברר אחרי הזה הקצב את להכשיר
ולא הענוים יאכלו ולא הזה, הגדול המכשול

עוף בבשר ע"לע ויסתפקו ח"ו, פגול בבשר ישבעו
לשעה מאות מג' יותר נשחטים ע"י(דייקא)שלא

השגחת תחת עומדים אשר מובהקים שוחטים
.יונעם ולהשומע מובהקים, רבנים

הכותביםבתי וכשרות טהרת על ובדאגה בצער
באים ושאינם ד' לדבר החרדים בנ"י
של הטירור ואימת סכנה מחמת החתום על

.ושותפם המאפיא

הרבניםולהאדמו"ר ולהתאחדות מסאטמאר,
דארצה"ב.

שי"לבלב חדש קובץ קראנו ומורתח קרוע
מכתבים ובראשם סטמאר קהילת מתלמידי
ובו התאה"ר, וחברי הבד"ץ חברי של והסכמות

בשם הנקוב מיוחד הניקורמדור ומהתוכןתורת ,
פרי 'בקו שכ' מה כל על המערער שכל יוצא
הנפש על חוטא והוא הדין, את ליתן עתיד תמרים

מנשוא. עוונו וגדול



ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ
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