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המשך בעלון הבא

4 
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ע

ועכשיו כלנו יודעים את האמת,

ואם הרב לא רוצה ללמוד דף זוהר ביום, תעשו לכם מנין חדש, וצדיק 
אחד כבר אמר לנו שבכל מקום שירצו לעשות מנין חדש לצאת מהערב 

רב, שלא רוצים ללמוד זוהר, יעזור בזה בע"ה.

נא להתארגן כולנו יחד להציל את עם ישראל מהרציחות ושפיכות של 
אחינו בני ישראל, ולקרב את הגאולה השלמה. 

 ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ָהַרְמַח"ל )באגרות(:... ְוַהָּגאֹון ר"י ַּבאַסאן ַרּבֹו ֶׁשל ַרֵּבינּו ָׁשַאל ֶאת 
ַרֵּבינּו, ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ֶׁשִּיְהֶיה ֹּכַח ָּכֶזה ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, 
ִּכי  ַרֵּבינּו,  ְוֵכן ּכֹוֵתב לֹו  ָהִעְנָין,  ָּכל  ַמְסִּפיק סֹוד  ְּבֵבאּור  ֵהִׁשיב לֹו  ְוַרֵּבינּו 
הּוא ָרָאה ֹזאת ִמֹּקֶדם, ְוִהְקִּדים ְרפּוָאה ַלַּמָּכה, ְוִתֵּקן ַּבְּיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ֶׁשִּיְלְמדּו 
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.  ְוֹזַהר ָחָדׁש ְּבִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהּׁשַ ֹזַהר ְוִתּקּוִנים 
)ָיִרים מֶׁשה ִמְׁשָּפט הבה"ת אֹות יד(. ְוַהַּצִּדיק ַהְמקּוָבל ָהַרב ְבַּנָייהּו ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א 

ִאְרֵּגן ְּכָבר ִמְּזַמן ַחּבּוָרה ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ֵמאֹות ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹוְמִדים ָּכְך, ְוֵיׁש ְּכָבר 
עֹוד ַהְרֵּבה ּכֹוְלִלים ֶׁשהֹוְלִכים ְּבָזה ַהֶּדֶרְך. 

ָידּוַע, ֶׁשִּמּתֹוְך ִמַּדת ָהַרֲחִמים ָהֵאיְנסֹוִפית ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני 
ַמִים, עֹוִׂשים ֶחֶסד ִעם ָהָאָדם ְונֹוְתִנים לֹו ִהְזַּדְּמנּות  ָּכל ִּדין אֹו ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִמּׁשָ
ְּגֵזרֹות  ְלַגֵּבי  ָּנכֹון  ּׁשֶ ּוַמה  ֵמָעָליו.  ַהְּגֵזָרה  ְלַבֵּטל ֶאת  ְמָנת  ַעל  ִלְבֹחר ַּבּטֹוב 
ַהְּפָרט ָּתֵקף ְלַגֵּבי ְּגֵזרֹות ַהְּכָלל. ְוַגם ִלְפֵני ַהְּגֵזָרה אֹו "ַהַּמָּכה" ֶׁשל ַהּׁשֹוָאה 
"ְּתרּוָפה"  ְוׁשֵלַח  ַּבּטֹוב  ִלְבֹחר  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעּמֹו  ִהְזַּדְּמנּות  ֹׁשֵלַח  ה'  ָהֲאֻיָּמה, 
ַלְּקִהּלֹות  ֶׁשָהַלְך  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ַזַצ"ל  ַאְׁשַלג  ָהַרב  ֶׁשל  ִּבְדמּותֹו  ָׁשִליַח  ִעם 
ַהְּיהּוִדּיֹות ְּבפֹוִלין ְוָאַמר ָלֶהם ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַּבַעל ַהֻּסָּלם ָצָפה ְּברּוַח 
ִנָּיה, ֶאת ַהּׁשֹוָאה ַההֹוֶלֶכת  ָקְדׁשֹו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשְׁ
ּוְקֵרָבה, הּוא ָהַלְך ְוָזַעק ּוִבְפֵני ַרָּבִנים ּוִבְפֵני יהּוֵדי ֵארֹוָּפה, ְוִהְרִעיׁש עֹוָלמֹות 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ָיַדע ֶׁשּזֹו ַהְּתרּוָפה ַהְּקדֹוָׁשה ְלַהָּצַלת 
ְיהּוֵדי ֵארֹוָּפה ֵמַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻיָּמה. אבל מה לעשות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא )ַהֵּיֶצר ָהַרע(, 
ַּכּמּוָבן, ְמֹאד ַמְפִריָעה ַּבְּבִחיָרה, ִלְבֹחר ַּבּטֹוב, ְוִהְקְׁשָתה ֶאת ִלָּבם ֶׁשל רוב 
ֶׁשְּמַרֶחֶפת  ְלַהֲאִמין  ָהַרָּבִנים  לרוב  ָקֶׁשה  היה  ַהְּיהּוִדּיֹות.  ַהְּקִהּלֹות  ָראֵׁשי 
ֶהְגיֹוִני, כמובן  ְלַגְמֵרי ֹלא  ֲהֵרי  ֶזה  ְּגֵזָרה ָּכל ָּכְך ָקָׁשה ֶׁשל ׁשֹוָאה,  ֲעֵליֶהם 
שהיו רבנים שאמרו לברוח לארץ ישראל כמו הרבי מהוסיאטין זצ"ל. 
וכמו כן היום אחרי שכל ילד כבר יודע שרק הזוהר הקדוש יכול להציל, 
אבל הרע בנים הרשעים הרוצחי נפשות, כמו ֶשָּׁכתּוב ְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )ִּתּקּון 

ל' ַּדף עג:(: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ָּבעֹוָלם.

ועכשיו תשמעו טוב!
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50יובל שנים של פעילות המערכה

הסעודה שאחר מאוד חמור בדבר נכשלים אבל בזה,
שם  אין שאם הכלה, עם מצוה של הריקוד לראות  יושבים
לישב  שאסור לדעת  צריכים להנשים, האנשים בין מחיצה 
שבהכרח מחיצה , בלי  חתונה  בכל לישב שאסור כשם שם,
אחד בחדר כשהן להרהורים ובאים אלו, את  אלו רואים

מפורש לאו והוא דעריות  אביזרייהו בכלל  "ונשמרת והוא
רע" דבר חז"למכל ודרשו כ'), בפנויה(בע"ז  אדם יסתכל דלא

מכוערת  אפילו איש ובאשת  בתוספותנאה שם וכתבו  ,
דהוא מפורש הרי אסמכתא. ולא היא גמורה  דרשה  דההוא
ביום  דאפילו דחזינן כיון כן ואם דאורייתא, איסור

במגילה  התוספות כתבו תשובה זמן דהוא ע"אהכפורים (ל"א 

במנחה) לפיכךד "ה היום כבוד בשביל  מקושטות  שהנשים לפי ,
ואם  התוס'. לשון כאן עד בהן יכשלו  שלא להזכירם צריך
מקושטות הולכות דהנשים חתונה  בשמחת שכן מכל כן
באיסורא בהן ושלום חס  יכשלו שלא לחשוש דצריכין יותר
על ולעבור ושלום חס  מעבירה דקשה  עבירה  דהרהורי

המדות  ספר דברי וידועים הנ"ל . דונשמרת  סימןהלאו (למוהר"ן 

יחברו ,י "ט ) שזרעו  זוכה נשים  על מסתכל  שאינו שמי 
התורה על רצון.פירושים יהי  כן אמן ,

לקוב"ה כלה   חתן דימוי הוא  טאנץ  המצוה יסוד 
דיליה ושכינתיה 

לקוב"העיקר חתן-כלה דימוי  הוא טאנץ המצוה  יסוד
תהי' אז שהאוירה הראוי  מן לכן דיליה, ושכינתיה
בקלות ולא ברעדה , וגילו בחינת  יום-הכיפורים , בבחינת 
והחכם  הזה. הריקוד יסוד כוונת היפך שזה  ופריצות , ראש

פנחס באמרי ראה מאד. מאד בזה להזהר בראשו  (אותעיניו

לשמיםתתקס"ו) ר"ה)ובאור דף חכמים (בסופו עיני מאיר וספר
רל"ח) פיקודיך(עמוד  ל"ה)ודרך הכלה(מצוה לפני  רקידה  שענין

ועניני טאנץ. המצוה מעלת וגודל מרומים בגנזי סודות הוא 
הוא למטה  דודים משוש וכלה  חתן שמחת  טאנץ מצוה 
למעלה דודים משוש לעורר דלתתא, אתערותא בבחינת 
ישיש בקרוב בנו שיתקיים עד העליונים, וכלה  חתן יחוד

כלה. על חתן  כמשוש אלקיך עליך 

עללפי ספרים, וכמה  בכמה מפוזרים טאנץ מצוה  שעניני 
ענינים  קצת  ללקט  יתברך בעזרתו עלינו לקחנו כן
לסדר  נסדרות , ביחד להיותם חדשות , גם ישנות ולאסוף
השלימות , תכלית  אל  להגיע  כמובן  וקשה המאמרים,
העלינו  ולא כלה  ועד מהחל ספרים על עברנו רבות  פעמים
להאריך, חפצינו הי' שלא מחמת שתים או א' מאמר רק
הרבה לקטנו לזה  נוסף לענינינו, שנוגע  מה  אם כי
גדול לפי הגדול להבנה, ראויים שיהיו קצרים מאמרים

ערכו. לפי  והקטן
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לרבנים תורה  דין י "ז|כח תביעה

ה  הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  וא וֹ מרים יאוֹ תוֹ , וי צּ ילנוּ ם ׁש מרנוּ  
הּק  בּ חלבמדּ ין בּ שׂ ר בּ אּס וּ ר וּ בפרט  וּ מדכוותיּה , הזּ ה ׁש ה  

חמ וּ ר עוֹ ן  לׁש וֹ נוֹ .ׁש הוּ א כּ אן עד , ©¨§

ט"ז : תעניות:תביעה ביליוני שנתחייבתי

ז "ל האר "י  כתבי  פי  על  י"ח פרק התשובה יסוד בספר
מחדש]: [שהדפסנו

צ"א יצום וכן תעניות, פ"ז להתענות צריך  כזית  כל על 
ד  – א ה , – י – ו - ה חלקי  ויעלה "מאכל", כמנין יום

מלא"ך להיות ישוב ואז יום, בכל  י - נ  מליץ.–

ברצון  בין באונס בין  נבילה שהואהאוכל  בת"ת פגם –
בישראל . עשה נבילה כי הלב"ן, מחשוף

פגימה  בו שיש בסכין ששחט ונכרתמי ז"ה פגם  הרי -
"פגימה" בגימטריא אותיותיו ג' עם - "קהל" ה'. מקה"ל

"מגיפה", בכלבודינו נבילות,ומתגלגל  אוכל שהוא  או ,
הגונה  לשחיטה תזכה  שלא טהורה ביד,בבהמה תמסר  רק

שנאמר: מדה, כנגד  מדה ידו, מתחת  נבילה ויצא הנשחט ,
באדם האדם דם עצמו]"שופך  ישפך "[ההוא תקונו דמו ,

הנב"ל" עםעוּ רה "אלוקים" כמנין  צומות פ"ז יצום - " 
שאמר. דברוך פ"ז" כתם "לראשו יום בכל ויכוון המלה ,

אסורות  מאכלות שאר  כמנין האוכל  יום צ"א יצום -
יום, בכל י - נ – ד  – א ה, – י – ו - ה  חלקי ויעלה "מאכל",

מליץ. מלא"ך להיות ישוב ואז

י"ז ל"ו ::תביעה  פרק  מוסר שבט הקדוש בספר

במגיפה, יהיה שמיתתו  פגומה  בסכי ששוחט  מי
"מגיפה " אותיות   ה "פגימה" כי 

וידוע  ופושעים. הדעת קלי שהמה  ובודקים שוחטים ויש
כי  במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה בסכין ששוחט מי  שכל

אותיותפגימה " הם  במגפה "מגיפה"" עתה מת אין ואם
כי בכלב , יתגלגל  נשמתו וגם  במגפה. שימות נשמתו  מתגלגל
ששייך ממה גוזל הוא  לישראל וטרפות  נבלות  המאכיל כל 

נאמרלכלבים  ועליו כ"ב ), אותו (שמות  תשליכון  כן .לכלב על
אלו  של  השחיטה על  יסמוך  אל  בלבו אלוקים יראת שנגע מי

.השוחטים 

כהלכתו ציצית א'ד פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ציצית במצות מצויינים יהיו קץ לעת שישארו היהודים
 הכתובי מ שמשמע מובא , ת' סימ ברורה  במשנה  ד.
כמה ציצית, במצות מצוייני יהיו  , ק לעת  שישארו דהיהודי
בכנ והחזיקו הגוי לשונות מכל  אנשי עשרה  ובאו דכתיב,

וגו' יהודי ח)איש  .(זכריה
תשובה
ואקרב ה. נשחת, בידי חלקי  שטח ואחת, הדי כיו יראתי

נפשי אדע ולא כמידות, אשי הליכותי מדודות, בפסיעות
לכי ריקות, ידי ,תהו נפערה  לרגלי למולי, ,פתאו מפחד

האשמה ? ארכיב בריני מי  על  שמטה 
בבקשות ו . תפילותי כל ,להקי הדי יו דרכי חפשתי

ומעט להשיב תשובותי ,ארקו למשפט  עצות בטוחי , ארעי
,להרי בקשתי זכיותי כל , מלי אחר תרתי , יוע חפשתי ,לרו
לתשובה. פרט עשיתי הכל כי  כחובה, נשארתי  א הכל, עשיתי 

בלא ששרויים הרבים  את  ומחטיא גנב  הוא מי 
לבטלה? ברכות  יום בכל ומברכים  עשה  מצות 

כשרים ישראלים  רבבות  כמה  שישנם  בזה  אשם מי 
תפילי הניחו לא  עדיין מימיהם  כשריםאשר ן

דלהון? אקרקפתא

הקוני א . לה שמשלי מה  כל דהלא וז"ל: הסופר במשנת
 "סת לה שנותני וכיו ,משלמי  כשרי "דסת אדעתא
 וג באריכות ] עיי"ש ,ביד גנובי המעות  הרי פסולי
ברכות  בכליו ומברכי עשה  מצות בלא   ששרויי מחטיא
הרבה . טובה יאבד אחד וחוטא אומר הכתוב ועליו לבטלה .
הראוי מ הוא   עלכ רמיה . ה ' מלאכת עושה ארור ונאמר
אמת, אנשי , מהוגני סופרי למנות בידו כח שיש  למי
בכל  דברו , על וחרדיאלוקי יראי תורה , בעלי בצע, שונאי
,ובודקי שוחטי שממני כמו   ופל פל ובכל ועיר  עיר
 וכשרי טובי ומזוזות  תפילי תורה  ספר שכותב מי וכל
 גיהנו של מדינה  וניצול ומכופל  כפול  שכרו יכלתו, כפי

ובלבוש) מזונשהיי מהר"א  תפילי כתיבת בליקוטי(בדיני ועיי .
סופרי דבתפילי שכ ומכל  פ"ג: סימ סו חת"ס שו"ת
 הרבי בעוונותינו כי נברא , היהולא לא ,בקיאי זמנינו
 ישראלי מאות כמה ויש ,הרבי את ומכשילי מקלקלי
 כשרי תפילי הניחו  לא עדיימימיה אשר כשרי

,דלהו הסופר )אקרקפתא .(ילקוט



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(
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קב
מאשר קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ומודה.

הרב ד"ר אהרן קלר, רב העיר נהריה.

משקבל טוב , שם הבעל  על ספור לספר בקש הסעודה באמצע הפעם.
וספר: פתח ברוך ר' של רשותו את

העיר בכל של  רבה  אחת . לעיר  לנסוע הקדוש  טוב שם הבעל נהג שנה
כל את בה, להשתתף  מזמין  לכבודו . גדולה סעודה עורך היה
הסעודה של בסופה מלכים. כבוד טוב שם לבעל וחולק  העיר אנשי
בענין  ישועה לו שתהיה לחוד ואחד אחד כל העיר, אנשי את הרבי ברך 

לפ  לו. זקוק  לביתו,שהוא חזרה בדרכו מהרב  טוב  שם הבעל שנפרד ני 
אדומים. מאה של סך הצבור מקופת  הרב לו נתן

הבעלכך בקש לעולמו  הרב כשנפטר רבות. שנים טוב  שם בעל נהג 
בש"ס שלהם. ומורה לרב  בי שיבחרו עיר אותה  מאנשי  טוב שם
ערוך , בשולחן כהלכה התמצאתי שלא מכיון  אך הייתי , בקי  ופוסקים 
ובקשתי  ממונות  בדיני ומתן משא עלי לקבל הסכמתי לא משפט , חושן
אנשי  לעזר. לי שיהיה  כדי  אלו בדינים בקי מופלג בלמדן שיבחרו
ושלמתי  כדיין שכרתיו ואני  אחד בלמדן בחרו לתנאי, הסכימו  הקהילה
לא הוא  היה. צבוע איש דיין למדן  אותו משכורתו. את מכספי לו
ובדיקנות, בנאמנות שכרו את לו שלמתי כי  ואף בכבוד, אלי התיחס
התנהגותו על לאיש הערתי לא הפסק. מעות כל את לעצמו לקח
לבקורו טוב שם הבעל יבוא  כאשר  כי בליבי החלטתי רק המחפירה,
כשבא אולם  פרנסתי. את שמקפח הדיין על לו אספר  בעיר  השנתי
נגדו, לדבר  העזתי לא למדן, לאותו פניו מאיר וראיתיו  טוב שם  הבעל
הרב לפני ארצה הבאה  בשנה כי לעצמי  והבטחתי כעסי על הבלגתי 
בזו לא ואף הבאה בשנה גם זאת  עשיתי  לא לצערי , טענותי . את
עד ראיתי ואני בעיר טוב  שם הבעל שבקר  פעם בכל  שכן שאחריה,


