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4 
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ע

ְכֶנֶגד ֶזה )ְלֵׁשם ַהְּבִחיָרה( ִמַּצד ַהּטֹוב, ַּגם ָקֶׁשה ְלַהֲאִמין ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשַהְּתרּוָפה 
למכה היא תרופה רּוָחִנית ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר, ְוֶאת ַהּתֹוָצאֹות ָהֲעגּומֹות ֶׁשל 
ַהּׁשֹוָאה ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים, רבותי! ּבֹואּו ֹלא ִנֵּתן ַלִהְסטֹוְרָיה ַלְחֹזר ַעל ַעְצָמּה!!! 

ּבֹואּו ֹלא ִנְטֹמן ֶאת ֹראֵׁשנּו ַּבחֹול!!! ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֹרַח ֵמַהִּתּקּון!

ַהִאם ֶזה ֶהְגיֹוִני ֶׁשִּתֹּפל ָעֵלינּו ְּפְצַצת ָאטֹום? ַהִאם ֶזה ָהָיה ֶהְגיֹוִני ֶׁשָהְיָתה 
ַהּׁשֹוָאה? ֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשָּכל ָראֵׁשי ַהְּמִדיָנה ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהֹראׁש ֵאיְך ְלַהְתִקיף 
ֶאת הרשעים, ּוַמה ַלֲעׂשֹות שח"ו ֹלא ִּתְפֹרץ ִמְלָחָמה, ּוַמה ַיֲעׂשּו ָּכל ּתֹוְׁשֵבי 
ִיְׂשָרֵאל שהרשעים ִּבְלָבנֹון ִמְתָּגִאים ּוִמְתַרְבַרִבים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמְסִּפיק ִטיִלים 
ְלָכל ָמקֹום ַּבְּמִדיָנה, ְואֹוְמִרים ֶׁשִּיְׁשְלחּו ַחס ְוָׁשלֹום 200,000 ִטיִלים ְליֹום, 

ַבְרָנה" )ְּתִהִּלים ֶּפֶרק לז טו(,  תֹוָתם ִּתּׁשָ "ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם ְוַקּׁשְ

ְָאְמָנם ְּכָבר ֻהְבַטְּחנּו השם יתברך "ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש ְיֹדָוד ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעֹזב: 
)ְּתִהִּלים ֶּפֶרק צד יד, כב( "ַוְיִהי ְיֹדָוד ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי".

אבל אנחנו צריכים לעשות את שלנו

והיום  ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ִלּמּוד  ֶׁשהּיא  ְּתרּוָפה  ָלנּו  גם היום ה' ׁשּוב ׁשֹוֵלַח 
כבר יש תרגום ופירוש של בעל הסולם, ומתוק מדבש, ותרגום פשוט, 
וכל אחד יכול ללמוד כמו שהרבי מזידיטשויב זי"ע אמר שכל ילד מגיל 

שמונה כבר ילמוד בספר הזוהר הקדוש.

קכ"ד:(  ַּדף  ָנׂשא  )ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ְבּזֹוַה"ק  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלנּו  ְוִהְבִטיַח 
ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, 
ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין  ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִריְך 
ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ְּדִאיהּו  ְדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל 
ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, )ְּדָבִרים לב( ְיָי ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. 

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

אני צועק לכם מקירות ליבי:

ְלָמה אנחנו ְמַחִּכים?

ַּכָּמה  ַמְחִריִדים,  ַוֲאסֹונֹות  ָצרֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  סֹוְבִלים  ַמְסִּפיק  ֹלא  ַהִאם 
ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְפְטרּו, ולפני שנה נפטר מאתנו הגאון הקדוש המקובל 
מורינו רבי שלום יוסף אלייישיב זצ"ל, שהיה צדיק אמת, וממש בשנה 
האחרונה לחייו גילה לנו ]והיה מודפס בעיתון[ שכשהיה עוד ילד כבר 
ידע בעל פה את הזוהר וקבלה, ועזר לסבא שלו בעל הלשם זצ"ל לסדר 
את ספרי הקבלה לדפוס, וכן כתב אחד מלומדי השיעור שלו בתפארת 
וז"ל: באחד השיעורים באמצע השיעור בגמרא, התחיל מרן  בחורים, 
זצוק"ל להסביר את הגמרא על פי קבלה, והזכיר את המושגים "דוכרא 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

בניו בהצלחת  לראות  יכול שמחה  בעל איך

עלכל  לרחמים הצריכים בניו  בהצלחת רוצה  שמחה  בעל 
מהם  השכינה  יסלק  בעצמו והוא כידוע, ושעל  צעד כל 
"ושב  דבר  ערות בך יראה ולא שכתוב כמו ליצלן, רחמנא
ליצלן. רחמנא מהם תסתלק הקדושה  שהשכינה מאחריך",
יצאו, שהנשים מה על  עצמו יצער הזה  השוטה  איך כן ואם
במקום  כי הזה , ממקום תצא אשר  השכינה  על יצטער ולא
משם  הקדושה  השכינה  תצא  מיד דעריות  אביזרא  שום שיש
שרויה הקדושה  שכינה  ואשה  איש הלא ליצלן, רחמנא
השכינה לפני ברזל  של  מחיצה  נעשה  זה  ובאופן ביניהם,

שמה. לדור תבוא שלא

ואת הקדושה  השכינה את  מגרשים הפריצות , ידי על
הקדושים ההורים 

הקדושים ידוע  שההורים פנחס  פרשת  הקדוש מהזוהר
הפריצות ידי  ועל  צאצאיהם, לחתונת  עדן  מגן באים
ואת הקדושה  השכינה את  מגרשים ה"מצוה-טאנץ", בעת 
לחתונה. לבוא הכריחם שהקב "ה  הקדושים, ההורים
או  הבדחנות  להם, עדיף מה  שמחה הבעלי נא יתבוננו
הבנים  אוהבים האבות באמת  אם לכן  וההורים. השכינה
המשמח הלולים פרי  ולצמוח  ימיהם כל  בהצלחתם ורוצים
נעימים  לחיים ויזכו יפה , יעלה  שזיווגם ואנשים, אלקים
בהשמחה, להשתתף שבאים  הקדושים והאבות  וברוכים,
עליונה ברכה  וישפיעו בקדושה, בניהם בשמחת  עונג ירוו
בזה להשתדל  ואחד אחד כל מוכרח  לטובה , ענינים בכל 
אנשים  תערובות  שום יהיו לא ושלום שחס החתונה קודם
ישמחם  זה ועבור שם, טאנץ שמצוה  בהחדר ובפרט  ונשים
בניהם  כל בהצלחת לראות אמיתית בשמחה יתברך השם 
רויחא, ומזוני  חיי  בבני  להזווג הנצרך הצלחות מיני בכל 
וטובים  ארוכים ושנים ימים באריכות  דשמיא וסיעתא

אמן. יתברך השם כחפץ ומוצלחים


עולים ואינם לגיהנם יורדים הברית  בפגם הפוגמים 
לעולם משם

יתברךואלו לפניו שמחה  אין  בתערובות השמחה  שעושים
וצער  עוצר  בדבריכם נגרק ה' את  והוגעתם ,

אי כזו בחתונה  כן  ועל ובמעלליהם. בהבליהם ויכעיסוהו

בארץ נג) האחרון בזמן לדאבוננו, שאירעו, האסונות וידוע
שהרצפה ורסי, באולם הקודש עיר בירושלים ישראל.
מכך  וכתוצאה בתערובות, שהי' נישואין  חגיגת  באמצע קרסה
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לרבנים תורה  י "זדין כט|תביעה

המנ  אל שמוע לבלתי   שמי יראת לו  שיש הגמי
מיעו מכח הנכשר  בשר  תאכלו שלא הזה הרע

הדי מצד  הסירכא טריפה  שהיתה
שנוהגים בה למעך בסירכות משמוש בענין שנית עוד
וממעכים וקהילות מדינות בהרבה הנגע ונתפשט העולם
בתלמוד . הנזכר טריפות שהוא כסדרן שלא בנסרך אפילו
במלכות  היושבים ישראל  תפוצות ובכל  ישראל ובארץ
ועל הסירכות . כלל ממעכין ואינן מטריפין כולם ישמעאל,
הזה  הרע המנהג אל  שמוע לבלתי שמים יראת לו שיש מי כן
הסירכא  טריפה שהיתה מיעוך מכח הנכשר בשר תאכלו  שלא 

הדין . זה.מצד אחר  שתדרשו עד מהטבח בשר תקנו ...ולא
כיון  איסור, בספק גם  להתיר סומכים בודקים כהרבה ודלא
והם  מבצבץ , היה  כראוי מנפח היה אם ושמא מבצבץ, שאינו

לישראל, טריפות למעוך מאכילים  לן למה כן  דאם
הבצבוץ, אחר  ויראה בסכין אותה יחתוך בסירכא והמשמוש
אלא אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני דלא ודאי אלא

וברור. מבואר  וזה לחומרא.

הבדיקה, על ולסמו בכח למע  שנוהגי  אות
לישראל  טריפות מאכילי בודאי

השוחטים לכל ברור על הדין זה  להודיע  ונכון ראוי  כן על 
נוהגים שאנו דמה  היטב, ולהבינם להם להסביר ובודקים,
מיעוך  ידי על שהלך דמה אומרים דאנו ולמשמש, למעך

בעלמא. רירין אלא סירכא הוי לא בנחת אם ומשמוש אבל
אין  כי משמוש, מהני  לא סירכא, דהוי  בודאי יודעים היינו

נקב בלא הוי סירכא לא בריאה מכה מחמת שעלה וקרום .
מבצבץ, ואינו משמוש ידי על הסירכא שהלך  גב על ואף קרום.

טריפה  מקום מעולםמכל סירכא  היה שלא אומרים שאנו אלא ,
כדלעיל . לחומרא בדיקה צריך מקום ומכל  רירין , אלא

בודאי הבדיקה, על ולסמוך  בכח למעך  שנוהגין  אותם  כן על
לישראל. טריפות מאכילים כן העושים 

ששוחט בעת   לכ נפשות, בה  מתגלגלי הרוב  שעל  כיו
ע  ויצטער המגולגלתידאג  הנפש  שמרגיש  הצער  ל

העולה: וסרכלל אלוקים ירא  וישר  תם להיות השוחט צריך 
מאד ורחמן  ועוף ,מרע חיה בהמה איזה וכששוחט יאמר.

מעלה  של  התפלה השחיטה  הרוב בתחלת  שעל וכיון .
על  ויצטער ידאג ששוחט בעת לכן נפשות בהן מתגלגלים
בעצמו  ויראה שם. יש אם המגולגלת הנפש שמרגיש הצער 
להושיעה לתועלתה הוא הבהמה לשחוט שעושה מה כאלו
עם שמצערה פי  על  ואף בהמה , בגוף שיושבת מצערה

כהלכתו א'ציצית הפרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

וציצית תפילין מצות המקיים של  השכר  גודל 

במדברב . רש"י לט )ראה  פסוק טו מצות (פרק כל את וזכרת
 חוטי ושמונה מאות, שש ציצית של גימטריא שמני  ה'

תרי "ג . הרי  קשרי לבבכ וחמשה אחרי  תתורו כמוולא 
כה) יג לגו(לעיל מרגלי  ה והעיני הלב . האר מתור

עושה והגו חומד והלב רואה העי העבירות, את לו ומסרסרי
העבירות. את

בספריג. תזכרו )ואיתא   למע ד"ה קטו פיסקא  תזכרו(במדבר למע :
זו לאלהיכ קדושי והיית כמעשה : זכרו לעשות  ,ועשית
אינו או המצות כל קדושת זו אומר אתה המצות כל  קדושת
המצות. כל בקדושת מדבר עני במה  אמרת ציצית  קדושת  אלא
אינו או ציצית קדושת  זו  אומר אתה  ציצית קדושת זו אומר רבי

תהיו קדושי אומר כשהוא המצות כל  קדושת ב )אלא יט  (ויקרא

 והיית לומר  תלמוד מה  הא אמורה  המצות כל קדושת הרי 
מוספת  שהציצית  מגיד ציצית קדושת זו לאלהיכ קדושי

לישראל. קדושה 

קטנותד. במסכתות כא )ואיתא הלכה  א  פרק   תפילי חביבי (מסכת :
 תפילי כיצד, הא שבתורה, המצות  בכל  מסויימי שה ישראל 
ארבע ,פתחיה על מזוזה  ,ראשיה על ותפילי ,ידיה על
 ביו שבע ישראל  מל דוד אומר עליה ,בגדיה על ציצית
למל דומה  הדבר למה  משל משלו .צדק משפטי על  הללתי
מפני לו  אמרה  לפני, ומקושטת מתוקנת תהי לאשתו, שאמר
הוא  ברו הקדוש אמר  כ לי, רצוייה  שתהי כדי לה אמר מה ,

בני, לולישראל, אמרו במצות, לפני  ומקושטי מתוקני היו 
את  יפה שנאמר לי, רצויי שתהיו  כדי  לה אמר מה, מפני 

במצות. לי  רצוייה  כשתהיה רעיתי את יפה  כתרצה , רעיתי

תפיליה. מצות  ימיגדולה  מארי המניח שנאמרשכל 
ט "ז) ל"ח עליה(ישעיה  יחיו.ה'

רבאו . ואמר ל"ז : סימ הטור לשו תפיליוזה  המניח  כל 
שהוא לו מובטח ומתפלל שמע קריאת וקורא בציצית  מתעט

הבא . עול  ב גיהנ של אש שאי בו אני מערב רבא  ואמר
מנחות במסכת ואיתא בו. א )שולט  עמוד מד  ששת :(ד רב  אמר :

לו  שאי וכל עשה , בשמונה  עובר  תפילי מניח  שאינו כל
 לדוכ עולה  שאינו כה וכל עשה , בחמשה  עובר  בבגדו ציצית
עשה בשני עובר  בפתחו מזוזה  לו שאי כל  עשה , בג' עובר 

.וכתבת וכתבת
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קב
בתודה וברכה הריני מאשר קבלת ספרו החשוב "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה" יפוצו מעינותיו חוצה בברכת נותן התורה ית"ש.

בכבוד רב עמנואל קוסובסקי-שחור רב שכונת יד-אליהו

יכולתי  ולא טענותי נסתתמו  הזה, הלמדן את הוא  ומוקיר  מעריך כמה 
נגדו. דברים  להטיח

ספרתי פעם  לא תמיד, כמנהגו לבקרנו , טוב שם הבעל כשבא אחת,
על עמדתי לביתו לשוב הצדיק כשעמד אך הדיין, על דבר לו 
הצדיק חש מפי, הגה הוצאתי שלא אף על  מפי. נמלטה וצעקה הסף 
רבים נורא". מעשה לכם ואספר  נא  "שמעו גדול : בקול והכריז במצוקתי
מרורים שהשביעני הדיין גם וביניהם דבריו , לשמע סביבו התאספו

שנים. במשך

בנגלההרמב "ן מפורסם היה וספר, טוב שם הבעל פתח הקדוש,
בעירו שגר  המלך רצה  פעם החכמות. שאר ובכל  ובנסתר
של עצותיהם מאוד. עד חשוב בענין שריו עם להתיעץ הרמב "ן של
בעצת לשאול השרים מן אחד לו הציע ואז בעיניו חן נשאו לא  חכמיו
אמר  הימנו, נסתרת חכמה ואין כמוהו מאין  הוא  חכם יהודי הרמב "ן.
המלך קרא  יהודי. אותו בעצת לשאול למלך  לו כדאי והוסיף : למלך
סוד עמו  המתיק בחכמתו משנוכח ארוכה. שעה עמו ושוחח לרמב "ן
שונות. חכמות עמו ללמוד כדי יום בכל  אליו  לבוא ממנו  בקש ולבסוף

וראהבאחד הבישאף  נכנס הרמב "ן עם  ולמד המלך  כשישב הימים,
עמד לבואו. כלל לב  שמים ואינם  בלימוד עסוקים שניהם את
כבדהו שהמלך האיש זה  מי המלך. אליו שהתפנה עד והמתין הבישאף 
יהודי  כי המלך לו משספר המלך. את שאל כך כל גדולה לב בתשומת
לשעורים. אליהם להצטרף הבישאף  בקש בשבחו והפליג האיש הוא

הקבוע. היומי  בשעור הבישאף  השתתף ומאז הסכים המלך 

מוקיר רשע שהמשלך על מאוד עד לו חרה הבישאף, היה וצבוע 
להביא כיצד הרע  בליבו עצה טכס לכן היהודי החכם את  ומכבד


