
 הודעה חשובה
אחי אהובי! ה' ישמח אותך! ויברך אותך שתזכה באמת לקדושה וקרבת ה' אמיתית, ולזכות 

 לתיקונך! ולכל הטוב שה' רוצה לתת לך!

מאחר שזכית לכזה אור ואמת, אל תהסס לשתף ולהפיץ, אדרבה זה יהיה תיקון לכל העבר, 
 עזר להווה, ושמירה לעתיד!

 שמור אצלך, ותתחזק בכל פעם! -נכון שקשה ולא קל, לכן 

הצטרף עכשיו לאגודת שומרי העינים והברית והכשרות העולמית, ותזכה להיות בין הזוכים 
והצופים המאושרים והנהנים מזיו השכינה, שאין יופי כזה בעולם כלל,  )וכמובן לא יופי 
גשמי ח"ו, אלא מעל השכל(, והוא העונג האמיתי והאין סופי, ולאור רוחני שאי אפשר 

 זה צו אלקי! –לתאר, גם פה. זה לא קיצוניות לשמור העינים 

בעצימת עינים אחת, ובהבטה אחת פחות,   -תתחיל עכשיו להחליט, ולקבל קבלה קטנה  
פעם ביום, אתה מסוגל! ואז עוד ועוד עד ש... תהיה צדיק גמור! וההרגל נעשה טבע, עד 

 שתרצה רק את ה' ורצונו.

תחסום השפע ואור ה' לחדור אליך ולשרות עליך? תענש ותאבד  -מה? בתאוה והנאה קטנה 
תהיה צדיק וחכם! אתה חכם טוב  -עולמך הנצחי? איה השכל והלב היהודי? אל תהיה צודק 

וצדיק, תאמין בה' ובעצמך, ותגלה את זה מהכח לפועל ממש! שווה לנסות, אחי, זה כדאי! 
כן,   –אל תפחד להיות הכי טוב, תראה ותאמר לה'  -מחר יהיה מאוחר, אם לא עכשיו? אז 

אני באמת מאמין בך, נמאס לי מהתאוות, רוצה רק אותך, רוצה להיות צדיק אמיתי! וה' 
 יעזור לך, בטוח!

דהיינו  "מלך ביופיו תחזינה עיניך -ועוצם עיניו מראות ברע "ובזכות שמירת עינים יתקיים 
כי עין בעין יראו בשוב " -ונאמר  .וזיו השכינה בעיניו ונהנה ממנה .זיו השכינה ומלך המשיח

 (,א וטהרת הקודש " החיד ) ששומרי עינים וברית יזכו לראות בגאולה השלמה    -" ציון   ' ה 

ותחזינה עינינו בשובך   , קדוש יאמר לו  -והיה הנשאר בציון  (,זוהר בשלח)ולאלף השביעי 
 בזכות שמירת העיניים והברית והכשרות בטהרה באמת לכבודך ה' אחד!  !לציון ברחמים

 

 שבגוג ומגוג ישרדו רק הקדושים ויראי ה' באמת.)יואל ג,ה( כתב הרד"ק זיע"א 

וְֵאין זֶה ֵפרּוׁש   בהקדמה:   )לרבי שאול בראך זיע"א( וכך כתוב בספר אבות על בנים  

ַהנְִביִאים,  ִמן  ְמֻקֶבלֶת ֶאְצלָם  שֶַׁהמִּלְָחָמה ַהּנֹוָראָה בְיֹוֵתר שֶָׁהיְָתה   ִמְסָבָרא, ַרק ַקָבלָה 

ָחד  ָבעֹולָם אֶׁ ְִּתַקְבצּו ָכל ָהֻאמֹות שֶׁ ִּם, ָבּה י ֶׁה ַמָמש לְִּפנֵי ַשֲעֵרי יְרּוָשלַי ְהי ָבעֹולָם תִּ

ָכל  ָחד  ּוְבַצד אֶׁ ית,  ִּיקֹות ָדת נֹוְצרִּ ָהֻאמֹות ַהַמְחז ָחד ָכל  ן לֹא נֱֶׁעַדר, ְבַצד אֶׁ ֵמהֶׁ

ינֹות ְבָדת זֹו,   ֵאינָן ַמֲאמִּ ֻאָמה ָהֻאמֹות שֶׁ ֹו  ז ְֵאי ו ַצד  ִמָכל  ַהָצָבא  ּוְמֻקָבל ְׁשמֹות ָשֵרי 

ַהנֹוַצַחת. וְַעל ִמלְָחָמה זֹו נִֵבא ִבלְָעם ְבאֹוְמרֹו "אֹוי ִמי יְִחיֶה ִמּׂשּומֹו ֵאל", ֶׁשיָבֹואּו ָהֻאמֹות 

ִּשָאֲרּו ָשם ַרק קְדֹושִּים כְַמלְאָכִּים, ֶׁשִבְׁשָמם ֵׁשם ֵאל, ו ִּים, וְלֹא י ְך ַהטֶׁבַע אֵין ָמנֹוס לְַחי בְדֶׁרֶׁ

ִּם ָקדֹוש יֵָאֵמר לֹו ָכל  ירּוָשלַי יֹון וְַהּנְִּשָאר בִּ ֶׁה נֱֶׁאַמר )ישעיה ד', ג'( "ַהּנֹוָתר ְבצִּ וְַעל ז

ִּים. ִָּשֲארּו ַבַחי י ים ֵאּלּו שֶׁ ְקדֹושִּ ֱֶׁעַרב לְנְַפשֹו לְִּהיֹות מִּ י י ִּם", ּומִּ ירּוָשלַי ִּים בִּ  ַהָכתּוב לַַחי

 עכ"ל.



רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי 
)תורת משה פרשת   אכילת נבילות וטריפות, 

מאכלות אסורות פוגם אפילו .  . 2  קדושים(. 
בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה 
 נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת

אם אתם   . 3  )אור החיים הקדוש פרשת שמיני(. 
קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות 

רש"י )   הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי 

 . ) ל' אין עבירה גדולה כל כך . 4  משפטים 
ת  כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינו

שלשה וחצי מיליון   -שלימות לתרבות רעה  
שו"ת דברי חיים )נפשות  עבור שוחטים קלים. 

כל מה שסובל האדם בעולם הזה . 5 סימן ז'(.
)זוהר   הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות

וצא מרשות הקדושה י .6 הקדוש ח"ג דף מ"ב(.
)זוהר הקדוש ח"ג ונכנס לרשות הסטרא אחרא 

. אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו 7דף מ"ב( 
בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו 
כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה 

. 8  זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א(. ובעולם הבא ) 
מדבק נפשו בסטרא אחרא וגועל נפשו ורוחו, 

)זוהר הקדוש ח"ג דף   עליו ורוח הטומאה שורה 

)זוהר הקדוש ח"ב . נעשה פני חיה רעה 9מ"ב(. 

נכנס בו מחשבת כפירה  . 01.  דף קכ"ה( 
הבנים יוצאים לתרבות .  00)רמב"ם(.    ומינות

. מכניס 32)אגרא דפרקא אות קכ"ו(.  רעה ח"ו  
)מסילת ישרים(. טומאה בלבו ובנפשו של אדם 

 –  ? ר " . למה משיח לא בא בשנת הכת 02
)דרך הנשר, ,  תשובה! עבור שוחטים קלים 

כל האוכל מאכלות אסורות   .01שמרו משפט(. 
מי החריב את   -  מעכב ביאת משיח צדקינו 

והשכינה ,  ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו 
מדוע לא בא בן ישי   -?  בגלות עדיין בעונינו 

ם  ו הי ם  ג ל  מו ת ם ?    גם  י ט ח שו ר  ו עב
)ברית מטה   שמאכילים נבילות וטריפות 

אין לו טהרה  . 01משה על הגדה של פסח(  
עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא 

ן ורשע . 01(  ב " )יש שכר עמוד מ   נעשה מי
מיליון יהודים נהרגו בשנת     . 07ל(.  " )האריז 

)קב הישר פרק   ח עבור שוחטים קלים " ת 

. שבע מאות אלף יהודים יצאו מן   08   . קב( 
)דגל   הדת עבור שנתפטמו במאכלות אסורות 

הבעל שם טוב בא .  09    מחנה אפרים פ' עקב( 
טה  .   לעולם לתקן השחי ) )ברכת אברהם

אכילת נבילות וטריפות חמור יותר    . 31
רואים    . 30)חפץ חיים(.    מחילול שבת קודש 

אנו מכל זה גם כן דהמכשול במאכלות 
אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה 

ע "ק מאפטא זי"והוא כדברי  הרה, ל"זרה רח
שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ 

כי בזה תלוי כל ענין ,  בפסח אפשר להושיעו 
ו " דאם אכל חמץ בפסח ח ,  חטא עבודה זרה 

אין לו הזכות ואפשריות להנצל מחטא עבודה 
. 33מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.  , זרה

בעולם העליון יצטרך לעבור ניתוח על כל 
כל  ציא את  להו גיד  ו ד  גי ו איבר  ו איבר 
המאכלות האסורות מבשרו, וזה כואב מאד 

. בעולם 32החפץ חיים זיע"א, נדחי ישראל(.  ) 
העליון יעקרו לו את כל השיניים אחת אחת 

. דע כי מי שלא היה 31)עדויות מוות קליני(  
מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר 
להבחין בין איסור להיתר עונשו שלאחר מותו 
בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו 
בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת 
ויוצא פרשנדא, ואז מהפכין אותו על פניו 
ומכים אותו, ואומרים לו בלע מה שהוצאת, 

 )אור צדיקים פרק י"ט(.

 חומרת חטא  אזהרה!
 מאכלות אסורות:

בו יבואר גודל הפגמים 
והעונשים שבאים על האדם 

 האוכל מאכלות אסורות

 ה נפתח קו מידע לכשרות “ב
שם תוכלו לשמוע עדויות מפי 

 רבנים שוחטים ועוד
 על מצב השחיטה בימינו.  

שלוחה  30-033-7173חייג עכשיו:   
  311-067-9951וכן  30/30

זוכה  – השומר כשרות באמת 
 לקדושה ולהנצל מכל צרה. 

לקבלת חומר וחוברת חדשה 
מפורטת  על בעיות השחיטה 

לפרטיה בימינו 
haorhayomi@gmail.com 

אין לאכול מהשחיטות הגדולות א “ח קנייבסקי שליט“פסק מרן הגר
ם! וצריך דווקא  שחיטה “שבשוק, כי הרוב נבילות וטריפות! גם בדצי

 פ(“)תשובה בכתב ובעאז אין לאכול בשר!  -פרטית )חבורה כשרה( ואם אין 
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