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ארגון משמרת הניקור וועד 

  ניקורמוקדש לתיקון מצב ה
  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

  ה"מ תשתמוזחודש 

  לתפלתינו שמים שערי פתח מלכנו אבינו
  !!!וקרע רוע גזר דינינו

מה  אפשר ?  מה  הם  התוצאות?  מי  אשם  בזה?  מדוע  שערי  שמים  סגור  ומסוגר
  ?גם ברוחניות רחמנא ליצלן? מדוע מתרבים צרות ישראל רחמנא ליצלן? לעשות

צרות  ישראל  מתרבים  מיום !!!  אי  אפשר  להמשיך  כך.  המצב  הוא  בלתי  נסבל,  מורי  ורבותי
נשים צעירות ומבוגרים נתקפים , אנשים צעירים, ילדים רכים. ליום על הכלל כולו רחמנא ליצלן

  .לא עלינו בחולאים קשים
' ה,  עצבים  ועוד;  מוח;  עינים;  ריאות;  לחץ  דם;  אלרגיות;  החולי  הידוע;  פות  לבהתק
  .ישמרנו

מאות  אמהות  בוכות  בדמעות  שליש  שיזכו !  שהשערים  נעוליםמה  אפשר  לעשות  בעת  
? מדוע  פוגשים  אנו  אצל  רבים  שבקשתם  אינה  נענית.  להקים  דורות  יהודיים  בריאים  בגוף  ובנפש

?? האם  כולם  חרדים  ונשמרים??  האם  כולם  אכן  בריאים??  השכלהאם  כולם  מוכשרים  בבינה  ו
האם  הם  אכן  אלו  אשר  עליהם  ביקשו ??  ...האם  כולם  גורמים  נחת  אצל  הוריהם  או  חלילה

  ??והתחננו
ומה  עם  האבות  אשר  ספר  התהלים  שלהם  נרטב  מרוב  דמעות  בכדי  לזכות  למעט  נחת 

  זכו  לנחת  האם  הם  בטוחים  מה  יביא וכל  אלה  שכבר?  מדוע  לא?  האם  אכן  זכו  לכך.  מילדיהם
רואים  אנו  מעשים  בכל  יום  שצעירים  עוזבים  לפתע  את  הדרך  הישרה  ומפסיקים ?  יום  המחרת

אחרים  נקטעים  בצעירותם  מן .  או  שהופכים  למודרניים,  בכך  את  שרשרת  הזהב  של  המשפחה
  .וחלק נשארים משותקים בחולאים קשים לכל ימי חייהם, העולם



שבורות  רחמנא  ליצלן  שלא  יכולים  לעצום  עין  בגלל  שילדיהם  זקוק ומה  עם  האמהות  ה
הרי  השם ?  מדוע  זה  כך.  ומאידך  האבות  מורטים  את  שערות  ראשיהם  אבל  ללא  תועלת.  לרפואה

  .כל אבא מרחם על ילדיו. והוא האבא לעם היהודי" קל מלא רחמים"יתברך הוא 
בגלל  הצער  על  בת ,  ת  נוראותומה  עם  האבות  שעומדים  על  ציון  הצדיק  בלב  שבור  ובבכיו

  .שיש לה בית עם ילדים קטנים הזקוקים לאמא, חולה לא עלינו בחולי הידוע רחמנא ליצלן
ומה  עם  הבכיות  הנוראות  של  ילדים  קטנים  העומדים  סביב  מטתו  של  האב  החולה  לאחר 

  .התקפת לב רחמנא ליצלן
של  כלל '    הושענא  רבה  וכו,יום  כיפור,  התחינות  והבכיות  של  ראש  השנה,  היכן  כל  התפילות

  .ישראל להסיר צער וצרות מעם ישראל
והיכן  כל  הילדים .  היכן  כל  הילדים  שבצעירותם  הוכיחו  כשרונות  עילויים  להיות  גדולי  הדור

  ?מה קרה איתם?? דרך ארץ ותמימות, שנשמרו מכל צרה וצוקה להתחנך ליראת שמים
ה  הופכים  לפתע  את  פניהם  רחמנא כיצד  יתכן  שילדים  המתחנכים  בין  כותלי  תורה  ותפיל

על  כל  פנים  הרבה  פחות  ממה  שציפו  מהם  לפי  רוב ?  ליצלן  ועוזבים  את  דרך  התורה  והמצוות
  .העמל שהושקעו בהם

  ??ישמרנו' מדוע מתרבים צרות ישראל רחמנא ליתן במידה כזו עם כל מיני חולאים ד
  :התירוץ על כל הקושיות

  !!! וֵחֶלב–בשר בהמה 
ם  גדולי  התורה  והיראה  הנשמרים  ופרושים  מהבלי  עולם  הזה  ותענוגיהם בזמן  שרבני)  א

 –ומאז  יצאו  לאור  העולם  לא  עזבו  את  כותלי  בית  המדרש  וגם  שימשו  צדיקים  של  הדור  הקודם  
עם    ֵחֶלב ,בחנויות  האמורות  להיות  כשרות  ומהודרות  ביותר,  צועקים  שראו  במו  עיניהם  בשר

כפי  שכתוב ,  אם  כן  אין  הדבר  פלא  כלל.  ם  בארצות  הבריתוזה  נמכר  לכל  היהודים  החרדי,  גמור
  !! מי שאוכל ֵחֶלב נכרת מהעולם לפני זמנו–" כי כל אוכל חלב ונכרתה: "שהיא נצחית, בתורה
נבילות וטריפות עם כל , המתבונן בספרים הקדושים יראה מיד את הקשר בין אכילת חלב) ב

  .בקשר של קיימא, הצרות האמורות לעיל
  :הספרים הקדושים כותביםוזה מה ש

בגלל  החטא  של  אכילת  ֵחֶלב  סוגרים  את  השערים  למעלה  בשמים  במנעולים  של  ברזל  וזה 
' בני יששכר אדר מאמר ב. 'ז פרק ח"ליקוטי אמרים להגר(מונע  מן  הדמעות  והתחנונים  מלהכנס 

  ).'ת בית הלל סימן ט"שו. ח לבעל ישמח משה"תפלה למשה קאפיטל ס. 'דרוש ז
חפץ  חיים  בספרו  מחנה (ת  שסובלים  במשך  החיים  הם  בגלל  מאכלות  אסורות  כל  הצרו

  ).ישראל



הדרך  היחידה :  יונתן  שטייף  זכרונו  צדיק  לברכה'  נא  לזכור  את  דברי  הגאון  הצדיק  ר)  ג
  ).דרשת שלמה(להתרחק ממאכלות אסורות , למנוע מלהשלח לאושוויץ רחמנא ליצלן

  .ים כל הצרות ולא עוזביםאין זה פלא כיצד בא, וכשהשערים סגורים
  ֵחֶלב עם צרות יהודיות רחמנא ליצלן

  ).ג"פ' חלק ו' כלל ו' מנורת המאור נר ג(ֵחֶלב מטמא את הלב 
גם  על )  א  מדינוב"אזהרת  מהרצ(זה  מביא  רחמנא  ליצלן  מחלות  שאינן  ניתנות  להירפא  

חינוך  מצוה (וף  זה  הורג  את  הג).  'ד  סימן  א"ת  קל"ח  שו"מ'  ת  בית  הלל  סימן  ט"שו(תינוקות  
  ).ם במורה"ב בשם הרמב"ד סוף ח"יער(וזה דומה לתקיעת סכינים לגוף רחמנא ליצלן ) ג"ע

כי  כביכול  השכינה ,  במקום  שהכשרות  זנוח  אין  כל  פלא  לשמוע  שצרות  ישראל  מתרבות
כמו  עדר  כבשים  שהרועה  משאיר  אותם  בין  שבעים  זאבים ,  מסתתרת  מהם  מבלי  הבט  עליהם

  ).רשת שמיניא פ"דברי מהרי(
בעינינו  ראינו  איך  שכל  הגזירות  הקשות  והאיומות  הבאים :  הגאון  הצדיק  הרב  מגלינא  כותב

) ב"ת  מראה  יחזקאל  האחרון  סימן  מ"שו(על  העולם  הם  רק  בגלל  חטא  נבילות  וטריפות  
. שבר  מטסר.  ילקוט  ראובני.  ז"ספר  הקנה  דף  מ(והעונשים  הנוראים  לאחר  מאה  ועשרים  שנה  

  ).ט"ליקוטי הגלגולים ל. נגיד ומצוה
  ?ומאין הירידה הגדולה ברוחניות

כיצד  יתכן  שתקופה  קצרה  כזו  לאחר  חורבן  אירופה  נפל  הדור  פלאים  לעומקים  שלא  יאומן 
לא  לפי ;  הוא  על  קצה  המזלג  לצאת  ידי  חובה)  של  ההמון(הלימוד  ;  לה  אינה  תפלה  כדבעי  התפ–

  שעות 16-18כמעט  שאין  למצוא  אברכים  בני  תורה  המתמסרים  ללימוד  התורה  .  הזמן  הפנוי
; הפריצות  זועקת  מכל  צד;  שמירת  העינים  והפה  עומדים  על  דרגה  נמוכה  מאד;  ביממה

גיבור  נחשב  אחד .  בדור  הזה  אינם  נחשבים  לעבירה  אלא  למצוהגניבות  וגזילות  ;  הלוקסוס  חוגג
ולא ,  שבא  לבית  המדרש  ומספר  כיצד  הצליח  לחתוך  את  הגלגלים  של  השני  במהירות  ובחכמה

. קללות  נשמעות  לא  עלינו  מתינוקות  כשמתחילים  לדבר;  אברך  שיושב  על  התורה  ועל  העבודה
מלמדים  אותם ,  ע  בשכבם  ובקומםולקרוא  קריאת  שמ"  תורה  צוה  לנו  משה"במקום  ללמדם  

דרך  ארץ  ומידות  טובות  מוחרמים  ואת ;  לקלל  בעת  שקמים  משנתם  ובעת  שהולכים  לישון
  ומעלה 8-9-10לא  תאמינו  אבל  זאת  עובדה  שזכינו  לכך  שילדים  בני  .  מקומם  תפס  הטרור

; נים  אלא  ילדים  קט20לא  בני  !  כן!  כן,  מאיימים  בטלפון  על  השני  להרגו  ולשבור  את  עצמותיו
שהאב  והאם יכבדו את הילדים ולמלא את הוראותיהם ,  כיבוד  אב  ואם  קיבל  פירוש  אחר  בדורנו

הולכים  ומתרבים  בבתים '  מכשירי  טלוויזי.  ומבוקשיהם  ולקבל  באהבה  את  דברי  הגידוף  שלהם
בבתים  רבים  לא  שורר ;  נישואי  תערובת  במידה  גדולה  כזו  בעוונותינו  הרבים;  יהודיים  לא  עלינו

מעשים  בכל  יום  שמתפרקים  בתים ;  בית  לא  עלינו  והסכסוכים  שם  תמידים  כסדרםשלום  
מלבינים  ומזקינים  טרם  זמנם ,  לא  עלינו,  ההורים  של  הגרושים;  בישראל  על  ידי  גיטין  לא  עלינו



פיזית  ונפשית  ורבים  מהם  מוצאים  את  עצמם ,  לא  עלינו,  וילדי  הגרושים  סובלים,  משברון  לב
והבעל  אינו  מוכן  לתת  גט  מבלי  שיקבל ,  גונות  יושבות  ומצפות  לגטאצל  רופאי  עצבים  וכמה  ע

 –רכילות  והלבנים  פנים  הפך  למטבע  עובר  לסוחר  אצל  כולם  כקטן  כגדול  ,  לשון  הרע$;  100,000
  ???מי אשם בכל זה

  נבילות עם ֵחֶלב
זה  שאוכל  מאכלות  אסורות  נדבק :  ניתי  וניחזי  מה  שכותב  הצדיק  רבי  שמעון  בן  יוחאי

הרי  זה  כאילו  עבד .  אחרא  ורוח  הטומאה  שורה  עליו  ומראה  שאין  לו  חלק  בבורא  עולםלסטרא  
כל  מה  שסובל  בעולם  ברוחניות  ובגשמיות .  הוא  טמא  בזה  העולם  ובעולם  הבא.  עבודה  זרה

. ב"ג  מ"ח.  ה"ב  קכ"ח.  א"ק  וישב  קצ"זוה(הרי  זה  בגלל  מאכלות  אסורות  )  פיזית  ונפשית(
  ).ח"ג פמ"ם במורה ח"רמב
הופכים  רובם ,  אכן  כותב  שבגלל  זה  שאין  ההורים  משגיחים  על  אכילת  ילדיהם"  י  חדשפר"ה

זה  כותב (ריקים  ופוחזים  שאינם  מקבלים  דברי  מוסר  ,  גנבים,  שקרנים,  מחוצפים,  לעזי  פנים
האם  עדיין  פלא  על  כך  שהדור  ירד  כל  כך  בכל  השטחים  לאחר !  נו).  א"ד  סימן  פ"יו"  פרי  חדש"ה

  .שמעון בר יוחאי והפרי חדש' תנא רה: עדותם של השתיים
מהיכן  גדלים  כל  כך  הרבה  אפיקורסים  וכופרים  עד  כדי  שמד 

  ???לא עלינו
  ֵחֶלב ונבילות וטריפות
דגל  מחנה ("הבעל  שם  טוב  הקדוש  ,  ם"הרמב,  )ב"ג  מ"ח(כי  כך  לימדנו  הזוהר  הקדוש  

חלק "  (רות  דבשיע"ה,  )צפנת  פענח  יתרו.  ם"בשם  הרמב'  טה  ק"פרשת  עקב  בשם  הבעש"  אפרים
  ).'ד סימן ז"ת דברי חיים חו"שו" (דברי חיים"ה, )'דרוש א' א

  ).ח שם"ד(בגלל נבילות וטריפות השתמדו מדינות שלימות באירופה 
לברוח  מספק  איסור  כמו !  העצה  להיפטר  מצרות  ישראל  ולזכות  בעזרה  מן  השמים  בעת  צרה

ק  שמיני "זוה.  ג"י  סק"ים  סימן  חדעת  קדוש.  א"מסילת  ישרים  פי.  'עקירה  שער  ס(מסם  המות  
  ).ו"ק פט"ח שעה"ר: דף מא

ולא  נשאר ,  דור  יפה  עם  יהודים  חרדים  בעלי  מדריגה  ובעלי  מסירת  נפש'  באמריקה  כבר  הי
  כי אכלו? הרוצים אתם לדעת מדוע, מהם ֵזֶכר

  נבילות וטריפות וֵחֶלב
חשובים  וכן  סמכו הם  סמכו  על  השוחטים  שלהם  שנראו  מבחוץ  כיהודים  ,  בשוגג'  והגם  שהי

ואף  על  פי  כן  קרה  הדבר  הנורא  הזה  שלא .  על  הרבנים  שלהם  שעשו  רושם  של  רבנים  אחראיים
  .נשאר ֵזֶכר מהם בקהל ישראל



האור  החיים  הקדוש  כותב  שמאכלות  אסורות  מזיק  אפילו 
אור .  שמיני,  ק  וישב"זוה.  'ד  סימן  ז"ת  דברי  חיים  יו"שו(בשוגג  

  ).'וגו" קצו את נפשותיכםאל תש"פ "שמיני עה' החיים הק
  !!זיכרו: לסיכום

אתם  בוכים  ומתחננים  על ,  אתם  מבקשים,  אתם  מתפללים
אתם  מבקשים  תורה .  בריאותכם  ועל  בריאות  נשיכם  וטפכם

באם  חס  ושלום  הילד  אינו  מוצלח  או  בעת .  ויראת  שמים  לילדיכם
צרה  רחמנא  ליצלן  אתם  בוכים  ומתחננים  ללא  הפסק  להשם 

. שות  בטוח  שאין  אתם  מבקשים  להבל  ולריקעליכם  לע,  יתברך
דמעותיכם  אינם  מביאים  כל  תועלת  באם  שערי  השמים  סגורים 

, ממולא...  ,  סטייק(בגלל  זה  שאתם  וילדיכם  אוכלים  בשר  בהמה  
נקניקים  וכל  מה  שעושים  מבשר ,  פסטרמי,  סלמי,  בשר  טחון

בו  בזמן  שכל  גדולי  הדור  האמיתיים  החרדים  זועקים )  בהמה
   ראות שזה בחזקתזעקות נו

  ֵחֶלב נבילה וטריפה
הוציאו  את  האיסור  מבתיכם  ואז  יפתחו  לרווחה  שערי  השמים 

  .לכם ולביתכם ולכלל ישראל
  בברכת חג כשר ושמח

  שלום יודא גראס' הק
  ד דקהל האלמין"אב

  


