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ֵסֶפר

"י ּבִ ּכַֹח ָהַרׁשְ

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ה ָרׁשָ ּדְ
ִליָט"א ִמְכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ְנְטֵרִסים חוָּלק לתתק"ס קוּ דֹוׁש ַהּמְ יּמוּד ַהזֹוַהר ַהּקָ  "ַעל ְיֵדי ִלּ
ָכל יֹום ָויֹום" וִּמים ּבְ יַע ְלֶאֶלף ִסיּ ַנּגִ

ה ּמּוז - ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ ַרְדיֹו 2000 - ט' ּתַ ֶנֱאַמר ּבְ

ה' ם האים ְְִִֵַָרכים

 אלפיארחנ מחר  על ליט "א מהאלמין  האדמ"ר  כ"ק את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ְִָספרים ,

1 שאלה
ז הר מלד  הד ל הרים למזה ה ' ם  האים  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָרכים

י ראל. לכל   דְְִֵַָָָה

!דה ז הר יע ר  וללמד  למע ננרצְְְְְִִִִֵַַַָ

זהר  הני  דברי  קי"א)נתחיל :(ף ְְְִִִֵֵַַַַֹ

אס ם הא  רי קד א ואי  חבר א  מען  ר י ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָאמר

דהאי דרא  זאה ח רא , האי  למהוי  ותאין ע אין ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָענא,

ס ף דמה ידא  על לאתח א האי לי  עתיד  , בי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאתלייא 

בתראה, בדרא  הימי י מ א  בסו משה ידי על להתחדש זה  כל [שעתיד ְְַַָָָָָ

[האחרו קראבדור שכתוב]לקיימא מה   ט)[לקיי א 'היה (קהלת מ 'ה ְְְֶֶֶַַָָָָֹ

 בי היה. ע"א)ה'א קיב יד)(דף לג 'ב (תהלים מ'כן  ְְֲִִִֵֶֶ

טו)ה'יח , קמד  מ"ה,(שם גימטרא  כ"ה העם  ארי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אמר עלי אלהי"ו , יהו"ה העם  ד)ארי  א ה ל(קהלת ר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

א מר   ועלי רא, מים  ח ת ר ולית א, קהוד ר (תהלים ְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

בכלה) ודרא, רא  בכל הא   תי טואת ר , לאלף צה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָבר 

לא למא רא, ין עד א רייתא, מתעק וחכם  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָציק

דמה ורזא  דלהן ,  גיממ  הה)לכ נג מחלל(ישעיה  והא  ְְְְְְְְִִִִָָָָֻ

מתניתין מארי  דאקמה מה , הלכ קיל דאיה , ענְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמ

ר א , ים  דקיל מה מ רא, ים ילדה אחת ְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֹאה

הלב  ר   עלי אמר א א)גין ודר(וד ר עלמא, לההא ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

מקדמין. ייתי  איה ְְְִִִֵֵַָא

ואי חברים , מען: רי  אמר הקודש: לן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹונגיד

להית ותח נים  עלינים  ,נ ע הסים ה א  ר  דהְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ

זה  ל עתיד  , התה ה הר ארי הה, ח ר  נְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָע

את לקם  האחר ן, ר ה מים  ס ף מ ה ידי על  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלהתח

ה 'יח , ב' מ 'כן ב היה, ה"א  "היה מ"ה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהת ב 

יהו"ה  העם  א רי  מ "ה, גימטרא  כ"ה  העם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹארי

מים ח ת  ר  ואין א , ודר הל ר נאמר עליו ְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאלהי "ו,

כל היא תטוהת ר , לאלף צה בר  נאמר  ועליו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָרא,

ר א , ים עד רה, תעק וחכם  ציק בכל וד ר  ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָר

מחלל והא  הבר  וסד הם , מהגם ם את  ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלהלים

א ה  ה נה, עלי  ה אר מ לכם , קל  הא ,עינְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמ

ר א , ים  קל  מה ?מיה ר א, ים  ילדה ְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹאחת

הל ר עליו נאמר זה א)מ ם  ודר(ודר העלם, תלא , ְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

מ דם   מ יבא ה א  ע"א)א  כ "ה בראשית זוהר .(ועיין ְִֶָָֹֹ

2 שאלה

ולהרשב"י? רבינו למשה השם  את  נתן מי

קם ולא גתנמה גדלה לער  אין  נר מה ל תדְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

המג ה  תב  מ הר "י נמת והא עד . מה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיראל

ע')עמ ת, אפן ן(אפים, מען רי  ת ן  מה מה ראה : ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

וזה  ,'כ להר מ ה  סליק ניינא  מ מנא   ניצץ היה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָיחאי 

בית לר ם עלית ס ק  חאיי'ן'מען'נטריקןב"יס ד ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ע"ל. להר , סליק  ניינא זמנא ְְְְִִִֶַַָָָָָָהא 

י חאי ן מען ורי  מה מת קרא הא  ר  דְְְִִִֶֶַַַָָָָה

 מ הא  ר דה קרא ,ינר מה לד ְְִֵֶֶֶַַַָָָטרם 

הרד "ל)"מ ה" ה הת ם וען ל "ב, רק  אליעזר רי איתא(רקי וכן . ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

 דה ס "א:)הר ף ג ' יחאי :(חלק ן  מען רי  ריעל ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ

יחאי ן הוה מען  עלמא, ה א   רי קד א ברא  ימא  מן , ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָ
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. י ע ואכח  הא, רי קד א קמי  ריאזמן וקדא  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

מי לי קרי  .ה א ְִֵֵֵָ

"סיני" נקרא יחאי ן מען ורי ינר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַמה

הר תב  מ "סיני ", קרא ינר צ"ח:למ ה ף ג' (חלק  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

מהימנא) קמירעיא קאים  מאן ואמרי ואמראין אין ה  חד : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וכן "סיני "סיני . יחאי ן מען  לרי  זהר .קרא (ן תני  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

ס "ג :) ף ַכ "ב

מ ח רה , ארי  נקרא, ל סיני  סיני  יחד: נ ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻנ יר 

תרה  רא צא  מע ן  ר י לחי , ה ואמרם  יחאי . ר  ננאד , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ציקאי : מען רי לחי , ה ואמר ם  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹי חאי:

3 שאלה 

זיע"א חי אי הן  סד היר  את עכו  רנ ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאנחנ

יבאר האדמ"ר  בד אלי " לנ מגן  רת" אמרים ם  בהמְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

?לנ מגן  אי ֵֵָָָלנ

רענתמ מנע יחאי ן מען ורי ינר ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻֻה
העלם ִָָמן

ע לם . מבא הרענ ת העביר  איתא  ינ ר מה ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻעל

ג) א, רה ואמר(וקרא כתיב  רץ, עמד  מה עליו נאמר וכן , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

רץ. עמד  חיר מה ללי  ב)להמידם ו, רה  וכן(אסר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

איה מה רי על יגין  נ ר  עלמא הוה לא הר : ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאיתא

מהימנא. ק"ו.)רעיא  ף א' ן(חלק  מען רי על הר  איתא וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אמר: דינאיחאי  איתדן ולא צערא, עלמא יתיב לא חי  ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

מעלה[דלעילא. י נ ולא צער  להע יב לא א']חי חלק (זהר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

רכ "ה .) הטןף קטרג  אחד עם דה זהר  ספר  ועד  . ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

י הח זי"ע הר "י  וראה  העלם , את להחריב ר ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוק ל

 דלה ל ל אמר  מ"ם , המ "ך את וראה  ה יט קר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהם 

ולא העלם , על מגן  עלם מען  רי  ל ואמר רְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

תא מבל  אני לה אה אין אם ל אמר  ללכת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהסים

 ר  ד ה ל ואמר הא , ר דה לפני   הל מ ד  ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָלגמרי ,

העלם על  להגן יכל הרש"י  וודאי ידע לא אה  מה ? ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹהא 

?יללה לְִַ

4 שאלה 

רחמים? לגאלה ונז ה זה"ק ילמד י ראל ל העצה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמה 

יביא ודאי  העלמית החדה ה כנית על נסר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָועכו

ואמן. אמן  ימינ מהרה הלימה האלה את  ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמהר

ה'ה  ו'ההרים ה 'ד ים  ראי'ראל  ים ל ל לים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

הזה"ק, ספר ת הדנמת ינר זי "עהרמח "לדתב ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ספר עצמ יטמין אחד ל ולכן  מיחדהזהרארתיו . הק' ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אחרן]. [ר  תראה  רא   רנדבזהר) קנ"ג ף ג' חלק רעיא (זהר  ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ה אמהימנא  נח"תב  הרמח"ל"יבת ן ולזה הרא. ה ל  מ ני יל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

 ויצמח – ה זרת ל   לית בזה  ז ה "ק  ללמד  יראל ל את צדיק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזי"ע

מהרה . וד קרן צמיחת ר"י)היעת זכ תא ספר .(וען  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

די קצ"ח)חמדתב לל סף מ ' עים וז "ל:(מערכת מצוה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אע  איל כר נטל  אחד  ל פת, אדם ני הרה  תְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻא

לב לעתלה  יראל ית ל נהגים  זה  מעם חרת , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ה"ס  מח קים מכתש"ס לקח  אחד  ל אדם, ני  ה ין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יניהם ק ח חבר ת וכן נה, אחת עם ס ם  ועים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת,

מנית ללמד לסדר נ תנת הין ו רת ואחד, אחד  ל  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

 ל ה "ס למד איל ע"ל.כר חב רה, ה מדים ל – ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָ

ע ל רצנם , מתאחדים  מפים  ת ה להםאחד ה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

נכל וכ הזה"ק , ל  מד סימיל לם  לע ת ת  בע ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

לאלפים  י עיהזהר הביא ברי   נ ויתקיים  כ"ב), ס ' (רק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאלף" יהיה  לר"ה טן להחב י כל – מה  רנד אפיל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

 הזה "ק, ל ם  רים)יעץלאהאלף, ה (ערוכ תב: ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הע ית מצוה וכל רים תפה ר ים  לתרה טבת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָמעלת

וח בי ה' יראי עם  להתח ר אדם לכל ראי  ן  י  ה ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָרים ,

ע"ה לה וד  מאמר לקיים  מ(ס "ג קי"ט  אני(הילים "חבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ע"ל. ."ירא אר  ְְֲֵֶַַָלכל

5 שאלה

י ב  הר "י  ז ה"ק מד מי  ל  הרב ל  פרים  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראינ

הה? הפלא הבר מין ,ְְִִִֶֶַַַַָָָאצל

הר"י א מד "אתעטר" הארא לן ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָאמרים
יננ ֵֵֵַוב

רי  דה המקבל אזלאיתב לאברהם  זקנ זיע"א ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

הרבהחיד "א המקבל גלאנטים  ספראברהם "ארזי "ע, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

ה הח ה " נא"על ע "ב)"ארא קכ"ג ף מטים ,(פרת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ

ר "י פטר  אחר הם  עד  אפיל : קד לן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָוזה

, ינינ אתעטמ" הארא, דברי עסקים אנ זמן אל ר" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

וון , וב  ,רא עטר תיו  מל מער מע ן  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻרי

לעת רא י  ן על  , מ דלה מחה   י האם ְְֲִִִֵֵַַַָָָעכל"ק.

מצוה. הר "יסעדת  זכת ותל  יב אר וודאי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

 ת ועה תפ .תקל ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

בני בספרו זי "ע  מדינוב אלימלך צבי  רבי הצה "ק וכתב
ב')יששכר אות ב ' מאמר סיון חודש  לאמור(מאמרי הה"ר מן וז"ל:
אב)במדרש כ"ח לפגוע(שמו"ר השרת מלאכי  בקשו שעה באותה

משה  של פניו  של  קלסטורין  ההוא  ברוך הקדוש בו עשה במשה,
לא הימנו מתביישים  אתם  אי  הקב"ה  להם אמר לאברהם  דומה
הוא ברוך הקדוש  אמר ביתו  בתוך  ואכלתם אצלו שירדתם  זהו
עלה  ומשה הוי  אברהם, בזכות אלא תורה  לך ניתנה לא  למשה

הה"ר בזכות ההר , מן ה' אליו  ויקרא אלוקים אבינו אל (שאברהם

הה "ר) שיאמרנקרא דעתך  סלקא איך להתבונן הראוי  מן  הנה ,
הנה  ועוד  משה? היה זה הרי  אברהם ? שזהו למלאכים הקב"ה 
שאמר אמרו  כך ואחר  לאברהם  דומה פניו קלסטר  שהיה התחיל

אברהם? בזכות למשה הקב "ה

כשנתנה  נעמי  דהנה בחברתה , מתורצת דחדא לפרש ונראה
זכות כי עמך... תדר  זכותי  חז"ל, דרשו  הגורן וירדת לרות  עצה
מבואר הנה  ממש, קומתה שיעור  כמו והוא  עמה הל נעמי  ָָשל

עצמו, האדם קומת שיעור ממש הוא האדם, של הזכות  לך,
שזכות כיון וכן בביתה... שהיתה הגם  וירדתי  אמרה נעמי  דהנה 
וה ' ממש, אברהם  קומת שם  היה הנה משה, עם  עלה אברהם 
הודיע ולמשה אצלו? שאכלתם  זהו לא אמר, אמת אלוקים
קומת שיעור והוא  עמו , עלה אברהם זכות כי  הענין אמיתת 

הקב"ה א . לנו  נת לא  אלו  לרשב"י  התנאי אמרו  פנחס: פרשת הקדוש תורה .בזוהר תצא ממנו פירוש וזה  דיינו . הרשב"י  את לנו  נת אלא  התורה  את

זוכים שכאשר  הקדושים  מדבריו ומבואר עכ"ל. ממש אברהם 
הולכים ממש ודמותו קומתו ושיעור זכותו , בצדיק ונדבקים
זיע"א הרשב "י בתורת  כשנתדבק  זה ולפי מקום . בכל עימו

תורתי  למדו רש"י ופירש מידותי, שנו אותנו , שצווה (גיטין בפרט 

וכשנקיס "ז ) ע"ה , יוחאי  בר  שמעון רבי  האלוקי  התנא רצון  את  ים
הענינים . בכל ניוושע ובוודאי  מקום, בכל עמנו ילך

6 שאלה 

נקרא דה זהר  ל מד א מי  הקודם  ער אמר  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהרב

ה"ס? ל ה על דע למי  ם זה האם  הארץ, ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעם

נזה וכ – הה דה לימד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלהתאחד
האמיית ְִִִַָָלגאלה

ל  קרא הרה זה"ק  סדת למד א ידמי החת  [לכל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ז ה"ק] ה אלהקריאה מתעב בגלל הארץ , עם ןרח"ל., על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ה ה . ד ה לימ ד  להתאחד להתח ק צריכים לנה 'כ בר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

העלמי " הז הר "מפעל עם י ראל לל להתח ר  רנד  כינְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וע ל מא  כמ על ולקח רוח, מטר ת  ללא  לאת ללא ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹהעבד 

מים לאבינ לח  ה ד ה הכינה הקים  למען ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהחבת

ד ת – למען  ה ה  ה ב לימד יכלל  אחד ל  אחי! ן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֻעל

קרב יראל ע פדת ננפ ד ת למען  ה ד ה  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהכינה

רחמים  ימינ.י"ר א , ְְְֲִֵֵַָָָ

7 שאלה 

?לגאלנ די  הא ר דה מחה ְְְֳֵֵֶַַָָָָָלה 

עא)בהר פא הס ק(וקרא על תב מי, אחד  "וה א ְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

"יבאי א יאמר  לא אחד למראחדוהלא ,רית וה א ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

אחד ת  יראל  בני  ויסלקנ רה   יבנ מי  אין ואז , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

 אמר מ לח)מעליהם  רה אפרי,(ראית עצים  החחב ר  ם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

יז )ל ד רק הם,(הע אם  הוונה , מיא עה לם חלק אבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חיד "א  רח"ל. לאמ תם מסל ה"ה אז לתם  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָחלקים 

זכר) לפרת ר בטן" "חדרי ספר):תב,תה ק ם סת דאחדת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ה אלה , ויסד  יראל מסד יסד  יקרה אבן ע"ל.והיא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אי הר"י רת את למד לנ מחה רית ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָה'
לגאלנ ח די אחד לב ְְְֳֵֵֶֶֶֶָָָָאחד

חי) ב, פ' הירים ההרים(יר על מד ג א זה הה די קל : ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

זה  הה  האלים  לעפר א לצבי  ד די  מה הבעת: על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקץ

ענה  החרים: מן  מציץ הח נת מן מיח  תלנ אחר ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹעמד 

לקל ונצא  א  .ל לכי יפתי רעיתי  ל קמי  לי  ואמר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָדדי

גלתא מן יפקן  א ספרא – רחמים  צדקינ מיח  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָני 

.(זה"ק)רחמי  ְֲֵַַ

8 שאלה 

?לנ א מר זה מה עלם, האדמה  הרעיד ת קרה מה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמ ני 

30 קנטרסים 960 ל חלק  הזהר ספר  את רנ ס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָולזה 

יראל ל כלי ת כה  וכ קפסאת, 32 ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻקנטרסים

וכל עמים . אלפי הזה "ק  ל  את לסם אחד לב אחד  איְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אחד לכל ונחב יח יו, מסם  הלל  עם מצטרף מד  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד 

הזה"ק. ל  סם איל ְְִִֵֶַַָָואחד 

חז"ל ןאמרה לאכלי אא רה ננה  המים!!!לא  ברי (ר"י ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ד') ל"א הדב ' בהר  ,)סב ף ח אכלי(רת מיחד  מה תב  ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָֹֻ

מה רא רחני אר  ל וק עים רמת היה הן  את אכל אר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהן?

האמנה ני הי והם עה, ר נקרא זה ועל עלינה . לחכמה וזכ ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעלה

 רכיה. ולדעת תפנימ  להס ל  ה רה ננה מהז הר ולהם  ראים  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ס דתיה את מדים  לא ננה  ה רה  נתינת ע ר ד יםההח באר  . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

יא) (מט  ויחי רת  ד תב:ה , מל העצם האל ל ח ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

באר רה , ל  יינה  י ראל קתע רי ה א  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיח 

רה ל יינ ה  ה רה נימת  את למד יין(ם.הברים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

.)"ס ד"ימטרה ְִִַָ

 דה זהר   למדנ האלה  ונחי  א ורעי  אחי  ן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָעל

ל אפים:יראל,[32]ל"באחד ת  ה ידי  אחדעל ל א . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הזה"ק ל  חלקים 30   קפסה  לתתק"סיח  [הח לק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ת],(960)חלקים  בע ים כל  אחד ק נטרס [מולמד  ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ימים ] ד ל "בח יחד הם 31 עד את [32]עם מסיימים , אי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

את  יחיו  יסיימ בכ קת, אפ ר וזה  ,דח הזה "ק  ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָל

כ סהזה "ק אחד  חברת לחבריו יח ק אחד ל  ב. – .דח ל ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אי 30ל לחלק  קה],ה ל  לא  זכ תיו [ה לכי  בכ ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

ולרבבת, רמה לאלפים פר ת הזה"ק  ברי   באה [כבר  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הרים"], "מזה מעלת מ דל ע"ב ], יהדים [קכ"ח  ל"ב וכל  ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ

[32][32] לל"ב  לחלק ג. – הזה "ק. ל  את מסיימים ן  עְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ה פילה , אחרי ו ם ,מדר ים ],י עמים  בע [ג' ילמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ה הזה "ק ל את יסיימ  וכ , אי 30 ל צר [7] ְְְִִֶֶַַַַַָָָת

לק ל לזת  ה א לה את להחי ה בר ידינ  ים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָעמים

.0548436784 לפרטים:  רחמים. קרב צדקנ מ יח ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָני

בחינת  ד ה ה הר  ספר  את המס מים  ל יד ע ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהוי 

חדא" בחינת(זה"ק)"ניתא להם עליו לי ה גן "אלף ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הרים" ד)לטי ד , הירים הלת(יר ועמד  ל י  עליהם – , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

י ראל , הרים"לל לטי  הברת"ל  על לטים  והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹ

בב "א. האלה אה  מד  א תם, ְְְִִַַַָָָָממקים

8 שאלה 

?לנ א מר זה מה עלם, האדמה  הרעיד ת קרה מה  ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמ ני 

אמרים: אנ נראים ימים ְְִִִִִָָָבפילת

 ויבין ,על אה  י על , ל  אהוידע י יצר, ל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

 מל יראל אלקי ה ' .א נמה  אר ל ויאמר  ,ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיצר

מ לה ל  ת מלכְַַָָָֹ

ה ביא  ו')אמר  ג' רק ים(חבק  ור ראה ארץ וימדד  "עמד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

."ל ע לם  הליכת  ע לם בע ת  ח עד  הררי צצת עמד"ו" ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

הנהגה  להנהיג ויתערר  ההא העז עמד את המלים: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיר ש

ליה, החה  ל"נ ית ע לם  להם"הליכת הראה  ר "י :  ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הא.  עלם ל מהלכ ֲֶֶֶַָָָל

הדינ ת , כל מה מ ת  נ פלים  יטים  ,מתה העלם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָל

אדמה  רעידת  היה בע  לפני  ים , ילד  מה ידע אינ  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָואי

בליל בסין , ם אדמה רעידת היה והב ע זילנד ,  ני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָנראה

עלם ,  הי י תר  הת ין  י ן אדמה רעידת היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָיי

וגם מקמ ונ ר וזז  הזעזע העלם  וכל  ריכטר , ם 9ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

אטמים רים מאר עה מ הם  סנה  י ועד  ה ה, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהען

ח ים החפץ ברי  וידע פחד , העלם  וכל להת צץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעמדים 

ה לימה, לגאלה תנ א להכין י ראל, עם  את לערר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהל

די  אהוה ל י יצר, ל ויבין , על אה  י על, ל "וידע ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

 מל יראל אלקי ה ' .א נמה  אר ל ויאמר  ,ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיצר
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. י ע ואכח  הא, רי קד א קמי  ריאזמן וקדא  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

מי לי קרי  .ה א ְִֵֵֵָ

"סיני" נקרא יחאי ן מען ורי ינר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַמה

הר תב  מ "סיני ", קרא ינר צ"ח:למ ה ף ג' (חלק  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

מהימנא) קמירעיא קאים  מאן ואמרי ואמראין אין ה  חד : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וכן "סיני "סיני . יחאי ן מען  לרי  זהר .קרא (ן תני  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

ס "ג :) ף ַכ "ב

מ ח רה , ארי  נקרא, ל סיני  סיני  יחד: נ ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻנ יר 

תרה  רא צא  מע ן  ר י לחי , ה ואמרם  יחאי . ר  ננאד , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ציקאי : מען רי לחי , ה ואמר ם  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹי חאי:

3 שאלה 

זיע"א חי אי הן  סד היר  את עכו  רנ ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאנחנ

יבאר האדמ"ר  בד אלי " לנ מגן  רת" אמרים ם  בהמְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

?לנ מגן  אי ֵֵָָָלנ

רענתמ מנע יחאי ן מען ורי ינר ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻֻה
העלם ִָָמן

ע לם . מבא הרענ ת העביר  איתא  ינ ר מה ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻעל

ג) א, רה ואמר(וקרא כתיב  רץ, עמד  מה עליו נאמר וכן , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

רץ. עמד  חיר מה ללי  ב)להמידם ו, רה  וכן(אסר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

איה מה רי על יגין  נ ר  עלמא הוה לא הר : ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאיתא

מהימנא. ק"ו.)רעיא  ף א' ן(חלק  מען רי על הר  איתא וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אמר: דינאיחאי  איתדן ולא צערא, עלמא יתיב לא חי  ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

מעלה[דלעילא. י נ ולא צער  להע יב לא א']חי חלק (זהר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

רכ "ה .) הטןף קטרג  אחד עם דה זהר  ספר  ועד  . ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

י הח זי"ע הר "י  וראה  העלם , את להחריב ר ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוק ל

 דלה ל ל אמר  מ"ם , המ "ך את וראה  ה יט קר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהם 

ולא העלם , על מגן  עלם מען  רי  ל ואמר רְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

תא מבל  אני לה אה אין אם ל אמר  ללכת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהסים

 ר  ד ה ל ואמר הא , ר דה לפני   הל מ ד  ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָלגמרי ,

העלם על  להגן יכל הרש"י  וודאי ידע לא אה  מה ? ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹהא 

?יללה לְִַ

4 שאלה 

רחמים? לגאלה ונז ה זה"ק ילמד י ראל ל העצה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמה 

יביא ודאי  העלמית החדה ה כנית על נסר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָועכו

ואמן. אמן  ימינ מהרה הלימה האלה את  ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמהר

ה'ה  ו'ההרים ה 'ד ים  ראי'ראל  ים ל ל לים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

הזה"ק, ספר ת הדנמת ינר זי "עהרמח "לדתב ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ספר עצמ יטמין אחד ל ולכן  מיחדהזהרארתיו . הק' ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אחרן]. [ר  תראה  רא   רנדבזהר) קנ"ג ף ג' חלק רעיא (זהר  ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ה אמהימנא  נח"תב  הרמח"ל"יבת ן ולזה הרא. ה ל  מ ני יל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

 ויצמח – ה זרת ל   לית בזה  ז ה "ק  ללמד  יראל ל את צדיק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזי"ע

מהרה . וד קרן צמיחת ר"י)היעת זכ תא ספר .(וען  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

די קצ"ח)חמדתב לל סף מ ' עים וז "ל:(מערכת מצוה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אע  איל כר נטל  אחד  ל פת, אדם ני הרה  תְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻא

לב לעתלה  יראל ית ל נהגים  זה  מעם חרת , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ה"ס  מח קים מכתש"ס לקח  אחד  ל אדם, ני  ה ין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יניהם ק ח חבר ת וכן נה, אחת עם ס ם  ועים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת,

מנית ללמד לסדר נ תנת הין ו רת ואחד, אחד  ל  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

 ל ה "ס למד איל ע"ל.כר חב רה, ה מדים ל – ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָ

ע ל רצנם , מתאחדים  מפים  ת ה להםאחד ה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

נכל וכ הזה"ק , ל  מד סימיל לם  לע ת ת  בע ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

לאלפים  י עיהזהר הביא ברי   נ ויתקיים  כ"ב), ס ' (רק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאלף" יהיה  לר"ה טן להחב י כל – מה  רנד אפיל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

 הזה "ק, ל ם  רים)יעץלאהאלף, ה (ערוכ תב: ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הע ית מצוה וכל רים תפה ר ים  לתרה טבת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָמעלת

וח בי ה' יראי עם  להתח ר אדם לכל ראי  ן  י  ה ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָרים ,

ע"ה לה וד  מאמר לקיים  מ(ס "ג קי"ט  אני(הילים "חבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ע"ל. ."ירא אר  ְְֲֵֶַַָלכל

5 שאלה

י ב  הר "י  ז ה"ק מד מי  ל  הרב ל  פרים  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראינ

הה? הפלא הבר מין ,ְְִִִֶֶַַַַָָָאצל

הר"י א מד "אתעטר" הארא לן ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָאמרים
יננ ֵֵֵַוב

רי  דה המקבל אזלאיתב לאברהם  זקנ זיע"א ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

הרבהחיד "א המקבל גלאנטים  ספראברהם "ארזי "ע, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

ה הח ה " נא"על ע "ב)"ארא קכ"ג ף מטים ,(פרת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ

ר "י פטר  אחר הם  עד  אפיל : קד לן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָוזה

, ינינ אתעטמ" הארא, דברי עסקים אנ זמן אל ר" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

וון , וב  ,רא עטר תיו  מל מער מע ן  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻרי

לעת רא י  ן על  , מ דלה מחה   י האם ְְֲִִִֵֵַַַָָָעכל"ק.

מצוה. הר "יסעדת  זכת ותל  יב אר וודאי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

 ת ועה תפ .תקל ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

בני בספרו זי "ע  מדינוב אלימלך צבי  רבי הצה "ק וכתב
ב')יששכר אות ב ' מאמר סיון חודש  לאמור(מאמרי הה"ר מן וז"ל:
אב)במדרש כ"ח לפגוע(שמו"ר השרת מלאכי  בקשו שעה באותה

משה  של פניו  של  קלסטורין  ההוא  ברוך הקדוש בו עשה במשה,
לא הימנו מתביישים  אתם  אי  הקב"ה  להם אמר לאברהם  דומה
הוא ברוך הקדוש  אמר ביתו  בתוך  ואכלתם אצלו שירדתם  זהו
עלה  ומשה הוי  אברהם, בזכות אלא תורה  לך ניתנה לא  למשה

הה"ר בזכות ההר , מן ה' אליו  ויקרא אלוקים אבינו אל (שאברהם

הה "ר) שיאמרנקרא דעתך  סלקא איך להתבונן הראוי  מן  הנה ,
הנה  ועוד  משה? היה זה הרי  אברהם ? שזהו למלאכים הקב"ה 
שאמר אמרו  כך ואחר  לאברהם  דומה פניו קלסטר  שהיה התחיל

אברהם? בזכות למשה הקב "ה

כשנתנה  נעמי  דהנה בחברתה , מתורצת דחדא לפרש ונראה
זכות כי עמך... תדר  זכותי  חז"ל, דרשו  הגורן וירדת לרות  עצה
מבואר הנה  ממש, קומתה שיעור  כמו והוא  עמה הל נעמי  ָָשל

עצמו, האדם קומת שיעור ממש הוא האדם, של הזכות  לך,
שזכות כיון וכן בביתה... שהיתה הגם  וירדתי  אמרה נעמי  דהנה 
וה ' ממש, אברהם  קומת שם  היה הנה משה, עם  עלה אברהם 
הודיע ולמשה אצלו? שאכלתם  זהו לא אמר, אמת אלוקים
קומת שיעור והוא  עמו , עלה אברהם זכות כי  הענין אמיתת 

הקב"ה א . לנו  נת לא  אלו  לרשב"י  התנאי אמרו  פנחס: פרשת הקדוש תורה .בזוהר תצא ממנו פירוש וזה  דיינו . הרשב"י  את לנו  נת אלא  התורה  את

זוכים שכאשר  הקדושים  מדבריו ומבואר עכ"ל. ממש אברהם 
הולכים ממש ודמותו קומתו ושיעור זכותו , בצדיק ונדבקים
זיע"א הרשב "י בתורת  כשנתדבק  זה ולפי מקום . בכל עימו

תורתי  למדו רש"י ופירש מידותי, שנו אותנו , שצווה (גיטין בפרט 

וכשנקיס "ז ) ע"ה , יוחאי  בר  שמעון רבי  האלוקי  התנא רצון  את  ים
הענינים . בכל ניוושע ובוודאי  מקום, בכל עמנו ילך

6 שאלה 

נקרא דה זהר  ל מד א מי  הקודם  ער אמר  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהרב

ה"ס? ל ה על דע למי  ם זה האם  הארץ, ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעם

נזה וכ – הה דה לימד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלהתאחד
האמיית ְִִִַָָלגאלה

ל  קרא הרה זה"ק  סדת למד א ידמי החת  [לכל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ז ה"ק] ה אלהקריאה מתעב בגלל הארץ , עם ןרח"ל., על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ה ה . ד ה לימ ד  להתאחד להתח ק צריכים לנה 'כ בר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

העלמי " הז הר "מפעל עם י ראל לל להתח ר  רנד  כינְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וע ל מא  כמ על ולקח רוח, מטר ת  ללא  לאת ללא ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹהעבד 

מים לאבינ לח  ה ד ה הכינה הקים  למען ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהחבת

ד ת – למען  ה ה  ה ב לימד יכלל  אחד ל  אחי! ן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֻעל

קרב יראל ע פדת ננפ ד ת למען  ה ד ה  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהכינה

רחמים  ימינ.י"ר א , ְְְֲִֵֵַָָָ

7 שאלה 

?לגאלנ די  הא ר דה מחה ְְְֳֵֵֶַַָָָָָלה 

עא)בהר פא הס ק(וקרא על תב מי, אחד  "וה א ְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

"יבאי א יאמר  לא אחד למראחדוהלא ,רית וה א ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

אחד ת  יראל  בני  ויסלקנ רה   יבנ מי  אין ואז , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

 אמר מ לח)מעליהם  רה אפרי,(ראית עצים  החחב ר  ם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

יז )ל ד רק הם,(הע אם  הוונה , מיא עה לם חלק אבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חיד "א  רח"ל. לאמ תם מסל ה"ה אז לתם  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָחלקים 

זכר) לפרת ר בטן" "חדרי ספר):תב,תה ק ם סת דאחדת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ה אלה , ויסד  יראל מסד יסד  יקרה אבן ע"ל.והיא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אי הר"י רת את למד לנ מחה רית ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָה'
לגאלנ ח די אחד לב ְְְֳֵֵֶֶֶֶָָָָאחד

חי) ב, פ' הירים ההרים(יר על מד ג א זה הה די קל : ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

זה  הה  האלים  לעפר א לצבי  ד די  מה הבעת: על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקץ

ענה  החרים: מן  מציץ הח נת מן מיח  תלנ אחר ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹעמד 

לקל ונצא  א  .ל לכי יפתי רעיתי  ל קמי  לי  ואמר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָדדי

גלתא מן יפקן  א ספרא – רחמים  צדקינ מיח  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָני 

.(זה"ק)רחמי  ְֲֵַַ

8 שאלה 

?לנ א מר זה מה עלם, האדמה  הרעיד ת קרה מה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמ ני 

30 קנטרסים 960 ל חלק  הזהר ספר  את רנ ס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָולזה 

יראל ל כלי ת כה  וכ קפסאת, 32 ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻקנטרסים

וכל עמים . אלפי הזה "ק  ל  את לסם אחד לב אחד  איְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אחד לכל ונחב יח יו, מסם  הלל  עם מצטרף מד  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד 

הזה"ק. ל  סם איל ְְִִֵֶַַָָואחד 

חז"ל ןאמרה לאכלי אא רה ננה  המים!!!לא  ברי (ר"י ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ד') ל"א הדב ' בהר  ,)סב ף ח אכלי(רת מיחד  מה תב  ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָֹֻ

מה רא רחני אר  ל וק עים רמת היה הן  את אכל אר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהן?

האמנה ני הי והם עה, ר נקרא זה ועל עלינה . לחכמה וזכ ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעלה

 רכיה. ולדעת תפנימ  להס ל  ה רה ננה מהז הר ולהם  ראים  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ס דתיה את מדים  לא ננה  ה רה  נתינת ע ר ד יםההח באר  . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

יא) (מט  ויחי רת  ד תב:ה , מל העצם האל ל ח ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

באר רה , ל  יינה  י ראל קתע רי ה א  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיח 

רה ל יינ ה  ה רה נימת  את למד יין(ם.הברים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

.)"ס ד"ימטרה ְִִַָ

 דה זהר   למדנ האלה  ונחי  א ורעי  אחי  ן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָעל

ל אפים:יראל,[32]ל"באחד ת  ה ידי  אחדעל ל א . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הזה"ק ל  חלקים 30   קפסה  לתתק"סיח  [הח לק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ת],(960)חלקים  בע ים כל  אחד ק נטרס [מולמד  ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ימים ] ד ל "בח יחד הם 31 עד את [32]עם מסיימים , אי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

את  יחיו  יסיימ בכ קת, אפ ר וזה  ,דח הזה "ק  ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָל

כ סהזה "ק אחד  חברת לחבריו יח ק אחד ל  ב. – .דח ל ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אי 30ל לחלק  קה],ה ל  לא  זכ תיו [ה לכי  בכ ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

ולרבבת, רמה לאלפים פר ת הזה"ק  ברי   באה [כבר  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הרים"], "מזה מעלת מ דל ע"ב ], יהדים [קכ"ח  ל"ב וכל  ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ

[32][32] לל"ב  לחלק ג. – הזה "ק. ל  את מסיימים ן  עְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ה פילה , אחרי ו ם ,מדר ים ],י עמים  בע [ג' ילמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ה הזה "ק ל את יסיימ  וכ , אי 30 ל צר [7] ְְְִִֶֶַַַַַָָָת

לק ל לזת  ה א לה את להחי ה בר ידינ  ים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָעמים

.0548436784 לפרטים:  רחמים. קרב צדקנ מ יח ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָני

בחינת  ד ה ה הר  ספר  את המס מים  ל יד ע ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהוי 

חדא" בחינת(זה"ק)"ניתא להם עליו לי ה גן "אלף ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הרים" ד)לטי ד , הירים הלת(יר ועמד  ל י  עליהם – , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

י ראל , הרים"לל לטי  הברת"ל  על לטים  והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹ

בב "א. האלה אה  מד  א תם, ְְְִִַַַָָָָממקים

8 שאלה 

?לנ א מר זה מה עלם, האדמה  הרעיד ת קרה מה  ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמ ני 

אמרים: אנ נראים ימים ְְִִִִִָָָבפילת

 ויבין ,על אה  י על , ל  אהוידע י יצר, ל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

 מל יראל אלקי ה ' .א נמה  אר ל ויאמר  ,ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיצר

מ לה ל  ת מלכְַַָָָֹ

ה ביא  ו')אמר  ג' רק ים(חבק  ור ראה ארץ וימדד  "עמד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

."ל ע לם  הליכת  ע לם בע ת  ח עד  הררי צצת עמד"ו" ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

הנהגה  להנהיג ויתערר  ההא העז עמד את המלים: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיר ש

ליה, החה  ל"נ ית ע לם  להם"הליכת הראה  ר "י :  ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הא.  עלם ל מהלכ ֲֶֶֶַָָָל

הדינ ת , כל מה מ ת  נ פלים  יטים  ,מתה העלם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָל

אדמה  רעידת  היה בע  לפני  ים , ילד  מה ידע אינ  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָואי

בליל בסין , ם אדמה רעידת היה והב ע זילנד ,  ני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָנראה

עלם ,  הי י תר  הת ין  י ן אדמה רעידת היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָיי

וגם מקמ ונ ר וזז  הזעזע העלם  וכל  ריכטר , ם 9ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

אטמים רים מאר עה מ הם  סנה  י ועד  ה ה, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהען

ח ים החפץ ברי  וידע פחד , העלם  וכל להת צץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעמדים 

ה לימה, לגאלה תנ א להכין י ראל, עם  את לערר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהל

די  אהוה ל י יצר, ל ויבין , על אה  י על, ל "וידע ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

 מל יראל אלקי ה ' .א נמה  אר ל ויאמר  ,ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיצר
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מ לה". ל תמלכ רה מה  מענ נראה מ עה  ְְְֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וכל רח "ל. נפת  5  נרצח  דק ת ליל איתמר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיב

תב  מה לדעת  מכרחים  צריכים   א דמע, עין וכל יזע ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻלב

. על הדה ְַַַָָָרה

:דה הח ים  אר יא)תב ס ק מט  רק  ויחי על(פרת ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

עירה  ל פן "אסרי לבה ס ק : ין ס   אתנ ני  בולרקה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

היה  הם  עזר  הב' א לה  כנגד וזל"ק : סתה", ענבים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹבדם

כתיב ה' י רק אר עת ירש ולרקה, אמר: ימינזכריה) ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ח') ...י' ואקצם, להם  לאארקה  ה ם עזר  לבא לעתיד אבל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

להם תתן  א  קט ה א ד לה אה  מהאת [וכניעםיניח  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

מצרים ] את ער   מ א מר,וינערם  אתנ,והא יר שני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַ

אתנ.מבד  ני  ם אא עירה , ְְֲִִִֶַַָֹ

אחרן אל והא ראן אל הא ְֲִֵֵֶַֹמה

 דה הזהר ברי ידע הלא י  ... תב  בהמ(קכ (מת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ויב  תנא יגאל  ה א   תינ אב את גאל אר האל ה א מה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי

כתיב  לגבלם ט)נים א ר"ת (קהת היה , ה'א 'היה מ'ה  ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ

היח"מה " מל הלא  אמרך זה בר  עיני יקה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

 עצמ וד א מרים   וי ע"ה, לה וד  ל רעמ יהדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמבט

כתיב היח כד)מל לז עליהם ,(יחזקאל מל וד  ועבי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מבט הא מה, הא אמרים אנ  היא ן ואם  , מעמְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מי"בלוי... ללה  היא ע"ה  מה נמת חינת י לדעת  ל  י ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ל בט וענף ע"ה, ענפים הי רא הס' ל  י יראל , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָבטי

ה א מ ה  ולויוד וכהן מל היה מד ר  ארץ   מצא ולזה , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

קדה, הענפים  ל לל  היה וג ר , וחכם  לעתידונביא  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻ

 מל עצמ ה א מ ה , ה לכת ר עלם תג ה  ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלבא 

וילה . ין וה א וד, וה א ְְְִִִִַַָָֹה יח,

עסק חינת הא ,מ ילה המצה, לה ל חְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֻ
רה ל יינה יראל קתע ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהרה

ין ז"לס אמרם  ר על ית אר  'תוגר חד (זהר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

היהראית)  צרי העצם ה אל  ילה   רביעית לת י ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

רמז  ולזה מא, יתעב  זה  וזלת ה רה, עסק מצות יראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיד 

ס מרא,' שוגיר,מ ילה  המצה , ל ה ל חכ י  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻ

רה ל  יינה יראל  קתע הרה  עסק חינת ועיןהא , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

 ר ב')מה ה יןפס ק (שהש"ר ית אל יהביאני  ואמר  , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אליו  נכן ללכת, י הא לב יהיה תאמצעְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

מר וא ...בענביםלל ל מרבדם נתכוון  'יגיע וג אם י ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ה אלה היה  רה ,  נ אין ירש יין , יצא ולא האלה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹזמן 

ליראל הא ת יצירן  אר  ה לת ותקף על ,אמצעת  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ז"ל צז:)אמרם יהיה(סנהדרין ולא החם ץ  יע י ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

וה א ,'וכ ה ן  קה  מל להם יעמיד  לג אלם זכת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיראל

ענבים, בדם מרה א כיז הרין אמצע ת  פתי  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

חינת אמצעת  יתברר דר הד ה ניצצי  ררְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוית

נאה  לי  מלאכ וז נאה מלאכ  אא ואמרהרה , ... ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ה אלה...סתה היה  אם ין יהיה  דל  הפר י זה  והכוונה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לאם  עלין, מלכ ת ג י ילה  אז  והצוה , הרה  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמצעת

עני בחינת יהיה  יראל היה אר ה קמה  אמצעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה

ט')וג 'ורכב  ט' :(זכריה  ְְְְֵַָ

9 שאלה 

לקיים וצרי עלמי רדי אן  אנ ליט "א האדמ "ר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָבד

להתריע? לזעק צרי הכי מה על כיח , הכח  ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָֹמצות

ה' עבד מה מת אחרי ֲִֵֶֶֶַַֹויהי

מרה מ כת א')ואיתא ט"ז  רב:(ף אמר  יהדה רב אמר ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

עדן  לגן ינר מה פטר מיעה  אל ליהע ל אמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

אחת עה  הנחתי לם  רי , ל אמר ,ל  ספקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל

נן ן יהע   רתמ י  תב  לא אחר, למק ם  ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֻוהלכי

האהל,  מ  ימי לא  ונתכח נער  יה ע ל ח  מד  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ

 ועמד ספקת, מאת בע  ל  לדונ הלכת, מאת ל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹמ

,להרג י ראל אפרל אי  ל למר ה א ר  ד ה ל ,אמר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

אמר לחמה, וט רדן  ה'ל עבד מה מת אחרי גויהי  ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.'וג ה ' ְֶַֹואמר

ו ת גזרת וחמ רין קלין מאת בע אלף נא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמתניתין

הא ר י אמר מה  ל אבל ימי   ח נ ס פרים  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹודקקי 

אמר לל מ קנז ן  עתניאל החזירן ן י  על ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאף

לב. אחי קנז, ן  עתניאל דלְְְְִִִֵֵֶַַַָָָו

יכלים אנחנ "ואין : ד ח רא מ סף תפת אמרים  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹאנ

קרא דוה הד ל  ית חירת בית תינבח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלעת

עליו .  מ"מק חה  ה ד  הי "דמני  ל ה' "הד" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ה ין , דיקת י"ב  על מרז "יד" חיטה, הלכת  ה' על  ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻֻמר ז

למ ה, ועפר למעלה עפר ים  ע "ב)וב' ז ' ף רי(יצה  אמר  , ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻ

למעלה  ועפר  למ ה עפר ן  צרי החט רב אמר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָזירא

בעפר אלא  נאמר לא עפר  עפר  הוכ  מ את פו ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאמר

מה  וע ן למעלה, ועפר למה עפר ן   צרי ה חט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמלד

מכת דאיתא מה על צדק" "זבחי  ספר תב  כמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאפרים ,

א')מרה  ט"ז  אלפים(ף ג '  חנ מה ל אבל ימי  : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

מני , תכח נ אלפים  מג' ן ם  הם וניקר חיטה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהלכת ,

חז"ל מצאים אנ לכן הלכת ספיקי  הרה  ל הם  י ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָזה 

אמר לכן .א ענינים  אלת הרה  ל ה דובשו"ת  ,מ ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

, א הלכ ת על  עבר ידי מקד על ינתלחה  ועל  . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הם  ח מההלכת  תב, צדק" "זבחי  הפר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָברי 

וניק ר עלחיטה  תבת אלת הר ה   ל  י ולכן , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

ן יה ע [את  ת א להר ג  רצ לה  לפר אפר ,א ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהלכת 

להיר רצה ולא  וניקר חיטה על ת א אל מ ני  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹנן],

ן על נילהם , תאוה בר תב מ , ת א להרג  רצ ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מ ה אל   צעק רי ראל יאכיל מיתהדמי מת  ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רח"ל. ְַָָֻמה 

הקדושב . הזוהר  ע"א )דברי רל"ח אמר(ויחי  יוסי רבי עירה",  פל מל "אסרי  זה  ְִִֶֶַֹֹ
, העמי חילות על למשול שעתיד העמי,המשיח על הממוני מעלה שרי ועל

המשיח מל ועתיד להתחזק, האומות של הכוח  שה ומזלות, כוכבי עובדי
. עליה להתגבר

ממאכלות ג .  ומציל ישראל את מוכיח  משה  נשמת  הדור דהצדיק לרמז  יש
ה'",אסורות עבד  מה מ ת אחרי "ויהי מיד– המוכיח הצדיק נסתלק כאשר  ְֲִֵֶֶֶַַֹ

רב  כל של  תפקידו  וזהו וניקור. שחיטה הלכות  יודעי ולא  נכשלי ושלו חס

 זע " הפסוק על  טוב  ש הבעל שאמר כמו זה על ולהוכיח  לצוות ְַַבישראל 
"י ד א אר י"ב)צעד ג' עירובי (חבקוק זביחה תיבות ראשי  "בזע , ְְִִֶַַָָ

שבעה  לגרש רש "י ופירש ,"אר "תצעד   הדברי אלו בתיקו כלומר מקוואות,
וביאר "יחמ את ליע ע ליע "יצאת י"ג: פסוק אחריו כתוב ומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאומות ,
יושיעהו, וה ' ה', מלחמות וילח המשיח  המלח יתגלה  אז  כי : ש המלבי

המשיח.  מל ויושיע יצלח תיכ זאת יתקנו שכאשר מכא  לומדי עכ "ל.
בשר"ד . יאכילנו  "מי בספר  באריכות יצחק(8)ראה תולדות  ספר י , פרק  (במדבר 

"זה  ימטר ה אמח "ה" "מחה י זי"ע החיד "א   ר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹכבר

טן")המן" "חדרי ספר),תלמח רצה המן  לרמז  י זה לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

י ראל עם  את האכיל  העדה  ידי  על י ראל עם  ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

לא מ טים פרת  הזה "ק ברי  וכד ע  אס רת, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹמאכל ת 

י חלב, ר אכל הרע בכדנר  ,א חלב  די  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָתבל

את להחריב הח נברא יחד חלב  ר ל כח  רק ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹידע

נע ה  לבד  הלחן י הזה"ק  ואמר  רח "ל, קה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻית

אחרא. לסטרא ְְְֲִֶַָָָָמרבה

הרים ימי  לקלת והכנה הרים חג  לפני בע עת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָאנחנ

הרים? חג תנ א מלד מה לדעת צריכים ְְְִִִִֵַַַַַַַָָהדים .

ח ין מכת  חז"ל ב')אמר קלט מין:(ף ה רה מן  ,מ ה  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

"ם ר ",האמר: מיןהא ה רה  מן "המןהמן  אמר : , ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אסיר", הסר "ואנכי  אמר : מין, הרה מן אסר  ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעץ",

"מירא מתר מינן רר" "מר כתיב: מין הרה מן ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָמר כי 

מ וכיא גימטרא ם  ה א  ם  :ר בר "י   ." ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ

ח י ימי  הי וכ נה, וערים  מאה ימיו  והי ם, כתיב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמה,

מין ימיו: וכן הלדים מן מה, ם לבא  עתיד למר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה,

 אסר למעה העץ: על יתלה   העץ המן  המן: למעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

צרת המצא נים  הסר  יהיה אס ר ימי  אסיר , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהסר

רא לי קרי   ר ר  מר מרכי : לגדת   מ ין ורעת: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻרת

 נקרא [היקים  הדלה: נסת ואנ י ל יקים  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלבמים

חז"ל ברי  את הביא  שי, אמרי  ספר  והדים ]. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמים

מיןהאלים : הרה  מן העניןהמן  הרה כל מר מז היכן  ? ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

פס ק  מרמז  ה א  יבה  ועל המן? ארל העץ  "המן  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

"אכל  מ אכל לבל י לצוויתי השייכת מה ו אל: . ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

מבאר :  המן ?. ל לענין ראית פר ת ר אים הסק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נהיה ה א , האלקת צלם את מאד ה די אי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלפעמים

נבע  מהיכן אחיו , את להכחיד מכן  הא  די עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחת 

ה א ר, אכלים אין מ רה  זה  יה די? אצל  ז ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחתה

וה ם  ם, נהיה  האכל  תב הרמ"ם פי ה ב , את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטמטם

י יהדי, ל"הן" תא פה ה א עד  תא מ מטם לב ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָזרם 

,"מ אכל לבלי יתיש"צ בר אכל  עצתה א היה וזה ע"כ. ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ

 מ ח"ו, עליהם  ללט  כל די  מאכלת להכילם ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהמן

חלב  ר הייתה העד ת ל בל מל נבכדנאר ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעה

ר עם  ב תז גבינה  ראי ב"ג ,לה תבג  ג 'בינה(וזה די)ב'ר , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הטרא ל ה מא  ר  ללחן  רמז לה לחן לחנ ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻֻלהית

א חלב די  סד  למעלה להאחיז רחאחרא,  מ , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יתהז הר את  להחריב לחיצנים אחיזה ולגרם  למעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

לזת די  ה אכלת ענין  את לתן מכרחים  ולזה ,קְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה

רת  דה הר  [מבאר  בב "א. ק ה ית ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹלבנין

וע "ב)מטים ע"א קכ"ה אינ )ף אכל אכל מ אן ר אים  . ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָ

לרעה  רם המןט ר  ארר אמרים  ולכן  י תר. הדלה ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

מאכלת י ראל ני  את האכיל הא כי  לאדי   ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאר 

גזירת היהדים  על  לגזר הח  את  ל היה  ידי  ועל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹאסר ת ,

י"ב)קת  .(מג ה  ְִָָ

ת ואל תאכל ואל היהדים ל את נס ְְְְְְִִֵֶַַַָֹל
ימים ְִֶָֹלת

"ח  תר"ע)וכתב סי' הגזירהוזל"ק,(או"ח עיקר היתה  רים ְְְְִִֵַַַַָָָָ

את  לאד  להר ג  עליהם נגזר  ן על  ,דתע מ הנ ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלפי 

ל מה ומחה איסר ל תיה  מאכילה  הנ ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהפים

"ל יאיסר אסר: אמרה  מ נפ תם עי בה  עכ , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ימים". לת ת ואל  תאכל ואל היה דים  ל את ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹנס

ה ס. עיקר את לזר טב וים למה  קבעם ולכןלפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מגזירתאמרים  לנ היה דים תזכ י ה ה די מרכי ר ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

מאכל ת   לי לא ה דים והזהיר נזהר  הא המן , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹל

תאכל לא אסר למר ל ה ער יב  הא ולזה  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאסר ת,

ר אינ לה הראכל די זרענים, רק אכלה חז"ל   ואמר . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ניצלמאכלת.  אס רת מאכלת מר זה זכת ורק ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָ

לא ר  אינ אכל ם "יהדי", להם  קרא ולכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהיהדים ,

לפיהם . ְְִִֶַנכנס

כט) העול .פסוק מהאומות שהוא שיתרו , הפו  שהעול לומר ,הנוני הפיכת
וישראל  , עמה שיל ממנו  בקשו  שישראל עד כ וכל  כשר, יהודי ונעשה נתגייר
 ואומרי  בוכי תאוה   ומתאוי ה ', באזני רע  מתאונני ויעקב יצחק   אברה בני
ה', מהר ויסעו וג מאד, רבה  מכה  בע  וי בע חרה  ה ' וא בשר, יאכילנו מי
שיאמרו , הש יראת לעני והוא  לעיני לנו והיית שכתוב וזה פורעניות שלש וה

ויעקב . יצחק   אברה בני אנחנו שכ וכל ה ' את ירא גר שהוא יתרו ישראל
שלוה. המהות שהוא כלומר בשר, הוא  משה  גימטריה  "בשג" רמז: כא יש

. המאכלי כשרות הבשר, עני את  לתק זה 
אסתרו. במדרש כמבואר ,העליו פועל  ומשה הפועלי ה ואסתר  שמרדכי

ע"ב)רבה  צ"ב ב"ק הגר"א  בש  יוס ענ).
רז . עני על   צ  עמי ב' הה תיו  פ"ז  סימ י"ד ה ר"א תב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ

הה]. ה הר את ְֶֶַַַָָֹחלב
אצלה ח. נחשב וזה  בחלב, בשר  אוכלי שבשכנותינו שהישמעאלי וידוע

 כ ועל רח"ל , להרע  כוח את  לה שנות מה  זה  לא   א יודע ומי . למטעמי
"וגבר הקדושה כח  להגביר כדי  המאכלי בטהרת מאוד להתחזק עלינו מוטל 

ישראל".
ארט. ספר תב אסרת : מאכלת האכל  על  ה בר חט  הענ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויד ע

יקי י"ט)צ קד ):רק   ל וזה , ל ע  מאכלי מדקק היה א מי  י ע  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
א א  רה מפר אר אינ ואפ להר, אר י להבחי נזהר היה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהה
 טנ על מ ה הבר חט על הממ ה א ת מ אחר ענ ז "ל.  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמחכמינ
על   ת א כימה ואז רנא, וי צא נבקעת  רס עד ,וא רזל ל רביטְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

הצאת  מה לע  ל מרי וא ,תא  י מ הה ניו ימ ילנוי  מרנ י  ה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מד ל נ .הה   א עד חמר, ע ה א חלב ר אר בפרט ,כוותי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

מעלז  רקח  אהר רי האלקי הרה "ק   מעי מה  רה אמרי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹכבר
אסרת  מאכל ת  אכל ידי על א ימ"ש ה רמני הר ע ל  ח ל י ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזי"ע:
א מני מה נגד  מה והיה ה רמני, עמלק נלד מה י ק חטי היְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
עמלק ל  ר הא בר העל  ל החרב את  ה חיז דבעי,  יני ה חיז ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה

רח"ל . דייה מיליני לחט כח היה  זה  ידי ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹועל

קראקא עיר   טרפת נבלת  ני ערת די יה אלפי ערת  יל הכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ
נטע  נת רי המקל ד ה אה עמת" "מגה על  דה הרב ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהיה
 אה תקפת  התרח מסעיר מארע  קראקא  י ית אב  זצוק"ל  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹירא
על  ד ה והרב זצ "ל, עמת" "מגה על  זצ"ל ירא נטע נת ר' ְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻה יק

בה . לה עלי  דל   נת עמת" ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ"מגה 

מני י. הא ה ה  לע האד בל מה ל א. הזוה "ק: ברי  ראינ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכה
אסרת מאכלת נזהר מ"ב)א  ח"ג  ד ה ה דה (זהר מרת יצא ב. . ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ
אחרא הטרא לרת מ"ב)ונכנס   ח"ג ד ה י (זהר  לנפ ואי לה אי  ג. . ְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

דה י מגעל , אד מיתת לאחר תא ודני לל  יהח צרר קית ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
ה א לבע הה  לע  על הא ר( מ"א  ח"ג ד ה נפ(זהר  מדק ד. . ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

עליו  רה  ה מאה ורח , חור נפ וגעל אחרא   טרא ח"ג  ד ה (זהר  ְְְְְְֳִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

רעהמ"ב) חה  ני נעה ה. קכ"ה).  ח"ב ד ה ו .(זהר הדה. מר ת יצא ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ
אחרא  הטרא לר ת מ"ב)ונכנס    ח"ג ד ה י (זהר   לנפ ואי  לה אי ז. . ְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

דה י מגעל , אד מיתת לאחר תא ודני לל  יהח צרר קית ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
הא   לבע הה  לע  על ה א  ר( מ"א  ח"ג  ד ה נפ(זהר  מדק ח. . ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

עליו  רה  ה מאה ורח , חור נפ וגעל אחרא   טרא ח"ג  ד ה (זהר  ְְְְְְֳִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

.מ"ב)
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מ לה". ל תמלכ רה מה  מענ נראה מ עה  ְְְֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וכל רח "ל. נפת  5  נרצח  דק ת ליל איתמר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיב

תב  מה לדעת  מכרחים  צריכים   א דמע, עין וכל יזע ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻלב

. על הדה ְַַַָָָרה

:דה הח ים  אר יא)תב ס ק מט  רק  ויחי על(פרת ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

עירה  ל פן "אסרי לבה ס ק : ין ס   אתנ ני  בולרקה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

היה  הם  עזר  הב' א לה  כנגד וזל"ק : סתה", ענבים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹבדם

כתיב ה' י רק אר עת ירש ולרקה, אמר: ימינזכריה) ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ח') ...י' ואקצם, להם  לאארקה  ה ם עזר  לבא לעתיד אבל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

להם תתן  א  קט ה א ד לה אה  מהאת [וכניעםיניח  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

מצרים ] את ער   מ א מר,וינערם  אתנ,והא יר שני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַ

אתנ.מבד  ני  ם אא עירה , ְְֲִִִֶַַָֹ

אחרן אל והא ראן אל הא ְֲִֵֵֶַֹמה

 דה הזהר ברי ידע הלא י  ... תב  בהמ(קכ (מת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ויב  תנא יגאל  ה א   תינ אב את גאל אר האל ה א מה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי

כתיב  לגבלם ט)נים א ר"ת (קהת היה , ה'א 'היה מ'ה  ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ

היח"מה " מל הלא  אמרך זה בר  עיני יקה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

 עצמ וד א מרים   וי ע"ה, לה וד  ל רעמ יהדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמבט

כתיב היח כד)מל לז עליהם ,(יחזקאל מל וד  ועבי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מבט הא מה, הא אמרים אנ  היא ן ואם  , מעמְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מי"בלוי... ללה  היא ע"ה  מה נמת חינת י לדעת  ל  י ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ל בט וענף ע"ה, ענפים הי רא הס' ל  י יראל , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָבטי

ה א מ ה  ולויוד וכהן מל היה מד ר  ארץ   מצא ולזה , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

קדה, הענפים  ל לל  היה וג ר , וחכם  לעתידונביא  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻ

 מל עצמ ה א מ ה , ה לכת ר עלם תג ה  ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלבא 

וילה . ין וה א וד, וה א ְְְִִִִַַָָֹה יח,

עסק חינת הא ,מ ילה המצה, לה ל חְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֻ
רה ל יינה יראל קתע ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהרה

ין ז"לס אמרם  ר על ית אר  'תוגר חד (זהר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

היהראית)  צרי העצם ה אל  ילה   רביעית לת י ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

רמז  ולזה מא, יתעב  זה  וזלת ה רה, עסק מצות יראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיד 

ס מרא,' שוגיר,מ ילה  המצה , ל ה ל חכ י  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻ

רה ל  יינה יראל  קתע הרה  עסק חינת ועיןהא , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

 ר ב')מה ה יןפס ק (שהש"ר ית אל יהביאני  ואמר  , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אליו  נכן ללכת, י הא לב יהיה תאמצעְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

מר וא ...בענביםלל ל מרבדם נתכוון  'יגיע וג אם י ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ה אלה היה  רה ,  נ אין ירש יין , יצא ולא האלה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹזמן 

ליראל הא ת יצירן  אר  ה לת ותקף על ,אמצעת  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ז"ל צז:)אמרם יהיה(סנהדרין ולא החם ץ  יע י ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

וה א ,'וכ ה ן  קה  מל להם יעמיד  לג אלם זכת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיראל

ענבים, בדם מרה א כיז הרין אמצע ת  פתי  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

חינת אמצעת  יתברר דר הד ה ניצצי  ררְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוית

נאה  לי  מלאכ וז נאה מלאכ  אא ואמרהרה , ... ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ה אלה...סתה היה  אם ין יהיה  דל  הפר י זה  והכוונה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לאם  עלין, מלכ ת ג י ילה  אז  והצוה , הרה  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמצעת

עני בחינת יהיה  יראל היה אר ה קמה  אמצעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה

ט')וג 'ורכב  ט' :(זכריה  ְְְְֵַָ

9 שאלה 

לקיים וצרי עלמי רדי אן  אנ ליט "א האדמ "ר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָבד

להתריע? לזעק צרי הכי מה על כיח , הכח  ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָֹמצות

ה' עבד מה מת אחרי ֲִֵֶֶֶַַֹויהי

מרה מ כת א')ואיתא ט"ז  רב:(ף אמר  יהדה רב אמר ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

עדן  לגן ינר מה פטר מיעה  אל ליהע ל אמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

אחת עה  הנחתי לם  רי , ל אמר ,ל  ספקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל

נן ן יהע   רתמ י  תב  לא אחר, למק ם  ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֻוהלכי

האהל,  מ  ימי לא  ונתכח נער  יה ע ל ח  מד  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ

 ועמד ספקת, מאת בע  ל  לדונ הלכת, מאת ל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹמ

,להרג י ראל אפרל אי  ל למר ה א ר  ד ה ל ,אמר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

אמר לחמה, וט רדן  ה'ל עבד מה מת אחרי גויהי  ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.'וג ה ' ְֶַֹואמר

ו ת גזרת וחמ רין קלין מאת בע אלף נא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמתניתין

הא ר י אמר מה  ל אבל ימי   ח נ ס פרים  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹודקקי 

אמר לל מ קנז ן  עתניאל החזירן ן י  על ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאף

לב. אחי קנז, ן  עתניאל דלְְְְִִִֵֵֶַַַָָָו

יכלים אנחנ "ואין : ד ח רא מ סף תפת אמרים  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹאנ

קרא דוה הד ל  ית חירת בית תינבח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלעת

עליו .  מ"מק חה  ה ד  הי "דמני  ל ה' "הד" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ה ין , דיקת י"ב  על מרז "יד" חיטה, הלכת  ה' על  ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻֻמר ז

למ ה, ועפר למעלה עפר ים  ע "ב)וב' ז ' ף רי(יצה  אמר  , ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻ

למעלה  ועפר  למ ה עפר ן  צרי החט רב אמר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָזירא

בעפר אלא  נאמר לא עפר  עפר  הוכ  מ את פו ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאמר

מה  וע ן למעלה, ועפר למה עפר ן   צרי ה חט ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמלד

מכת דאיתא מה על צדק" "זבחי  ספר תב  כמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאפרים ,

א')מרה  ט"ז  אלפים(ף ג '  חנ מה ל אבל ימי  : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

מני , תכח נ אלפים  מג' ן ם  הם וניקר חיטה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהלכת ,

חז"ל מצאים אנ לכן הלכת ספיקי  הרה  ל הם  י ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָזה 

אמר לכן .א ענינים  אלת הרה  ל ה דובשו"ת  ,מ ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

, א הלכ ת על  עבר ידי מקד על ינתלחה  ועל  . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הם  ח מההלכת  תב, צדק" "זבחי  הפר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָברי 

וניק ר עלחיטה  תבת אלת הר ה   ל  י ולכן , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

ן יה ע [את  ת א להר ג  רצ לה  לפר אפר ,א ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהלכת 

להיר רצה ולא  וניקר חיטה על ת א אל מ ני  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹנן],

ן על נילהם , תאוה בר תב מ , ת א להרג  רצ ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מ ה אל   צעק רי ראל יאכיל מיתהדמי מת  ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רח"ל. ְַָָֻמה 

הקדושב . הזוהר  ע"א )דברי רל"ח אמר(ויחי  יוסי רבי עירה",  פל מל "אסרי  זה  ְִִֶֶַֹֹ
, העמי חילות על למשול שעתיד העמי,המשיח על הממוני מעלה שרי ועל

המשיח מל ועתיד להתחזק, האומות של הכוח  שה ומזלות, כוכבי עובדי
. עליה להתגבר

ממאכלות ג .  ומציל ישראל את מוכיח  משה  נשמת  הדור דהצדיק לרמז  יש
ה'",אסורות עבד  מה מ ת אחרי "ויהי מיד– המוכיח הצדיק נסתלק כאשר  ְֲִֵֶֶֶַַֹ

רב  כל של  תפקידו  וזהו וניקור. שחיטה הלכות  יודעי ולא  נכשלי ושלו חס

 זע " הפסוק על  טוב  ש הבעל שאמר כמו זה על ולהוכיח  לצוות ְַַבישראל 
"י ד א אר י"ב)צעד ג' עירובי (חבקוק זביחה תיבות ראשי  "בזע , ְְִִֶַַָָ

שבעה  לגרש רש "י ופירש ,"אר "תצעד   הדברי אלו בתיקו כלומר מקוואות,
וביאר "יחמ את ליע ע ליע "יצאת י"ג: פסוק אחריו כתוב ומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאומות ,
יושיעהו, וה ' ה', מלחמות וילח המשיח  המלח יתגלה  אז  כי : ש המלבי

המשיח.  מל ויושיע יצלח תיכ זאת יתקנו שכאשר מכא  לומדי עכ "ל.
בשר"ד . יאכילנו  "מי בספר  באריכות יצחק(8)ראה תולדות  ספר י , פרק  (במדבר 

"זה  ימטר ה אמח "ה" "מחה י זי"ע החיד "א   ר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹכבר

טן")המן" "חדרי ספר),תלמח רצה המן  לרמז  י זה לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

י ראל עם  את האכיל  העדה  ידי  על י ראל עם  ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

לא מ טים פרת  הזה "ק ברי  וכד ע  אס רת, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹמאכל ת 

י חלב, ר אכל הרע בכדנר  ,א חלב  די  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָתבל

את להחריב הח נברא יחד חלב  ר ל כח  רק ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹידע

נע ה  לבד  הלחן י הזה"ק  ואמר  רח "ל, קה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻית

אחרא. לסטרא ְְְֲִֶַָָָָמרבה

הרים ימי  לקלת והכנה הרים חג  לפני בע עת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָאנחנ

הרים? חג תנ א מלד מה לדעת צריכים ְְְִִִִֵַַַַַַַָָהדים .

ח ין מכת  חז"ל ב')אמר קלט מין:(ף ה רה מן  ,מ ה  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

"ם ר ",האמר: מיןהא ה רה  מן "המןהמן  אמר : , ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אסיר", הסר "ואנכי  אמר : מין, הרה מן אסר  ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעץ",

"מירא מתר מינן רר" "מר כתיב: מין הרה מן ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָמר כי 

מ וכיא גימטרא ם  ה א  ם  :ר בר "י   ." ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ

ח י ימי  הי וכ נה, וערים  מאה ימיו  והי ם, כתיב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמה,

מין ימיו: וכן הלדים מן מה, ם לבא  עתיד למר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה,

 אסר למעה העץ: על יתלה   העץ המן  המן: למעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

צרת המצא נים  הסר  יהיה אס ר ימי  אסיר , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהסר

רא לי קרי   ר ר  מר מרכי : לגדת   מ ין ורעת: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻרת

 נקרא [היקים  הדלה: נסת ואנ י ל יקים  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלבמים

חז"ל ברי  את הביא  שי, אמרי  ספר  והדים ]. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמים

מיןהאלים : הרה  מן העניןהמן  הרה כל מר מז היכן  ? ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

פס ק  מרמז  ה א  יבה  ועל המן? ארל העץ  "המן  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

"אכל  מ אכל לבל י לצוויתי השייכת מה ו אל: . ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

מבאר :  המן ?. ל לענין ראית פר ת ר אים הסק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נהיה ה א , האלקת צלם את מאד ה די אי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלפעמים

נבע  מהיכן אחיו , את להכחיד מכן  הא  די עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחת 

ה א ר, אכלים אין מ רה  זה  יה די? אצל  ז ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחתה

וה ם  ם, נהיה  האכל  תב הרמ"ם פי ה ב , את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטמטם

י יהדי, ל"הן" תא פה ה א עד  תא מ מטם לב ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָזרם 

,"מ אכל לבלי יתיש"צ בר אכל  עצתה א היה וזה ע"כ. ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ

 מ ח"ו, עליהם  ללט  כל די  מאכלת להכילם ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהמן

חלב  ר הייתה העד ת ל בל מל נבכדנאר ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעה

ר עם  ב תז גבינה  ראי ב"ג ,לה תבג  ג 'בינה(וזה די)ב'ר , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הטרא ל ה מא  ר  ללחן  רמז לה לחן לחנ ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻֻלהית

א חלב די  סד  למעלה להאחיז רחאחרא,  מ , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יתהז הר את  להחריב לחיצנים אחיזה ולגרם  למעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

לזת די  ה אכלת ענין  את לתן מכרחים  ולזה ,קְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה

רת  דה הר  [מבאר  בב "א. ק ה ית ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹלבנין

וע "ב)מטים ע"א קכ"ה אינ )ף אכל אכל מ אן ר אים  . ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָ

לרעה  רם המןט ר  ארר אמרים  ולכן  י תר. הדלה ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

מאכלת י ראל ני  את האכיל הא כי  לאדי   ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאר 

גזירת היהדים  על  לגזר הח  את  ל היה  ידי  ועל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹאסר ת ,

י"ב)קת  .(מג ה  ְִָָ

ת ואל תאכל ואל היהדים ל את נס ְְְְְְִִֵֶַַַָֹל
ימים ְִֶָֹלת

"ח  תר"ע)וכתב סי' הגזירהוזל"ק,(או"ח עיקר היתה  רים ְְְְִִֵַַַַָָָָ

את  לאד  להר ג  עליהם נגזר  ן על  ,דתע מ הנ ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלפי 

ל מה ומחה איסר ל תיה  מאכילה  הנ ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהפים

"ל יאיסר אסר: אמרה  מ נפ תם עי בה  עכ , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ימים". לת ת ואל  תאכל ואל היה דים  ל את ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹנס

ה ס. עיקר את לזר טב וים למה  קבעם ולכןלפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מגזירתאמרים  לנ היה דים תזכ י ה ה די מרכי ר ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

מאכל ת   לי לא ה דים והזהיר נזהר  הא המן , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹל

תאכל לא אסר למר ל ה ער יב  הא ולזה  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאסר ת,

ר אינ לה הראכל די זרענים, רק אכלה חז"ל   ואמר . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ניצלמאכלת.  אס רת מאכלת מר זה זכת ורק ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָ

לא ר  אינ אכל ם "יהדי", להם  קרא ולכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהיהדים ,

לפיהם . ְְִִֶַנכנס

כט) העול .פסוק מהאומות שהוא שיתרו , הפו  שהעול לומר ,הנוני הפיכת
וישראל  , עמה שיל ממנו  בקשו  שישראל עד כ וכל  כשר, יהודי ונעשה נתגייר
 ואומרי  בוכי תאוה   ומתאוי ה ', באזני רע  מתאונני ויעקב יצחק   אברה בני
ה', מהר ויסעו וג מאד, רבה  מכה  בע  וי בע חרה  ה ' וא בשר, יאכילנו מי
שיאמרו , הש יראת לעני והוא  לעיני לנו והיית שכתוב וזה פורעניות שלש וה

ויעקב . יצחק   אברה בני אנחנו שכ וכל ה ' את ירא גר שהוא יתרו ישראל
שלוה. המהות שהוא כלומר בשר, הוא  משה  גימטריה  "בשג" רמז: כא יש

. המאכלי כשרות הבשר, עני את  לתק זה 
אסתרו. במדרש כמבואר ,העליו פועל  ומשה הפועלי ה ואסתר  שמרדכי

ע"ב)רבה  צ"ב ב"ק הגר"א  בש  יוס ענ).
רז . עני על   צ  עמי ב' הה תיו  פ"ז  סימ י"ד ה ר"א תב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ

הה]. ה הר את ְֶֶַַַָָֹחלב
אצלה ח. נחשב וזה  בחלב, בשר  אוכלי שבשכנותינו שהישמעאלי וידוע

 כ ועל רח"ל , להרע  כוח את  לה שנות מה  זה  לא   א יודע ומי . למטעמי
"וגבר הקדושה כח  להגביר כדי  המאכלי בטהרת מאוד להתחזק עלינו מוטל 

ישראל".
ארט. ספר תב אסרת : מאכלת האכל  על  ה בר חט  הענ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויד ע

יקי י"ט)צ קד ):רק   ל וזה , ל ע  מאכלי מדקק היה א מי  י ע  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
א א  רה מפר אר אינ ואפ להר, אר י להבחי נזהר היה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהה
 טנ על מ ה הבר חט על הממ ה א ת מ אחר ענ ז "ל.  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמחכמינ
על   ת א כימה ואז רנא, וי צא נבקעת  רס עד ,וא רזל ל רביטְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

הצאת  מה לע  ל מרי וא ,תא  י מ הה ניו ימ ילנוי  מרנ י  ה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מד ל נ .הה   א עד חמר, ע ה א חלב ר אר בפרט ,כוותי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

מעלז  רקח  אהר רי האלקי הרה "ק   מעי מה  רה אמרי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹכבר
אסרת  מאכל ת  אכל ידי על א ימ"ש ה רמני הר ע ל  ח ל י ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזי"ע:
א מני מה נגד  מה והיה ה רמני, עמלק נלד מה י ק חטי היְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
עמלק ל  ר הא בר העל  ל החרב את  ה חיז דבעי,  יני ה חיז ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה

רח"ל . דייה מיליני לחט כח היה  זה  ידי ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹועל

קראקא עיר   טרפת נבלת  ני ערת די יה אלפי ערת  יל הכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ
נטע  נת רי המקל ד ה אה עמת" "מגה על  דה הרב ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהיה
 אה תקפת  התרח מסעיר מארע  קראקא  י ית אב  זצוק"ל  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹירא
על  ד ה והרב זצ "ל, עמת" "מגה על  זצ"ל ירא נטע נת ר' ְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻה יק

בה . לה עלי  דל   נת עמת" ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ"מגה 

מני י. הא ה ה  לע האד בל מה ל א. הזוה "ק: ברי  ראינ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכה
אסרת מאכלת נזהר מ"ב)א  ח"ג  ד ה ה דה (זהר מרת יצא ב. . ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ
אחרא הטרא לרת מ"ב)ונכנס   ח"ג ד ה י (זהר  לנפ ואי לה אי  ג. . ְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

דה י מגעל , אד מיתת לאחר תא ודני לל  יהח צרר קית ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
ה א לבע הה  לע  על הא ר( מ"א  ח"ג ד ה נפ(זהר  מדק ד. . ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

עליו  רה  ה מאה ורח , חור נפ וגעל אחרא   טרא ח"ג  ד ה (זהר  ְְְְְְֳִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

רעהמ"ב) חה  ני נעה ה. קכ"ה).  ח"ב ד ה ו .(זהר הדה. מר ת יצא ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ
אחרא  הטרא לר ת מ"ב)ונכנס    ח"ג ד ה י (זהר   לנפ ואי  לה אי ז. . ְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

דה י מגעל , אד מיתת לאחר תא ודני לל  יהח צרר קית ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
הא   לבע הה  לע  על ה א  ר( מ"א  ח"ג  ד ה נפ(זהר  מדק ח. . ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

עליו  רה  ה מאה ורח , חור נפ וגעל אחרא   טרא ח"ג  ד ה (זהר  ְְְְְְֳִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

.מ"ב)
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כל החרן מה אכילה, אר  על  ד ה הזהר  א מר ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמה 

ולם? חס מ ְְִֵַָָלצאת

הדה מרת יצא אסרת מאכלת ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאכל

ת ב הקד מא:)זהר  אסרת(וקרא מאכלת אכל זה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

 ת א מגעיל ה"ה י  מכוער, אדם  נה 120ל תא ְְְִִִַַָָָָָָָָנים 

ם  תב עד  הא . בעלם  הה אדם(מב .)עלם  זה ל ֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

מאכלת זהיר היה לא הא גלל זה ל הא  ע לם  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹסבל

ח מר את העת על להעלת כדי רא זה י  ע"ל, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָאסר ת 

ם  תב עד  האס ר ת. ה אכלת ל על(מא:)האיסרים  ֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

רחמנא אחרא לסטרא  נמ  צ האסר ת ה אכלת אכילת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָידי 

והא ט מאה, ר ח עליו ורה מגעיל, להי ת פה והא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָליצלן

עם אף י להם  ואי  י ראל, אלקי  חלק י תר ל אין ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידע

תב  עד  ולם. חס  ה "ה ל לחלק להיע  יצליח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹלא

מרת(מב .)ם  י צא הא  אסרת מאכלת א כל  הא  ְְֲֲֵֵֵֶַָָ

והוונה  ע"ל, הטמאה לר ת ליצלן רחמנא  ונכנס ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָהד ה

פי אחרא  לסטרא  מ פנים   והצות הרה ל היא  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָלכ

הקד ים . פרים  אריכת  על ְְֲִִִֶַַַַָָָתב

עת  ספר מביא  זי"ע קאלאמייער הילל  רבי  הקד ש ְְִִֵֵֶַַַָָָָהגאן

אסרת)לעת אכל ת  מערכת צב אלה  האכלת(ח"א ל העבירה ְֲֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

כל עה לא  על עברים  מ ה ח ץ  מא ד , חמ ר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹאסר ת 

ר ם הא ר ע, נקרא וה א  מלק ת , וחייבים  לעצמ כית , ם  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

הא כל י  איסר, מפטם  פ י  ד ל, ואסן ד לה ְְְְִִִֵָָָָָָָרעה

 מסתאבת.  מתנ ז בדר ה ח , את ל נ תן נקי  אינְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

את לקים  ל ק ה  אחר מ ילא עבירה, ררת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועבירה 

ליראה  האמיית   רה את  מ מנע  וזה ההדת, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמצות

הם זאת בכל בתמים, אמת  לעבד רית הם את ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאהב 

 אינ יתם  ל חלקים י נם   אסרת. מאכלת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמזלזלים

הית אצלם  אחרים  וי נם  הרת, ללי  י  על לל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתנהל

מאד ק ה  היא  העבירה  א הרת, ללי ל י על  ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָמנ הל

לעצמם מקילים הם  ר בת   א אנ ה נ סעים  כהם ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעיניהם ,

יעי הם   מטמטם. לם מילא ליד, הא מל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואכלים 

להם? י מע  רית הם  אז  רית להם יצעק והם  צרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעת

את מפמים הם  נפם , את  מקצים הטאים  א ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואתם 

לא  רית הם  אמר  עליהם טרפת נבלת אכילת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנפם 

ע"ל. לי  ייכים  אינכם א ם  א ם  ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָעי

אכל גלל התים תחת פר אי אלף ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָבעים
בא מהת צא עד אסרת מאכלת מְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָונת

רח"ל ם את והרג מל ְֲֵֶֶֶֶַָָֻעליהם

ל, ר האכיל הים  ה חטים  ידי על  יצאוידע ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

יהדים  מיליאן וחצי ג '  לער ה ת אלתמן  באר רח "ל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ח ים " "ברי ז')ת ב ת סימן א' חלק עה עברה (ירה אין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הרים  תיננבע ה ראלי , הב טמטם אסרת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמאכלת

אכ לע"ז ארץ קה ת ה ה ת מן  יצא זה  ידי על  ראינ ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עליהם  וגבר ה ים, הבי"ם ידי על טרפת נביל ת מְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונת

ה הל מן אבד עד זרת א(עת להבת החצבים  בריו ,(עיי"ש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אפרים" מחנה דגל מבא זצ"ל)וכן מהרמ"ם מכ ב עקב  (רת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מ ונת אכל גלל התים תחת פר אי אלף בעים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

את  והרג  מל עליהם  בא מהת  צא עד  אסרת ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאכל ת

יחידם  ל  לפת א  מ "ם  המ "ך מערמת ויד ע רח "ל. ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ועל  ילי מ טרא מקם  כל ורנים  חטים  מעמיד  רק ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָויחיד,

ר הל זה תביא ידי  הרמ"ם   . הקד ספר מבא ה (פי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ד "ה ס "ד  יתר רת ענח צפנת "מל ם" ד"ה עקב  רת אפרים מחנה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָגל 

הם) הרב ם ה כלמעי אסר ת  מאכלת נזהר  אינ ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לכפירה  חלילה  ידי  על  מיע והא לטמאה נמ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מביא וה א  הר, מחכמי  מסר  מקל  אינ והא ליצלן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָרחמנא

עכל"ק. אס נ ת עצמ ְֲַַעל

עדין והכינה ,יתינ את החריב הה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָבר
נינעו ְֲֵַָגלת

קה  ה לכל דע הרת, ח מת ענין  יקרים  ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאחים 

ל האיסר  חמר וכה  אסר ת, מאכלת זהיר להי ת ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָהבר

ה"י . אסרה, אכילה כל ְֲֲִִִֶַַָָמי 

ה ם : ירת את י ם כל תפה אמרים   ראלאני "ורא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אמינ ו ה' את העם רא ו מצרים ה ' עה  אר הדלה  ה ד ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

"עב במה חיטה,המרז:הדבה' הלכת י"ב יד' ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ

עפרדיקת למ ה,וכי  ז:)למעלה ף ידי(יצה  על מר ז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

כמבאר טרפת, יאכל א מצרים נזהרים   הי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹראל

מ ה  ידי  על  היה הס תח ת  מצרים. יראל נגאל , מדרְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ה דלה" ב"הד מרז זה תיה, ל ידה נתרבבה  ע"ה, ינְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻר

אר מאכל נכל לא  ינ ר מה ד לה, נעה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהד 

מני לפיו ח ץ רק יו ת א לא יה  ל החלב אפילְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

יכל לנכ א  זה ידי  ועל זי "ע. החיד "א אמר   מ נתכוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה 

אם י  ,"עב במה בה ' אמינו ה ' את העם  ראל "ו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהיע

להיע יכלים  הי לא  אס ר ת מאכלת ידי  על נטמא ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹח "ו

 תמינק זהר   תבקד "עב "במה וזה זאת . ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאמ נה

י ראל. לל  על  האמנה  את י המ אר , ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָממאכל

דף סח ל  הדה על מה" מ ה "רית  ספר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹתב

ח קם  איתרע ועכו וזל"ק: זההאחר ן בר למפרע ראינ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

גל ת  וה כינה  , ימינ נבנה לא עדין אר יתינ את ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחריב 

נינעו להעלתעדין  אין א ר קלקלים ה נמצא וכאר  , ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

.'וכ מ הרע , היריעה קצר י הפר חיטת על בפרט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

 מחמת לקלקל  לפ ע הבר קרב צמר מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהבים

לח ט ממהרים  ל מדק קים אינם הרה ל חט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלהם

מי נתרר  א ר טרפת נבלת אכילין לואי היה וקרב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויקל מ מים  ים  מה  גברין בר  מה ולמר בר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמתמה 

ו  ה ה בריהםבר  את חטים ידם אבתיהם  מנהג  אי  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 טחו קרי  ואל ר לאכל לנ י ן מי לב)לאמר יא (דר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

על ליה י ראל ל נאיהם ב נתח היה ,חטו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאא 

 חטא תינואב נחירה  ר  הינ אוה ר  לאכל ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

נלדים להי ת ט בים  לא מעיהם  נעה אם   ואנחנ ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹואינם 

הכחה: מם  לנ ואי  הין מם לנ וא י  ח"ו לנענם  ואין  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

רמ ה עד  עלינ עבר מה  לסר להיד  יכל מי לד ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה 

סין לעצמם חט ידע ולא רעת ה ה חטים ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹלנ

ה ל ה ה א  לל  טרפה  נבלה  כלל  מיתתם יהיה ן מ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹג מה 

כלב מגלל  להית מכרח  אתם, לי עיי "שרח"ל 'וכ ְְְְְְְִִֶֶַָָָֻֻ

דל. ֲִַָאריכת

הביאיא . שמיני פרשת זי"ע מנשה  מנח חכ מהצדיק "חיי "אהבת לבואובספר התרגשו נוראות  שגזירות זי "ע פתיה  יהודה חכ הקדוש הצדיק דברי את

11 שאלה

את עב ד ל  ל אס ר ת מאכלת  ל החטא  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם 

ה יח ? ִִַַַָיאת 

מלחמ זי"ע אדלער נתן רי דה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָהיק
מיח להביא ְְִִַַָָָהדלה

נתן ר י דה היק הר  ר ספר תב מה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָידע

מחנה יבאדלער גל ספר ראה זי"ע, טב ם העל אמר [מה ְֶַ ֯◌ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

עקב)אפרים  ט ב (רת ם  העל למידי  ספרי אר ועד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

גלל ה א  א  אינ היח  יאת  ע ב ער :תבְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

 נית ואם  טרפת נביל ת  יראל עם  את אכילים  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחיטה 

אמר  ,[ מ מד  כף יבא  נת זאת א לא מ יח "לה  ְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

אמר ה תר" הדים היקים  הא לה , נת דע היה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

י ראל את אכילים  החיטה גלל יבא, ואי  יח  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאז

ר טרפת מ פרנבילת מ קצת ם תב מה  ואעתיק  ח "ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בת"האבי"ב" לדעתראליני חינא[רא י מהגע לה] ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

וז"ל: רנדרגרע מ ספר מה  ר ' ותלמיד אדלער נתן  ר' ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה חטים  לפסל רצה אדלער נתן  ר' נסר, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹֻמקלים

על רה  אחרא  ה טרא חתם  להכניע דמיין , ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָפראנקפ רט 

ל ה יג ואלמלא ' וג חיה  חר על  סד  סלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָחטים

קבים  ר דפים עליו העמיד מ"ם  המ"ך א מיח, א נְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָרצ

לברח. צר ירידתוה סד  היה וזה תב : אברהם ר ת ובס' ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

ב  ה על ורמז ה ין לעלמא   ד ה טב ם  צעד"זע"ם"העל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

בת: ראי  קואת.מ רבין ע ביחהז אר"ץ, ְְִִִֵֵֵָָָ

רקיע מתיבא מע זי"ע דה טב ם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהעל
העלם הת יסדי הם וע'ירב 'חיטה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָש"מקוה"

עליהם ֲֵֵֶעמד
לברכה   נ זכר ט ב ם  על יראל הרי  למידי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמעי 

מנהיג  רא הערי  הבר  איזה מתווחים  יחד  י בים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהי

עליו. להיח   צרי ְְִִַַַָָָהר 

היה  הביחה על  להיח  הא הער  אמר מהם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי

חס י לזה הייכים ענינים  אר כל וכן מים , ירא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה"ב

 אמר וי  ה ב. את מטמטמים  אסרים מאכלת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָולם

הלכ ת י  הער  ה א  ערה ערבין ה ליים  הררים  ת ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ

א') ע ד י' ף אד.(חגיגה  חמ ר  והאר  ְְֲִִַַָָָֹ

רה  היה הקוה להיח  הער היא  מקוה  אמר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוי

לי ולם  חס הא האדם  נין יסד אם  י  , ח ם  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָלי

ליצלן. רחמנא הרע על להתר אד  ל קה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹרת

 נזכר טב ם  על  י ראל הרב  מרן  להם  אמר  זה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר 

ן ם  לל האת עת י  לי יתי  ה ן , זה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלברכה

רקיע והימןיגתיבא  מר. מר   ואמר ער מהם איזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ג')מקראה א  ארץ(חבק צעד  ב תידזע"ם ראי  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

"ערביןטו"זביחה   "מקוה טז ,  הארץ.יז , יסד הם  א ה ל , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

בעלע"ל. הא וכן בליקטים, אהרן  ית ואתחן, פרשת אברהם רכ ת (ספר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(יתר פרשת עה "ת טב .ם  ְִֵ

רח"ל . טריפות אכילת מחמת
אב"דיב . זצ"ל  צדק  כה אדלער נת רבי האלוקי המקובל הקדוש מהגאו

 ופירושי הגהות נת רבי משנת מחבר  בעל יצ"ו דמיי ופראנקפורט באסקאווי
התורה  על הלכה וחידושי אגדה  אמת תורת וספר משנה , סדרי ששה  על 

שו"ע . ד"ח על  ותשובות ושאלות 
הטבילה:יג .  עני גודל  על השמי מ השמי תשובה מ שהשיבו ובתשובות

ומקרבלי  ממרויש  הלוי יעקב רבינו החסיד הרב קמאי  מרבנ אחד לקדוש
 עני על   הקדושי שמות והזכרת ותפלה התבודדות ידי על  שאל  אשר זללה"ה

: הלשו בזה השמי מ לו והשיבו קרי, בעל  אלקיכ "טבילת ה' את   ועבדת"
תפלה, זו אומר אינוהוי  טומאות, שארי תאמר וא ,קרב ומקריב טמא  אפשר

הבאה  טומאה דומה אינה  מדעת, היוצאת לטומאה מאונס היוצא טומאה דומה
מגופו , היוצאת לטומאה ,הדברמחו .ותק ראה הקודש ברוח ,כשתק ועזרא

נשמע  היה כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה א כי  הגלות אריכות גור הזה
.רבי  ימי זה ה תפלת לאועל  המדרש בבית   עמה היה אילו דע ירושלמי:

זו, משנה  נשנית עזרא  תקנת  קוד ואמר בו חזר הרי ועוד , ידיה הדברמצאו
נשמע  הי' כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה   א כי  הגלות אריכות  גור זה ה

 רבי  ימי זה תפלת ה טובי ומעשי התורה  ולימוד הגלות סבלות  א ,
לישראל . העומדי

הגואל  ביאת את ימהרו  מקו בכל ציבור שליחי יטהרו  א

ישראל  כל לטהר הפרגוד מאחורי שמענו :הלשו בזה עוד לו השיבו  זה  ואחר
הגואל , ביאת את ימהרו מקו בכל  ציבור שליחי  יטהרו  א א אפשר, אי יחד
כל  ראותי אחרי  .וברכתי אלי אבא טהורה ומנחה  לשמי מוגש  מקו ובכל

ה'אלה  מאת פי אל באו לעיל  הנזכר התשובה  א כסלו י"ט ג ' ליל שאלתי
ועל  .ולהעלימ להסתיר טוב או תועלת בה ויש הקודש מרוח נאצלו  והדברי
אמר יומ ועתיק  עתיקי ודברי ה' דברי המה באמת כי תדע לו: השיבו זה
הלשו בזה עוד  לו השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד  וחכינו בשורה  יו  והיו:

הכה אל  שמוע לבלתי  בזדו יעשה אשר הכה)והאיש עזרא  לומר , העומד(רצה 
 כא עד ,תל אשר בכל ושמרתי עמ אנכי והנה ההוא , האיש ומת ש לשרת

התשובה . ח"ה)לשו  סו ברדב"ז הובא ה', סימ ,השמי מ ותשובות .(שאלות

י"ב)יד . פסוק ג' פרק  חבקוק  רש"י (ספר ראה .י  ד א אר צעד  זעְְְִִֶַַַַָָ
י"ב)חבקוק  פסוק ג ' לשונו:(פרק עכו" .וזה שבעה לגרש  :"אר תצעד בזע"

פירוש:  ש דוד האר ובמצודות  יושבי רמסת  אר .תצעד
היחידטו. ורשות אחרא, הסטרא דפירודא מעלמא הוא  הרבי דרשות ידוע

ישראל , כנסת דקדושה סטרא  עול הבורא רשות ס"ט הוא  ד) זהר  בתיקוני (ראה 

א') הואעמוד אחרא והסטרא ע'), דרוש תורה לשמחת  שלמה   לח דרשות ,
ונעשה  חכ ונעשה בריטעיל  לעבוד זמ לו  ואי ," מ "הסמ הוא המות, המלא
 שוחטי שמעמיד הוא ,  "מ "הסמ של מלחמה תכסיסי וכל  האלסעילער ,
שמערמת  וידוע כשר, יהיה לא  שהבשר דיליה מסיטרא   מקו בכל  ורבני
 מקו בכל   ורבני שוחטי מעמיד  רק ויחיד, יחיד כל לפתות שלא   "מ "הסמ
"תולדות  בעל שכתב מה  וראה  רח"ל . ברשתו, הכל זה  ידי ועל דיליה מסיטרא 

"יוס העולה)יעקב בד"ה  נשא  קדשו :(פרשת לשו הרע וזה היצר התחכ עתה
 רבי אשר יחיד  רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא
 לרבי טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא בו,  נכשלי

ברשתו נלכדו  עיי "ש.וכול , אפיקורסי ונעשי הדת על  מעביר זה ידי ועל
בשו"ת חיי הדברי שכתוב ז')כמו סי ' א ' חלק ש(יו"ד שהיוכותב  שוחטי ידי  על

היהדות  דר את ועזבו בגרמניה, התקלקלו קהילות הרבה ,רח"ל קליש עיי)

.באריכות)
זהרטז . בתיקוני  א')ראה עמוד ס "ט  לשונו :(ד שב"ת וזה יר "א (ובה),בראשית

דחיל , תהא ברי "ת,שבתותי  יר"א  תורה, דלאיר"א דברית, נטירו  דצרי כמה
דשבת, נטירו  נש  בר צרי דא כגוונא נוכראה, ברשו ליה לאפקא יעול  דלא

שכינתא  איהי היחיד  רשות , הרבי ברשות ויעול  היחיד  ואינו מרשות ד' רחבו  ,
ק"א, וא"ו ק"א  יו "ד  עשרה וגבהו ס יקו"ק, ,זנוני אשת נחש הרבי רשות

אומי  דשבעי כללא ואיהו סמא"ל, דאיהו אחר ובע דאל זונה , חללה ואיהי לה ,
איהו , שבת חייב חלול  הרבי לרשות היחיד  מרשות דאפיק מא דא ובגי

דאינו לבית, מבית מטלטלי וביה דאמצעיתא, עמודא איהו ערוב  סקילה.
ותתאה, עלאה דאשכינה תיראו, ומקדשי תשמרו שבתותי  את אתמר ועלייהו 

שבת, אות יו"ד ברית)מקדש קדושה (דא דאיהי זוגיה , בבת ליה לנטרא  דצרי
אותו, ויקדש השביעי   יו את "אלקי  ויבר אתמר דעלה דיליה , ברכה  דיליה ,
לקדמות  קדמאי נפקי הוו תרוייהו  ולגבי  קדושה , דא  ויקדש ברכה, דא  ויבר
כלה . וקול חת קול  זמנא בההוא כלה , באי כלה  באי זמני תרי אמרי והוו כלה,

לשונו. כא עד
משאמלויא זי"ע עהרענריי זלמ שלמה רבי הקדוש ותשובות הצדיק שאלות (בעל

שלמה) לח חס:דרשות יפריעו  שלא  נפש במסירות ואחד אחד כל יתאמ  וכ
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כל החרן מה אכילה, אר  על  ד ה הזהר  א מר ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמה 

ולם? חס מ ְְִֵַָָלצאת

הדה מרת יצא אסרת מאכלת ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאכל

ת ב הקד מא:)זהר  אסרת(וקרא מאכלת אכל זה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

 ת א מגעיל ה"ה י  מכוער, אדם  נה 120ל תא ְְְִִִַַָָָָָָָָנים 

ם  תב עד  הא . בעלם  הה אדם(מב .)עלם  זה ל ֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

מאכלת זהיר היה לא הא גלל זה ל הא  ע לם  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹסבל

ח מר את העת על להעלת כדי רא זה י  ע"ל, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָאסר ת 

ם  תב עד  האס ר ת. ה אכלת ל על(מא:)האיסרים  ֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

רחמנא אחרא לסטרא  נמ  צ האסר ת ה אכלת אכילת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָידי 

והא ט מאה, ר ח עליו ורה מגעיל, להי ת פה והא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָליצלן

עם אף י להם  ואי  י ראל, אלקי  חלק י תר ל אין ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידע

תב  עד  ולם. חס  ה "ה ל לחלק להיע  יצליח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹלא

מרת(מב .)ם  י צא הא  אסרת מאכלת א כל  הא  ְְֲֲֵֵֵֶַָָ

והוונה  ע"ל, הטמאה לר ת ליצלן רחמנא  ונכנס ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָהד ה

פי אחרא  לסטרא  מ פנים   והצות הרה ל היא  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָלכ

הקד ים . פרים  אריכת  על ְְֲִִִֶַַַַָָָתב

עת  ספר מביא  זי"ע קאלאמייער הילל  רבי  הקד ש ְְִִֵֵֶַַַָָָָהגאן

אסרת)לעת אכל ת  מערכת צב אלה  האכלת(ח"א ל העבירה ְֲֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

כל עה לא  על עברים  מ ה ח ץ  מא ד , חמ ר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹאסר ת 

ר ם הא ר ע, נקרא וה א  מלק ת , וחייבים  לעצמ כית , ם  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

הא כל י  איסר, מפטם  פ י  ד ל, ואסן ד לה ְְְְִִִֵָָָָָָָרעה

 מסתאבת.  מתנ ז בדר ה ח , את ל נ תן נקי  אינְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

את לקים  ל ק ה  אחר מ ילא עבירה, ררת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועבירה 

ליראה  האמיית   רה את  מ מנע  וזה ההדת, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמצות

הם זאת בכל בתמים, אמת  לעבד רית הם את ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאהב 

 אינ יתם  ל חלקים י נם   אסרת. מאכלת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמזלזלים

הית אצלם  אחרים  וי נם  הרת, ללי  י  על לל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתנהל

מאד ק ה  היא  העבירה  א הרת, ללי ל י על  ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָמנ הל

לעצמם מקילים הם  ר בת   א אנ ה נ סעים  כהם ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעיניהם ,

יעי הם   מטמטם. לם מילא ליד, הא מל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואכלים 

להם? י מע  רית הם  אז  רית להם יצעק והם  צרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעת

את מפמים הם  נפם , את  מקצים הטאים  א ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואתם 

לא  רית הם  אמר  עליהם טרפת נבלת אכילת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנפם 

ע"ל. לי  ייכים  אינכם א ם  א ם  ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָעי

אכל גלל התים תחת פר אי אלף ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָבעים
בא מהת צא עד אסרת מאכלת מְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָונת

רח"ל ם את והרג מל ְֲֵֶֶֶֶַָָֻעליהם

ל, ר האכיל הים  ה חטים  ידי על  יצאוידע ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

יהדים  מיליאן וחצי ג '  לער ה ת אלתמן  באר רח "ל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ח ים " "ברי ז')ת ב ת סימן א' חלק עה עברה (ירה אין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הרים  תיננבע ה ראלי , הב טמטם אסרת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמאכלת

אכ לע"ז ארץ קה ת ה ה ת מן  יצא זה  ידי על  ראינ ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עליהם  וגבר ה ים, הבי"ם ידי על טרפת נביל ת מְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונת

ה הל מן אבד עד זרת א(עת להבת החצבים  בריו ,(עיי"ש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אפרים" מחנה דגל מבא זצ"ל)וכן מהרמ"ם מכ ב עקב  (רת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מ ונת אכל גלל התים תחת פר אי אלף בעים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

את  והרג  מל עליהם  בא מהת  צא עד  אסרת ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאכל ת

יחידם  ל  לפת א  מ "ם  המ "ך מערמת ויד ע רח "ל. ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ועל  ילי מ טרא מקם  כל ורנים  חטים  מעמיד  רק ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָויחיד,

ר הל זה תביא ידי  הרמ"ם   . הקד ספר מבא ה (פי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ד "ה ס "ד  יתר רת ענח צפנת "מל ם" ד"ה עקב  רת אפרים מחנה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָגל 

הם) הרב ם ה כלמעי אסר ת  מאכלת נזהר  אינ ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לכפירה  חלילה  ידי  על  מיע והא לטמאה נמ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מביא וה א  הר, מחכמי  מסר  מקל  אינ והא ליצלן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָרחמנא

עכל"ק. אס נ ת עצמ ְֲַַעל

עדין והכינה ,יתינ את החריב הה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָבר
נינעו ְֲֵַָגלת

קה  ה לכל דע הרת, ח מת ענין  יקרים  ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאחים 

ל האיסר  חמר וכה  אסר ת, מאכלת זהיר להי ת ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָהבר

ה"י . אסרה, אכילה כל ְֲֲִִִֶַַָָמי 

ה ם : ירת את י ם כל תפה אמרים   ראלאני "ורא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אמינ ו ה' את העם רא ו מצרים ה ' עה  אר הדלה  ה ד ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

"עב במה חיטה,המרז:הדבה' הלכת י"ב יד' ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ

עפרדיקת למ ה,וכי  ז:)למעלה ף ידי(יצה  על מר ז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

כמבאר טרפת, יאכל א מצרים נזהרים   הי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹראל

מ ה  ידי  על  היה הס תח ת  מצרים. יראל נגאל , מדרְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ה דלה" ב"הד מרז זה תיה, ל ידה נתרבבה  ע"ה, ינְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻר

אר מאכל נכל לא  ינ ר מה ד לה, נעה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהד 

מני לפיו ח ץ רק יו ת א לא יה  ל החלב אפילְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

יכל לנכ א  זה ידי  ועל זי "ע. החיד "א אמר   מ נתכוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה 

אם י  ,"עב במה בה ' אמינו ה ' את העם  ראל "ו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהיע

להיע יכלים  הי לא  אס ר ת מאכלת ידי  על נטמא ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹח "ו

 תמינק זהר   תבקד "עב "במה וזה זאת . ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאמ נה

י ראל. לל  על  האמנה  את י המ אר , ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָממאכל

דף סח ל  הדה על מה" מ ה "רית  ספר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹתב

ח קם  איתרע ועכו וזל"ק: זההאחר ן בר למפרע ראינ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

גל ת  וה כינה  , ימינ נבנה לא עדין אר יתינ את ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחריב 

נינעו להעלתעדין  אין א ר קלקלים ה נמצא וכאר  , ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

.'וכ מ הרע , היריעה קצר י הפר חיטת על בפרט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

 מחמת לקלקל  לפ ע הבר קרב צמר מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהבים

לח ט ממהרים  ל מדק קים אינם הרה ל חט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלהם

מי נתרר  א ר טרפת נבלת אכילין לואי היה וקרב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויקל מ מים  ים  מה  גברין בר  מה ולמר בר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמתמה 

ו  ה ה בריהםבר  את חטים ידם אבתיהם  מנהג  אי  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 טחו קרי  ואל ר לאכל לנ י ן מי לב)לאמר יא (דר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

על ליה י ראל ל נאיהם ב נתח היה ,חטו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאא 

 חטא תינואב נחירה  ר  הינ אוה ר  לאכל ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

נלדים להי ת ט בים  לא מעיהם  נעה אם   ואנחנ ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹואינם 

הכחה: מם  לנ ואי  הין מם לנ וא י  ח"ו לנענם  ואין  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

רמ ה עד  עלינ עבר מה  לסר להיד  יכל מי לד ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה 

סין לעצמם חט ידע ולא רעת ה ה חטים ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹלנ

ה ל ה ה א  לל  טרפה  נבלה  כלל  מיתתם יהיה ן מ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹג מה 

כלב מגלל  להית מכרח  אתם, לי עיי "שרח"ל 'וכ ְְְְְְְִִֶֶַָָָֻֻ

דל. ֲִַָאריכת

הביאיא . שמיני פרשת זי"ע מנשה  מנח חכ מהצדיק "חיי "אהבת לבואובספר התרגשו נוראות  שגזירות זי "ע פתיה  יהודה חכ הקדוש הצדיק דברי את

11 שאלה

את עב ד ל  ל אס ר ת מאכלת  ל החטא  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם 

ה יח ? ִִַַַָיאת 

מלחמ זי"ע אדלער נתן רי דה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָהיק
מיח להביא ְְִִַַָָָהדלה

נתן ר י דה היק הר  ר ספר תב מה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָידע

מחנה יבאדלער גל ספר ראה זי"ע, טב ם העל אמר [מה ְֶַ ֯◌ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

עקב)אפרים  ט ב (רת ם  העל למידי  ספרי אר ועד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

גלל ה א  א  אינ היח  יאת  ע ב ער :תבְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

 נית ואם  טרפת נביל ת  יראל עם  את אכילים  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחיטה 

אמר  ,[ מ מד  כף יבא  נת זאת א לא מ יח "לה  ְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

אמר ה תר" הדים היקים  הא לה , נת דע היה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

י ראל את אכילים  החיטה גלל יבא, ואי  יח  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאז

ר טרפת מ פרנבילת מ קצת ם תב מה  ואעתיק  ח "ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בת"האבי"ב" לדעתראליני חינא[רא י מהגע לה] ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

וז"ל: רנדרגרע מ ספר מה  ר ' ותלמיד אדלער נתן  ר' ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה חטים  לפסל רצה אדלער נתן  ר' נסר, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹֻמקלים

על רה  אחרא  ה טרא חתם  להכניע דמיין , ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָפראנקפ רט 

ל ה יג ואלמלא ' וג חיה  חר על  סד  סלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָחטים

קבים  ר דפים עליו העמיד מ"ם  המ"ך א מיח, א נְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָרצ

לברח. צר ירידתוה סד  היה וזה תב : אברהם ר ת ובס' ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

ב  ה על ורמז ה ין לעלמא   ד ה טב ם  צעד"זע"ם"העל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

בת: ראי  קואת.מ רבין ע ביחהז אר"ץ, ְְִִִֵֵֵָָָ

רקיע מתיבא מע זי"ע דה טב ם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהעל
העלם הת יסדי הם וע'ירב 'חיטה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָש"מקוה"

עליהם ֲֵֵֶעמד
לברכה   נ זכר ט ב ם  על יראל הרי  למידי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמעי 

מנהיג  רא הערי  הבר  איזה מתווחים  יחד  י בים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהי

עליו. להיח   צרי ְְִִַַַָָָהר 

היה  הביחה על  להיח  הא הער  אמר מהם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי

חס י לזה הייכים ענינים  אר כל וכן מים , ירא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה"ב

 אמר וי  ה ב. את מטמטמים  אסרים מאכלת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָולם

הלכ ת י  הער  ה א  ערה ערבין ה ליים  הררים  ת ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ

א') ע ד י' ף אד.(חגיגה  חמ ר  והאר  ְְֲִִַַָָָֹ

רה  היה הקוה להיח  הער היא  מקוה  אמר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוי

לי ולם  חס הא האדם  נין יסד אם  י  , ח ם  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָלי

ליצלן. רחמנא הרע על להתר אד  ל קה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹרת

 נזכר טב ם  על  י ראל הרב  מרן  להם  אמר  זה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר 

ן ם  לל האת עת י  לי יתי  ה ן , זה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלברכה

רקיע והימןיגתיבא  מר. מר   ואמר ער מהם איזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ג')מקראה א  ארץ(חבק צעד  ב תידזע"ם ראי  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

"ערביןטו"זביחה   "מקוה טז ,  הארץ.יז , יסד הם  א ה ל , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

בעלע"ל. הא וכן בליקטים, אהרן  ית ואתחן, פרשת אברהם רכ ת (ספר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(יתר פרשת עה "ת טב .ם  ְִֵ

רח"ל . טריפות אכילת מחמת
אב"דיב . זצ"ל  צדק  כה אדלער נת רבי האלוקי המקובל הקדוש מהגאו

 ופירושי הגהות נת רבי משנת מחבר  בעל יצ"ו דמיי ופראנקפורט באסקאווי
התורה  על הלכה וחידושי אגדה  אמת תורת וספר משנה , סדרי ששה  על 

שו"ע . ד"ח על  ותשובות ושאלות 
הטבילה:יג .  עני גודל  על השמי מ השמי תשובה מ שהשיבו ובתשובות

ומקרבלי  ממרויש  הלוי יעקב רבינו החסיד הרב קמאי  מרבנ אחד לקדוש
 עני על   הקדושי שמות והזכרת ותפלה התבודדות ידי על  שאל  אשר זללה"ה

: הלשו בזה השמי מ לו והשיבו קרי, בעל  אלקיכ "טבילת ה' את   ועבדת"
תפלה, זו אומר אינוהוי  טומאות, שארי תאמר וא ,קרב ומקריב טמא  אפשר

הבאה  טומאה דומה אינה  מדעת, היוצאת לטומאה מאונס היוצא טומאה דומה
מגופו , היוצאת לטומאה ,הדברמחו .ותק ראה הקודש ברוח ,כשתק ועזרא

נשמע  היה כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה א כי  הגלות אריכות גור הזה
.רבי  ימי זה ה תפלת לאועל  המדרש בבית   עמה היה אילו דע ירושלמי:

זו, משנה  נשנית עזרא  תקנת  קוד ואמר בו חזר הרי ועוד , ידיה הדברמצאו
נשמע  הי' כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה   א כי  הגלות אריכות  גור זה ה

 רבי  ימי זה תפלת ה טובי ומעשי התורה  ולימוד הגלות סבלות  א ,
לישראל . העומדי

הגואל  ביאת את ימהרו  מקו בכל ציבור שליחי יטהרו  א

ישראל  כל לטהר הפרגוד מאחורי שמענו :הלשו בזה עוד לו השיבו  זה  ואחר
הגואל , ביאת את ימהרו מקו בכל  ציבור שליחי  יטהרו  א א אפשר, אי יחד
כל  ראותי אחרי  .וברכתי אלי אבא טהורה ומנחה  לשמי מוגש  מקו ובכל

ה'אלה  מאת פי אל באו לעיל  הנזכר התשובה  א כסלו י"ט ג ' ליל שאלתי
ועל  .ולהעלימ להסתיר טוב או תועלת בה ויש הקודש מרוח נאצלו  והדברי
אמר יומ ועתיק  עתיקי ודברי ה' דברי המה באמת כי תדע לו: השיבו זה
הלשו בזה עוד  לו השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד  וחכינו בשורה  יו  והיו:

הכה אל  שמוע לבלתי  בזדו יעשה אשר הכה)והאיש עזרא  לומר , העומד(רצה 
 כא עד ,תל אשר בכל ושמרתי עמ אנכי והנה ההוא , האיש ומת ש לשרת

התשובה . ח"ה)לשו  סו ברדב"ז הובא ה', סימ ,השמי מ ותשובות .(שאלות

י"ב)יד . פסוק ג' פרק  חבקוק  רש"י (ספר ראה .י  ד א אר צעד  זעְְְִִֶַַַַָָ
י"ב)חבקוק  פסוק ג ' לשונו:(פרק עכו" .וזה שבעה לגרש  :"אר תצעד בזע"

פירוש:  ש דוד האר ובמצודות  יושבי רמסת  אר .תצעד
היחידטו. ורשות אחרא, הסטרא דפירודא מעלמא הוא  הרבי דרשות ידוע

ישראל , כנסת דקדושה סטרא  עול הבורא רשות ס"ט הוא  ד) זהר  בתיקוני (ראה 

א') הואעמוד אחרא והסטרא ע'), דרוש תורה לשמחת  שלמה   לח דרשות ,
ונעשה  חכ ונעשה בריטעיל  לעבוד זמ לו  ואי ," מ "הסמ הוא המות, המלא
 שוחטי שמעמיד הוא ,  "מ "הסמ של מלחמה תכסיסי וכל  האלסעילער ,
שמערמת  וידוע כשר, יהיה לא  שהבשר דיליה מסיטרא   מקו בכל  ורבני
 מקו בכל   ורבני שוחטי מעמיד  רק ויחיד, יחיד כל לפתות שלא   "מ "הסמ
"תולדות  בעל שכתב מה  וראה  רח"ל . ברשתו, הכל זה  ידי ועל דיליה מסיטרא 

"יוס העולה)יעקב בד"ה  נשא  קדשו :(פרשת לשו הרע וזה היצר התחכ עתה
 רבי אשר יחיד  רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא
 לרבי טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא בו,  נכשלי

ברשתו נלכדו  עיי "ש.וכול , אפיקורסי ונעשי הדת על  מעביר זה ידי ועל
בשו"ת חיי הדברי שכתוב ז')כמו סי ' א ' חלק ש(יו"ד שהיוכותב  שוחטי ידי  על

היהדות  דר את ועזבו בגרמניה, התקלקלו קהילות הרבה ,רח"ל קליש עיי)

.באריכות)
זהרטז . בתיקוני  א')ראה עמוד ס "ט  לשונו :(ד שב"ת וזה יר "א (ובה),בראשית

דחיל , תהא ברי "ת,שבתותי  יר"א  תורה, דלאיר"א דברית, נטירו  דצרי כמה
דשבת, נטירו  נש  בר צרי דא כגוונא נוכראה, ברשו ליה לאפקא יעול  דלא

שכינתא  איהי היחיד  רשות , הרבי ברשות ויעול  היחיד  ואינו מרשות ד' רחבו  ,
ק"א, וא"ו ק"א  יו "ד  עשרה וגבהו ס יקו"ק, ,זנוני אשת נחש הרבי רשות

אומי  דשבעי כללא ואיהו סמא"ל, דאיהו אחר ובע דאל זונה , חללה ואיהי לה ,
איהו , שבת חייב חלול  הרבי לרשות היחיד  מרשות דאפיק מא דא ובגי

דאינו לבית, מבית מטלטלי וביה דאמצעיתא, עמודא איהו ערוב  סקילה.
ותתאה, עלאה דאשכינה תיראו, ומקדשי תשמרו שבתותי  את אתמר ועלייהו 

שבת, אות יו"ד ברית)מקדש קדושה (דא דאיהי זוגיה , בבת ליה לנטרא  דצרי
אותו, ויקדש השביעי   יו את "אלקי  ויבר אתמר דעלה דיליה , ברכה  דיליה ,
לקדמות  קדמאי נפקי הוו תרוייהו  ולגבי  קדושה , דא  ויקדש ברכה, דא  ויבר
כלה . וקול חת קול  זמנא בההוא כלה , באי כלה  באי זמני תרי אמרי והוו כלה,

לשונו. כא עד
משאמלויא זי"ע עהרענריי זלמ שלמה רבי הקדוש ותשובות הצדיק שאלות (בעל

שלמה) לח חס:דרשות יפריעו  שלא  נפש במסירות ואחד אחד כל יתאמ  וכ
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12 שאלה 

אהרן רי  דה ה יק  ה' מלא ם אמר הרב ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹבד

חיטת אה רם  הג ם  החטים  ין זי"ע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָמעלזא

הה? הח ב דבר  להארי לבאר  אפר  האם  רח "ל , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהיהדים 

אחר היה ההמת ל החיטת היה הקם תְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָבא
ההמדה מחנה ֲֵַַַָָָָ

ד י היטב, ת נן למי  יתר , מבהילים  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָוהברים 

האה , מלחמת עת ינ ע עבר אתם ההיסט ריה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את להאכיל  רים, הלא ההמת את ביל ה ללהר בת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ני אחינ את הם בילה  נים ערת עבר לים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיראל 

היה ה ק ם תבא 'אוויץ ', ההמדה למחנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָיראל ,

הה מדה מחנה  אחר  היה  ה המת  ל וכד עיחה חיטת ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

היה  וזה המ ת', 'ה בלת יב היה ההמדה  רכבת  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

נים , מאתם  מה)הב נגד  מה  מ אן ראים  ה"י .(ואנ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והדר ה ר  אר רנ ד ה יחד  המקבל היק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוה אן

ליט"א, יסף ע בדיה  אמרהרב  ב עימים, ב ימיו  יארי ה' ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

 ממ מע י  [עד  ל לים,  הי אה ניספ האנ ים  ל ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָי

טוב, היותר צד  על  הש ברו שעשינו העירוב   בביאורושלו הטובהוהארכתי
הבורא  רשות הוא היחיד רשות הרבי מרשות לעשות וכוונתו העירוב  של הרבה

דקדושה סטרא כתב עול ז"ל דרש"י והוספתי , הקדושי  בספרי כמבואר
התעו כאשר ויהי בפסוק  ש  עיי ,רבי לשו הוא  אלקי ש כי וירא  בפרשת

יחיד, לשו הוא הוא ברו הוי "ה וש ,אלוקי רשות אותי הוא  הוי"ה  ש מזה  וחו)

שבת) מסכת  רוקח  במעשה עיי אותיות, יו"ד במילוי עשרה  גבוה  אותיות  ד' רחבו  ,היחיד
,לרחמי מדי ונתהפ היחיד רשות הרבי מרשות נעשה עירוב  וכשעושי מש

להשמר לנו  יעמוד זה  וזכות ,לרחמי הדי ונמתק הוא, ברו להוי "ה  אלוקי
ישועה  בדבר להושע ונזכה  טובה, בפרנסה קרנינו ויתרומ וצרה , יגו מכל 

.אמ בימינו במהרה  ע')ורחמי דרוש תורה  לשמחת שלמה לח ובספר(דרשות  .
ישראל  אוהב מסעי)הקדוש  המע"ה (פרשת שלמה תיק ולזה  קדשו: לשו וזה

הזאת , בעת קרב במקו שהוא  לאכילה  שבקדושה  דבר לכל  ידי נטילת
אחיזה  זמ עיקר הוא אז  השינה  בעת בלילה ובפרט  שבקדושה   דברי ולשארי
על  כשנותני  אמנ הכוחות. התפשטות  שה בהידי ליצל רחמנא   לה
ט' מספר הוא  " מי ג .אחיזת  מסירי בזה חסדי בחי'  שה מי הידי
 ומדביקי מחזירי  המי ידי ועל  ."ב מ"ה, ס"ג , ע"ב, הק' משמות  "יודי

קודש  ידיכ שאו וזהו בקודש. הרמה  לשורש ב)הכוחות קלד, היינו(תהלי
נשא ידיהו  רו סוד כ ג וזהו  וכנ"ל . קודש לבחי' י)להעלות ג, רו" (חבקוק כי

נקרא והוא  ידי נטילת סוד נתבאר ובזה  קדישא. חכמה  בחי ' כ ג הוא
איש יתעצ למע זה  דעת על  היה  העולמות בריאת כי מדעת. אבידה  בבחינת
ולהעלות  חיותו  בחיי בעודו באמת אותו ולעבוד  ה ' בעבודת ימיו כל  הישראלי
הוא והעירוב בחסדו. והמטיב הטוב מהאל  זה על נצחי שכר ויקבל הכוחות אלו 
עילאה  מאתר נחצבה  הראשו אד של  נשמתו כי  מדעת. שלא אבידה סוד
אז  ורע  טוב הדעת מע האכילה  מעשה  אותו לידו בא וכאשר קדישא, וזיהרא
ישראל  נשמות כלולי היו  הראשו  באד כי ורע בטוב נתערבו הנשמות כל 
לידי  ובא חומרו תשוקת ותוק לבו  תאוות אחר הול  כשהאד וכ . כול
וזהו . ושלו חס ברע טוב כ ג מערב זה ידי על  אז  ליצל רחמנא  חטאי

ע"ד מדעת שלא  אבידה ג.)בבחינת כ (סוטה  א אלא  עבירה  עובר אד אי
שמו  וברו הוא  ברו הבורא  ברא כ דעת על  לא כי  ג שטות. רוח בו נכנס 
אחיזה  שו יהיה ולבל  סלה בטוב רק ולבחור לעבדו  א כי העול את
 חטאת לכל מפשעיה כי  ליצל רחמנא  אד בני מעשה  ידי על  להחיצוני
אחיזה  יש  לזה שמביא לומר רצה  רעות  המחשבות ידי על  לומר רצה
 להעלות וצרי המחשבה  מעול שבאו בהכוחות ליצל רחמנא להחיצוני
במילוי  הוי"ה  הוא הק' ע"ב ש בסוד שהוא המחשבה  לעול ולשורש למקור

. "יודי

 חו והמוציא קודש  לשבת עירובי הנפלאה בחכמתו המע"ה שלמה תיק ולזה
הקדושה רשות הוא לעירוב  מבפני כי אחר. לרשות מרשות מוציא הוא לעירוב

ליצל רחמנא סט"א רשות הוא  להעירוב וחו יופרד .והטוב, העירוב  ידי ועל
כלל  ברע טוב מעורב אינו ואז לבד קודש א וישאר לגמרי אחיזת כי ויתפרש

נמש אחיזת וסודעיקר רי"ו. מספר שהוא גבור"ה בחי ' השמאלי יד מבחי'
במילוי  הוי"ה  ע"ב הק ' ש כי בהימי השמאל נכלל  ועי"ז  רי"ו . ע"ב הוא  עירו"ב 
הקדוש בהש ישנו  אותיות רי "ו  ג .עליו החסד ושורש מקור הוא   "יודי

מפסוקי  היוצא  המפורש ע"ב  ש כא )והנורא יט יד , ויט"(שמות ויבא והב "ויסע 
ידי  על   מזוכ וחסד טוב כולו נשאר  השלו עליו  המל שלמה בימי ואז   זה.
 אי ולזה וטובה במילואה  קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו

למאומה  שלמה  בימי נחשב כ)כס ט, ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה  וכמבואר
על  קוד"ש לבחינת לשורשו הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקו ידי ועל
לכל  טיבו וכל  חדו כל להמשי העולמות בכל  ותענוג וחדוה שמחה נעשה זה  ידי
 לב  חכ א בני ואמרה  קול בת יצתה ולזה ותתא. לעילא ולהכנס "י העולמות

אני ג לבי  ישראל ישמח אוהב ובספר  זה. השבועות)והב קדשו :(לחג לשו וזה  :
לומר, תתאייש בעלמי עילאי עלמי וקישור יחוד  סוד  הוא העירוב סוד כי

של  עיר ולזה . ליצל רחמנא  לחיצוני אחיזה יהיה לבל  אדנ"י. הוי"ה יחוד  בסוד
הוא  רה"ר כי והיינו כדפירש"י . רה"ר. תורת  תשתכח שלא  כדי שיור. צריכה  רבי
ולייחד  לקשר הוא העירוב וסוד .ליצל רחמנא  לחיצוני אחיזה שיש מקו

ליצל רחמנא  לחיצוני אחיזה יהיה לבל לישארהקדושה. צרי זה כל   ע אמנ .
 חמשי כשישנו אמנ לעירוב. שיור  צריכי ולזה  .לאחיזת לעירוב בחו מקו
אר החיי חפ לאר מרמזת שבא "י רצועה  כל  הנה  כי שיור . א"צ דיורי
ה' בסוד עילאה ה' סוד דבינה בעלמא שיש וכמו הק'. המלוכה  סוד הקדושה
חג בסוד  והוא  בינה, שערי  חמשי וה מעשר כלול  וכ "א  ."מנצפ אותיות
בסוד  שערי  חמשי ישנו  ככה  .ח ליודעי כידוע   " הנו שער סוד הזה השבועות
אלו באלה . אלה  יואגדו  ולקשר לייחד  וצרי תתאה. ה' סוד הק' המלוכה
חס הק' בהמלוכה ליצל רחמנא החיצוני אחיזת יהיה  לבל  ."הנו באלו ."הנו
חדשה  כעיר לעירוב שיור צרי זה  ולסוד  משלה בכל מלכותו שיהיה רק  ושלו
נ' של  הק ' להשראת  מקו שיהיה  כדי  .דיורי "נו בה  שהיה ביהודה שהיתה 

לשונו . כא עד זה , והב  הקדושי העליוני בינה  חיישערי מי באר עוד (וראה 

זה) בעני א' ענ ב ' שורש  שבת של סדורו  עוד  ועיי יתרו , .פרשת

בהעלותיז . פרשת  חיי  מי באר  הקדוש בספר ח)ראה  :(פרק 
של  יחודו היחיד  רשות אל הרבי מרשות לברוח קודש שבת בערב לטבול  צרי

 עול

לעלות  האד צרי ואז  קודש השבת הארת יתחיל אשר  בעת קודש שבת בערב
לבחינת  ולבוא החול  ממעשה  נפש במר להתבייש האמור הבשת  בחינת לבו  אל 
אש ברשפי  לטבול צרי אשר להראות חמי  במי הרחיצה  בא כנזכר. תשב

הרע, היצר של אש אכלה  אש לטבול להיות צרי שאד הטבילה עיקר הוא  וזה
באש  עול של  יחודו  היחיד רשות אל  הרבי מרשות  לברוח קודש שבת בערב

סביב  אכלה זכרונ להבה חכמינו ופסקי נביאי מדברי  הוא זה חיוב  כ ועל .
בדברי  המבואר סאה  בארבעי לטבול  עוד צרי זה  אחרי וא בגפ"ת . לברכה
מיני  מכל הגו את  לטהר טומאה מכל המטהרי  המי  שה ז"ל. האר"י הרב
שהוא הדעת במי הלב טבילת על רמז והכל  .בה טובלת שהנדה במי טומאות

ז"ל  "ברמב שאיתא  כמו  מקואות)העיקר הלכות  בזה (בסו הארכנו כאשר
שבת  של  סידורו  ג')בחיבורנו   ענ הראשו חיוב (שורש הוא החמי טבילת  אבל .

אל  בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש תעבירו  באש יבוא אשר דבר כל  כי יותר
למעלה  קדמתה   קד לבחינת ועולה  ה' קדושת  אור לקבל עול של  מלכו   המל
קודש שבת והוא  הבא  עול הנקרא התשובה  למקו הזה  עול בחינות  מכל 
האחור על  ומכסה מכפר   הקד ואז הבא.  עול בחינת שבת שכולו ליו הרומז

זכויות. נעשי ח)וזדונות פרק    בהעלות פרשת חיי מי .(באר

זהר תיקוני  עוד  א')ראה  עמוד ס ' מהימנא(ד רעיא ב , עמוד רס "ד ד ,')(השמטות
מהימנא א')רעיא עמוד רמ"ב ד פנחס  פרשת זהר(במדבר  תיקוני  א'), עמוד כ'  ד),

זהר ב')תיקוני עמוד ס "ו ד)

חסיח. מליה יראל  ע את להיל  הדלה  מלחמ י דה  יקיְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָה
. ושלו

 ללב ונ ה וי א ל הראה הזרה ראה  דה טב  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהעל 

לחבר זי"ע טב   על יראל ר י  נור  רנמ דה היק  תב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָמכב
מ' הק ' מטלוסטהרב  זי"ע מרכי ְְַַָָ

אליו] זי"ע מהבעש"ט   בימכ כה  תב    נס ר " ה יק גילו   "]ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קעב] ] דה יצא(יג )ארת  "מיה" ספר  [נדס :[183 [נו' ס' מכ ב , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
: נ ל וזה  רביעית] חברת   תרצ "ו נת ז  לחד י"ב ואר א ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹלאר

לכן סעדה  ם ואכל היק מרכי  ל רמ הי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהם

וזה  ר ע,  ת א ל דת עמ הנ מני  רח "ל עת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאספ

הם ה ן ציק)היה  תא ל   רדי נגד  יצא הטן(ורים  ואני  ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

 מ י ח  'היטלר ' רע  ת א ד ע לדבריו , ראיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאביא

,אלפים וזכר ערת דווקא הרג וים  ים כל מקיד  היה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

י תר ולא חת לא ןאי הח – באנציקלפדיה ת ב ] , ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

היה  הז בי  מקם  ל היה  א וכה הז, י  לפי  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹדק 

אתם , וכה יהדים 1600  לער לם והכניס דל ר  ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָח פר 

זה] את ר ס ח ים לה אר להינצל כ אנ ים ה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוי

– הר ע הן  קל קלים אלפים ערת  נגד  מר מז ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזה

 הנ  סי ה  תמא ליה נתחייב אז ם  ,ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאחשוור

מגה מרא איתא מ ר ע, תא ל דתעני:(יב .)ממ" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

אמר ליה? ה ר תא יראל  ל נאיהן  נתחייב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה

תא ל  דתעמ הנ מני :ל אמר  אם! אמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָלהם:

נטע"כ.רע" דק  נירנברג  ט מענין  ידע עד   ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

עצמם  והם המן  ני ערת נגד  והם ימ"ש, נאצים ערה   לְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָונ

ן, אמר בהרחבה)ם מזה  נדבר .(ובהמשך  ְֵַָ

מג ה  מרא  ע "ב)איתא עד(ז' פר א  לבס מי  אדם "חב : ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

ידי על הא והענין מרכי". לבר המן ארר ין ידע  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא 

לר חנ ת להנס  העת, ממת לצאת יזה יין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה

להן. ויתאר  האמ ית העת – ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָהעת

ה ר קב ספר  קב)תב  הניםר :(רק  מנין ימטר ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האב ת חיויעקב יצחק  עלה אברהם ימטר היחד תק"ב ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

פס ק יט ר תב הלה נגד  קד ה, ל)הם  כב  (מ ת  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

 תאכל לא טרפה דה  פ"ו),ב ר מ"ט  ער חים עץ  (ועין  . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

מרכי ", ר" 502–וכן ימטרה המן" "ארר  יסא   מאידְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ידי על  הינ "ר ", ס הא  תק"ב, גימטר א  502 ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָימטרה

מרכי ", ר" ל הבה לחינה לעלת אפר ר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָאכילת

זה  מני  המן". "ארר – חית  לא ל לרדת  חלילה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואפר

י צאים ואברכים חרים  הרה  ל הם  ר אים  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאנ

ד רקא  באגרא כמב אר רח "ל, רעה ועד ,לתר ת קכ "א, (את ְְְְְְְְְִַַָָָָָ

ז כיםעי"ש ) מהר , ר ר  אכילת ידי על  הברים אר   .ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

 ר" חינת הצת, ל את לתן מעלה, מעלה  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָלעלת

עד הל, מקלקלים  טרפה ר אכלים  חלילה  ואם ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמר כי ",

מת סמים תים ידי  ועל  המן". "ארר לבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיעים 

לאכל זכה א ר  האי ה א  מי  מגים  הרים, י ם ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָיין

אסרים מאכלת נכל חלילה ה א  מי  רים , ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמאכל ת 

אדם על נראה לפעמים  י  ס ד ", יצא יין "נכנס  סד ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָב יג לים ,

הבאי יין  תה ידי  ועל אסר ת  מ אכלת  נזהר הא  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמסם 

נפ את מגאל אס רת מאכלת נזהר  אינ הא  ונ דע  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָריח

ידע לא  עד  פר א  לבסמי  אדם ח ב הענין וזה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיג לים .

נפלאים וה ברים מר כי , לבר המן ארר  .כין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

ראה  ג' לי אר טי"ת ב"ה , ,איצית"ק ְְִִ

מ' הק ' הרב  מטלוסט לחברי מרכי ְְֲִֵַַַָָ

מ)למע"ש א(למעלב כ ביוט ההה, על ביט לא  ברי אני ראה י ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ליראיו ", ה' "וסד ס ד , ונמ יק האחד  מ  נילפה ה ב א כ חזק טחני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

דו "ש חבר לי. ה צי נח י  נ"ע הק'  רנ מ ל  עי דה  תביה א ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָח
נאמנה . מטלוסט אהבה טוב   ש בעל כא .יראל עד . ְְֱֲִֵֶַָָָָ

 ממקו בגלות נדדו  זי"ע זושא ורבי  אלימל ר' רבי  הקדושי  שהאחי ידוע וכ
 "מ  "הסמ  וש ,אושבי זו  לאושפצי שהגיעו עד ישראל את לתק  למקו
הסטרא של האחיזה גדולה כמה  עד מכא רואי חזרה . וחזרו לעבור,  נתנ לא
 מר כדוגמת הקדושי  הצדיקי שגדולי  עד אסורות, מאכלות בעו אחרא 
מצאנז  חיי והדברי אדלער  נת ורבי זושא, ורבי אלימל רבי טוב,  ש הבעל
רח"ל  הגזירה נגזרה  התיקו ובלי הנורא הקילקול  את לתק  ביד עלתה לא  זי"ע
 רואי ועוד זה , בגלל  קרתה יהודי מיליו מששה  יותר של הנורא האבידה  וכל
בגלל  זה וכל  ומשונות, נוראות וגזירות ואלמנות  יתומי רח "ל כמה בזמנינו
ידינו על  שזיכה  יתבר  להש ותודה  אסורות. מאכלות של הנורא  החטא
חלב  ניקור שחיטה על אסורות , ומאכלות כשרות עניני על   ספרי 400 לעשות
דמרדכי  דהא לפרש ואפשר כנודע. דקליפה עשו מחנה  400 כנגד  שה ,וד
באריכות  [ראה  400 גימטריה "שק" הנ "ל , עני את לתק כדי "שק", לבש הצדיק

חכמה]. בראשית

עי" ,יט. אות  "אל אות   מ נעשה   הראשו אד חטא דמכח לעיל , כתבנו והנה 
מפריד נרג" ולכ ,"באל – "אור" להיות צרי שהיה  עור", "כתנות בתיבות וזהו

"כח)אלו טז, מקובלי (משלי ספרי בכמה זה   עני כמבואר מאמר, ח"א, של "ה  עיי)

טז.) ד דוד , שחרית ,בית תפילות: שלש ידי על  זה  ופג חטא  תיקנו  והאבות ,
ידוע והנה  "שמע". תיבות ראשי שה – ערבית קס"ז מנחה , ד א', חלק זוהר עיי)

ב') עמוד קמ "ז  ד י', תיקו בסופו, זוהר ותיקוני א', גברועמוד הראשו אד חטא שמכח  ,
, אדו קליפת הוא ושור ישמעאל , קליפת הוא  וחמור וחמור, שור קליפות: שתי

תק"ב  גימטריא ה "ישמעאל" ,"אדו" חיי ותיבות האבות שהיו  השני  כמני ,
קמ"ז  – יעקב , שני ק"פ – יצחק ,שני קע"ה  חי היה  אברה כי הזה, בעול
 ה האבות כי ,שני תק "ב יהיו – יחד צרפ – וקמ"ז  וק"פ קע"ה ,שני

הסוד וזהו  הקליפה . נגד ל )בקדושה כב, תאכלו ",(שמות לא טריפה  בשדה "ובשר
וק תק"ב, גימטריא  כ  ג הוא  "בשר" עמלקכי דקליפת להוסי [ויש .להבי ל 

"וחצו  פני עז  "כלב  המילי וחשב  ,פני ועז  חצו ומדתו  "כלב" נקרא הוא 
 נכשלי ושלו חס שכאשר ,503 הכולל   ע בשר = 503 תיבות ד'  ע בגימטריה

המשנה דברי  ג נרמז  ובזה  עמלק . כוח זה ,טר סוטה)בבשר  הדור(סו פני ,

הכשרות]. על  הרבי את ולהזהיר להינצל  מוכרחי זאת ולתק הכלב, כפני
עמלק "  גוי ש"ראשית ידוע, זה כ)והנה כד, לו(במדבר  ויש הרשע, עשו מזרע ,

אחר" "אל  כמני – ר"מ  גימטריא הוא "עמלק" כי אחר, באל  לד,אחיזה  (שמות

הוי'"יד) "רוח  הוא בקדושה  וכנגדו  ר "מ, גימטריא כ  ג שהוא כט), יא, שופטי).
יתגבר דהוא דוד, ב משיח בקדושה יש וחמור, שור קליפות שתי כנגד והנה

בסוד חמור של  הקליפה  ט)על ט, יוס(זכריה  ב ומשיח החמור", על  ורוכב "עני :
הכתוב שאמר כמו "שור", יז)איקרי לג, לו ".(דברי הדר שורו  "בכור :

בזוהר איתא ע"ב)והנה ק"א  ד רות, חדש  וזוהר ב', עמוד קכ"ד ד ג' חלק עיי) מבי כי ,
אחת  קליפה  יצא  וחמור, שור מקליפות דהיינו  לעיל, הנזכרות הקליפות שתי

צפע" יצא נחש "משורש כי "צפע", כט)הנקראת יד, גימטריא(ישעיה ו"צפע" ,
 עפ במי  תורה בספר לכתוב אנו צריכי ולכ ר"מ, – י"ט "עמלק" ד גיטי  עיי)

א') של עמוד הקליפה  מכניעי אנו ובזה ,אתוו בהיפו "צפע" אותיות שהוא 
. עפצי במי תורה הספר  כותבי שאנו מה  צפע,

הראשונות  קליפות שלש שה – שור חמור, נחש , תיבות : ראשי הוא  ונחש
אמרו  ולכ "צרעת". גימטריא  "חמור " "שור" וקליפות אומות .  שבשבעי

לברכה  זכרונ ד)רבותינו פ"כ, רבה  ולפי (בראשית צרעת, היא דנחש סלעי הני
בצרעת . נלקה הרע,  לשו דיבר שהנחש

הרשעה , ולילית סמא"ל  הוא שלו שהשר עשו, ב אליפז,  ב צפו  קליפת  והנה
לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולי באר גדול חורב בקטרוג והנהעשו (בד"ה

(על הנעל בקדושה  שנכתבי תורה  הספרי  הרבי בעוונותינו  השונאי ולקחו  ,
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי על  ולא תק "ב, גימטריא  שהוא בשר, מצד העור גבי
רבותינו אמרו  ולכ עמלק . קליפת נגד שהוא ,עפ במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה   א')זכרונ עמוד י"ח ד זרה  ב (עבודה חנינא רבי ע שנשר תורה בספר
כמה  נשרפי היו פולי בגזירות וכ .נשר לחוד והקל פורחות  אותיות  ,תרדיו
 אינ והשונאי .נשר והעפ והקל פרחו, שאותיותיה תורה, ספרי אלפי

ציותה  התורה כי בקדושה, אחיזה  שו  לה אי זה  שמכח , ל )יודעי כב , (שמות

על  לכתוב מותר אבל  אסור, הוא באכילה – תאכלו" לא טריפה  בשדה  "ובשר
הספרי  שנשרפו  ואחר בקדושה , אחיזה  לה היה  ובזה  וטריפה , נבילה  עור גבי
שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות הקליפות כח  נתמעטו  היו מאותו – תורה 
והמקדש ,יוס ב ומשיח דוד ב משיח :משיחי תרי שיבואו  שבקדושה , וחמור

למטה . ירד  מעלה  של

את כ. בעצמו שיקיי כלומר דלא, עד  לבסומי איניש חייב לפרש: אפשר ועוד 
בגמרא שאמרו  כמו יי ידי על  אפשר וזה  איש, מפני תגורו דלא בתרא )הלאו ,(בבא

הסוד תורת שזה  מפיגו, תורה  של  יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יי קשה פחד
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אהרן רי  דה ה יק  ה' מלא ם אמר הרב ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹבד

חיטת אה רם  הג ם  החטים  ין זי"ע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָמעלזא

הה? הח ב דבר  להארי לבאר  אפר  האם  רח "ל , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהיהדים 

אחר היה ההמת ל החיטת היה הקם תְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָבא
ההמדה מחנה ֲֵַַַָָָָ

ד י היטב, ת נן למי  יתר , מבהילים  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָוהברים 

האה , מלחמת עת ינ ע עבר אתם ההיסט ריה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את להאכיל  רים, הלא ההמת את ביל ה ללהר בת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ני אחינ את הם בילה  נים ערת עבר לים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיראל 

היה ה ק ם תבא 'אוויץ ', ההמדה למחנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָיראל ,

הה מדה מחנה  אחר  היה  ה המת  ל וכד עיחה חיטת ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

היה  וזה המ ת', 'ה בלת יב היה ההמדה  רכבת  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

נים , מאתם  מה)הב נגד  מה  מ אן ראים  ה"י .(ואנ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והדר ה ר  אר רנ ד ה יחד  המקבל היק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוה אן

ליט"א, יסף ע בדיה  אמרהרב  ב עימים, ב ימיו  יארי ה' ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

 ממ מע י  [עד  ל לים,  הי אה ניספ האנ ים  ל ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָי

טוב, היותר צד  על  הש ברו שעשינו העירוב   בביאורושלו הטובהוהארכתי
הבורא  רשות הוא היחיד רשות הרבי מרשות לעשות וכוונתו העירוב  של הרבה

דקדושה סטרא כתב עול ז"ל דרש"י והוספתי , הקדושי  בספרי כמבואר
התעו כאשר ויהי בפסוק  ש  עיי ,רבי לשו הוא  אלקי ש כי וירא  בפרשת

יחיד, לשו הוא הוא ברו הוי "ה וש ,אלוקי רשות אותי הוא  הוי"ה  ש מזה  וחו)

שבת) מסכת  רוקח  במעשה עיי אותיות, יו"ד במילוי עשרה  גבוה  אותיות  ד' רחבו  ,היחיד
,לרחמי מדי ונתהפ היחיד רשות הרבי מרשות נעשה עירוב  וכשעושי מש

להשמר לנו  יעמוד זה  וזכות ,לרחמי הדי ונמתק הוא, ברו להוי "ה  אלוקי
ישועה  בדבר להושע ונזכה  טובה, בפרנסה קרנינו ויתרומ וצרה , יגו מכל 

.אמ בימינו במהרה  ע')ורחמי דרוש תורה  לשמחת שלמה לח ובספר(דרשות  .
ישראל  אוהב מסעי)הקדוש  המע"ה (פרשת שלמה תיק ולזה  קדשו: לשו וזה

הזאת , בעת קרב במקו שהוא  לאכילה  שבקדושה  דבר לכל  ידי נטילת
אחיזה  זמ עיקר הוא אז  השינה  בעת בלילה ובפרט  שבקדושה   דברי ולשארי
על  כשנותני  אמנ הכוחות. התפשטות  שה בהידי ליצל רחמנא   לה
ט' מספר הוא  " מי ג .אחיזת  מסירי בזה חסדי בחי'  שה מי הידי
 ומדביקי מחזירי  המי ידי ועל  ."ב מ"ה, ס"ג , ע"ב, הק' משמות  "יודי

קודש  ידיכ שאו וזהו בקודש. הרמה  לשורש ב)הכוחות קלד, היינו(תהלי
נשא ידיהו  רו סוד כ ג וזהו  וכנ"ל . קודש לבחי' י)להעלות ג, רו" (חבקוק כי

נקרא והוא  ידי נטילת סוד נתבאר ובזה  קדישא. חכמה  בחי ' כ ג הוא
איש יתעצ למע זה  דעת על  היה  העולמות בריאת כי מדעת. אבידה  בבחינת
ולהעלות  חיותו  בחיי בעודו באמת אותו ולעבוד  ה ' בעבודת ימיו כל  הישראלי
הוא והעירוב בחסדו. והמטיב הטוב מהאל  זה על נצחי שכר ויקבל הכוחות אלו 
עילאה  מאתר נחצבה  הראשו אד של  נשמתו כי  מדעת. שלא אבידה סוד
אז  ורע  טוב הדעת מע האכילה  מעשה  אותו לידו בא וכאשר קדישא, וזיהרא
ישראל  נשמות כלולי היו  הראשו  באד כי ורע בטוב נתערבו הנשמות כל 
לידי  ובא חומרו תשוקת ותוק לבו  תאוות אחר הול  כשהאד וכ . כול
וזהו . ושלו חס ברע טוב כ ג מערב זה ידי על  אז  ליצל רחמנא  חטאי

ע"ד מדעת שלא  אבידה ג.)בבחינת כ (סוטה  א אלא  עבירה  עובר אד אי
שמו  וברו הוא  ברו הבורא  ברא כ דעת על  לא כי  ג שטות. רוח בו נכנס 
אחיזה  שו יהיה ולבל  סלה בטוב רק ולבחור לעבדו  א כי העול את
 חטאת לכל מפשעיה כי  ליצל רחמנא  אד בני מעשה  ידי על  להחיצוני
אחיזה  יש  לזה שמביא לומר רצה  רעות  המחשבות ידי על  לומר רצה
 להעלות וצרי המחשבה  מעול שבאו בהכוחות ליצל רחמנא להחיצוני
במילוי  הוי"ה  הוא הק' ע"ב ש בסוד שהוא המחשבה  לעול ולשורש למקור

. "יודי

 חו והמוציא קודש  לשבת עירובי הנפלאה בחכמתו המע"ה שלמה תיק ולזה
הקדושה רשות הוא לעירוב  מבפני כי אחר. לרשות מרשות מוציא הוא לעירוב

ליצל רחמנא סט"א רשות הוא  להעירוב וחו יופרד .והטוב, העירוב  ידי ועל
כלל  ברע טוב מעורב אינו ואז לבד קודש א וישאר לגמרי אחיזת כי ויתפרש

נמש אחיזת וסודעיקר רי"ו. מספר שהוא גבור"ה בחי ' השמאלי יד מבחי'
במילוי  הוי"ה  ע"ב הק ' ש כי בהימי השמאל נכלל  ועי"ז  רי"ו . ע"ב הוא  עירו"ב 
הקדוש בהש ישנו  אותיות רי "ו  ג .עליו החסד ושורש מקור הוא   "יודי

מפסוקי  היוצא  המפורש ע"ב  ש כא )והנורא יט יד , ויט"(שמות ויבא והב "ויסע 
ידי  על   מזוכ וחסד טוב כולו נשאר  השלו עליו  המל שלמה בימי ואז   זה.
 אי ולזה וטובה במילואה  קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו

למאומה  שלמה  בימי נחשב כ)כס ט, ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה  וכמבואר
על  קוד"ש לבחינת לשורשו הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקו ידי ועל
לכל  טיבו וכל  חדו כל להמשי העולמות בכל  ותענוג וחדוה שמחה נעשה זה  ידי
 לב  חכ א בני ואמרה  קול בת יצתה ולזה ותתא. לעילא ולהכנס "י העולמות

אני ג לבי  ישראל ישמח אוהב ובספר  זה. השבועות)והב קדשו :(לחג לשו וזה  :
לומר, תתאייש בעלמי עילאי עלמי וקישור יחוד  סוד  הוא העירוב סוד כי

של  עיר ולזה . ליצל רחמנא  לחיצוני אחיזה יהיה לבל  אדנ"י. הוי"ה יחוד  בסוד
הוא  רה"ר כי והיינו כדפירש"י . רה"ר. תורת  תשתכח שלא  כדי שיור. צריכה  רבי
ולייחד  לקשר הוא העירוב וסוד .ליצל רחמנא  לחיצוני אחיזה שיש מקו

ליצל רחמנא  לחיצוני אחיזה יהיה לבל לישארהקדושה. צרי זה כל   ע אמנ .
 חמשי כשישנו אמנ לעירוב. שיור  צריכי ולזה  .לאחיזת לעירוב בחו מקו
אר החיי חפ לאר מרמזת שבא "י רצועה  כל  הנה  כי שיור . א"צ דיורי
ה' בסוד עילאה ה' סוד דבינה בעלמא שיש וכמו הק'. המלוכה  סוד הקדושה
חג בסוד  והוא  בינה, שערי  חמשי וה מעשר כלול  וכ "א  ."מנצפ אותיות
בסוד  שערי  חמשי ישנו  ככה  .ח ליודעי כידוע   " הנו שער סוד הזה השבועות
אלו באלה . אלה  יואגדו  ולקשר לייחד  וצרי תתאה. ה' סוד הק' המלוכה
חס הק' בהמלוכה ליצל רחמנא החיצוני אחיזת יהיה  לבל  ."הנו באלו ."הנו
חדשה  כעיר לעירוב שיור צרי זה  ולסוד  משלה בכל מלכותו שיהיה רק  ושלו
נ' של  הק ' להשראת  מקו שיהיה  כדי  .דיורי "נו בה  שהיה ביהודה שהיתה 

לשונו . כא עד זה , והב  הקדושי העליוני בינה  חיישערי מי באר עוד (וראה 

זה) בעני א' ענ ב ' שורש  שבת של סדורו  עוד  ועיי יתרו , .פרשת

בהעלותיז . פרשת  חיי  מי באר  הקדוש בספר ח)ראה  :(פרק 
של  יחודו היחיד  רשות אל הרבי מרשות לברוח קודש שבת בערב לטבול  צרי

 עול

לעלות  האד צרי ואז  קודש השבת הארת יתחיל אשר  בעת קודש שבת בערב
לבחינת  ולבוא החול  ממעשה  נפש במר להתבייש האמור הבשת  בחינת לבו  אל 
אש ברשפי  לטבול צרי אשר להראות חמי  במי הרחיצה  בא כנזכר. תשב

הרע, היצר של אש אכלה  אש לטבול להיות צרי שאד הטבילה עיקר הוא  וזה
באש  עול של  יחודו  היחיד רשות אל  הרבי מרשות  לברוח קודש שבת בערב

סביב  אכלה זכרונ להבה חכמינו ופסקי נביאי מדברי  הוא זה חיוב  כ ועל .
בדברי  המבואר סאה  בארבעי לטבול  עוד צרי זה  אחרי וא בגפ"ת . לברכה
מיני  מכל הגו את  לטהר טומאה מכל המטהרי  המי  שה ז"ל. האר"י הרב
שהוא הדעת במי הלב טבילת על רמז והכל  .בה טובלת שהנדה במי טומאות

ז"ל  "ברמב שאיתא  כמו  מקואות)העיקר הלכות  בזה (בסו הארכנו כאשר
שבת  של  סידורו  ג')בחיבורנו   ענ הראשו חיוב (שורש הוא החמי טבילת  אבל .

אל  בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש תעבירו  באש יבוא אשר דבר כל  כי יותר
למעלה  קדמתה   קד לבחינת ועולה  ה' קדושת  אור לקבל עול של  מלכו   המל
קודש שבת והוא  הבא  עול הנקרא התשובה  למקו הזה  עול בחינות  מכל 
האחור על  ומכסה מכפר   הקד ואז הבא.  עול בחינת שבת שכולו ליו הרומז

זכויות. נעשי ח)וזדונות פרק    בהעלות פרשת חיי מי .(באר

זהר תיקוני  עוד  א')ראה  עמוד ס ' מהימנא(ד רעיא ב , עמוד רס "ד ד ,')(השמטות
מהימנא א')רעיא עמוד רמ"ב ד פנחס  פרשת זהר(במדבר  תיקוני  א'), עמוד כ'  ד),

זהר ב')תיקוני עמוד ס "ו ד)

חסיח. מליה יראל  ע את להיל  הדלה  מלחמ י דה  יקיְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָה
. ושלו

 ללב ונ ה וי א ל הראה הזרה ראה  דה טב  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהעל 

לחבר זי"ע טב   על יראל ר י  נור  רנמ דה היק  תב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָמכב
מ' הק ' מטלוסטהרב  זי"ע מרכי ְְַַָָ

אליו] זי"ע מהבעש"ט   בימכ כה  תב    נס ר " ה יק גילו   "]ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קעב] ] דה יצא(יג )ארת  "מיה" ספר  [נדס :[183 [נו' ס' מכ ב , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
: נ ל וזה  רביעית] חברת   תרצ "ו נת ז  לחד י"ב ואר א ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹלאר

לכן סעדה  ם ואכל היק מרכי  ל רמ הי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהם

וזה  ר ע,  ת א ל דת עמ הנ מני  רח "ל עת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאספ

הם ה ן ציק)היה  תא ל   רדי נגד  יצא הטן(ורים  ואני  ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

 מ י ח  'היטלר ' רע  ת א ד ע לדבריו , ראיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאביא

,אלפים וזכר ערת דווקא הרג וים  ים כל מקיד  היה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

י תר ולא חת לא ןאי הח – באנציקלפדיה ת ב ] , ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

היה  הז בי  מקם  ל היה  א וכה הז, י  לפי  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹדק 

אתם , וכה יהדים 1600  לער לם והכניס דל ר  ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָח פר 

זה] את ר ס ח ים לה אר להינצל כ אנ ים ה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוי

– הר ע הן  קל קלים אלפים ערת  נגד  מר מז ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזה

 הנ  סי ה  תמא ליה נתחייב אז ם  ,ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאחשוור

מגה מרא איתא מ ר ע, תא ל דתעני:(יב .)ממ" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

אמר ליה? ה ר תא יראל  ל נאיהן  נתחייב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה

תא ל  דתעמ הנ מני :ל אמר  אם! אמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָלהם:

נטע"כ.רע" דק  נירנברג  ט מענין  ידע עד   ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

עצמם  והם המן  ני ערת נגד  והם ימ"ש, נאצים ערה   לְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָונ

ן, אמר בהרחבה)ם מזה  נדבר .(ובהמשך  ְֵַָ

מג ה  מרא  ע "ב)איתא עד(ז' פר א  לבס מי  אדם "חב : ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

ידי על הא והענין מרכי". לבר המן ארר ין ידע  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא 

לר חנ ת להנס  העת, ממת לצאת יזה יין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה

להן. ויתאר  האמ ית העת – ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָהעת

ה ר קב ספר  קב)תב  הניםר :(רק  מנין ימטר ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האב ת חיויעקב יצחק  עלה אברהם ימטר היחד תק"ב ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

פס ק יט ר תב הלה נגד  קד ה, ל)הם  כב  (מ ת  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

 תאכל לא טרפה דה  פ"ו),ב ר מ"ט  ער חים עץ  (ועין  . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

מרכי ", ר" 502–וכן ימטרה המן" "ארר  יסא   מאידְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ידי על  הינ "ר ", ס הא  תק"ב, גימטר א  502 ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָימטרה

מרכי ", ר" ל הבה לחינה לעלת אפר ר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָאכילת

זה  מני  המן". "ארר – חית  לא ל לרדת  חלילה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואפר

י צאים ואברכים חרים  הרה  ל הם  ר אים  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאנ

ד רקא  באגרא כמב אר רח "ל, רעה ועד ,לתר ת קכ "א, (את ְְְְְְְְְִַַָָָָָ

ז כיםעי"ש ) מהר , ר ר  אכילת ידי על  הברים אר   .ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

 ר" חינת הצת, ל את לתן מעלה, מעלה  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָלעלת

עד הל, מקלקלים  טרפה ר אכלים  חלילה  ואם ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמר כי ",

מת סמים תים ידי  ועל  המן". "ארר לבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיעים 

לאכל זכה א ר  האי ה א  מי  מגים  הרים, י ם ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָיין

אסרים מאכלת נכל חלילה ה א  מי  רים , ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמאכל ת 

אדם על נראה לפעמים  י  ס ד ", יצא יין "נכנס  סד ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָב יג לים ,

הבאי יין  תה ידי  ועל אסר ת  מ אכלת  נזהר הא  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמסם 

נפ את מגאל אס רת מאכלת נזהר  אינ הא  ונ דע  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָריח

ידע לא  עד  פר א  לבסמי  אדם ח ב הענין וזה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיג לים .

נפלאים וה ברים מר כי , לבר המן ארר  .כין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

ראה  ג' לי אר טי"ת ב"ה , ,איצית"ק ְְִִ

מ' הק ' הרב  מטלוסט לחברי מרכי ְְֲִֵַַַָָ

מ)למע"ש א(למעלב כ ביוט ההה, על ביט לא  ברי אני ראה י ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ליראיו ", ה' "וסד ס ד , ונמ יק האחד  מ  נילפה ה ב א כ חזק טחני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

דו "ש חבר לי. ה צי נח י  נ"ע הק'  רנ מ ל  עי דה  תביה א ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָח
נאמנה . מטלוסט אהבה טוב   ש בעל כא .יראל עד . ְְֱֲִֵֶַָָָָ

 ממקו בגלות נדדו  זי"ע זושא ורבי  אלימל ר' רבי  הקדושי  שהאחי ידוע וכ
 "מ  "הסמ  וש ,אושבי זו  לאושפצי שהגיעו עד ישראל את לתק  למקו
הסטרא של האחיזה גדולה כמה  עד מכא רואי חזרה . וחזרו לעבור,  נתנ לא
 מר כדוגמת הקדושי  הצדיקי שגדולי  עד אסורות, מאכלות בעו אחרא 
מצאנז  חיי והדברי אדלער  נת ורבי זושא, ורבי אלימל רבי טוב,  ש הבעל
רח"ל  הגזירה נגזרה  התיקו ובלי הנורא הקילקול  את לתק  ביד עלתה לא  זי"ע
 רואי ועוד זה , בגלל  קרתה יהודי מיליו מששה  יותר של הנורא האבידה  וכל
בגלל  זה וכל  ומשונות, נוראות וגזירות ואלמנות  יתומי רח "ל כמה בזמנינו
ידינו על  שזיכה  יתבר  להש ותודה  אסורות. מאכלות של הנורא  החטא
חלב  ניקור שחיטה על אסורות , ומאכלות כשרות עניני על   ספרי 400 לעשות
דמרדכי  דהא לפרש ואפשר כנודע. דקליפה עשו מחנה  400 כנגד  שה ,וד
באריכות  [ראה  400 גימטריה "שק" הנ "ל , עני את לתק כדי "שק", לבש הצדיק

חכמה]. בראשית

עי" ,יט. אות  "אל אות   מ נעשה   הראשו אד חטא דמכח לעיל , כתבנו והנה 
מפריד נרג" ולכ ,"באל – "אור" להיות צרי שהיה  עור", "כתנות בתיבות וזהו

"כח)אלו טז, מקובלי (משלי ספרי בכמה זה   עני כמבואר מאמר, ח"א, של "ה  עיי)

טז.) ד דוד , שחרית ,בית תפילות: שלש ידי על  זה  ופג חטא  תיקנו  והאבות ,
ידוע והנה  "שמע". תיבות ראשי שה – ערבית קס"ז מנחה , ד א', חלק זוהר עיי)

ב') עמוד קמ "ז  ד י', תיקו בסופו, זוהר ותיקוני א', גברועמוד הראשו אד חטא שמכח  ,
, אדו קליפת הוא ושור ישמעאל , קליפת הוא  וחמור וחמור, שור קליפות: שתי

תק"ב  גימטריא ה "ישמעאל" ,"אדו" חיי ותיבות האבות שהיו  השני  כמני ,
קמ"ז  – יעקב , שני ק"פ – יצחק ,שני קע"ה  חי היה  אברה כי הזה, בעול
 ה האבות כי ,שני תק "ב יהיו – יחד צרפ – וקמ"ז  וק"פ קע"ה ,שני

הסוד וזהו  הקליפה . נגד ל )בקדושה כב, תאכלו ",(שמות לא טריפה  בשדה "ובשר
וק תק"ב, גימטריא  כ  ג הוא  "בשר" עמלקכי דקליפת להוסי [ויש .להבי ל 

"וחצו  פני עז  "כלב  המילי וחשב  ,פני ועז  חצו ומדתו  "כלב" נקרא הוא 
 נכשלי ושלו חס שכאשר ,503 הכולל   ע בשר = 503 תיבות ד'  ע בגימטריה

המשנה דברי  ג נרמז  ובזה  עמלק . כוח זה ,טר סוטה)בבשר  הדור(סו פני ,

הכשרות]. על  הרבי את ולהזהיר להינצל  מוכרחי זאת ולתק הכלב, כפני
עמלק "  גוי ש"ראשית ידוע, זה כ)והנה כד, לו(במדבר  ויש הרשע, עשו מזרע ,

אחר" "אל  כמני – ר"מ  גימטריא הוא "עמלק" כי אחר, באל  לד,אחיזה  (שמות

הוי'"יד) "רוח  הוא בקדושה  וכנגדו  ר "מ, גימטריא כ  ג שהוא כט), יא, שופטי).
יתגבר דהוא דוד, ב משיח בקדושה יש וחמור, שור קליפות שתי כנגד והנה

בסוד חמור של  הקליפה  ט)על ט, יוס(זכריה  ב ומשיח החמור", על  ורוכב "עני :
הכתוב שאמר כמו "שור", יז)איקרי לג, לו ".(דברי הדר שורו  "בכור :

בזוהר איתא ע"ב)והנה ק"א  ד רות, חדש  וזוהר ב', עמוד קכ"ד ד ג' חלק עיי) מבי כי ,
אחת  קליפה  יצא  וחמור, שור מקליפות דהיינו  לעיל, הנזכרות הקליפות שתי

צפע" יצא נחש "משורש כי "צפע", כט)הנקראת יד, גימטריא(ישעיה ו"צפע" ,
 עפ במי  תורה בספר לכתוב אנו צריכי ולכ ר"מ, – י"ט "עמלק" ד גיטי  עיי)

א') של עמוד הקליפה  מכניעי אנו ובזה ,אתוו בהיפו "צפע" אותיות שהוא 
. עפצי במי תורה הספר  כותבי שאנו מה  צפע,

הראשונות  קליפות שלש שה – שור חמור, נחש , תיבות : ראשי הוא  ונחש
אמרו  ולכ "צרעת". גימטריא  "חמור " "שור" וקליפות אומות .  שבשבעי

לברכה  זכרונ ד)רבותינו פ"כ, רבה  ולפי (בראשית צרעת, היא דנחש סלעי הני
בצרעת . נלקה הרע,  לשו דיבר שהנחש

הרשעה , ולילית סמא"ל  הוא שלו שהשר עשו, ב אליפז,  ב צפו  קליפת  והנה
לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולי באר גדול חורב בקטרוג והנהעשו (בד"ה

(על הנעל בקדושה  שנכתבי תורה  הספרי  הרבי בעוונותינו  השונאי ולקחו  ,
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי על  ולא תק "ב, גימטריא  שהוא בשר, מצד העור גבי
רבותינו אמרו  ולכ עמלק . קליפת נגד שהוא ,עפ במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה   א')זכרונ עמוד י"ח ד זרה  ב (עבודה חנינא רבי ע שנשר תורה בספר
כמה  נשרפי היו פולי בגזירות וכ .נשר לחוד והקל פורחות  אותיות  ,תרדיו
 אינ והשונאי .נשר והעפ והקל פרחו, שאותיותיה תורה, ספרי אלפי

ציותה  התורה כי בקדושה, אחיזה  שו  לה אי זה  שמכח , ל )יודעי כב , (שמות

על  לכתוב מותר אבל  אסור, הוא באכילה – תאכלו" לא טריפה  בשדה  "ובשר
הספרי  שנשרפו  ואחר בקדושה , אחיזה  לה היה  ובזה  וטריפה , נבילה  עור גבי
שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות הקליפות כח  נתמעטו  היו מאותו – תורה 
והמקדש ,יוס ב ומשיח דוד ב משיח :משיחי תרי שיבואו  שבקדושה , וחמור

למטה . ירד  מעלה  של

את כ. בעצמו שיקיי כלומר דלא, עד  לבסומי איניש חייב לפרש: אפשר ועוד 
בגמרא שאמרו  כמו יי ידי על  אפשר וזה  איש, מפני תגורו דלא בתרא )הלאו ,(בבא

הסוד תורת שזה  מפיגו, תורה  של  יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יי קשה פחד
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עמים 172 מזר   דה זהר  היח ,כא ה ה יאת  פני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ

 ל זר אחד ענין עד  ואין רב מהערב לההר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻצריכים 

יד ע  דה הע"ט  מ למידי , דה הר  עמים ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹהרה

זה  מ ני  ה"י . רב, מערב יהי הר נים ר ב  מ יחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעיקבתא 

חז"ל  ואמר נה . לחמים אחת עם גלל ינר מה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹא

ע "ב) צ "ו באר(סנהדרין רק" בני רה  למד המן ל ניו "מני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

 התגייר לבח , לפר אפר  מ ד ר: חן מצא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָספר

למדי ת ם  לגנאי,  לפר אפר ם  קד ה , קְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָונד

ה"י . עמלקים, ונכנס חדר ְְְְֲִִֵַָָָה רה

כה)בסקים  רק  ינחס(דר 'וכ פה התים  היו" ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

 קנא י ראל ני  מעל חמתי  את ה יב ההן אהרן ן אלעזר  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹן

 הינ קנאתי " יראל ני  את כיתי  ולא ת כם  קנאתי  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאת

מקים  הפה . את לעצר מנת על נפ את מסר  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנחס

כ והא ר ה פה, נעצר נחס ידי  על וקא  מ ע ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהפרים 

וכל עברת עבר יראל לל  אי ראה שהרבש"ע ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָהא 

את קנא נפ את  מסר  פינחס  ,מח ולא תק ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהיאים

ה פה. את עצר  ידי ועל להקב"ה רח  נחת  רם  זה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָקנאתי,

תקים ה יאים ל י ראל  כלל מ בים   מאן  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמכח 

לערר ,פה את ולמסר  לקם  צרי מקם  מל מחים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואינם 

ר.  הירצת על מחאה זעקה ְְְִֵֶַַַָָָָקל

 וראה  לגרמניה, נסע דה שהע"ט  ה עה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָידע

ע יחד  בא  לתלמיד וקרא היהדים, על  נראה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָזרה

הזרה   ורא האחד, מן ה נים  טבים  מם  הזרה , את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבל

למחנה   אחר היה  ם  אפצין  קרא הק ם  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעל

'אויץ' ב כבההמדה  היה הה מדה רבת  על וכדע . ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָ

בספר  ה"י. נים, מא תם הב היה וזה ר', ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'הבלת 

רי דה מה יק  מביא  ליט"א שווייצער הר"ש ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָר ת

אמר: זי "ע, מבעלזא  מאהרן יח ה רמני הרע ל חכ ל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מה קים חטים הי אסרת מאכל ת  אכל ידי על ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא

חיזה א  מ ני מה נגד מה  והיה ה רמני , עמלק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹנלד

ל ר הא בר, ה על ל  החרב את ה חיז דבעי , ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהינים

רח "ל יה דים מיליני ל ח ט  כח היה  זה ידי ועל .עמלק , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

אליו  התחננ האה נת ה "ל: היק על ספר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָעד 

אנים  ואמרה הראה, הזרה את לבל תאץ בק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הא הרמני  והרע הרפה , ה חיטה גלל אה הרה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָל

 עצמ עמלק תבכגקלת  עמלק  מלחמת כמ רק, (מת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ט יא) החםיז  וצא אנ ים  לנ חר  יהע  אל מ ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻו אמר

ידי . האלהים  מה הבעה רא על  נ ב אנכי  מחר ְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹעמלק

אהרן מ ה עמלק להחם מה ל אמר  אר  יהע עְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻו

הבעה. רא על יראלוח ר וגבר  יד מ ה  ירים א ר  והיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ימו אבן   קחו בדים מ ה  וידי עמלק . וגבר יד יניח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכאר

אחד מה אחד מה בידיו מכ וחר ואהרן עליה וב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹתחיו

.מ ה א עד אמנה ידיו  ציקים:ויהי ג ' ם   ואהרןוהי מ ה  ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ג' צרי ה ם ם  רחנית מלחמה ונלחמ להת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָוח ר 

אחד עד רק  מצא  וח הזרה , את לב ל די  [נכדציקים  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ס פר ], יד.החת"ם  עלתה לא  ולכן הלי י. היק נמצא  ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

13 שאלה

עצמת? ענים  רנד ההכ רים על סמך אפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאם 

מההכרים אחד  זה, מעה ראינ ן ם אנ רנבדְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ואפיל החרדית, העדה  וזה יתר , הבים הם   ב חְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

התורה: אמרה ,'וכ הכר ת מא הר  את אסרה ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָהרנת

כ"ב) ד ' פרק ה '(ויקרא מצת  מל אחת וע ה יחטא  ניא א ר :ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ

אשר בגמרא  ואמרו וא ם, גגה תעינה  לא אר ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹאלקיו

חטאיו  על קרבן מביא שלו שהנשיא הדור  שאשרי  אשרי , מלשון
עלומו  להתגבר צריך אחד  כל לכן טעויותיו, על ברבים  דה

בגללו  רבים  נכשלו ואם  עליו, המלעיגים  מפני  יבוש ולא טבעו
לומר מוכרח  אני כן  על לו. ורפא  ושב טעותו, על ויודה  יתוודה
יותר לפני  שבעבר  מפני  שמם , את כותב  ואני  ברבים , האמת את
בתוף שלהם  הכשרות  את ופרסמתי  הדפסתי  שנה מארבעים
מיליון כחצי  נדפס הזה והספר  אב, חלק ישעיה נפש ספרי 
את לומר  אני  מחויב  טוב, הכשר  שזה עלי וסמכו  עותקים ,
ואני ידי . על נגרם  אשר  המכשול את לתקן ואזכה ולוואי  האמת ,
באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל  ולהסביר להוכיח  מוכן

יכול הנייר  שאין  דברים  הרבה לי  נודע [ועוד  כעת , לי  נודע
ומו"ץ רב שליט"א שווימער דוד  רבי הגאון הרב כאשר לסובלם ]
עמודים בחמש מכתב שפירסם  בירושלים , ישראל בית בשכונת
החרדית העדה של בהשחיטה שיש מה הנוראים  המכשולים את
הגה"צ  את להרוג  רצו [וכן אותו להרוג  עליו ואיימו  בירושלים ,
והיה  טריפה שהם  הכריסים  על כשאמר  שטרנבוך משה רבי 
נראה  לא שעתיים  ובתוך עיה"ק, ירושלים בכל גדולות מודעות 
על נשלט והכל תיכף, זה את הורידו הם כי  אחת מודעה אפילו
לכל ידוע הכרסים , של טריפות  ועל – עמלק של שותפם  ידי 
הכרסים ] נקיבת של  הזאת הבעיה יש שנים 8 שכבר השוחטים 
על שעמד  בגלל ולבסוף כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב לא אם 
פרסומים פרסמו [והם  שקר , של בפרסומים  רצה  ולא דעתו 
ממשמרתו. אותו העבירו סובלתן] שמים ירא של הדעת שאין
כשר!!! שהכל יגיד אם  רק כסף לו שמשלמים  אומרת זאת
אומרת שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק  שייכת כזה וכשרות

עמלק . של שותפו  שבטבחים  פ"ב)טוב להבין(קידושין שרוצה ומי .
מאות בארבע יעיין כיום  השחיטה של  הבעיות כל  את באמת 

הכל. ויתבהר הכשרות , על  שכתבתי ספרים 

גלת ה תי  עת  ע י  היה מבהיל מע ה  עה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואס ר

מ ם צאתי  לאחר  ממחה, ר פא  אצל ם  הייתי  ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאמריקה,

 רד והגם עה, חצי  ע ד  בא  לי ואמר מנית, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהזמני 

ת , ער ל מהל רגל ליל דעי  חבי  עים  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמים 

הטף ם  וחצי עה  חחנו יהדי , ג י   רה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָבאמצע

מפת ביעסטרצקי  לרב א מהדינה ליחים  לי  וסר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרד,

 המ ארור בי ידע ואז , דקדושה ], ועזות  ואומ שמי יראת מקבל זוה"ק  שהלומד
 כהמ הנראה  ויש ,המ ארור הוא  ובאמת כמרדכי הנראה  שיש  מרדכי ,  לברו

האמת, את ויאמר איש מפני ירא  לא היי ידי ועל מרדכי, ברו הוא .(מח"ב)ובאמת
מעכבי כא . וה העקב, בזמ המציקי שה לרמז  עקב – גימטריה  172

 ומגלי – ליעקב  אמת לתת  זוכי ה ' יראת כלומר – לי '  זוכי וא הגאולה,
האמת . מצדיקי הוא  ומי רב לערב  שיי מי  האמת כל  את

אלימל כב. רבי   הקדושי  האחי כל וכידוע  את וטיהרו הלכו זי"ע זושא ר' ורבי
 עליה  ואיי רח"ל השט  עליה נגלה   וש ,לאושווי שהגיעו עד  היהודי מקומות
פחדו  ומזה  , שלה  לחסידי  העול כל  את יהפו אז  – מכא יחדלו לא  שא
אמת. של  חסיד באמת  מי  יודע ומי , " מ  "הסמ של   שליחי יהיו שלה  שהחסידי

שהיה כג . זי"ע, מוצפי סלמ רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק על  ומסופר
הגזירה  את לבטל  כדי  צדיקי קברי אצל   ויחודי ותיקוני תפילות עושה

יכלים לא הם  ל ואמר הר ,זצ"ל, ל ההברחת את לתס ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

 ואמר זאת , לעת אי ידעים  חכמה  להם  הרנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואלי 

מיעים המהרים ההכרים  ל ח תמת עם ר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻל

את מאכילים  הם אחד רצינ ים , עי ת ני  יצר  וזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמהערבים ,

הא כל , על וויטראנית החה ואין ריא אינ אכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָההמ ת 

את מ מים אינם  הם  עיה ועד  הריאת. עם  עיה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוי

הכר עם  ר  פס לילים  יקים  300 להם  וי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהים ,

 ת א  קח מאמעריקא יהדי   ת א וסר מהערבים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיע

מי לגת אי ילש רכי  חד ים ל ה  מ  א  ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולמד

מלין חצי  ד ל   ס ל והבטיח מהערבים ה ר  את ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמגניב

ם וראה ראמלה ליד ה יע מן לאחר זה. עבר לם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָלר 

המן ם  היה דל מפעל  קרקעי ת  ס די  מקם  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאיזה

למ ת עם  נה, הכר  סג עם מ ף ל מסדרים , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמפים 

 אנחנ" טלפנים : מקלים פקידים  ההכ רים, ס גי  ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָל

ר ולקחים  לני ", הכר עם  ר  קיל מא ת  ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹצריכים 

ולקח זה, את מוקים .... ל הלמת עליהם ומים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלים

נכנס לאחראיים, זה את להרא ת  כא  קת , ער  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָע

ה  ע ולקח  ח ץ, הת את וה יח  הם ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלרד

חזרה  ה ת אר  את לקחת כצא להם, להראת ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻגמאת 

אחד אליו והיע בים?  י אן ם ואמר ,נעלמ הם  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָראה 

קר ב  אקח  והרים  ה רף, הר תעיית ל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמהאחראים

,רא מ יראל ארץ את עזב  אינ אם  ,ל ואמר   ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלרא

לארץ. לחץ ְֶֶַַָברח 

אי מקרים  2000 ער רסמ בר  ענים יד ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָכבר

עם אתי  אל ואחד   מה רים . הכרים עם טרפת פסְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ל סר י  אז  מה ר, טב זה האם ,... הרב ל הכר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלגי 

ר , ל דל מפעל עבד מ מית  יהדי גי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעם

מיני ל עם  ר, ל קנטיינרים מ יע מפעל  ת א לי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוסר

עבר ר  וגם  הכר לי  ר  וגם  לאט ,  ואינ לאט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהכ רים

נתקלקל האנ ה על הפריזער עמים הרה וגם  –  אריה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאת

איכ ת את לבק  הוטרינר כיע מסריח  בר הר  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמילא

מיחד  י זה על  פ הא מקלקל ר מצא ה א  אם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהר ,

חזרה  לקחים  ל ה הא לאחר ח ץ, לא ה זה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוז רק 

מ ה  ועים כימים, חמרים עם  זה את מ רים הר ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָאת

ה"י . אבת . ית לאיזה זה את מוקים "דליעס", מיחד  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאכל

15 לפני  למה להיכל הלכי  עי , היה  מבהיל מעה ועד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ה  א תם אלי  הרה  לאחר  ר ת, על להם  לדר ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָנה

טבים  רטיה)מנ רים כל  נ ר הלכת לי(דעים ואמר לכם ,  י , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ער לי וענ צריכים, אם מנרים וכה אתם  ואלי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנים,

ה"י . כרת, זה ונ ר  ,500ְְִֵֶָ

התנבת ארייתא חלב מריד ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב
והיה  נה מנים ן  ער הא ם  רב ר  מ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָבית

חיפה  נה  וחמ חמים  לפני  נה . חמ ים  ער חיפה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָר 

הדלים מהרנים  היה הא ,אצל למד י   נ רה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתלמד 

זמן. תא ְְְֵַָחיפה

אל י ,מ בית ת א ג י ,ער נים , ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני

מ ציא אני  הפרים על י , העב דה על ל וסר י  מלְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָל

אל י הרת, לנ א ם ענה ר די   וכמה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלאר

רב  היה לי, סר וכ "נר", על למר ל י מה  תְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא

אריתא חלב והריד  אטליזים  לכה בע ל  הל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחיפה

נאי לו  היה לא  י הריד לא ר נן החלב  א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמההמת,

ך ע ה  האם אל י ,י ,לכאל לא . אמר, האטליזים , כל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

ריד , נר וי דע כל מי  לי , אמר האטליזים  אר עם  ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמה

לכם . להיע יכל ולא  התנב ת  זאת עה עצמ ְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹֹֻה א 

מ יראל אלקי לכר האדם את מביא חלב ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאכילת
.וזכר מ יח צבי תי אצל ראינְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

 ירלים הד ל  ין מ ית עד ת בת נביא לזה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָבנסף

צבי  תי  היאאי ה לית חלב  אתם  והאכיל  מנין  לקח ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רת  הרכהאר זה על מל ועה אלקינ ד' א ה ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א רים  מיר לרנ העלם הנאת רת ספר בא מ , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

צבי תי  נגד תבים  מאמרים  קבצת והיא זצ"ל מעמין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעקב

צם פס ונד ס תקי "ב. אמסטערדאם נד ס ,דס ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָמתי 

עדת קלת וז "ל:טפס מקר, ה צאת ע"י  תשל"א  ְִִֵֶַַַַָָָֹיר לים 

ואתא הוינא, חדא ינא י  לתא מתב ב "ב: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָיר לים 

והעיד ספר י   אי חביב מ ה מהר"ר  הלל החכם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלקדמנא

עד ת הבר(ל נ )תרת פרסם מעיד  אני בלה"ק : וז"ל , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

קדם תר"ו צבי  תי וחברן , ירלים  חכמים למידי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹין

,ת להם המיר צה ם מראל, לערה לית חלב האכיל  ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עה ם סח , אכילת סדר והאכילם לארץ  חץ  סח ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלהקריב

א רים  מיר ה ' אה ר ה סחא, ז חלב  אכילת על ,רכה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

ן ם  עה דל רה על אחד מאדם  זה  בר מעי  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוגם 

תכ"ה נת מעי  ם  בה, עה  ואחר זה ילהבר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

וד ן מיח  ה א עצמ על צבי מע יתי עד ...... ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

הרב הלל יצחקימהחכם  ספרדיםאברהם ור"מ  אב"ד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הלל החכם הד ל  מר מע ב "ב, ירלים ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָבעיה"ק 

גלאנטימה ר "ר לתאימה  מבה הייתי לא מ ח ה א מר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אחר רק , מאמין הייתי א  י על אף ,וזכר  מ י ח  ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָֹצבי 

ל יד  תב וזכרראיתי מ יח צבי לכאןתי תב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

, מאמין היה  תילאחד אלקיכם הוי"ה אני עצמ את וחתם ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מחריםצבי אני  זה  אחר  , כתיבת  דה ם  תב   הינ , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

וי ם . י ם כל ת ְָָא

14 שאלה

הרי הם , הפקיד מה הראית, רנ ת  י ראל ארץ   ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָי

מהרים? הרים   לנ ְְִִֵֵַָָֻי

אכל נה 30 ומגה מפרסמת הראית ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהרנת
מהערבים ְִֵַָָָר

קנ נה 30 לערך חיפה אטליז על מגה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרנת
מהערבים ְִֵַַָָָהר

ראה  וס ר לרנת  אחד  אי היע נה 25 לפני   ערְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

י המ הא מהערבים, ר מעבירה בל  עמדת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמאית

לאטליז  ה"ל  הר את מליכים  וראה הנעה אחר  ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלעקב

בר י  יל ואכן הבר את חקר הרנת  חיפה. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָר

ה רא העה את ען תב לכן , ע ים  נה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלים 

 בה. ולעת הלים את להכיר ם  ועל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהתתה 

לא עצמם  על לק ם  מעט  הר ה את  מר י  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻלאחר

מ א כל , הא אמת  מה  ידע מי  המה . ר י תר  ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלאכל

 מ לו הראו  אימנו , רחל בקבר ולכוו להתפלל  הרבה כאשר אחת ופע המקובלי הנוראה  אחד את וכששאל  להורגו, שרצה ראשי כמה  בעל  נחש השמי
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עמים 172 מזר   דה זהר  היח ,כא ה ה יאת  פני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ

 ל זר אחד ענין עד  ואין רב מהערב לההר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻצריכים 

יד ע  דה הע"ט  מ למידי , דה הר  עמים ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹהרה

זה  מ ני  ה"י . רב, מערב יהי הר נים ר ב  מ יחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעיקבתא 

חז"ל  ואמר נה . לחמים אחת עם גלל ינר מה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹא

ע "ב) צ "ו באר(סנהדרין רק" בני רה  למד המן ל ניו "מני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

 התגייר לבח , לפר אפר  מ ד ר: חן מצא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָספר

למדי ת ם  לגנאי,  לפר אפר ם  קד ה , קְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָונד

ה"י . עמלקים, ונכנס חדר ְְְְֲִִֵַָָָה רה

כה)בסקים  רק  ינחס(דר 'וכ פה התים  היו" ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

 קנא י ראל ני  מעל חמתי  את ה יב ההן אהרן ן אלעזר  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹן

 הינ קנאתי " יראל ני  את כיתי  ולא ת כם  קנאתי  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאת

מקים  הפה . את לעצר מנת על נפ את מסר  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנחס

כ והא ר ה פה, נעצר נחס ידי  על וקא  מ ע ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהפרים 

וכל עברת עבר יראל לל  אי ראה שהרבש"ע ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָהא 

את קנא נפ את  מסר  פינחס  ,מח ולא תק ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהיאים

ה פה. את עצר  ידי ועל להקב"ה רח  נחת  רם  זה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָקנאתי,

תקים ה יאים ל י ראל  כלל מ בים   מאן  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמכח 

לערר ,פה את ולמסר  לקם  צרי מקם  מל מחים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואינם 

ר.  הירצת על מחאה זעקה ְְְִֵֶַַַָָָָקל

 וראה  לגרמניה, נסע דה שהע"ט  ה עה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָידע

ע יחד  בא  לתלמיד וקרא היהדים, על  נראה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָזרה

הזרה   ורא האחד, מן ה נים  טבים  מם  הזרה , את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבל

למחנה   אחר היה  ם  אפצין  קרא הק ם  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעל

'אויץ' ב כבההמדה  היה הה מדה רבת  על וכדע . ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָ

בספר  ה"י. נים, מא תם הב היה וזה ר', ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'הבלת 

רי דה מה יק  מביא  ליט"א שווייצער הר"ש ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָר ת

אמר: זי "ע, מבעלזא  מאהרן יח ה רמני הרע ל חכ ל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מה קים חטים הי אסרת מאכל ת  אכל ידי על ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא

חיזה א  מ ני מה נגד מה  והיה ה רמני , עמלק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹנלד

ל ר הא בר, ה על ל  החרב את ה חיז דבעי , ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהינים

רח "ל יה דים מיליני ל ח ט  כח היה  זה ידי ועל .עמלק , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

אליו  התחננ האה נת ה "ל: היק על ספר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָעד 

אנים  ואמרה הראה, הזרה את לבל תאץ בק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הא הרמני  והרע הרפה , ה חיטה גלל אה הרה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָל

 עצמ עמלק תבכגקלת  עמלק  מלחמת כמ רק, (מת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ט יא) החםיז  וצא אנ ים  לנ חר  יהע  אל מ ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻו אמר

ידי . האלהים  מה הבעה רא על  נ ב אנכי  מחר ְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹעמלק

אהרן מ ה עמלק להחם מה ל אמר  אר  יהע עְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻו

הבעה. רא על יראלוח ר וגבר  יד מ ה  ירים א ר  והיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ימו אבן   קחו בדים מ ה  וידי עמלק . וגבר יד יניח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכאר

אחד מה אחד מה בידיו מכ וחר ואהרן עליה וב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹתחיו

.מ ה א עד אמנה ידיו  ציקים:ויהי ג ' ם   ואהרןוהי מ ה  ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ג' צרי ה ם ם  רחנית מלחמה ונלחמ להת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָוח ר 

אחד עד רק  מצא  וח הזרה , את לב ל די  [נכדציקים  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ס פר ], יד.החת"ם  עלתה לא  ולכן הלי י. היק נמצא  ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
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עצמת? ענים  רנד ההכ רים על סמך אפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאם 

מההכרים אחד  זה, מעה ראינ ן ם אנ רנבדְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ואפיל החרדית, העדה  וזה יתר , הבים הם   ב חְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

התורה: אמרה ,'וכ הכר ת מא הר  את אסרה ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָהרנת

כ"ב) ד ' פרק ה '(ויקרא מצת  מל אחת וע ה יחטא  ניא א ר :ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ

אשר בגמרא  ואמרו וא ם, גגה תעינה  לא אר ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹאלקיו

חטאיו  על קרבן מביא שלו שהנשיא הדור  שאשרי  אשרי , מלשון
עלומו  להתגבר צריך אחד  כל לכן טעויותיו, על ברבים  דה

בגללו  רבים  נכשלו ואם  עליו, המלעיגים  מפני  יבוש ולא טבעו
לומר מוכרח  אני כן  על לו. ורפא  ושב טעותו, על ויודה  יתוודה
יותר לפני  שבעבר  מפני  שמם , את כותב  ואני  ברבים , האמת את
בתוף שלהם  הכשרות  את ופרסמתי  הדפסתי  שנה מארבעים
מיליון כחצי  נדפס הזה והספר  אב, חלק ישעיה נפש ספרי 
את לומר  אני  מחויב  טוב, הכשר  שזה עלי וסמכו  עותקים ,
ואני ידי . על נגרם  אשר  המכשול את לתקן ואזכה ולוואי  האמת ,
באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל  ולהסביר להוכיח  מוכן

יכול הנייר  שאין  דברים  הרבה לי  נודע [ועוד  כעת , לי  נודע
ומו"ץ רב שליט"א שווימער דוד  רבי הגאון הרב כאשר לסובלם ]
עמודים בחמש מכתב שפירסם  בירושלים , ישראל בית בשכונת
החרדית העדה של בהשחיטה שיש מה הנוראים  המכשולים את
הגה"צ  את להרוג  רצו [וכן אותו להרוג  עליו ואיימו  בירושלים ,
והיה  טריפה שהם  הכריסים  על כשאמר  שטרנבוך משה רבי 
נראה  לא שעתיים  ובתוך עיה"ק, ירושלים בכל גדולות מודעות 
על נשלט והכל תיכף, זה את הורידו הם כי  אחת מודעה אפילו
לכל ידוע הכרסים , של טריפות  ועל – עמלק של שותפם  ידי 
הכרסים ] נקיבת של  הזאת הבעיה יש שנים 8 שכבר השוחטים 
על שעמד  בגלל ולבסוף כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב לא אם 
פרסומים פרסמו [והם  שקר , של בפרסומים  רצה  ולא דעתו 
ממשמרתו. אותו העבירו סובלתן] שמים ירא של הדעת שאין
כשר!!! שהכל יגיד אם  רק כסף לו שמשלמים  אומרת זאת
אומרת שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק  שייכת כזה וכשרות

עמלק . של שותפו  שבטבחים  פ"ב)טוב להבין(קידושין שרוצה ומי .
מאות בארבע יעיין כיום  השחיטה של  הבעיות כל  את באמת 

הכל. ויתבהר הכשרות , על  שכתבתי ספרים 

גלת ה תי  עת  ע י  היה מבהיל מע ה  עה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואס ר

מ ם צאתי  לאחר  ממחה, ר פא  אצל ם  הייתי  ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאמריקה,

 רד והגם עה, חצי  ע ד  בא  לי ואמר מנית, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהזמני 

ת , ער ל מהל רגל ליל דעי  חבי  עים  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמים 

הטף ם  וחצי עה  חחנו יהדי , ג י   רה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָבאמצע

מפת ביעסטרצקי  לרב א מהדינה ליחים  לי  וסר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרד,

 המ ארור בי ידע ואז , דקדושה ], ועזות  ואומ שמי יראת מקבל זוה"ק  שהלומד
 כהמ הנראה  ויש ,המ ארור הוא  ובאמת כמרדכי הנראה  שיש  מרדכי ,  לברו

האמת, את ויאמר איש מפני ירא  לא היי ידי ועל מרדכי, ברו הוא .(מח"ב)ובאמת
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 ומגלי – ליעקב  אמת לתת  זוכי ה ' יראת כלומר – לי '  זוכי וא הגאולה,
האמת . מצדיקי הוא  ומי רב לערב  שיי מי  האמת כל  את

אלימל כב. רבי   הקדושי  האחי כל וכידוע  את וטיהרו הלכו זי"ע זושא ר' ורבי
 עליה  ואיי רח"ל השט  עליה נגלה   וש ,לאושווי שהגיעו עד  היהודי מקומות
פחדו  ומזה  , שלה  לחסידי  העול כל  את יהפו אז  – מכא יחדלו לא  שא
אמת. של  חסיד באמת  מי  יודע ומי , " מ  "הסמ של   שליחי יהיו שלה  שהחסידי

שהיה כג . זי"ע, מוצפי סלמ רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק על  ומסופר
הגזירה  את לבטל  כדי  צדיקי קברי אצל   ויחודי ותיקוני תפילות עושה

יכלים לא הם  ל ואמר הר ,זצ"ל, ל ההברחת את לתס ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

 ואמר זאת , לעת אי ידעים  חכמה  להם  הרנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואלי 

מיעים המהרים ההכרים  ל ח תמת עם ר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻל

את מאכילים  הם אחד רצינ ים , עי ת ני  יצר  וזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמהערבים ,

הא כל , על וויטראנית החה ואין ריא אינ אכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָההמ ת 

את מ מים אינם  הם  עיה ועד  הריאת. עם  עיה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוי

הכר עם  ר  פס לילים  יקים  300 להם  וי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהים ,

 ת א  קח מאמעריקא יהדי   ת א וסר מהערבים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיע

מי לגת אי ילש רכי  חד ים ל ה  מ  א  ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולמד

מלין חצי  ד ל   ס ל והבטיח מהערבים ה ר  את ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמגניב

ם וראה ראמלה ליד ה יע מן לאחר זה. עבר לם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָלר 

המן ם  היה דל מפעל  קרקעי ת  ס די  מקם  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאיזה

למ ת עם  נה, הכר  סג עם מ ף ל מסדרים , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמפים 

 אנחנ" טלפנים : מקלים פקידים  ההכ רים, ס גי  ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָל

ר ולקחים  לני ", הכר עם  ר  קיל מא ת  ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹצריכים 

ולקח זה, את מוקים .... ל הלמת עליהם ומים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלים

נכנס לאחראיים, זה את להרא ת  כא  קת , ער  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָע

ה  ע ולקח  ח ץ, הת את וה יח  הם ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלרד

חזרה  ה ת אר  את לקחת כצא להם, להראת ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻגמאת 

אחד אליו והיע בים?  י אן ם ואמר ,נעלמ הם  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָראה 

קר ב  אקח  והרים  ה רף, הר תעיית ל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמהאחראים

,רא מ יראל ארץ את עזב  אינ אם  ,ל ואמר   ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלרא

לארץ. לחץ ְֶֶַַָברח 

אי מקרים  2000 ער רסמ בר  ענים יד ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָכבר

עם אתי  אל ואחד   מה רים . הכרים עם טרפת פסְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ל סר י  אז  מה ר, טב זה האם ,... הרב ל הכר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלגי 

ר , ל דל מפעל עבד מ מית  יהדי גי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעם

מיני ל עם  ר, ל קנטיינרים מ יע מפעל  ת א לי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוסר

עבר ר  וגם  הכר לי  ר  וגם  לאט ,  ואינ לאט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהכ רים

נתקלקל האנ ה על הפריזער עמים הרה וגם  –  אריה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאת

איכ ת את לבק  הוטרינר כיע מסריח  בר הר  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמילא

מיחד  י זה על  פ הא מקלקל ר מצא ה א  אם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהר ,

חזרה  לקחים  ל ה הא לאחר ח ץ, לא ה זה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוז רק 

מ ה  ועים כימים, חמרים עם  זה את מ רים הר ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָאת

ה"י . אבת . ית לאיזה זה את מוקים "דליעס", מיחד  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאכל

15 לפני  למה להיכל הלכי  עי , היה  מבהיל מעה ועד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ה  א תם אלי  הרה  לאחר  ר ת, על להם  לדר ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָנה

טבים  רטיה)מנ רים כל  נ ר הלכת לי(דעים ואמר לכם ,  י , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ער לי וענ צריכים, אם מנרים וכה אתם  ואלי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנים,

ה"י . כרת, זה ונ ר  ,500ְְִֵֶָ

התנבת ארייתא חלב מריד ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב
והיה  נה מנים ן  ער הא ם  רב ר  מ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָבית

חיפה  נה  וחמ חמים  לפני  נה . חמ ים  ער חיפה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָר 

הדלים מהרנים  היה הא ,אצל למד י   נ רה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתלמד 

זמן. תא ְְְֵַָחיפה

אל י ,מ בית ת א ג י ,ער נים , ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני

מ ציא אני  הפרים על י , העב דה על ל וסר י  מלְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָל

אל י הרת, לנ א ם ענה ר די   וכמה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלאר

רב  היה לי, סר וכ "נר", על למר ל י מה  תְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא

אריתא חלב והריד  אטליזים  לכה בע ל  הל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחיפה

נאי לו  היה לא  י הריד לא ר נן החלב  א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמההמת,

ך ע ה  האם אל י ,י ,לכאל לא . אמר, האטליזים , כל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

ריד , נר וי דע כל מי  לי , אמר האטליזים  אר עם  ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמה

לכם . להיע יכל ולא  התנב ת  זאת עה עצמ ְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹֹֻה א 

מ יראל אלקי לכר האדם את מביא חלב ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאכילת
.וזכר מ יח צבי תי אצל ראינְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

 ירלים הד ל  ין מ ית עד ת בת נביא לזה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָבנסף

צבי  תי  היאאי ה לית חלב  אתם  והאכיל  מנין  לקח ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רת  הרכהאר זה על מל ועה אלקינ ד' א ה ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א רים  מיר לרנ העלם הנאת רת ספר בא מ , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

צבי תי  נגד תבים  מאמרים  קבצת והיא זצ"ל מעמין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעקב

צם פס ונד ס תקי "ב. אמסטערדאם נד ס ,דס ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָמתי 

עדת קלת וז "ל:טפס מקר, ה צאת ע"י  תשל"א  ְִִֵֶַַַַָָָֹיר לים 

ואתא הוינא, חדא ינא י  לתא מתב ב "ב: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָיר לים 

והעיד ספר י   אי חביב מ ה מהר"ר  הלל החכם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלקדמנא

עד ת הבר(ל נ )תרת פרסם מעיד  אני בלה"ק : וז"ל , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

קדם תר"ו צבי  תי וחברן , ירלים  חכמים למידי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹין

,ת להם המיר צה ם מראל, לערה לית חלב האכיל  ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עה ם סח , אכילת סדר והאכילם לארץ  חץ  סח ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלהקריב

א רים  מיר ה ' אה ר ה סחא, ז חלב  אכילת על ,רכה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

ן ם  עה דל רה על אחד מאדם  זה  בר מעי  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוגם 

תכ"ה נת מעי  ם  בה, עה  ואחר זה ילהבר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

וד ן מיח  ה א עצמ על צבי מע יתי עד ...... ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

הרב הלל יצחקימהחכם  ספרדיםאברהם ור"מ  אב"ד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הלל החכם הד ל  מר מע ב "ב, ירלים ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָבעיה"ק 

גלאנטימה ר "ר לתאימה  מבה הייתי לא מ ח ה א מר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אחר רק , מאמין הייתי א  י על אף ,וזכר  מ י ח  ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָֹצבי 

ל יד  תב וזכרראיתי מ יח צבי לכאןתי תב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

, מאמין היה  תילאחד אלקיכם הוי"ה אני עצמ את וחתם ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מחריםצבי אני  זה  אחר  , כתיבת  דה ם  תב   הינ , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

וי ם . י ם כל ת ְָָא

14 שאלה

הרי הם , הפקיד מה הראית, רנ ת  י ראל ארץ   ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָי

מהרים? הרים   לנ ְְִִֵֵַָָֻי

אכל נה 30 ומגה מפרסמת הראית ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהרנת
מהערבים ְִֵַָָָר

קנ נה 30 לערך חיפה אטליז על מגה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרנת
מהערבים ְִֵַַָָָהר

ראה  וס ר לרנת  אחד  אי היע נה 25 לפני   ערְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

י המ הא מהערבים, ר מעבירה בל  עמדת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמאית

לאטליז  ה"ל  הר את מליכים  וראה הנעה אחר  ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלעקב

בר י  יל ואכן הבר את חקר הרנת  חיפה. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָר

ה רא העה את ען תב לכן , ע ים  נה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלים 

 בה. ולעת הלים את להכיר ם  ועל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהתתה 

לא עצמם  על לק ם  מעט  הר ה את  מר י  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻלאחר

מ א כל , הא אמת  מה  ידע מי  המה . ר י תר  ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלאכל

 מ לו הראו  אימנו , רחל בקבר ולכוו להתפלל  הרבה כאשר אחת ופע המקובלי הנוראה  אחד את וכששאל  להורגו, שרצה ראשי כמה  בעל  נחש השמי
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להבלה  ועד  מהחיטה אמת מים  יראי  מ יחים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָצריכים 

ואלי . האי וכי  – עצמה ְְְְֵַַַָָבחנת

נ מתי  – האמת את אמרים להם  ד ל הרניםזכת  זה  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

האמת. את יאמר ְֱֲִֵֶֶַָֹהחרדים

ארץ לכל מכבים וכתב  ר ה אמר  ליט "א  לנדה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהרב

כירה. המה ר  כזה  בר  אין דע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָי ראל

א מה  רק הכר  נתן  אינ אמר,  עף הר  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואפיל

ואפיל ח תמ ת  מיני ל להם  י הערבים  , מהאיטליז ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיר 

. ְֶֶֶבח תמת

וזצ"ל ליט"א לנדה מהרב סרים מארץני רב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
טרפת נבלת וכם חיטה י 21 דק ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָֻיראל

ה רית , ארצת  קל לפח רפא אצל הייתי נים, 26 ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפני

רא בן ר ' זצ"ל, פיינ טיין מה ר ' ל למיד  ג י  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹם

(43רלביץ רחב ,12 נסי .(עוועני מ המנר היה הה הלמיד  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ר די  לד , נ אי  רנ חכמים  למידי  ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָדר ם

לאר הצאתי  ה פרים  על ל סר י ה חיטה, לנ א   ענְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָה

והי הא הפרים את טב טב מ יר  אני "ן, לי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואמר 

נמצא לא  ע ד  אמריקה ל דע לי: ואמר  הרה", זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעם

נר. הלכת וידע מיר ם  הצב ְְְִִִִִֵֶַַַַָָאטליז

רחמסטריווקא ל  מהקוה מ יע הא  עכו לי ס ר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד 

מהרנת הר נים תא לח י ראל מארץ רב ם פגְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

י יראל, לארץ מם  לחים ה בד  את לבק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלאמריקה 

נר לי  בד  אכל ע ה עד י  להם נ דע ליכדעכו ואמר . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

21 מ כם  ר ם  חטים  מפעלים ל23 הרב עם  הלְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

א טרפת. נבלת  מ ליהי סר מ בה  :ל מרי  ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לקוה  עכ ו  ל ,כ  צר אין לי  אמר  רב ! תא עם  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹגי ה

הע י מד לקוה, והלכי   עיתי ,תא פ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹם

אל י יראל, מארץ היע הרב הא  מי  והבני  ראיתי  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלם

נת י ן! לי  אמר ל ני? מעיר  י ראל מארץ הרב האה :תְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָא

את ראית האם  :ת א אלי  לם , לי החזיר  וה א  ל ם  ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָל

אני אכן לי : אמר ?לעיר לח י  החיטה על ח רי  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָח רי

אני :ל אמרי מ כם . הר ה  ולמדי  הפרים  ל את ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמיר

 נכנסנ סדר! לי אמר  הה, א  א לדר  ילהמ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָרצה

הדלקת לזמן קרב עד מ עה, ם בנ וי  דרה ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלבית 

ידי היה הל לפח  רפא  אצל לכן קדם  והייתי  הי ת  ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנר ת ,

סר וכ  היחה. ל את להקליט  יכלי וכ הקלטה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמכיר

מח ר ליט"א, טרן טיב רט הא ן  עם  יחד "הלכי הרב: ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָלי 

מהם 21 וראינ חיטה י  23 ב היינ הבי "ט, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ"ת

כל הכל היה מה לי  נא סר  ל אמר י  טרפת . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנבלת

האם טרפת נבלת הם אמר  די  עד מפעלים 21ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה

אכת מה  לי  אמר אחת? עה המ ת  60 חט אחד חט ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָי

רים חלפים לראת רציתי  אני  אחת , עה חטים ה ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָלי 

ר אחד  חלף החיטה י  21ב מצאתי ולא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹח י

האים מח בי  חט  איזה מצאתי לי: סר  כן  מ ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלרפאה!

ה ין , את לב ק לי ונתן ה ד ה  סאטמר קהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמחסידי 

החצה: ל עם  החט לי ענה ! גימ ת  אן  י :ל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאמר י 

ועניתי נבהלי לא  י ראל"!!! לארץ ל , מ י ח  מע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ"צי ני 

הצינית מהדינה סף לקח  ואיני  ריסק חסיד אני  וקא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל

"צי ני עם : ב לי  ענה הגם? החלף על עכ ו  יד מה ְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָאז

לחט ללכת המ כי  יראל"!!! ארץ  ר  אה י  מ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיח 

עה מ ע תא אלי  מה. אפן  הגיב הא וגם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנסף

והבדים ה נ ת ל לי : ענה עכו? וקא י ראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמארץ

מכ ם  הם י  ר ה וסמכנ מאמריקה מקלים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאנחנ

נ(סף לנ מפרסם(נתנ [היה עיר הל צא עכו א , ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ענין את  לתן  אתי  לח מנ ר  אינ ה בד  "ל] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻען

דקי הבד את  לת ן אתי  בר  ועכו הבד  ל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנר

טרפת. נבלת  מהם הרה מצאתי  החיטת את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָם

לח ט לה כ הא  חט , וגם  רב ם  ה א  י  לי  סר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַעד 

חטים וכאן מיחים  חטים  אנים 45 עמדים  המ ת , 6ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַָָ

.3 נים, דק .2 חט , .1 אנים : 4 רק  וי לעה המת 60ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

עד  י  הח תמת]. את [ה ם לאמירער  .4 ח ץ, ְְִֵֵֶֶַַָָָדק

אכמ "ל. א לסר , ְְֵֵַַַהרה

לנת ערה מ ְְֲִֵַַָָי

מעם אמריקה ה ר ת ועד רא היה רין  לם ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹהרב

ת לפי : תב ם  מכב לי  לח  והא אמריקה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָממלת

בנפשו. יסתכ ושלא קשה, מאוד קליפה הוא  ימ"ש שהרשע לו אמר הגדולי
לאור:כד . שיצא המסמכי  מ אחד

671 מסמ
הרית  ארצת הנר  ְְְִִַַַַָמב

מהרה . אלינ ויבא ת בה  חזר לנ מח ה  צדקנ מיח  יקרי  די ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיה
תר נר על סמיכה לקל   ציר א ל  החליט  לימיר צדק י ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָית
 ניאה ניהר לפני לבחינה לעמד   עליה עליו , לסמ אפ ר ממחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמנ ר
 מייזלי ר רי א ה הרב ולפני יט "א מלאכי מרכי רי  אה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהרב

. ה המיכה  הבד"צ  ני  יד חתימת  ר אי ואחרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָליט"א 
ריזל   זלמ י ראל  ה ל  הק' ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָידידכ

כ "ק רנת  עת תרצ "ו, נת סאטמער עיר ה פיע ה זה  רני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָירח
מהר"ר הרה "ג ידי על  וה פיע זצ "ללה "ה. מאטמער יאל  נר הגה "ק ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַאדמ"ר
 נר אצל  ית  והיה  זצ "ל, אריה  ה ל  ל  נ  זצ "ל וואר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמאל
הסמת  ל י עיר דל  א קט בר  עה  ולא זי"ע מסאטמער  ד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָֹה

זצ  נל ר" ֵַַַ
ששנ "ה  ב ' י ו' נת ְִֶֶַָלקט 
י"ט  סימ מאירא  ְְִִֵֵַָָלאפרי

ה מננית  י נ ר עניני להיח דיקה על  מדילהע לה לת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָלהתוע

תבא נר: ספרי באר מה  מלבד מר חלב ימ אר  הא ה בד  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל 
אסר, קיבה התר ל חלב הא  הבק חלב  ל יה המרה  ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָצד
ר סה   רי המלה הא  ה סת  ית על  מחלב   ונצמד רנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד
ולא חל ולא יחימ איזה ע ר ה תב י  ע ו ר"ל , רת וענ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאסר
כיחא מילתא הא' עמ  אפיל הבד מננית אר    יְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהר
עלמא י ולאו  ה א  מת מחר וה בד הראה מהקת ל קחת י הְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
מרב  האת הכ לה להסיר זה על  להזהיר לערר  צרי   על מירי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיני
 מ בהריאת כיח  מה להסד רב מה על  להזהיר  צרי עד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיראל.
א' קר  מי קר ב'  וי פלעקי רי ה בד מהחצר  נ אר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה ת
מכ ל  לידי לבא לייכ בקל  עליו  ה ח הרב חלב  מ אסר ה בד  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלצד
על  ח ב   על  מירי, יני עלמא א ולאו מיתא כיחא  י מחמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזה ,
 אינ בר יד מחת מציא אינ חבר על  חזקה  מאחז"ל לק יחי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה

. ְָֻמת

לבלו א הנר ספרי באר לעער ווייסע הקרא בה ה בד עני  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
נאר א ת לצל  ואחר חה לנקר א י   ירה ה חטי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻמחמת
וה ה  ,יד הרת ללב רצה  מי  ואחר  אב מאב נרא , חטי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאיזה
בלי  נר  לי פרעזיל א גראיצל    זאת כרימ  חיט ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָֹהרה
 נ  יחי ה על הח ב זה     על לבל , צלי  י  להבחי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה דעה 

זה . על  להיח קיחא  עינא  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָעיניה

וצרף לנת , 10 להי ת המה לכל  צרי לחים  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָהנת

אמר : צח ת דר  . לח ה נ ת ת רם   מסמ ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלי 

 וא לנ ת" ד' מ "י  לברכה זכר נם   מחכמינ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָיד ע

"ק ה" מ סיף,(רה)אמריקה, ואני  לנת... ערה  מ ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ה  ר אים ל נ ת... 27  מ "קה" י ראל ארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאן

הר  פס מחנת הכרים  הסרת על ענת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻתבים 

 אנחנ מה זה  נינ לדאב חר . ר  מהערבים  א ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהם

הרנים מועד  מכבים אים  י ם  ל  ח זה האם ְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאכלים,

רח "ל. ? ואלמנת יתמים ְְְִַַָעל

שליט"א מייזליש מרדכי ברוך 571 ְָֻמסמ

הצדיק  הגאון חתן בפ"ת ראשי מנקר הוא מייזליש הרב
שיעורי ספרי  בעמ"ח  זצ"ל נאה חיים  אברהם  מוהר"ר  המפורסם 

ועוד. השלחן קצות תורה

חג את לחוג  לי  נזדמן לפ"ג תשמ "ג  ה' שנת הפסח  בחג  ב"ה,
יארק. נוא ברוקלין בעיר  בארצה"ב המצות

בבעדפארד אשר קאשוי  קרית  בק"ק ביקרתי  דחוה"מ א' ביום
רפאל מוהר "ר המפורסם  הצדיק הגאון אצל יארק נוא  היללס 
אבדק"ק  הגה"צ  לי  והראה יע"א, קאשוי אבדק"ק  שליט "א בלום 
חרדיים באיטליזים  שקנו בשר חתיכות  הרבה שליט"א  קאשוי
והודח נמלח  מנוקר  בחזקת ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג
לעיני שנתגלה  הנורא המחזה על ונשתוממתי  לאכילה, ומוכן
הדרוש למען  שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי  לא וכמעט
מרובה  הזנחה שמצאתי  במקומות וגם  הניקור, במצב והחיקור
כזה, הניקור  בענין  ירוד המצב הי  לא בכולם החלב ניקור בענין
אפרטם כן  על החתיכות, אותן  על שונים  חלבים  שמצאתי  והיות
פסח דחוה"מ  א ביום אז בעיני  שראיתי מה לאחת אחת כאן

קאשוי : בקרית תשמ "ג

לאכילה: מוכן שנמכר  הבשר  על מצאתי 

ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב הרבה  א .
היה  הקרב  מחלב וגם  רח "ל, בכרת ועונשו התורה מן שאסור 
ניקור בספרי  הנקרא  גדולות חתיכות כמה ראיתי  ב. עליו. מונח 

מן(ובא"י) שאסור חלב ומתחתיו עליו והיה קאלנער טריפה
מנוקר היה שלא לי"ג י"ב צלע שבין  הבשר מצאתי  .ג. התורה.

הי "ג  הצלע קצה מצאתי  ה. חלב. שם מצאתי(הסחוס)והיה ו. .
החזה  חתיכות)סחוסי  שנשאר(מכמה מצאתי  ז. כראוי . הוסר  שלא

היותרת שעל מהקרום  הכבד)קצת הכסלים(לצד  קרום  נשאר ח . .
השפונדר שעל חלב ט . בחז"ל. המוזכר  קרומים  מחמש שהוא 

הקרום) יא.(שתחת  בשפע . עליו  מצאתי  הריפאלע שעל חלב י . .
י "ב י "א  צלעות  של סחוסים  יב. הצלעות. שבין  דכפלי  (בליחוטי

היותרתניקור) לבין הריפאלע שבין  הקרב חלב יג . אורחות. (עיין

טו.חיים) הטרפש. שתחת השטח בכל הצלעות  שעל שומן  יד. .
האדום  מבשר  היוצא העב  הקרום  הוסר שלא .(הריפאלע)מצאתי 

הצד בראותי  מאוד  עד  מזעזעים הדברים  כי  הנ "ל מכל היוצא 
שהראו  בשר חתיכות בניקור  שעסקו הקצבים כי  שבהם השוה
ומה  כדבעי, הניקור ואומנות בהלכות בקיאים אינם לפני 

המזלג על יעלה אשר  כל לבד  הקרום  להוריד הוא (וגםשעושים

שיריים) מניחים לאבזה ועוד  ועוד  והכרס הכסלים חלב  אבל ,
הנ "ל. כל וכן  משאירים  הכליות  חלב וגם  כמעט , מנקרים 

ישראל בני  אחיכם על ורחמו חוסו נא! התעוררו נא! עורו אנא 
קדושת  עטרת את החזירו והגוף הנפש הצלת אותם והצילו 

בהעמדת  גדול תיקון מיד לעשות לזה  והעצה  ליושנה , ישראל 
בכל היטב  הדק בקיאים שיהיו השם יראי ומשגיחים מנקרים

דור. אחר דור המקובל בדרך הניקור ואומנות ומלאכת הלכות

מדקדקים חרדים אנשים  בראותי  הלב יכאב מאוד  ומה
לפגוע שלא  היתר  שערי  מצ"ט ומתרחקים  כבחמורה בקלה 
חלב  באיסור יודעים בלי בשגגה  נכשלים איסור של אחד בשער
שביכולתכם מה כל שתעשו חזקה תקותי   מאוד . החמור

להעמיד  הראשוןלעשות כנה  על הניקור  מעמד  כמו מצב
אחד דור  המקובל הדרך הוא  שהוא  הקדמונים  בימים שנהגו 
רבע"ה  משה עד והתנאים והאמוראים לראשונים  עד דור
הרבים הצלת זכות  דהוא . כל שינוי בלי מסיני  כן  שקיבל

החמור חלב איסור  בפרט אסורות רח"ל)ממאכלות בכרת (שעונשו

הפועל אל מכח  הדבר  את להוציא שתוכלו  לכם  יעמוד
ותזכו  ידיכם  במעשי  שכינה ותשרה תילה על הדת להעמיד
העם לשופטי במדרשים  המוזכר  והיעודים  הבטחות לכל
בר"ח כמבואר  עולם  עד  זרעיכם וזרע וזרעיכם  אתם ומנהיגיו
פרישת ובזכות זצ"ל , אבוהב מהר"י בשם  פי "ב שעה"ק
האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות

בב "א. צדקינו משיח  בביאת

ובטחון צער  מתוך הכו"ח 
מייזליש  מרדכי ברוך

מוהר "ר המפורסם  הצדיק  הגאון חתן בפ"ת ראשי  מנקר
קצות תורה שיעורי  ספרי  בעמ "ח  זצ"ל נאה חיים השלחןאברהם

עוד והפנים  והקדמי  אחורי  חלקי  ניקור על קבלה קבלתי  ועוד .
ר' הרב המומחים  המנקרים  מאת שנים  וחמש ארבעים  לפני 
אברהם ר' ומהרב זצ"ל קלפוס  צבי  ר' הגה "צ בן קלפוס ראובן
מראשי קבלתם וקבלו למדו שהם זצ"ל  מייזליש ציון  בן
הצדיק  הרב  ומאת זצ"ל ברוורמן ברוך הר "ר הצדיקים המנקרים 
עיה"ק  בירושלים תרפ"ג  בשנת זצ"ל מנדלסון  אלטער  הר"ר 
מרן הגה"ק  של בזמנם  עוד  המנקרים ראשי  בתור  שימשו שהם
יהושע רבי מרן  רשכבה"ג  הקדוש והגאון זי"ע סלנט שמואל רבי 

זצ"ל. דיסקין לייב

גימטרא "דר קר אר עמלק המן  עצת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ"להית

לאמנין (2689) עד  פרא לבסמי איני מיח יב  רבא  "אמר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

הא תת עם מר כי ".  לבר המן אר ר  ין הלל(57)ידע ועם  ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ

.(1)

אליעזר מ ה רי  הגה "צ היקר  מח ני  לי  ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכב

ליט"א. ְִֶָָא ער

15 שאלה 

רת  רא חלב אכלים  מים  יראי  הדים י כן  ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאם 

רח "ל? ְְַָָָא רייתא 

בר יאכיל מי לנ אמרת הדה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרה

נה  לאמר  עלי יב י  הה העם  לכל לתת  ר  לי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ"מאין

הה  העם ל את לאת לבי אנכי אכל לא ונאכלה . בר נְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מצאתי אם  הרג  נא  הרגני  י  עה  א כה ואם מי . כבד  ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹי

רעתי" אראה ואל  עיני יגטו)חן יא רק (דר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

 אחינ את מ יל זי "ע יראל הית   ת חדים  ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָס ד ת

ארייתא חלב מאכילת הרית ארצת  י ראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָני 
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להבלה  ועד  מהחיטה אמת מים  יראי  מ יחים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָצריכים 

ואלי . האי וכי  – עצמה ְְְְֵַַַָָבחנת

נ מתי  – האמת את אמרים להם  ד ל הרניםזכת  זה  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

האמת. את יאמר ְֱֲִֵֶֶַָֹהחרדים

ארץ לכל מכבים וכתב  ר ה אמר  ליט "א  לנדה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהרב

כירה. המה ר  כזה  בר  אין דע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָי ראל

א מה  רק הכר  נתן  אינ אמר,  עף הר  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואפיל

ואפיל ח תמ ת  מיני ל להם  י הערבים  , מהאיטליז ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיר 

. ְֶֶֶבח תמת

וזצ"ל ליט"א לנדה מהרב סרים מארץני רב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
טרפת נבלת וכם חיטה י 21 דק ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָֻיראל

ה רית , ארצת  קל לפח רפא אצל הייתי נים, 26 ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפני

רא בן ר ' זצ"ל, פיינ טיין מה ר ' ל למיד  ג י  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹם

(43רלביץ רחב ,12 נסי .(עוועני מ המנר היה הה הלמיד  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ר די  לד , נ אי  רנ חכמים  למידי  ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָדר ם

לאר הצאתי  ה פרים  על ל סר י ה חיטה, לנ א   ענְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָה

והי הא הפרים את טב טב מ יר  אני "ן, לי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואמר 

נמצא לא  ע ד  אמריקה ל דע לי: ואמר  הרה", זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעם

נר. הלכת וידע מיר ם  הצב ְְְִִִִִֵֶַַַַָָאטליז

רחמסטריווקא ל  מהקוה מ יע הא  עכו לי ס ר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד 

מהרנת הר נים תא לח י ראל מארץ רב ם פגְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

י יראל, לארץ מם  לחים ה בד  את לבק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלאמריקה 

נר לי  בד  אכל ע ה עד י  להם נ דע ליכדעכו ואמר . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

21 מ כם  ר ם  חטים  מפעלים ל23 הרב עם  הלְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

א טרפת. נבלת  מ ליהי סר מ בה  :ל מרי  ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לקוה  עכ ו  ל ,כ  צר אין לי  אמר  רב ! תא עם  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹגי ה

הע י מד לקוה, והלכי   עיתי ,תא פ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹם

אל י יראל, מארץ היע הרב הא  מי  והבני  ראיתי  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלם

נת י ן! לי  אמר ל ני? מעיר  י ראל מארץ הרב האה :תְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָא

את ראית האם  :ת א אלי  לם , לי החזיר  וה א  ל ם  ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָל

אני אכן לי : אמר ?לעיר לח י  החיטה על ח רי  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָח רי

אני :ל אמרי מ כם . הר ה  ולמדי  הפרים  ל את ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמיר

 נכנסנ סדר! לי אמר  הה, א  א לדר  ילהמ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָרצה

הדלקת לזמן קרב עד מ עה, ם בנ וי  דרה ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלבית 

ידי היה הל לפח  רפא  אצל לכן קדם  והייתי  הי ת  ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנר ת ,

סר וכ  היחה. ל את להקליט  יכלי וכ הקלטה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמכיר

מח ר ליט"א, טרן טיב רט הא ן  עם  יחד "הלכי הרב: ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָלי 

מהם 21 וראינ חיטה י  23 ב היינ הבי "ט, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ"ת

כל הכל היה מה לי  נא סר  ל אמר י  טרפת . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנבלת

האם טרפת נבלת הם אמר  די  עד מפעלים 21ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה

אכת מה  לי  אמר אחת? עה המ ת  60 חט אחד חט ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָי

רים חלפים לראת רציתי  אני  אחת , עה חטים ה ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָלי 

ר אחד  חלף החיטה י  21ב מצאתי ולא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹח י

האים מח בי  חט  איזה מצאתי לי: סר  כן  מ ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלרפאה!

ה ין , את לב ק לי ונתן ה ד ה  סאטמר קהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמחסידי 

החצה: ל עם  החט לי ענה ! גימ ת  אן  י :ל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאמר י 

ועניתי נבהלי לא  י ראל"!!! לארץ ל , מ י ח  מע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ"צי ני 

הצינית מהדינה סף לקח  ואיני  ריסק חסיד אני  וקא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל

"צי ני עם : ב לי  ענה הגם? החלף על עכ ו  יד מה ְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָאז

לחט ללכת המ כי  יראל"!!! ארץ  ר  אה י  מ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיח 

עה מ ע תא אלי  מה. אפן  הגיב הא וגם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנסף

והבדים ה נ ת ל לי : ענה עכו? וקא י ראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמארץ

מכ ם  הם י  ר ה וסמכנ מאמריקה מקלים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאנחנ

נ(סף לנ מפרסם(נתנ [היה עיר הל צא עכו א , ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ענין את  לתן  אתי  לח מנ ר  אינ ה בד  "ל] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻען

דקי הבד את  לת ן אתי  בר  ועכו הבד  ל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנר

טרפת. נבלת  מהם הרה מצאתי  החיטת את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָם

לח ט לה כ הא  חט , וגם  רב ם  ה א  י  לי  סר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַעד 

חטים וכאן מיחים  חטים  אנים 45 עמדים  המ ת , 6ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַָָ

.3 נים, דק .2 חט , .1 אנים : 4 רק  וי לעה המת 60ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

עד  י  הח תמת]. את [ה ם לאמירער  .4 ח ץ, ְְִֵֵֶֶַַָָָדק

אכמ "ל. א לסר , ְְֵֵַַַהרה

לנת ערה מ ְְֲִֵַַָָי

מעם אמריקה ה ר ת ועד רא היה רין  לם ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹהרב

ת לפי : תב ם  מכב לי  לח  והא אמריקה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָממלת

בנפשו. יסתכ ושלא קשה, מאוד קליפה הוא  ימ"ש שהרשע לו אמר הגדולי
לאור:כד . שיצא המסמכי  מ אחד

671 מסמ
הרית  ארצת הנר  ְְְִִַַַַָמב

מהרה . אלינ ויבא ת בה  חזר לנ מח ה  צדקנ מיח  יקרי  די ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיה
תר נר על סמיכה לקל   ציר א ל  החליט  לימיר צדק י ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָית
 ניאה ניהר לפני לבחינה לעמד   עליה עליו , לסמ אפ ר ממחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמנ ר
 מייזלי ר רי א ה הרב ולפני יט "א מלאכי מרכי רי  אה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהרב

. ה המיכה  הבד"צ  ני  יד חתימת  ר אי ואחרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָליט"א 
ריזל   זלמ י ראל  ה ל  הק' ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָידידכ

כ "ק רנת  עת תרצ "ו, נת סאטמער עיר ה פיע ה זה  רני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָירח
מהר"ר הרה "ג ידי על  וה פיע זצ "ללה "ה. מאטמער יאל  נר הגה "ק ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַאדמ"ר
 נר אצל  ית  והיה  זצ "ל, אריה  ה ל  ל  נ  זצ "ל וואר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמאל
הסמת  ל י עיר דל  א קט בר  עה  ולא זי"ע מסאטמער  ד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָֹה

זצ  נל ר" ֵַַַ
ששנ "ה  ב ' י ו' נת ְִֶֶַָלקט 
י"ט  סימ מאירא  ְְִִֵֵַָָלאפרי

ה מננית  י נ ר עניני להיח דיקה על  מדילהע לה לת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָלהתוע

תבא נר: ספרי באר מה  מלבד מר חלב ימ אר  הא ה בד  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל 
אסר, קיבה התר ל חלב הא  הבק חלב  ל יה המרה  ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָצד
ר סה   רי המלה הא  ה סת  ית על  מחלב   ונצמד רנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד
ולא חל ולא יחימ איזה ע ר ה תב י  ע ו ר"ל , רת וענ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאסר
כיחא מילתא הא' עמ  אפיל הבד מננית אר    יְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהר
עלמא י ולאו  ה א  מת מחר וה בד הראה מהקת ל קחת י הְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
מרב  האת הכ לה להסיר זה על  להזהיר לערר  צרי   על מירי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיני
 מ בהריאת כיח  מה להסד רב מה על  להזהיר  צרי עד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיראל.
א' קר  מי קר ב'  וי פלעקי רי ה בד מהחצר  נ אר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה ת
מכ ל  לידי לבא לייכ בקל  עליו  ה ח הרב חלב  מ אסר ה בד  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלצד
על  ח ב   על  מירי, יני עלמא א ולאו מיתא כיחא  י מחמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזה ,
 אינ בר יד מחת מציא אינ חבר על  חזקה  מאחז"ל לק יחי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה

. ְָֻמת

לבלו א הנר ספרי באר לעער ווייסע הקרא בה ה בד עני  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
נאר א ת לצל  ואחר חה לנקר א י   ירה ה חטי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻמחמת
וה ה  ,יד הרת ללב רצה  מי  ואחר  אב מאב נרא , חטי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאיזה
בלי  נר  לי פרעזיל א גראיצל    זאת כרימ  חיט ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָֹהרה
 נ  יחי ה על הח ב זה     על לבל , צלי  י  להבחי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה דעה 

זה . על  להיח קיחא  עינא  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָעיניה

וצרף לנת , 10 להי ת המה לכל  צרי לחים  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָהנת

אמר : צח ת דר  . לח ה נ ת ת רם   מסמ ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלי 

 וא לנ ת" ד' מ "י  לברכה זכר נם   מחכמינ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָיד ע

"ק ה" מ סיף,(רה)אמריקה, ואני  לנת... ערה  מ ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ה  ר אים ל נ ת... 27  מ "קה" י ראל ארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאן

הר  פס מחנת הכרים  הסרת על ענת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻתבים 

 אנחנ מה זה  נינ לדאב חר . ר  מהערבים  א ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהם

הרנים מועד  מכבים אים  י ם  ל  ח זה האם ְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאכלים,

רח "ל. ? ואלמנת יתמים ְְְִַַָעל

שליט"א מייזליש מרדכי ברוך 571 ְָֻמסמ

הצדיק  הגאון חתן בפ"ת ראשי מנקר הוא מייזליש הרב
שיעורי ספרי  בעמ"ח  זצ"ל נאה חיים  אברהם  מוהר"ר  המפורסם 

ועוד. השלחן קצות תורה

חג את לחוג  לי  נזדמן לפ"ג תשמ "ג  ה' שנת הפסח  בחג  ב"ה,
יארק. נוא ברוקלין בעיר  בארצה"ב המצות

בבעדפארד אשר קאשוי  קרית  בק"ק ביקרתי  דחוה"מ א' ביום
רפאל מוהר "ר המפורסם  הצדיק הגאון אצל יארק נוא  היללס 
אבדק"ק  הגה"צ  לי  והראה יע"א, קאשוי אבדק"ק  שליט "א בלום 
חרדיים באיטליזים  שקנו בשר חתיכות  הרבה שליט"א  קאשוי
והודח נמלח  מנוקר  בחזקת ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג
לעיני שנתגלה  הנורא המחזה על ונשתוממתי  לאכילה, ומוכן
הדרוש למען  שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי  לא וכמעט
מרובה  הזנחה שמצאתי  במקומות וגם  הניקור, במצב והחיקור
כזה, הניקור  בענין  ירוד המצב הי  לא בכולם החלב ניקור בענין
אפרטם כן  על החתיכות, אותן  על שונים  חלבים  שמצאתי  והיות
פסח דחוה"מ  א ביום אז בעיני  שראיתי מה לאחת אחת כאן

קאשוי : בקרית תשמ "ג

לאכילה: מוכן שנמכר  הבשר  על מצאתי 

ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב הרבה  א .
היה  הקרב  מחלב וגם  רח "ל, בכרת ועונשו התורה מן שאסור 
ניקור בספרי  הנקרא  גדולות חתיכות כמה ראיתי  ב. עליו. מונח 

מן(ובא"י) שאסור חלב ומתחתיו עליו והיה קאלנער טריפה
מנוקר היה שלא לי"ג י"ב צלע שבין  הבשר מצאתי  .ג. התורה.

הי "ג  הצלע קצה מצאתי  ה. חלב. שם מצאתי(הסחוס)והיה ו. .
החזה  חתיכות)סחוסי  שנשאר(מכמה מצאתי  ז. כראוי . הוסר  שלא

היותרת שעל מהקרום  הכבד)קצת הכסלים(לצד  קרום  נשאר ח . .
השפונדר שעל חלב ט . בחז"ל. המוזכר  קרומים  מחמש שהוא 

הקרום) יא.(שתחת  בשפע . עליו  מצאתי  הריפאלע שעל חלב י . .
י "ב י "א  צלעות  של סחוסים  יב. הצלעות. שבין  דכפלי  (בליחוטי

היותרתניקור) לבין הריפאלע שבין  הקרב חלב יג . אורחות. (עיין

טו.חיים) הטרפש. שתחת השטח בכל הצלעות  שעל שומן  יד. .
האדום  מבשר  היוצא העב  הקרום  הוסר שלא .(הריפאלע)מצאתי 

הצד בראותי  מאוד  עד  מזעזעים הדברים  כי  הנ "ל מכל היוצא 
שהראו  בשר חתיכות בניקור  שעסקו הקצבים כי  שבהם השוה
ומה  כדבעי, הניקור ואומנות בהלכות בקיאים אינם לפני 

המזלג על יעלה אשר  כל לבד  הקרום  להוריד הוא (וגםשעושים

שיריים) מניחים לאבזה ועוד  ועוד  והכרס הכסלים חלב  אבל ,
הנ "ל. כל וכן  משאירים  הכליות  חלב וגם  כמעט , מנקרים 

ישראל בני  אחיכם על ורחמו חוסו נא! התעוררו נא! עורו אנא 
קדושת  עטרת את החזירו והגוף הנפש הצלת אותם והצילו 

בהעמדת  גדול תיקון מיד לעשות לזה  והעצה  ליושנה , ישראל 
בכל היטב  הדק בקיאים שיהיו השם יראי ומשגיחים מנקרים

דור. אחר דור המקובל בדרך הניקור ואומנות ומלאכת הלכות

מדקדקים חרדים אנשים  בראותי  הלב יכאב מאוד  ומה
לפגוע שלא  היתר  שערי  מצ"ט ומתרחקים  כבחמורה בקלה 
חלב  באיסור יודעים בלי בשגגה  נכשלים איסור של אחד בשער
שביכולתכם מה כל שתעשו חזקה תקותי   מאוד . החמור

להעמיד  הראשוןלעשות כנה  על הניקור  מעמד  כמו מצב
אחד דור  המקובל הדרך הוא  שהוא  הקדמונים  בימים שנהגו 
רבע"ה  משה עד והתנאים והאמוראים לראשונים  עד דור
הרבים הצלת זכות  דהוא . כל שינוי בלי מסיני  כן  שקיבל

החמור חלב איסור  בפרט אסורות רח"ל)ממאכלות בכרת (שעונשו

הפועל אל מכח  הדבר  את להוציא שתוכלו  לכם  יעמוד
ותזכו  ידיכם  במעשי  שכינה ותשרה תילה על הדת להעמיד
העם לשופטי במדרשים  המוזכר  והיעודים  הבטחות לכל
בר"ח כמבואר  עולם  עד  זרעיכם וזרע וזרעיכם  אתם ומנהיגיו
פרישת ובזכות זצ"ל , אבוהב מהר"י בשם  פי "ב שעה"ק
האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות

בב "א. צדקינו משיח  בביאת

ובטחון צער  מתוך הכו"ח 
מייזליש  מרדכי ברוך

מוהר "ר המפורסם  הצדיק  הגאון חתן בפ"ת ראשי  מנקר
קצות תורה שיעורי  ספרי  בעמ "ח  זצ"ל נאה חיים השלחןאברהם

עוד והפנים  והקדמי  אחורי  חלקי  ניקור על קבלה קבלתי  ועוד .
ר' הרב המומחים  המנקרים  מאת שנים  וחמש ארבעים  לפני 
אברהם ר' ומהרב זצ"ל קלפוס  צבי  ר' הגה "צ בן קלפוס ראובן
מראשי קבלתם וקבלו למדו שהם זצ"ל  מייזליש ציון  בן
הצדיק  הרב  ומאת זצ"ל ברוורמן ברוך הר "ר הצדיקים המנקרים 
עיה"ק  בירושלים תרפ"ג  בשנת זצ"ל מנדלסון  אלטער  הר"ר 
מרן הגה"ק  של בזמנם  עוד  המנקרים ראשי  בתור  שימשו שהם
יהושע רבי מרן  רשכבה"ג  הקדוש והגאון זי"ע סלנט שמואל רבי 

זצ"ל. דיסקין לייב

גימטרא "דר קר אר עמלק המן  עצת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ"להית

לאמנין (2689) עד  פרא לבסמי איני מיח יב  רבא  "אמר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

הא תת עם מר כי ".  לבר המן אר ר  ין הלל(57)ידע ועם  ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ

.(1)

אליעזר מ ה רי  הגה "צ היקר  מח ני  לי  ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכב

ליט"א. ְִֶָָא ער

15 שאלה 

רת  רא חלב אכלים  מים  יראי  הדים י כן  ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאם 

רח "ל? ְְַָָָא רייתא 

בר יאכיל מי לנ אמרת הדה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרה

נה  לאמר  עלי יב י  הה העם  לכל לתת  ר  לי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ"מאין

הה  העם ל את לאת לבי אנכי אכל לא ונאכלה . בר נְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מצאתי אם  הרג  נא  הרגני  י  עה  א כה ואם מי . כבד  ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹי

רעתי" אראה ואל  עיני יגטו)חן יא רק (דר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

 אחינ את מ יל זי "ע יראל הית   ת חדים  ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָס ד ת

ארייתא חלב מאכילת הרית ארצת  י ראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָני 
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יט "א אפער אליעזר מ ה ר י מהגה"צ תקל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמכב

ואב" רק.רב ני  ט ארטקב סעלי מדר ית ד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ברי לק ם  די  מהירת נכבים  להן ה באים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָברים

פא בריאת יט"א מהאלמין האדמ "ר "ק מח תני  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָהיק

ם חלציו, י צאי  מל לרב ונחת בס"ד מעיא ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָנהרא

.'וכ הרע עין לי ררים  וכ ם ְְְְֲִִִִַַָָֻאהבים 

סעלי  מדר ית  ואב "ד רב אפער, אליעזר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמ ה 

רק  ני  ְְְְְֵַָטארטקב,

מרכי האן  הרב לחר  הכים  ענינים אן עד  ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהעליתי 

זצ"ל. מלאכי  ְְִִֵַַַַָבריאל 

וי תר נים ערה  חמ  עבר טבא ימים  נא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמ דמא 

למעה, והלכה הין ק עם סדרם ערים   למד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָעת

 נר מ ה עד  אי מי  אי רב מע ה  מ יני , למה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהלכה 

ה לם . ַָָָעליו

"דברים :נל וזה טרפת, הלכת הרמ"א מ ברי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָדע

נין לפי אא לד ידי  על ה תב  ר ללמד אפר אי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא

עד ," מ רא ה  אי מ י   אי לד  ידי  על היא ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהעה

.דה נל ברי   מ ְְִִֵַָָאן

עמים ה  ה"ל הא ן רב לי ס ר ענין תא לענין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָמענין

קל י סח  לפני  בעת  ה : נל  מ העה הוה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכן 

נסע י לי , קרא זצלל "ה י ראל ה ית  ד ה היק ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהדעה

רית ואחרי חביבת, אתי  וקל דה עיר  ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלירלים

ת יפת: לי  אמר יהדים לם, אכלים  אמריקה  ידע אה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ע  ת א אני  מב רח "ל , ארייתא היא חלב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיראים

טב. ה תר  צד  על הענין את תתן  סחלם הרי  ר י , אמרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

למר אלי  אים אנ ים  ואלפי  אביב ל רב אני מ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָא,

לי, אמר אבלחמצם. כ לים, רנים הרה  י חמץ למר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ה עזבי  ן  על יכ ל . אה  רק ירחם , ה ' ארייתא חלב ן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

 קד דברי הוהונסע י  וכן חלב,  אכל הרית ארצת ל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ל מאלם, ימינם ין  ידע כלולא  והתרסם יד ע ה' בר ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

חלב  ל הניקר  ענין ני  הנים  הרית ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָארצ ת

מצו ת רה מרי  יהדים אלפים  ערת [וידע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָא רייתא .

מחאה  יצא היקים הא נים וגם  המה, ר לאכל  ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהפסיק

מקלויזנברג אדמ "ר מרן "ק וידע – החלב מאכילי  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנגד

זי "ע , מקאשוי  והאדמ"ר המה, ר לאכל חסידיו לכל ְְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָָאסר 

לכל בבמכ ה יח , יאת עד ר  ר  יהיה א ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאמר 

האדמ"ר ולהבחל"ח  המה, ר לאכל לאכל לא  תב ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָֹחסדיו

ועד המה, ר לאכל לא  לחסידיו אמר ם מאנסי ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמוויזניץ

ד ע , כם  את  להרג ורצ זה, על  ררע ציקים ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹלים

אריכת]. חלקים ו' החטים ק ל ספר  ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָונד ס

שליט"א מקאשוי אדמו"ר לכ"ק מכתב

לפניהם" תשים  אשר  המשפטים  "ואלה לסדר ד ' יום  ב"ה
יארק. נוא ברוקלין לפ"ק תש"נ אדר  חודש

עובר לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה , החכמה מקור  אל
דעמא רבא מזויינה, כגבור  חלציו המצויינה , הלכה בעמק
שדי בצל בלבנון, אדיר  הגדול האשל ה"ה דאומתא, מדברא
המפורסם הדור מופת  רשכבה"ג האמיתי  הגאון הרב יתלונן,
כבוד היקרים , בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר  ארץ קצווי בכל 

קאשוי אבדק"ק בלום  רפאל  מו"ה תפארתו שמו קדושת
והגליל. שליט"א

עוז  בנפשי  הרהבתי  וקדושו גאונו הדרת מול  השתחואה אחרי
לבבי . עם  אשר את שליט"א גאונו הדרת מול ולהציע לבוא 

תרגום מובא [כאן אידיש, בלשון  המכתב את כותב אני 
לקיים אוכל  ובזה  בטלפון, אתכם  שדברתי  כמו הקודש] ללשון

מאמרים . שני

וכו'. למחות "בידו" שיש כל א .

הרים כשופר תחשך אל בגרון "קרא  הנביא מאמר  ב.
וכו'. קולך"

שאני בשעה עובדהאמת, – הנביא מאמר את  לקיים הולך
יכול ואיני  לדבר , אוכל  שלא עניינים מיני  כל וגורם  דבר  הבעל
כלל יכול  איני  האחרונים חודשים שבכמה כמו  לדבר, בכלל
וכשהקב"ה  קול ] פיתוח  של לרופא ללכת צריך [ואני  ל"ע. לדבר 
אתכם לדבר  יכול איני ב "ה, לדבר  כבר יכול ואני  לי , עוזר
לי , ענו ולא  פעמים הרבה כבר  שהתקשרתי  היות  בטלפון,
לדבר אוכל שלא  אותי מעכבים השמים  מן שאולי  וחשבתי 

לדורות. ישאר זה ואז  זאת  שאכתוב כדי  בטלפון,

רב  הקאשוי  לכ"ק  ורק אך נוגע זה  עכשיו, כותב שאני  הענין
שיחיו. ולנכדיו ולילדיו שליט "א,

ידוע שהדבר בגלל השחיטה , ממצב  עכשיו לכתוב הולך  איני
ממש כשהיה, אינו כבר  השחיטה שמצב פשיטת מזמן בחינת

רב הרגל שהקאשוי  העופות מעניין רק לכתוב ברצוני  רק .
אחר שנה זאת אוכלים  ונכדיו וילדיו  ובעצמו בכבודו שליט"א 

ומצפצף. פה פוצה  ואין שנה,

כמה  עוד ועם  שליט "א, הילדים עם  פעמים  כמה דברתי  כבר
השחיטה. מצב בענין  קאשוי, מהעיר  אנשים

מותר שהוא דבר שכל – ובשו"ע בש"ס  פעמים  כמה מופיע
לכתחילה, אסור הינו ה'בדיעבד או"ח שו"ע ט ', או ח' דף נדה (עיין

דרכי וביו"ד בב "י, רנ "ח או רנ"ו וסי' נ"א, סימן תקי"ח , או תקי"ז, אולי חוה"מ,

דרגיל דהיכא המקורות] בדיוק  לציין מספיק הזמן [אין ע"א, או ע' סימן משה

ואסור. כלכתחילה , דינו דיעבד  הוי כן, לעשות

משה  ר' מהרה"ג  ווארט לשמוע לי  נזדמן השבוע ובדיוק
עמו  שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית  שהלך זצ"ל, פיינשטין
בענייני להלכה שאלות כמה שם  והיה מתלמידיו, כמה
בו  שהיה  הבשר את שמשליכים  ראה אחד  ותלמיד  השחיטה ,
ומדוע בדיעבד , כשר זה הרי   משה לר' ואמר שאלות,
יהודי להיות רוצה מי  משה ר ' לו וענה זה, את  משליכים

בדיעבד?

א') (בסימן חדשה בחוליןהשמלה הגמרא  את  ע"א)מביא :(כח
אומר  צויתך""רבי  כאשר כא)"וזבחת י"ב סוף(דברים [ועיין וכו "'.

חולין]. מסכת

אשר  ב')ובמטה סעיף משים ,(שם  מבלי  מקומות יש וז"ל: בא"ד
תואר , פרי  בשם שם  עוד  וכו' תוכחה, עליו ואין  ירבו כי גם ומה 

הצריכה בדיקה  למעבד  נפשיה  רמי דלא בגויה לי קים הזבחים,
ה' צונו כאשר  וכו'.לסכין

בשעה  לקרות  שעלולים הבעיות  כל את למנות רוצה  איני
וכל לשעה, עופות 400 רק שוחטים  אם אפילו מהר, ששוחטים

לומר ברצוני  רק ויותר, לשעה עופות 600 שוחטים  כאשר  שכן
שעת של בצירוף בדיעבד כשירה תהיה שהשחיטה שהלוואי
כותב  הייתי לא  בדיעבד  כשר היה זה  ואם מרובה, והפסד  הדחק
מתעוררים שבוודאי  מצבים  יש אבל הזה, המכתב כל את
נפש בשאט  שעוברים  שחיטה , הלכות חמשה  מדיני  שאלות
של הכלל את לנו יש והרי  פרנסה, של שיקולים בגלל  עליהם
לכתוב  ובחובתי  כהיתר, לו  נעשית ושנה שעבר  כיון  זירא ר'

של האחריות  ממני שירד כדי  למחות"זאת  בידו שיש  "כל
על האחריות את  זרקתי  הזה המכתב ידי ועל גבי , על שמונח 
העולם , בכל נשמעים  שדבריו שליט "א, אדמו "ר כ"ק של גבו

הצלתי . נפשי את ואני 

עם שליט"א רב הקאשוי  שכ"ק  כשמש, אצלי  ברור והדבר 
בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל מדקדקים  שהם  שיחיו , ילדיו
ומי תפילין , כמו מסיני  למשה  בהלכה בפרט  ופרטיה, דקדוקיה
לבחור כדי  אתרוגים  הרבה  כך כל לכם שמביאים  מאתרוג  מדבר 
אזי לשחיטה  מגיע כשזה אבל ענין, לכל זמן ויש המהודר, את
את יש דבר לבעל דבר, לעשות נותן ואינו דבר, הבעל יושב
בעצמי אני שהרי  בטענה – האדם את  להפיל איך שלו  הפטנטים
מזה, יותר לעשות יכול אני מה ובודק, השחיטה בשעת עומד 
שלא אחת עצה רק ויש מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי זה 

כותב : טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו  מילהיכשל, שאין 
שהוא עצמו, מהשוחט למעט  השחיטה  בבית מהנעשה  שיודע

ניסיון הרבה  עם שנים הרבה  .שוחט

מקיים היה רב הקאשוי  מילדי  אחד שאם אצלי ברור  והדבר 
חז"ל ומילה "מאמר שחיטה  כתב  שילמוד צריך חכם "תלמיד

בשר מכניסים  היו לא קאשוי  העיר  כל בעצמו , שוחט  והיה
שחיט בית מקימים  היו אם חוץ עוף. בשר כמו אפילו מהודרת ה 

ההלכות. כל עם  שצריך,

אני אי"ה  הזמן  וכשיבוא  המידה, על יתר להאריך רוצה איני
בפנים . פנים  לכ"ק אסביר

בית לקנות אפשר שליט "א, קאשוי לבני קלה  עצה בידי  ויש
וכל בזול, מאד זאת  לקבל ואפשר  מהעיר , רחוק לא שחיטה

.$2000 ישלם  כשירה משחיטה לאכול שרוצה  אחד 

ושניים בעיר אחד  יזכו המשיח  שלביאת  אומרת  הגמרא 
אחד הוא  השחיטה שעניין הקדושים מהספרים  וידוע במשפחה,
אנו  ואיך הגאולה , את  שמעכבים  ביותר  הגדולים  מהגורמים

כזו? שחיטה  עם  צדקינו משיח  פני לקבל דרךרוצים בספר (ראה 

ועוד) הגש"פ על  משה  מטה ברית .הנשר,

בשנת שערים, מאה בביהמ "ד  אמר  זי"ע רב שהבעלזער וידוע
החורבן את עברו ישראל שכלל אחרי  ויקרא, פרשת תש"ד 

לדאבונינו  את(השואה)הגדול ולהכין הילדים את  לחנך צריכים  ,
שיגיע , בעת נתבייש שלא צדקינו, משיח  ביאת לקראת הדור

ויקר כתוב הקטנים .אולכן  הילדים  את לחנך שצריך זעירא , בא'

טהרת עליהם , להקפיד שצריכים עניינים  שני ואמר
עבורם . להתאמץ שצריכים  היסודות אלו וכשרות, המשפחה,

שוחטים אנו כך  ידי שעל  שחיטה? כזה אם  לנו יש פנים  איזה
משיח פני  לקבל לילך יכולים אנו פנים  כאלו עם וכי  ילדינו, את
שהכניסו  מה  זה הקדושים? רבותינו התכוונו  לזה וכי  צדקינו?

רבותינו? לנו

וכי התורה", מן אסור  "חדש אותנו  לימד הקדוש החת"ס 
בשעת העוף את אוחז  והגוי העוף את ששוחטים  השחיטה 

חדש? דבר אינו  השחיטה,

זמן , במעט  עופות  הרבה כך כל ששוחטים  והמהירות,
חדש? אינו

ציוויתך"!!! "כאשר בתורה כתוב הרי 

כמו  לעשות רק זה , עם  להתמודד  איך עצה בידינו אין
ולשחוט ביד, העוף את  לאחוז  עושים ! היו  שזקנינו
מספיק  גיבוי לו שיהיה  צריך והשוחט  ובזריזות, במעומד 

עושה. שהוא למה

שחיטה  בית להקים  בידכם ולסייע אליכם  לבוא  מסכים אני 
הקודמים . הדורות אצל שראינו כמו מהודר

היושבים כל את להציל הרמה  תורתו כבוד בעזר יהיה וה'
מכל דגלו ברמב"ןתחת  כמבואר  אכילה בענין ובפרט מכשול,

איסור מאכילת מאוד נזהר להיות האדם וצריך ז"ל, וברמב"ם 
איסור. ספק או

לשמוע ונזכה פורים , שמחת ביתו  ולכל לכ"ק אנכי  ומאוה 
שלום בזה  ואומר  וירושלים ציון  ומנחמות  טובות בשורות מהרה

הנאמן. אוהבו ידידו 

גראס  יהודה  שלום הק'
יצ"ו האלמין אבדק "ק 

כן  גם  שבועות, כמה לפני נפשות  פקוח בענין נחוץ מכתב שלחתי  נ.ב .
על  תשובה קבלתי לא ועדיין התשובה  על  הסבר  פאקס  כך אחר שלחתי 

הנ"ל זה.

16 שאלה

מהכנפית מחד  לא  ואי אמץ , הרה  ל לרב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמ ין

עמלק? ל פ חים טב חז"ל אמר עליהם  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהסנים 

הסר ה יק להמקבל ח ים " "אהבת ספר  ריכהמבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

– היקים  אחד ם  הביא "מיני " פרת זי"ע מנ ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחכם 

נס ל עה מכרח אסרת מאכלת עצמ את מר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמי 

מה  הי  ר ר זה עי  לענית – הבע. רמ ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלמעלה

השי "ת  הבע דר מ אכל יצר את פה מה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגד

פניו. הבע ְְֵֶַַָָמכפף

למעלה  המןאמרנ מר כיימטרה אר ר  ר בגימטריה ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָ

.[502ר  תק"ב הדים  האב ת ל נתיהם [ימטרה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

השו"ע ברי  לפר אפר ב')בזה תרצה סימן  חים חב:(ארח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מר כי לבר המן ארר ין  ידע לא עד  פרא לבסמי איני: ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

י תר ה א א  ל להר  צרי אין אמרים  ויש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהגה

 ד מ( המן(ל  אר ר  ין ידע  אינ י ן מ וין, ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ראכה. ה א  – עליו  אמר – זי"ע רעי מרכי ר י האלקי המקבל  ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהערה 
 יל ה ראה ה אה מב – רינס  יקיצ –הל "ו מי מה יקי צ לכה ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָ

על   יג היחדת בתפילת [יקי צ ה  עד ע] זי"ע מנ ה  מנח חכְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

זי"ע  צדקה יהדה רי אליו והלכ ה"י. ה אה   ל יגיע א  יראל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאר
( סי רת ייבת רא). לי א  בתנאי –  ילהס הצר עד ניא ועד  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻ

. מי חכ דל  ה עד   איר אמִִִַַַַָָָָ
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יט "א אפער אליעזר מ ה ר י מהגה"צ תקל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמכב

ואב" רק.רב ני  ט ארטקב סעלי מדר ית ד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ברי לק ם  די  מהירת נכבים  להן ה באים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָברים

פא בריאת יט"א מהאלמין האדמ "ר "ק מח תני  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָהיק

ם חלציו, י צאי  מל לרב ונחת בס"ד מעיא ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָנהרא

.'וכ הרע עין לי ררים  וכ ם ְְְְֲִִִִַַָָֻאהבים 

סעלי  מדר ית  ואב "ד רב אפער, אליעזר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמ ה 

רק  ני  ְְְְְֵַָטארטקב,

מרכי האן  הרב לחר  הכים  ענינים אן עד  ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהעליתי 

זצ"ל. מלאכי  ְְִִֵַַַַָבריאל 

וי תר נים ערה  חמ  עבר טבא ימים  נא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמ דמא 

למעה, והלכה הין ק עם סדרם ערים   למד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָעת

 נר מ ה עד  אי מי  אי רב מע ה  מ יני , למה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהלכה 

ה לם . ַָָָעליו

"דברים :נל וזה טרפת, הלכת הרמ"א מ ברי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָדע

נין לפי אא לד ידי  על ה תב  ר ללמד אפר אי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא

עד ," מ רא ה  אי מ י   אי לד  ידי  על היא ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהעה

.דה נל ברי   מ ְְִִֵַָָאן

עמים ה  ה"ל הא ן רב לי ס ר ענין תא לענין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָמענין

קל י סח  לפני  בעת  ה : נל  מ העה הוה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכן 

נסע י לי , קרא זצלל "ה י ראל ה ית  ד ה היק ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהדעה

רית ואחרי חביבת, אתי  וקל דה עיר  ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלירלים

ת יפת: לי  אמר יהדים לם, אכלים  אמריקה  ידע אה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ע  ת א אני  מב רח "ל , ארייתא היא חלב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיראים

טב. ה תר  צד  על הענין את תתן  סחלם הרי  ר י , אמרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

למר אלי  אים אנ ים  ואלפי  אביב ל רב אני מ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָא,

לי, אמר אבלחמצם. כ לים, רנים הרה  י חמץ למר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ה עזבי  ן  על יכ ל . אה  רק ירחם , ה ' ארייתא חלב ן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

 קד דברי הוהונסע י  וכן חלב,  אכל הרית ארצת ל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ל מאלם, ימינם ין  ידע כלולא  והתרסם יד ע ה' בר ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

חלב  ל הניקר  ענין ני  הנים  הרית ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָארצ ת

מצו ת רה מרי  יהדים אלפים  ערת [וידע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָא רייתא .

מחאה  יצא היקים הא נים וגם  המה, ר לאכל  ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהפסיק

מקלויזנברג אדמ "ר מרן "ק וידע – החלב מאכילי  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנגד

זי "ע , מקאשוי  והאדמ"ר המה, ר לאכל חסידיו לכל ְְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָָאסר 

לכל בבמכ ה יח , יאת עד ר  ר  יהיה א ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאמר 

האדמ"ר ולהבחל"ח  המה, ר לאכל לאכל לא  תב ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָֹחסדיו

ועד המה, ר לאכל לא  לחסידיו אמר ם מאנסי ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמוויזניץ

ד ע , כם  את  להרג ורצ זה, על  ררע ציקים ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹלים

אריכת]. חלקים ו' החטים ק ל ספר  ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָונד ס

שליט"א מקאשוי אדמו"ר לכ"ק מכתב

לפניהם" תשים  אשר  המשפטים  "ואלה לסדר ד ' יום  ב"ה
יארק. נוא ברוקלין לפ"ק תש"נ אדר  חודש

עובר לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה , החכמה מקור  אל
דעמא רבא מזויינה, כגבור  חלציו המצויינה , הלכה בעמק
שדי בצל בלבנון, אדיר  הגדול האשל ה"ה דאומתא, מדברא
המפורסם הדור מופת  רשכבה"ג האמיתי  הגאון הרב יתלונן,
כבוד היקרים , בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר  ארץ קצווי בכל 

קאשוי אבדק"ק בלום  רפאל  מו"ה תפארתו שמו קדושת
והגליל. שליט"א

עוז  בנפשי  הרהבתי  וקדושו גאונו הדרת מול  השתחואה אחרי
לבבי . עם  אשר את שליט"א גאונו הדרת מול ולהציע לבוא 

תרגום מובא [כאן אידיש, בלשון  המכתב את כותב אני 
לקיים אוכל  ובזה  בטלפון, אתכם  שדברתי  כמו הקודש] ללשון

מאמרים . שני

וכו'. למחות "בידו" שיש כל א .

הרים כשופר תחשך אל בגרון "קרא  הנביא מאמר  ב.
וכו'. קולך"

שאני בשעה עובדהאמת, – הנביא מאמר את  לקיים הולך
יכול ואיני  לדבר , אוכל  שלא עניינים מיני  כל וגורם  דבר  הבעל
כלל יכול  איני  האחרונים חודשים שבכמה כמו  לדבר, בכלל
וכשהקב"ה  קול ] פיתוח  של לרופא ללכת צריך [ואני  ל"ע. לדבר 
אתכם לדבר  יכול איני ב "ה, לדבר  כבר יכול ואני  לי , עוזר
לי , ענו ולא  פעמים הרבה כבר  שהתקשרתי  היות  בטלפון,
לדבר אוכל שלא  אותי מעכבים השמים  מן שאולי  וחשבתי 

לדורות. ישאר זה ואז  זאת  שאכתוב כדי  בטלפון,

רב  הקאשוי  לכ"ק  ורק אך נוגע זה  עכשיו, כותב שאני  הענין
שיחיו. ולנכדיו ולילדיו שליט "א,

ידוע שהדבר בגלל השחיטה , ממצב  עכשיו לכתוב הולך  איני
ממש כשהיה, אינו כבר  השחיטה שמצב פשיטת מזמן בחינת

רב הרגל שהקאשוי  העופות מעניין רק לכתוב ברצוני  רק .
אחר שנה זאת אוכלים  ונכדיו וילדיו  ובעצמו בכבודו שליט"א 

ומצפצף. פה פוצה  ואין שנה,

כמה  עוד ועם  שליט "א, הילדים עם  פעמים  כמה דברתי  כבר
השחיטה. מצב בענין  קאשוי, מהעיר  אנשים

מותר שהוא דבר שכל – ובשו"ע בש"ס  פעמים  כמה מופיע
לכתחילה, אסור הינו ה'בדיעבד או"ח שו"ע ט ', או ח' דף נדה (עיין

דרכי וביו"ד בב "י, רנ "ח או רנ"ו וסי' נ"א, סימן תקי"ח , או תקי"ז, אולי חוה"מ,

דרגיל דהיכא המקורות] בדיוק  לציין מספיק הזמן [אין ע"א, או ע' סימן משה

ואסור. כלכתחילה , דינו דיעבד  הוי כן, לעשות

משה  ר' מהרה"ג  ווארט לשמוע לי  נזדמן השבוע ובדיוק
עמו  שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית  שהלך זצ"ל, פיינשטין
בענייני להלכה שאלות כמה שם  והיה מתלמידיו, כמה
בו  שהיה  הבשר את שמשליכים  ראה אחד  ותלמיד  השחיטה ,
ומדוע בדיעבד , כשר זה הרי   משה לר' ואמר שאלות,
יהודי להיות רוצה מי  משה ר ' לו וענה זה, את  משליכים

בדיעבד?

א') (בסימן חדשה בחוליןהשמלה הגמרא  את  ע"א)מביא :(כח
אומר  צויתך""רבי  כאשר כא)"וזבחת י"ב סוף(דברים [ועיין וכו "'.

חולין]. מסכת

אשר  ב')ובמטה סעיף משים ,(שם  מבלי  מקומות יש וז"ל: בא"ד
תואר , פרי  בשם שם  עוד  וכו' תוכחה, עליו ואין  ירבו כי גם ומה 

הצריכה בדיקה  למעבד  נפשיה  רמי דלא בגויה לי קים הזבחים,
ה' צונו כאשר  וכו'.לסכין

בשעה  לקרות  שעלולים הבעיות  כל את למנות רוצה  איני
וכל לשעה, עופות 400 רק שוחטים  אם אפילו מהר, ששוחטים

לומר ברצוני  רק ויותר, לשעה עופות 600 שוחטים  כאשר  שכן
שעת של בצירוף בדיעבד כשירה תהיה שהשחיטה שהלוואי
כותב  הייתי לא  בדיעבד  כשר היה זה  ואם מרובה, והפסד  הדחק
מתעוררים שבוודאי  מצבים  יש אבל הזה, המכתב כל את
נפש בשאט  שעוברים  שחיטה , הלכות חמשה  מדיני  שאלות
של הכלל את לנו יש והרי  פרנסה, של שיקולים בגלל  עליהם
לכתוב  ובחובתי  כהיתר, לו  נעשית ושנה שעבר  כיון  זירא ר'

של האחריות  ממני שירד כדי  למחות"זאת  בידו שיש  "כל
על האחריות את  זרקתי  הזה המכתב ידי ועל גבי , על שמונח 
העולם , בכל נשמעים  שדבריו שליט "א, אדמו "ר כ"ק של גבו

הצלתי . נפשי את ואני 

עם שליט"א רב הקאשוי  שכ"ק  כשמש, אצלי  ברור והדבר 
בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל מדקדקים  שהם  שיחיו , ילדיו
ומי תפילין , כמו מסיני  למשה  בהלכה בפרט  ופרטיה, דקדוקיה
לבחור כדי  אתרוגים  הרבה  כך כל לכם שמביאים  מאתרוג  מדבר 
אזי לשחיטה  מגיע כשזה אבל ענין, לכל זמן ויש המהודר, את
את יש דבר לבעל דבר, לעשות נותן ואינו דבר, הבעל יושב
בעצמי אני שהרי  בטענה – האדם את  להפיל איך שלו  הפטנטים
מזה, יותר לעשות יכול אני מה ובודק, השחיטה בשעת עומד 
שלא אחת עצה רק ויש מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי זה 

כותב : טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו  מילהיכשל, שאין 
שהוא עצמו, מהשוחט למעט  השחיטה  בבית מהנעשה  שיודע

ניסיון הרבה  עם שנים הרבה  .שוחט

מקיים היה רב הקאשוי  מילדי  אחד שאם אצלי ברור  והדבר 
חז"ל ומילה "מאמר שחיטה  כתב  שילמוד צריך חכם "תלמיד

בשר מכניסים  היו לא קאשוי  העיר  כל בעצמו , שוחט  והיה
שחיט בית מקימים  היו אם חוץ עוף. בשר כמו אפילו מהודרת ה 

ההלכות. כל עם  שצריך,

אני אי"ה  הזמן  וכשיבוא  המידה, על יתר להאריך רוצה איני
בפנים . פנים  לכ"ק אסביר

בית לקנות אפשר שליט "א, קאשוי לבני קלה  עצה בידי  ויש
וכל בזול, מאד זאת  לקבל ואפשר  מהעיר , רחוק לא שחיטה

.$2000 ישלם  כשירה משחיטה לאכול שרוצה  אחד 

ושניים בעיר אחד  יזכו המשיח  שלביאת  אומרת  הגמרא 
אחד הוא  השחיטה שעניין הקדושים מהספרים  וידוע במשפחה,
אנו  ואיך הגאולה , את  שמעכבים  ביותר  הגדולים  מהגורמים

כזו? שחיטה  עם  צדקינו משיח  פני לקבל דרךרוצים בספר (ראה 

ועוד) הגש"פ על  משה  מטה ברית .הנשר,

בשנת שערים, מאה בביהמ "ד  אמר  זי"ע רב שהבעלזער וידוע
החורבן את עברו ישראל שכלל אחרי  ויקרא, פרשת תש"ד 

לדאבונינו  את(השואה)הגדול ולהכין הילדים את  לחנך צריכים  ,
שיגיע , בעת נתבייש שלא צדקינו, משיח  ביאת לקראת הדור

ויקר כתוב הקטנים .אולכן  הילדים  את לחנך שצריך זעירא , בא'

טהרת עליהם , להקפיד שצריכים עניינים  שני ואמר
עבורם . להתאמץ שצריכים  היסודות אלו וכשרות, המשפחה,

שוחטים אנו כך  ידי שעל  שחיטה? כזה אם  לנו יש פנים  איזה
משיח פני  לקבל לילך יכולים אנו פנים  כאלו עם וכי  ילדינו, את
שהכניסו  מה  זה הקדושים? רבותינו התכוונו  לזה וכי  צדקינו?

רבותינו? לנו

וכי התורה", מן אסור  "חדש אותנו  לימד הקדוש החת"ס 
בשעת העוף את אוחז  והגוי העוף את ששוחטים  השחיטה 

חדש? דבר אינו  השחיטה,

זמן , במעט  עופות  הרבה כך כל ששוחטים  והמהירות,
חדש? אינו

ציוויתך"!!! "כאשר בתורה כתוב הרי 

כמו  לעשות רק זה , עם  להתמודד  איך עצה בידינו אין
ולשחוט ביד, העוף את  לאחוז  עושים ! היו  שזקנינו
מספיק  גיבוי לו שיהיה  צריך והשוחט  ובזריזות, במעומד 

עושה. שהוא למה

שחיטה  בית להקים  בידכם ולסייע אליכם  לבוא  מסכים אני 
הקודמים . הדורות אצל שראינו כמו מהודר

היושבים כל את להציל הרמה  תורתו כבוד בעזר יהיה וה'
מכל דגלו ברמב"ןתחת  כמבואר  אכילה בענין ובפרט מכשול,

איסור מאכילת מאוד נזהר להיות האדם וצריך ז"ל, וברמב"ם 
איסור. ספק או

לשמוע ונזכה פורים , שמחת ביתו  ולכל לכ"ק אנכי  ומאוה 
שלום בזה  ואומר  וירושלים ציון  ומנחמות  טובות בשורות מהרה

הנאמן. אוהבו ידידו 

גראס  יהודה  שלום הק'
יצ"ו האלמין אבדק "ק 

כן  גם  שבועות, כמה לפני נפשות  פקוח בענין נחוץ מכתב שלחתי  נ.ב .
על  תשובה קבלתי לא ועדיין התשובה  על  הסבר  פאקס  כך אחר שלחתי 

הנ"ל זה.

16 שאלה

מהכנפית מחד  לא  ואי אמץ , הרה  ל לרב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמ ין

עמלק? ל פ חים טב חז"ל אמר עליהם  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהסנים 

הסר ה יק להמקבל ח ים " "אהבת ספר  ריכהמבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

– היקים  אחד ם  הביא "מיני " פרת זי"ע מנ ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחכם 

נס ל עה מכרח אסרת מאכלת עצמ את מר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמי 

מה  הי  ר ר זה עי  לענית – הבע. רמ ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלמעלה

השי "ת  הבע דר מ אכל יצר את פה מה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגד

פניו. הבע ְְֵֶַַָָמכפף

למעלה  המןאמרנ מר כיימטרה אר ר  ר בגימטריה ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָ

.[502ר  תק"ב הדים  האב ת ל נתיהם [ימטרה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

השו"ע ברי  לפר אפר ב')בזה תרצה סימן  חים חב:(ארח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מר כי לבר המן ארר ין  ידע לא עד  פרא לבסמי איני: ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

י תר ה א א  ל להר  צרי אין אמרים  ויש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהגה

 ד מ( המן(ל  אר ר  ין ידע  אינ י ן מ וין, ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ראכה. ה א  – עליו  אמר – זי"ע רעי מרכי ר י האלקי המקבל  ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהערה 
 יל ה ראה ה אה מב – רינס  יקיצ –הל "ו מי מה יקי צ לכה ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָ

על   יג היחדת בתפילת [יקי צ ה  עד ע] זי"ע מנ ה  מנח חכְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

זי"ע  צדקה יהדה רי אליו והלכ ה"י. ה אה   ל יגיע א  יראל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאר
( סי רת ייבת רא). לי א  בתנאי –  ילהס הצר עד ניא ועד  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻ

. מי חכ דל  ה עד   איר אמִִִַַַַָָָָ
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מרכי  על(מהרי"ל)לבר  העת. מתה  הין תיית ידי  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

האמת ר אים  ואז  סד , יצא יין  נכנס חז"ל  אמר מ ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאמי

מגים עליו, הלעיגים מני יב ולא לקיים  וז כים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹלאמ

רב  הערב אני  לחיו הם  מי  האמי  ההמן הא מי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאמת ,

המן לח  ה"ה ח "ו ההמן את מ ים  לא אם  נח ץ ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוזה

האמי . המן ה א  עצמ על אמר  האירני  דגמת רח "ל ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻחיצני 

ז כים דה הזהר  הא  רה  ל יינ תת ידי  על  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָועד 

תזריע רת זהר דאמר מרא  לא האמת את (מ"ו למר ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אי ,ע"א) אתיתן חד דעיטא  קיטרא , נ בר הה א  ל ן  אמר :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

י חאי ר  מען רי  בי  ד ריהן מאי ן אא  אן לאו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואי 

[יאר: מ א דחלין  לדלא  קר  , האי תא להם אמר  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

בית  רם מאתם אא אינכם ואי אלי , אתם אחת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעצה

מה ל פ חדים א יחאי, ן  מען  דאתייןרי בני  אי .[ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

[יאר : באתלייא.  ייכמ אי ,בכ  יקטרג ניאבתראי אם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ

היה אי אתי , זיתם על עכם טט יתק אחרי  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאים

חכמים  הם מני לירא  לבבכם  נתם ולא גל י  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹבריכם

כיב,דלים? הא, הכי  ארייתא   לי  אמר א)] רא(משלי ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

במ י אי  מה תאמר. אמריה עיר ערים פתחי  קרא  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהמ ת

קדא קמי  כפא נ כח  הא ,מ חלי אנן ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻא רייתא 

[יא ר: צח תא. בעי  דא רייתא  אא  עד, ולא הא. בריאמר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹ

תב  היא,  ה רה  ,א)ל פתחי(מלי קרא המת רא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ

פ חדים  אנ תרה  דברי אם מה תאמר . אמריה  עיר  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹערים

הר ,ני אמא ע ד , ולא ה א, ר  ד ה לפני ב ה  נ צא י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יחניף  ולא בר כ אדם היה למר צח ת, צריכה  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהרה 

גל י ה רה  אמת את מד ר עלם אדם למדילם וכל .[ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

י חאי ר  מען ר י ל  מדר בית נמצאים  הם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהז הר

את וא מרים עלם  רה מפחדים  ולא מים יראת ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמקלים 

הא מני   חד ולא  סיני  הר  על עמד רגליו  מי  ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאמת ,

ותרת כוהד לה   רית הם  על נפם למסר  מכנים  ה ם  ם  ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָ

עמים 172 תנ א מזהיר  מביא הזה "ק זה ְְְִִִִֵֶַַַַָָבגלל 

ח ים  עץ מ בא  עק"ב, יל ]ימטרה מיחא עקבתא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רת, אר  ה א אחריים מיחאחלב עקבתא  ועד"עקב " , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

רב, הערב מן להתרחק עקב],  לנ רר ם על א מרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ר. ר ה א  ֵֵֶֶָָָחלב

 וראח ל נת את לבאר, מרחיב ה איר אר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָבפר 

אס ר)הר ע, מגת  ל מרוז"ל:(מת  ימים בעת "מה  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לבל נתח ם ן  ועל הפים , בז' אחיזה להם  זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמה 

מאכל ת  להחטיאם  ונתייעץ  למחלתם, ארכה  להם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

דע"  נס ויין  מאכלתאסר ת על נל מד ייק ע "כ. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

אין  למחלתם"אסרת ה"י ."ארכה  ְֲֲֲֵַָָָ
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והאם , צדקינ מ יח ני  לקל יז לם האם  הרב, עת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמה 

לז ת? ן  די , לעת מה לנ  ְְֲִֵֵֵַַָי

ניםהאמראי והסרת האלה, ימי על הדים ם ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
קל" ממ יחיה מי  "אי  : רנפה כ "ג)תב כ"ד –(ד ר ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

לברכה זכרנם  ,חכמינ  אמר ע "ב)ענין  צ"ח אמר )סנהדרין : ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

יבא למר  אחמיניה" ולא "ייתי  ה ד ים : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהאמראים

אף על ר, ת א לה צא חפצים   אנ ואין בא  דר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיח

יראים  הא הדים  הי א ר י  כבר ,תראמ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹפסיד 

והסמית הח ת לל קד ם  ר ח  רא אא  הף, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמרי 

יהיה  א ,ידע קד תם  לרב מיחא, עקבא היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעינים,

 ממ יחיה מי  "אי  התב : אמר וזה זאת, לסל ח  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהם 

יאת דר   חי  א הה ... ר  חי לא לרה! וי   ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָקל"

רק  להאל זכת אף להם  היה א מ ני  להם ! וי   ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהיח

רית הם בד  ְְִִֵַַָמ ם 

תב   ר על קל"  מ מ יחיה  "מי  : לפר אפר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד 

 רא  אחמיניה" ולא "ייתי אמר ענין הא , רנפְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה

י ראל זכת  איז ן ואם  האחר ן, הר  ל הב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָפלת

רב  י לעוני   וסלח" כתיב: הא  הדא  מתרץ, זה ועל  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנגאלים?

וכמו  ... רית מ בד  ביל ,רית הא ד ל י ְְְְְִִִִִַַָָָהא "

יא)שנאמר: מח פרק יחל(ישעיה   אי י אעה למעני  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָ"למעני

אן ". לא לאחר  ְְִֵֵֶַֹכבדי 

ראת זה רק היח, ביאת ן מצרים יציאת מְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
הכים ין להית יזה ל ְְְִִִִֵֶַה'

: דר ן ם  מבאר  עדת, מכת  הראב"ד פר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאיתא 

לע אניםם ויהי מצרים, היה  מ  ח מ ת היה תיד  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נית י ראל  את  ליכ י וגם  הבה גדל לראת ראיים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאינם 

חלילה. י חה – ראי  אינ מי  הרר , ם  ויהיה הה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדר 

עמד , ה א  מב איזה נפ לח ב י ראל אי ל על ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

י דע  אי ואין פעים  עונת הא מלא  אחד ל אמת הרי  ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָי

צרי אחד  וכל , רית הם  לפני י תר ח בה נ עה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאיז

הם יעזר ההלכין, ין ויהיה הא יזה האם  י דע מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלירא,

, צדקנ מיח  ני  לקל וילכ הלמה, ה אלה ותהיה  , ר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָית

זכר נם ,חכמינ בדברי  ה ד ה  רה הפרת החמ ת  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל 

יראה  ה ' את לעבד עצמ על ויקל תקימנה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלברכה,

הכים , ין להי ת זה ה', עליו וירחם מצת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלהר ת

לעת הל וית ן  ,צדקנ מיח  ני  לקל ז א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹמאתן 

האלה. קדם  עד  למה ק "נ)בה  עד תשט"ז , .(חד"ת ְְְֵֶַַָָָֹ

א די נה, לחמים אחת גלל א נר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמה
יראל את רב הערב ְְִֵֶֶֶַַָָיטע

רא ית חי זהר  דה דיפר  ע "א כ"ה דף הז הר (על  ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

צ"ו) ד ' "הערב הפר :נל וזה זי "ע, מקמארנא   דה מהאן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

העלתכו. קנב.)בזהר ) ראט קיימי הו אינ האמת חכמת  סקילע קרי ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
עאה,סיני . מלא עבדי ימיח :נ ל מל וזה  של   עבדי שה החכמי] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

,[סיני ,העליו ט רא קיימ סיני],אי הר על  שעמדו לי [אותמס לא ְְְְְְִִִֵַַַָָ
] 'וכ מ א רייתא כ א  ערא איהי נמתא, אלא א א   מסתכלי אינ ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹ

 וג שבסיפורי  שיודעי כלומר ממש, התורה כל עיקר  שהיא התורה בנשמת
מצוה בכל לכוו שצרי והכוונות התורה רזי שה פנימיות, יש התורה בגופי

עיק:ומצוה]. אמר ,צד [ונכ ב .נל א י דעי עד  אינ ת א מ מע  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
סיני הר על  עמד לא הרה נ מתאס דת לאסלא זמיני דאתי, לזמנא  .[ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

דא רייתא. של דנ מתא  בנשמה  ולהתבונ להסתכל  עתידי  ה לבוא [ולעתיד ְְְְְִַָָ

תורה לדרוש הוא ברו הקדוש עתיד המתי תחיית אחר כי התורה, של הנשמה
מהותה.] לידע  הזה בזמ אפשר שאי מה , נעלמי בסודות מהפירושחדשה (הביאור 

מדבש) .מתוק
תחה  י  נת באר לי ונראה  זי"ע: תה  הרב הגה "צ  וא מר יממְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נאמר:  ואחר ההר  תחית  בימתי הי האלקי לקראת יראל צאְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האת  ה דלה   הא אכל   יראי הי י מרחק ",  עמד ו נעו הע ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ"ו רא

ה כינה לקראת מחי י הי  מהע מקצת  והיה . תז וימלז רצ ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ
,מ ת ימ א אפיל מרחק לעמד  הרא  מקב מת מה  הא  ועליה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הזר א א הר מרחק ועמד  נע ולא למר סיני", טרא  קיימ אי" ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הפסוקים שער האר"י  [ובכתבי מ ה, ל הרע חלק היה ֵֶֶֶַַָָָֹרב

רב  הערב  וכנגדם דקדושה בדעת אחוז  ע "ה רבנו דמשה כתוב ,
לקדושה] ולהעלותם  לתקנם  שיכול חשב ולכן דקליפה , בדעת
ויתלל וד ר ר כל יקם עצמ מה לתנם... רצה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמה

הר רב ועה רב... ערב  ין תראה רא  א ימים  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָם 

אחת  בגלל ער א  מה  רב, ערב הם הם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוראים 

לדרכים יראל את רב  ערב  ראי  יטע א  נה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחמים

הדה. נל אן עד נא נת ... רת דה הר ן  (מבאר  ְְְֵַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ואתר  אתר כל  וםהראים מניהם, חמס  הארץ ולא רב  מהערב יהי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

קר  וד ני ר אים יראל  על  ילטן הל ת ס ף תצא רת  דה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמההר

ם) ען רב ְֵֶֶַַָוערב 

יטע וא  רב, מהערב הם  הרא ים עם הר  ר ב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועה

, ר לפי  עצ ה מן  ההר מקלקלת, דרכים  י ראל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאת

סכלת והצות הפה ל את  לבת החדה  ר לְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

את הטעה והאר ר, ה מא  עה מ ,לה  ח סיל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹל

צרה לזה ר , כל  וכן לענה, מר ר ת דרכים העלם  ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָל

י ראל ורי  האר"י  מרן  מ וד ר ר  כל נ ר מה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתלל

עם רב  ערב יטע א צ יקא , ר כל וכן  ט ב  ם  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל

מבאר זה וכל י ראל  את הם  ז "לראים להאר"י רה  (ל טי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ואתח ן) לנ .רת אן עד מאירת, עינים חילען (ז הר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

קי"ג) ד ' .ראית ְִֵ

נח מא  מדר ג)איתא סימן חתי אמר(רת אלעזר "ר י  : ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

רע מל עליהם  מעמיד ה"ה  מעצמן, בה ע ין אין  ,כז אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

המן קת  עיןכחזר תיו  מ הן , מעד , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אמר נט)בה, עיהי) נססה ה' רח  צר  נהר יבא "י : ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ע"כ. אל" לצן בא עה תאְְִֵָָָָ

יח 'איראן', – רס  מל את ה"ה  לנ העמיד אנ  רינדְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

"המן" מ] .תינלכ ור צה  זרע ום מ לבדכט אמר  ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָ

תוא האמת. לחכמת כיז  ה ולכ , ס ועד מחה סיני  טרא   ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעמד
 סי עה  י ע  ה  מרחק, ועמד  הע ע נע אר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהמ ת

האת. הדלה הא  אכל   ראת מ האמת, לחכמת מרחק מדיְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוע
שלכז . מיוחד שורשי שופרניוז תחקיר אודות  ישניחדשי פרטי מגלה

ביותר הקרובה  הברית בעלת היתה   שאירא מסתבר, האירנית. האנטישמיות
 היהודי לצורר סגדו ממש ואזרחיה  השניה ,  העול מלחמת בתקופת  להיטלר
לשכנע  כדי הכל  את לעשות ניסו אז  של   האיראני שמו. ימח היטלר אדול
בכלל  מסתבר השואה, ישראל . שבאר  היהודי את  ג להשמיד   הנאצי את

... לאיראני זרה  לא
אותנו לשלוח רצו  האירני רק שלא לנו שמזכיר שופרניוז , של  המעניי התחקיר 

מהמערב "ידידינו "  ג אלה היתהלאלאסקה , שהבעיה אלא  ,"עבדי" בתור אמנ)

הנאצית) מגרמניה  בפליטי מדובר  שהיה  למרות  ,יהודי אליה שיגיעו  הסכימה לא .שאלאסקה 
של  ההיסטורי שמה  שינוי שעצ  ג שמסתבר אלא בלבד, זו  "פרס"לא 

"לשמצה .ל"אירא הידועה  הנאצית הגזע ותאוריית הנאציז בהשראת הגיע
בתקופת  הפרסי השאה בלאק, אדווי האמריקאי ההסטוריו של  ספרו  ע"פ 
הגזע  ומעליונות הגזע, מתאוריית התלהב כ כל  פאהלאבי , שאח רזה , הנאצי

שמ  את שינה ולכ אליו,  משתייכי  הפרסי את ראה  שהוא  שלהארי , פרסה 
הארי!"ל"אירא "הגזע אלא: אינו  בפרסית שמשמעותו  ש ,"

בבל  יהודי .התיכו במזרח הנאצית הפעילות כל של המוקד היתה אז של איר
בחג אנטישמיות פרעות אות מה "פארהוד", קשה  צלקת  עימ נושאי
 בזמ , ממונ את ושללו בגדאד ביהודי  הערבי טבחו  שבה ,1941 השבועות
באותה  שקרה  למה ההוראות שכל מסתבר  בעיראק. הנאצי ההפיכה נסיו

. לאיר  מתכנניו נמלטו דוכא , שהמרד ולאחר ,מאירא יצאו  התקופה 
של המקי איר שופרניוז התחקיר של זהותה על נוספי רבי פרטי מגלה ,

באיר הידידותי המשטר שלמעשה לנו  ומזכיר ,היו ע"י של  1979ב (שחוסל

(האנטישמיי לשורשיה  איר את שהחזירה חומייני , של  לאחרהמהפכה רק  הוק
הזה . המשטר את והקימו  לאיר פלשו שהבריטי

של  המוסלמיות הנאציות האסאס  דיוויזיות שלושת את מזכיר ג התחקיר
 ירושלי של לברלי)המופתי  מכ ולאחר , לאיר בשל (שנמלט לשמצה שנודעו 

 מתו בוסניה. באיזור  בעיקר השואה , בתקופת  יהודי נגד  הזוועתיי מעשיה
של  שלמות יחידות היו  אלה , בדיוויזיות שהיו  המוסלמי  הרוצחי 30,000

. באירא בגלוי שגוייסו  , איראניי נאצי
... לאיראני חדש אינו כלל השואה  נושא אכ לראות, שאפשר כפי

ברחבי  שלטי לתלות  אות הביאה  , לנאצי  האיראני של  המדהימה ההערצה
 מצהירי שבה השנייה, העול ומלחמת השואה  בתקופת ,טהר של השווקי
אבל  , אדונכ הוא אללה בשמיי" :איר של   האנטישמיי השיעיי מוסלמי

:האר היטלרעל  (ימ "ש)אדול."
המפלגות  ברשימת גיליתי באינטרנט שביצעתי מהירה  מבדיקה  אגב,

נאציות מפלגות 3 היו  שבאירא ,בעול הכיתוב הפאשיסיטיות  את לראות (אפשר 

.פעילות עדיי הנאמר פי על מה  של ששתיי הדגל  את תשוו
הנ  של  הדגל  ע "אירא של סוציאליסטית הנאציונל ...אצי "המפלגה

שייעשה" הוא  שנעשה ומה שיהיה, הוא  שהיה  "מה  נאמר, זה א ,ועל (קהלת 

ישראל,.ט)  לע ההיסטורי השונא עמלק  ששורשי  לנו, מגלה אסתר מגילת
בפרס דווקא  הפרסי נמצאי אחשוורוש וג פרסי, היה  העמלקי המ כזכור, .

 בעול היהודי כל  את לחסל מהמ פחות לא רצה  חז"ל והחריעפ"י התל משל (ר '

הוא  המלכות " חצי "עד המלכה  לאסתר שכשאמר  מספרי חז"ל  כ כמו ע"א . י"ד מגילה  בגמרא

תקופה, באותה  בנייתו את  להפסיק הורו שהפרסי המקדש, בית בניית  המש לבקשת עד התכוו

מזה)  חו  הכל  לעשות  מוכ היה  שאחשוורוש  משו.

חוסל לא המ של זרעו א נתלו, המ של  בניו עשרת  עמלק אמנ שזרע   וכמוב)

צדק ) גואל  ביאת  עד להתקיי בבני ממשי תורה למדו המ של בניו  ש"מבני  וכמו  ,
ע"ב)ברק" צ"ו ד סנהדרי המשיכו(מסכת ,הסת מ שלו , אחרי צאצאי ג  כ ,

 שרבי אסתר, מגילת על  השוני  במדרשי מספרי חז"ל . להתקיי
 עצמ את ועשו ליהודי שנאת את הסתירו  תקופה שבאותה   מהעמלקי

היהודי מתייהדי")כאוהבי האר מעמי ורבי" על חז"ל  בדברי מובא שזה א (כמדומני ,
. הדר בהמש  ראש את  הרימו   הסת ומ יותר, עוד אנטישמי בסתר נשארו

 אירא לנשיא התייחסות בעבר היתה  יעקב"  ירנ" שבקוב לציי מעניי אגב,
, הימי באחרית  לקו שעתיד  אומרי שחז"ל המ כאותו אחמדיניז 'אד הנוכחי

תשובה . יעשה  לא  עישראל  א

האירני: הגרעי

אחמדינג 'אד   איר נשיא

אקספרס: ל ..אלסקה   היהודי את  להגלות השבוע איר נשיא  שנת הרעיו
 ב...וושינגטו ודוקא השואה  בימי הוצע הוא  חדש. אינו אלסקה

חגיגי  בנאו . בבט  דברי לשמור נוהג אינו  שהוא יאמר איר נשיא של לזכותו
 עול" הכותרת תחת אוקטובר בחדש בטהר שנערכה  ועידה  במסגרת שנשא
המפה". מעל  למחוק צרי ישראל "את  בפשטות: האיש הצהיר ציונות" ללא
, טירו פוליטיקאי של  מביכה פה  בפליטת שמדובר שחשב מי  היה בתחילה  א
שאמר. למה  בדיוק  מתכוו שהוא  לכול והראה אחמדינג'אד מחמוד בא
 האנטישמי הגיגיו את ושוב שוב ומשמיע איר נשיא חוזר  האחרוני בחדשי
מדינת  ,מלב בדו   שהיהודי מיתוס אלא אינה  השואה לדידו .ועול ע קבל 
הקרבה  התרבויות מלחמת במסגרת אירני גרעיני בנשק  להשמד עתידה  ישראל
"לשלוט  הוא שיעודה  האסלאמית  האימפריה   לבי המערבי העול בי ובאה
 היהודי את ואילו מטהר השליט של כלשונו " העול של  ההרי פסגות בכל 
המתוכננת  האירנית האפוקליפסה את שישרדו למעטי שכונתו להניח יש –
הצעות  של שפע יש האירני לנשיא בדיוק? לא אחר. למקו לשלוח  יש 
לקנדה  לאוסטריה , לגרמניה, לשלוח אפשר  היהודי את מבחינתו מקוריות.
היא המזוק הפרסי של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע  נכו לארה "ב. ואולי

ל...אלסקה . דוקא  היהודי את לשלוח

יומאכח. אגדות בחידושי מהרש"א  ע"א )ועיי בעלתי (פ"ו אנכי כי הפסוק על
למוטב, ומחזיר כהמ מל הקב"ה  שיעמיד ידי על  בתשובה יחזרו  שכול וגו ',

עיי"ש.
הואכט. שליט "א, דה שמעו הרב  כבוד של  וארא , פרשת המוקלט  בשיעור

כשמו בגימטריה  עולה  ששמו ,איר נשיא  את כשהזכיר , הדברי שאר בי אמר
הרשע .של  המ העתיקה, מפרס  העמלקי הצורר
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מרכי  על(מהרי"ל)לבר  העת. מתה  הין תיית ידי  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

האמת ר אים  ואז  סד , יצא יין  נכנס חז"ל  אמר מ ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאמי

מגים עליו, הלעיגים מני יב ולא לקיים  וז כים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹלאמ

רב  הערב אני  לחיו הם  מי  האמי  ההמן הא מי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאמת ,

המן לח  ה"ה ח "ו ההמן את מ ים  לא אם  נח ץ ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוזה

האמי . המן ה א  עצמ על אמר  האירני  דגמת רח "ל ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻחיצני 

ז כים דה הזהר  הא  רה  ל יינ תת ידי  על  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָועד 

תזריע רת זהר דאמר מרא  לא האמת את (מ"ו למר ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אי ,ע"א) אתיתן חד דעיטא  קיטרא , נ בר הה א  ל ן  אמר :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

י חאי ר  מען רי  בי  ד ריהן מאי ן אא  אן לאו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואי 

[יאר: מ א דחלין  לדלא  קר  , האי תא להם אמר  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

בית  רם מאתם אא אינכם ואי אלי , אתם אחת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעצה

מה ל פ חדים א יחאי, ן  מען  דאתייןרי בני  אי .[ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

[יאר : באתלייא.  ייכמ אי ,בכ  יקטרג ניאבתראי אם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ

היה אי אתי , זיתם על עכם טט יתק אחרי  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאים

חכמים  הם מני לירא  לבבכם  נתם ולא גל י  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹבריכם

כיב,דלים? הא, הכי  ארייתא   לי  אמר א)] רא(משלי ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

במ י אי  מה תאמר. אמריה עיר ערים פתחי  קרא  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהמ ת

קדא קמי  כפא נ כח  הא ,מ חלי אנן ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻא רייתא 

[יא ר: צח תא. בעי  דא רייתא  אא  עד, ולא הא. בריאמר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹ

תב  היא,  ה רה  ,א)ל פתחי(מלי קרא המת רא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ

פ חדים  אנ תרה  דברי אם מה תאמר . אמריה  עיר  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹערים

הר ,ני אמא ע ד , ולא ה א, ר  ד ה לפני ב ה  נ צא י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יחניף  ולא בר כ אדם היה למר צח ת, צריכה  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהרה 

גל י ה רה  אמת את מד ר עלם אדם למדילם וכל .[ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

י חאי ר  מען ר י ל  מדר בית נמצאים  הם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהז הר

את וא מרים עלם  רה מפחדים  ולא מים יראת ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמקלים 

הא מני   חד ולא  סיני  הר  על עמד רגליו  מי  ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאמת ,

ותרת כוהד לה   רית הם  על נפם למסר  מכנים  ה ם  ם  ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָ

עמים 172 תנ א מזהיר  מביא הזה "ק זה ְְְִִִִֵֶַַַַָָבגלל 

ח ים  עץ מ בא  עק"ב, יל ]ימטרה מיחא עקבתא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רת, אר  ה א אחריים מיחאחלב עקבתא  ועד"עקב " , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

רב, הערב מן להתרחק עקב],  לנ רר ם על א מרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ר. ר ה א  ֵֵֶֶָָָחלב

 וראח ל נת את לבאר, מרחיב ה איר אר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָבפר 

אס ר)הר ע, מגת  ל מרוז"ל:(מת  ימים בעת "מה  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לבל נתח ם ן  ועל הפים , בז' אחיזה להם  זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמה 

מאכל ת  להחטיאם  ונתייעץ  למחלתם, ארכה  להם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

דע"  נס ויין  מאכלתאסר ת על נל מד ייק ע "כ. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

אין  למחלתם"אסרת ה"י ."ארכה  ְֲֲֲֵַָָָ
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והאם , צדקינ מ יח ני  לקל יז לם האם  הרב, עת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמה 

לז ת? ן  די , לעת מה לנ  ְְֲִֵֵֵַַָי

ניםהאמראי והסרת האלה, ימי על הדים ם ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
קל" ממ יחיה מי  "אי  : רנפה כ "ג)תב כ"ד –(ד ר ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

לברכה זכרנם  ,חכמינ  אמר ע "ב)ענין  צ"ח אמר )סנהדרין : ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

יבא למר  אחמיניה" ולא "ייתי  ה ד ים : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהאמראים

אף על ר, ת א לה צא חפצים   אנ ואין בא  דר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיח

יראים  הא הדים  הי א ר י  כבר ,תראמ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹפסיד 

והסמית הח ת לל קד ם  ר ח  רא אא  הף, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמרי 

יהיה  א ,ידע קד תם  לרב מיחא, עקבא היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעינים,

 ממ יחיה מי  "אי  התב : אמר וזה זאת, לסל ח  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהם 

יאת דר   חי  א הה ... ר  חי לא לרה! וי   ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָקל"

רק  להאל זכת אף להם  היה א מ ני  להם ! וי   ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהיח

רית הם בד  ְְִִֵַַָמ ם 

תב   ר על קל"  מ מ יחיה  "מי  : לפר אפר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד 

 רא  אחמיניה" ולא "ייתי אמר ענין הא , רנפְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה

י ראל זכת  איז ן ואם  האחר ן, הר  ל הב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָפלת

רב  י לעוני   וסלח" כתיב: הא  הדא  מתרץ, זה ועל  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנגאלים?

וכמו  ... רית מ בד  ביל ,רית הא ד ל י ְְְְְִִִִִַַָָָהא "

יא)שנאמר: מח פרק יחל(ישעיה   אי י אעה למעני  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָ"למעני

אן ". לא לאחר  ְְִֵֵֶַֹכבדי 

ראת זה רק היח, ביאת ן מצרים יציאת מְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
הכים ין להית יזה ל ְְְִִִִֵֶַה'

: דר ן ם  מבאר  עדת, מכת  הראב"ד פר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאיתא 

לע אניםם ויהי מצרים, היה  מ  ח מ ת היה תיד  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נית י ראל  את  ליכ י וגם  הבה גדל לראת ראיים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאינם 

חלילה. י חה – ראי  אינ מי  הרר , ם  ויהיה הה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדר 

עמד , ה א  מב איזה נפ לח ב י ראל אי ל על ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

י דע  אי ואין פעים  עונת הא מלא  אחד ל אמת הרי  ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָי

צרי אחד  וכל , רית הם  לפני י תר ח בה נ עה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאיז

הם יעזר ההלכין, ין ויהיה הא יזה האם  י דע מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלירא,

, צדקנ מיח  ני  לקל וילכ הלמה, ה אלה ותהיה  , ר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָית

זכר נם ,חכמינ בדברי  ה ד ה  רה הפרת החמ ת  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל 

יראה  ה ' את לעבד עצמ על ויקל תקימנה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלברכה,

הכים , ין להי ת זה ה', עליו וירחם מצת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלהר ת

לעת הל וית ן  ,צדקנ מיח  ני  לקל ז א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹמאתן 

האלה. קדם  עד  למה ק "נ)בה  עד תשט"ז , .(חד"ת ְְְֵֶַַָָָֹ

א די נה, לחמים אחת גלל א נר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמה
יראל את רב הערב ְְִֵֶֶֶַַָָיטע

רא ית חי זהר  דה דיפר  ע "א כ"ה דף הז הר (על  ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

צ"ו) ד ' "הערב הפר :נל וזה זי "ע, מקמארנא   דה מהאן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

העלתכו. קנב.)בזהר ) ראט קיימי הו אינ האמת חכמת  סקילע קרי ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
עאה,סיני . מלא עבדי ימיח :נ ל מל וזה  של   עבדי שה החכמי] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

,[סיני ,העליו ט רא קיימ סיני],אי הר על  שעמדו לי [אותמס לא ְְְְְְִִִֵַַַָָ
] 'וכ מ א רייתא כ א  ערא איהי נמתא, אלא א א   מסתכלי אינ ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹ

 וג שבסיפורי  שיודעי כלומר ממש, התורה כל עיקר  שהיא התורה בנשמת
מצוה בכל לכוו שצרי והכוונות התורה רזי שה פנימיות, יש התורה בגופי

עיק:ומצוה]. אמר ,צד [ונכ ב .נל א י דעי עד  אינ ת א מ מע  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
סיני הר על  עמד לא הרה נ מתאס דת לאסלא זמיני דאתי, לזמנא  .[ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

דא רייתא. של דנ מתא  בנשמה  ולהתבונ להסתכל  עתידי  ה לבוא [ולעתיד ְְְְְִַָָ

תורה לדרוש הוא ברו הקדוש עתיד המתי תחיית אחר כי התורה, של הנשמה
מהותה.] לידע  הזה בזמ אפשר שאי מה , נעלמי בסודות מהפירושחדשה (הביאור 

מדבש) .מתוק
תחה  י  נת באר לי ונראה  זי"ע: תה  הרב הגה "צ  וא מר יממְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נאמר:  ואחר ההר  תחית  בימתי הי האלקי לקראת יראל צאְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האת  ה דלה   הא אכל   יראי הי י מרחק ",  עמד ו נעו הע ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ"ו רא

ה כינה לקראת מחי י הי  מהע מקצת  והיה . תז וימלז רצ ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ
,מ ת ימ א אפיל מרחק לעמד  הרא  מקב מת מה  הא  ועליה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הזר א א הר מרחק ועמד  נע ולא למר סיני", טרא  קיימ אי" ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הפסוקים שער האר"י  [ובכתבי מ ה, ל הרע חלק היה ֵֶֶֶַַָָָֹרב

רב  הערב  וכנגדם דקדושה בדעת אחוז  ע "ה רבנו דמשה כתוב ,
לקדושה] ולהעלותם  לתקנם  שיכול חשב ולכן דקליפה , בדעת
ויתלל וד ר ר כל יקם עצמ מה לתנם... רצה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמה

הר רב ועה רב... ערב  ין תראה רא  א ימים  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָם 

אחת  בגלל ער א  מה  רב, ערב הם הם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוראים 

לדרכים יראל את רב  ערב  ראי  יטע א  נה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחמים

הדה. נל אן עד נא נת ... רת דה הר ן  (מבאר  ְְְֵַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ואתר  אתר כל  וםהראים מניהם, חמס  הארץ ולא רב  מהערב יהי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

קר  וד ני ר אים יראל  על  ילטן הל ת ס ף תצא רת  דה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמההר

ם) ען רב ְֵֶֶַַָוערב 

יטע וא  רב, מהערב הם  הרא ים עם הר  ר ב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועה

, ר לפי  עצ ה מן  ההר מקלקלת, דרכים  י ראל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאת

סכלת והצות הפה ל את  לבת החדה  ר לְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

את הטעה והאר ר, ה מא  עה מ ,לה  ח סיל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹל

צרה לזה ר , כל  וכן לענה, מר ר ת דרכים העלם  ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָל

י ראל ורי  האר"י  מרן  מ וד ר ר  כל נ ר מה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתלל

עם רב  ערב יטע א צ יקא , ר כל וכן  ט ב  ם  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל

מבאר זה וכל י ראל  את הם  ז "לראים להאר"י רה  (ל טי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ואתח ן) לנ .רת אן עד מאירת, עינים חילען (ז הר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

קי"ג) ד ' .ראית ְִֵ

נח מא  מדר ג)איתא סימן חתי אמר(רת אלעזר "ר י  : ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

רע מל עליהם  מעמיד ה"ה  מעצמן, בה ע ין אין  ,כז אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

המן קת  עיןכחזר תיו  מ הן , מעד , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אמר נט)בה, עיהי) נססה ה' רח  צר  נהר יבא "י : ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ע"כ. אל" לצן בא עה תאְְִֵָָָָ

יח 'איראן', – רס  מל את ה"ה  לנ העמיד אנ  רינדְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

"המן" מ] .תינלכ ור צה  זרע ום מ לבדכט אמר  ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָ

תוא האמת. לחכמת כיז  ה ולכ , ס ועד מחה סיני  טרא   ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעמד
 סי עה  י ע  ה  מרחק, ועמד  הע ע נע אר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהמ ת

האת. הדלה הא  אכל   ראת מ האמת, לחכמת מרחק מדיְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוע
שלכז . מיוחד שורשי שופרניוז תחקיר אודות  ישניחדשי פרטי מגלה

ביותר הקרובה  הברית בעלת היתה   שאירא מסתבר, האירנית. האנטישמיות
 היהודי לצורר סגדו ממש ואזרחיה  השניה ,  העול מלחמת בתקופת  להיטלר
לשכנע  כדי הכל  את לעשות ניסו אז  של   האיראני שמו. ימח היטלר אדול
בכלל  מסתבר השואה, ישראל . שבאר  היהודי את  ג להשמיד   הנאצי את

... לאיראני זרה  לא
אותנו לשלוח רצו  האירני רק שלא לנו שמזכיר שופרניוז , של  המעניי התחקיר 

מהמערב "ידידינו "  ג אלה היתהלאלאסקה , שהבעיה אלא  ,"עבדי" בתור אמנ)

הנאצית) מגרמניה  בפליטי מדובר  שהיה  למרות  ,יהודי אליה שיגיעו  הסכימה לא .שאלאסקה 
של  ההיסטורי שמה  שינוי שעצ  ג שמסתבר אלא בלבד, זו  "פרס"לא 

"לשמצה .ל"אירא הידועה  הנאצית הגזע ותאוריית הנאציז בהשראת הגיע
בתקופת  הפרסי השאה בלאק, אדווי האמריקאי ההסטוריו של  ספרו  ע"פ 
הגזע  ומעליונות הגזע, מתאוריית התלהב כ כל  פאהלאבי , שאח רזה , הנאצי

שמ  את שינה ולכ אליו,  משתייכי  הפרסי את ראה  שהוא  שלהארי , פרסה 
הארי!"ל"אירא "הגזע אלא: אינו  בפרסית שמשמעותו  ש ,"

בבל  יהודי .התיכו במזרח הנאצית הפעילות כל של המוקד היתה אז של איר
בחג אנטישמיות פרעות אות מה "פארהוד", קשה  צלקת  עימ נושאי
 בזמ , ממונ את ושללו בגדאד ביהודי  הערבי טבחו  שבה ,1941 השבועות
באותה  שקרה  למה ההוראות שכל מסתבר  בעיראק. הנאצי ההפיכה נסיו

. לאיר  מתכנניו נמלטו דוכא , שהמרד ולאחר ,מאירא יצאו  התקופה 
של המקי איר שופרניוז התחקיר של זהותה על נוספי רבי פרטי מגלה ,

באיר הידידותי המשטר שלמעשה לנו  ומזכיר ,היו ע"י של  1979ב (שחוסל

(האנטישמיי לשורשיה  איר את שהחזירה חומייני , של  לאחרהמהפכה רק  הוק
הזה . המשטר את והקימו  לאיר פלשו שהבריטי

של  המוסלמיות הנאציות האסאס  דיוויזיות שלושת את מזכיר ג התחקיר
 ירושלי של לברלי)המופתי  מכ ולאחר , לאיר בשל (שנמלט לשמצה שנודעו 

 מתו בוסניה. באיזור  בעיקר השואה , בתקופת  יהודי נגד  הזוועתיי מעשיה
של  שלמות יחידות היו  אלה , בדיוויזיות שהיו  המוסלמי  הרוצחי 30,000

. באירא בגלוי שגוייסו  , איראניי נאצי
... לאיראני חדש אינו כלל השואה  נושא אכ לראות, שאפשר כפי

ברחבי  שלטי לתלות  אות הביאה  , לנאצי  האיראני של  המדהימה ההערצה
 מצהירי שבה השנייה, העול ומלחמת השואה  בתקופת ,טהר של השווקי
אבל  , אדונכ הוא אללה בשמיי" :איר של   האנטישמיי השיעיי מוסלמי

:האר היטלרעל  (ימ "ש)אדול."
המפלגות  ברשימת גיליתי באינטרנט שביצעתי מהירה  מבדיקה  אגב,

נאציות מפלגות 3 היו  שבאירא ,בעול הכיתוב הפאשיסיטיות  את לראות (אפשר 

.פעילות עדיי הנאמר פי על מה  של ששתיי הדגל  את תשוו
הנ  של  הדגל  ע "אירא של סוציאליסטית הנאציונל ...אצי "המפלגה

שייעשה" הוא  שנעשה ומה שיהיה, הוא  שהיה  "מה  נאמר, זה א ,ועל (קהלת 

ישראל,.ט)  לע ההיסטורי השונא עמלק  ששורשי  לנו, מגלה אסתר מגילת
בפרס דווקא  הפרסי נמצאי אחשוורוש וג פרסי, היה  העמלקי המ כזכור, .

 בעול היהודי כל  את לחסל מהמ פחות לא רצה  חז"ל והחריעפ"י התל משל (ר '

הוא  המלכות " חצי "עד המלכה  לאסתר שכשאמר  מספרי חז"ל  כ כמו ע"א . י"ד מגילה  בגמרא

תקופה, באותה  בנייתו את  להפסיק הורו שהפרסי המקדש, בית בניית  המש לבקשת עד התכוו

מזה)  חו  הכל  לעשות  מוכ היה  שאחשוורוש  משו.

חוסל לא המ של זרעו א נתלו, המ של  בניו עשרת  עמלק אמנ שזרע   וכמוב)

צדק ) גואל  ביאת  עד להתקיי בבני ממשי תורה למדו המ של בניו  ש"מבני  וכמו  ,
ע"ב)ברק" צ"ו ד סנהדרי המשיכו(מסכת ,הסת מ שלו , אחרי צאצאי ג  כ ,

 שרבי אסתר, מגילת על  השוני  במדרשי מספרי חז"ל . להתקיי
 עצמ את ועשו ליהודי שנאת את הסתירו  תקופה שבאותה   מהעמלקי

היהודי מתייהדי")כאוהבי האר מעמי ורבי" על חז"ל  בדברי מובא שזה א (כמדומני ,
. הדר בהמש  ראש את  הרימו   הסת ומ יותר, עוד אנטישמי בסתר נשארו

 אירא לנשיא התייחסות בעבר היתה  יעקב"  ירנ" שבקוב לציי מעניי אגב,
, הימי באחרית  לקו שעתיד  אומרי שחז"ל המ כאותו אחמדיניז 'אד הנוכחי

תשובה . יעשה  לא  עישראל  א

האירני: הגרעי

אחמדינג 'אד   איר נשיא

אקספרס: ל ..אלסקה   היהודי את  להגלות השבוע איר נשיא  שנת הרעיו
 ב...וושינגטו ודוקא השואה  בימי הוצע הוא  חדש. אינו אלסקה

חגיגי  בנאו . בבט  דברי לשמור נוהג אינו  שהוא יאמר איר נשיא של לזכותו
 עול" הכותרת תחת אוקטובר בחדש בטהר שנערכה  ועידה  במסגרת שנשא
המפה". מעל  למחוק צרי ישראל "את  בפשטות: האיש הצהיר ציונות" ללא
, טירו פוליטיקאי של  מביכה פה  בפליטת שמדובר שחשב מי  היה בתחילה  א
שאמר. למה  בדיוק  מתכוו שהוא  לכול והראה אחמדינג'אד מחמוד בא
 האנטישמי הגיגיו את ושוב שוב ומשמיע איר נשיא חוזר  האחרוני בחדשי
מדינת  ,מלב בדו   שהיהודי מיתוס אלא אינה  השואה לדידו .ועול ע קבל 
הקרבה  התרבויות מלחמת במסגרת אירני גרעיני בנשק  להשמד עתידה  ישראל
"לשלוט  הוא שיעודה  האסלאמית  האימפריה   לבי המערבי העול בי ובאה
 היהודי את ואילו מטהר השליט של כלשונו " העול של  ההרי פסגות בכל 
המתוכננת  האירנית האפוקליפסה את שישרדו למעטי שכונתו להניח יש –
הצעות  של שפע יש האירני לנשיא בדיוק? לא אחר. למקו לשלוח  יש 
לקנדה  לאוסטריה , לגרמניה, לשלוח אפשר  היהודי את מבחינתו מקוריות.
היא המזוק הפרסי של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע  נכו לארה "ב. ואולי

ל...אלסקה . דוקא  היהודי את לשלוח

יומאכח. אגדות בחידושי מהרש"א  ע"א )ועיי בעלתי (פ"ו אנכי כי הפסוק על
למוטב, ומחזיר כהמ מל הקב"ה  שיעמיד ידי על  בתשובה יחזרו  שכול וגו ',

עיי"ש.
הואכט. שליט "א, דה שמעו הרב  כבוד של  וארא , פרשת המוקלט  בשיעור

כשמו בגימטריה  עולה  ששמו ,איר נשיא  את כשהזכיר , הדברי שאר בי אמר
הרשע .של  המ העתיקה, מפרס  העמלקי הצורר



תמוז תשע"ג כח הרשב"י18 ◇ אור הזוהר 167

נכ  אנחנ הא צריכים  ן  על  [ אירנית  מ וגם  –  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

כל אסר ת  מאכלת לה הר  ה ר ת, ענין  י תר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתח ק

הא. ֶַצד

ליט "א:מעי  קריז א ר ר ' אצלמהרה "ג  היה מעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

זצוק"ל, מקארלין  אהרן טבה ה ית ל עה מקרביו אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ב  אהרן  הית  ל אמר  הב, הרת ח ב  מ ד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמסיימת,

הא חפץ ל ואמר , ר עב לפעל וי ל ה איזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ

אסרת. מאכלת י ל א  רעב יפעל אהרן  נאנחהית ְְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לפע ל מ אי ק ה בר ה  ל ואמר  עמקה אנחה  אהרן  ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהית

.ר איןעב ואם  זה, על ולבת  להתל  צרי אחד  ל [באמת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

צרה  מל להצל נזה ר אכילת ל זה בזכת לי ] מי  לי ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאני

אמן. לימה לגא לה נזה במהרה ולם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָחס 

18 שאלה

אלים  ואנחנ הר ה הם להתח ק להתע רר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָזכינ

לרחמי ולזת לב העצה מה ליט "א האדמ"ר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמבד

?עלינ ִֵַָָמים

מ ה  ל תדל ל עם  זעירא , א' כתוב– וקרא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹפרת

לכלם .  עצמ הח יב  ולא עצמ והנמיך הקטין ע"ה נ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַֹר

לכ ב  ע"ה נר למה אמר  ה"ה  הרי   מדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוכתב

ם תר  מהדי – זעירא אלף תב  עמ והא – רגיל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאלף

ניו. ער קרן מה – מצח על ְִִֶַַַָָָָָה "ה

 ת א מרממת הענוה – ענוה תנהג  אדם  מ אן ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָר אים 

 ת א מרממת ה'" יראת ענוה "עקב פסק וכתב – ה ל. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעל

עבדת וכן – עליו  כינת להר ת  חר ה"ה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמיון

י "אדם  פס ק: ת ב  מ הכינה הראת מביאה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָהר נת

מכ"ם – זי"ע חי   אי הן ינר פר לה'", קרן מם  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיקריב

לדעת  צרי האדם  מה , נגד  מ ה בת לםראי   ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

להית יכל היה חלילה ח ב הרבן על  יטבה מעיו  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל

ת בה. ח זר  זה ידי ועל –  ְְְִֵֵֶַָָל

אליו  נל את ולתת לה' להתקרב הר נת עבדת ענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָל

ק ת , זר ת  ונמנע תר בכ לה', ר ח נחת לעת בכְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

חז"ל אמר הרנ ת , הקרבת ואין קה ית לנ אין ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועה

את מדים  ידי  על "פתינ רים  "נ מה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהד ים 

פעל , הקריבם  איל הרה עליו מעלה הרנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמעה

, מ לתת למר –  מעצמ קרן להקריב מהאדם  נדר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָועד 

אמרם הדל הכי הרבן וזה , ר ית להם  , נמרצ ,כְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמ

עי ". לא "רחמנא ֲִֵַָָָָז"ל

נח , רת  דה ז הר קר ןמבא מביא היה  נח אם  ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היה ולא העבר ת לכל  מחל רית ה ם היה  ה ל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹלפני 

לעלם  מל העלםמביא וראה הבה מן יצא ח ואחר , ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

איפהמם , וח ן , רחם  תמ עלם ל נר וצעק עמד  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

?10 ל  זה  דל  עלם מחק  החרב  להרחמנ ת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

קרנת. והקריב  ְְְִִַָָָעמד

להקריב  ל היה טיא  רעיא הא ר דה ל ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָאמר

 ינ ר מה מעלת גדל ם   מארי הל, לפני  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹקרנת

י ראל. לל  על   מתונ עצמ ְְְְְִִֵֶַַַַָָָסר 

ית נין  על מבקים  אנחנ י ם] עמים  10 לער] ים  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָל

היא  קה ית  מעלת וכל ,ימינ מהרה נה קְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה

וז כים לה', תקרבים  הא ן וכמם  קרנת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָקריבים

ל את מקריב אדם היא  הר נ ת מעלת ה כינה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָלהראת 

הר עני מנחת והראיה מנחה לה' תקריב י  נפ" קראת ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ל  מה ל ה מיון  א סלת , מעט  רק תן הגם  ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלה'"

לה למה ל עלת מאלף יתר   ר דה לפני  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנח ב

.ודמ ל את קריב ְְִִֶֶַָע"ה,

אייזיק  יצחק רי  הרה"ק ל דהיללא י מא ב' א ר  ז' ְְְְִִִִֶַַַָָָָבם

הבע רמ למעלה היתה הדין  עלמא עבדת זי "ע, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמקאלב

.לב לה' לי  הי מעיו ְְְֲִִַַַָָָוכל

ונתייתם סערענטש כפר  תקי "א  נת  נלד  דה ְְְְִִִֵַַַַַָהא

אביו  צאן את לרעת והכרח נים מ נה בן ילד  דעְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹֻ

האלמנה. א את זה  ְְְִֵֶֶַַָָָָלפרנס

מסאסב  לי מה ר' להרה"ק  אמר אחת עם לא מעה ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ילד וראה ל ם והל מאד, ד לה נמה  מציה הנגריה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹעיר 

אני רבש"ע ואמר  לה' מדה העירה, ל האזים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרעה

אני וזה האזים  את לרעת האפרת את לי ת ל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמדה

הייתי אזים ל היה  אם  רבש"ע הענה, אי  את לפרנס  ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָיכל

ח ם . אתם  ְִֶָָרעה

העירה, ילדי  אר  מ להת ל י דע  לא  אני  חבל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבש"ע

ה מ י רבש"ע אבל מת ל, הייתי  להתל ידע הייתי  ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאם 

והתחיל ,רא ללי והא  מם , י תר י דע אני  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻאחד

ל לידיו תל ל עד  לרבש"ע רח  נחת לעת די  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלהתלל

מסאסב. ליי מה ר ' ִֵֶַֹהרה"ק 

הרב  כבוד הגיע חשבו איזה לפי להבי קצת לי קשה שהיה  היא  האמת
. הנכו החישוב את שהבנתי  שייתכ לי נראה  בס"ד  אבל  הזו, לגימטריה 

של  איראשמו הואנשיא אותו   מכירי שאנחנו  כפי אחמדינג 'אד ., אבל מחמוד 
שלו...  הש בדיוק  לא  שזה מסתבר

בפרסית: כ נכתב אירא נשיא  של   הש באדו המסומנת האות ,
השפה  הפרסי. הנשיא של  שמו בהגיית הבלבול  את שגורמת האות  היא
של  ההגייה  א הערבי, בית באל שני מאות מזה משתמשת  אמנ הפרסית
הערבי , בית באל "ח" האות הגיית בערבית . מהגיית שונה בפרסית האותיות

ח'א האות  הגיית רק ה"א . האות כהגיית הפרסי ידי על רפויה)נעשית כ' (כמו

הפונטית  להגייה  נוספי פרטי שרוצה מי בערבית כמו נהגית הערבית
האות אגב, באינציקלופדיה. לבדוק  יוכל  לא"ב מהפרסית פרסית תוספת היא

הנשיא של שמו את  הוגי הפרסי  לכ בצרפתית. כמו כ ז ', נהגית והיא הערבי,
בתור נז 'אד "האיראני אהמדי ".מהמוד

 הוגי שהאירני כפי האירני, הנשיא של הפרטי ששמו לראות אפשר כעת
בתקשורת . נכתב שהוא  מכפי שונה  כשנולד, לו קראו  שהוריו כפי אותו,

ה"מה" את תשאירו  "מהמוד", הוא  האירני  הנשיא של הפרטי שמו כ א
כלומר :50 ותקבלו  השניה  ה מ' את  תוסיפו ו'+ד '=י ', ,והנה נ'ההתחלתיי ,

ש בדיוק"מהמוד"מצאת ...המהוא

הגמד של  השני  הש לגבי מישהו, של חידוש  חודשי מספר לפני קראתי אגב,
הש"אהמדי"האירני: למעשה  נז'אד". למשפחת "אהמדי נצר הוא משמעותו
של אהמד, משפחתו  ש את מאוד מזכיר במגילה:המוזה כמתואר ,ב המ"

האגגי" ג )המדתא .(אסתר 

אני ל . בה  לעת ל אמרי אני לנח, ענה  רית  ה מדר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכת ב
, ללע מ ל  הע ל מביא  מ יהאנ את לערר לצעק ליל צרי היית ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

,פ ס ועצי ,ועד מסמרת   פק רק   ל עית ולא  נה, 120 זמ  ל היה  ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
ואה  ,מ וצחק ,ללע מל להביא  ל ה אני לה אמר אלי א ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוא

י? הרחמנ ת איפה אל  ְִֵֵֶַָָֹעד
שמ לא . גירסה מופיע שליט"א  מטאש האדמו"ר של לייב בספרו ברבי דובר

זי"ע . שרה 'ס

 ת א ולקח  נה ל  מחית י  לא ונתן ליי מ ה ר ' ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהל

אמן זי "ע מקאלב אייזיק יצחק לרי עה עד לוג ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָע

מעלקע ר י  אצל  ותל הל – הה הר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחרי

רברבא. לאילנא והתגדל זי "ע  ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָמניקלברג 

הרה"ק  לקח  ,דק ת ערב אחת עם הע ה  ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוידע

קפיצת זצ"ל פי יעקב  רי  הרה "ק זקני  את זי "ע ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹמקאלב

דם עד לקאלב  וחזר האר "י  מקוה וטבל צפת, לעיר רְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָה

,דק עבדת  ליט "א)(עב דת מטא להאדמ "ר רנ ה זכת  . ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

למידי היקים  ל זכת יחזקאל, מה ריזל ן אייזיק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיצחק

יעת רב פע לנ ע  עלינ יגן  דה טב ם  ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעל

אמן. יראל לכל ְְְִֵֵָָָרפא ת 

תב   מ הד ר מר  ל לים הם  נ הר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָידע

תב  כמ זי "ע, ויטאל ח ים  נר ל הללים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָספר

האנים [למר החיילים זכת וקא טב ם על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמלמידי 

יבא ציקים] דברי  טהרה אמ נה האמינים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהטים

לח י זה ביל הגם  – בא חיילים  וקא  לאו [זה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמיח ,

כל ספרים  300 הם   דיסקים  320,000 החיילים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלכל

ר ח החת לעת יכלים אנחנ ואי מה ונראה א אז ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָדיסק]

 אנחנ קרנת איזה ונראה  א  הא,  ר דלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהד ל 

לתת יכלים מיחא ] עקבתא ר קטת  נ מת ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָ[יהדים 

.מעצמינ ה מ לתת הא ? ר דְְֵֵֵֶַַַָָָלה

19 שאלה
זאת לעת ה ל  כחינ האם טים  אנ ים  ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָֹֹאנחנ

לגא לה  ימינ נזה בכ ,דה ז הר ילמד ם  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמהכה

אמן? רחמים ְְֲִֵֵַַָָהלימה

רטית החה רא ְְְֲִֶַַָָָָמעה
מ ץ רת  ע "ב)הר קצ"ח ה:(ף לאתדכאה  נ ר אתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

מלאכים  ה לה הר, אדם ן א יאר : ,"לי דמסייעין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינן

להצליח ל לסע .מכנים ְְְִִֵַַַַָ

ויכלים עבר י י י ם  אצלי  רה מה לכם אס ר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעת

 למע מנהיג ה"ה  אי הל, מסר מה ללמד  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם 

רטית. ְְְִַָָָהחה 

ו   דלה מ דעה הדעה הכנ י את לראת יכל  אחד ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

יחאי : דר  זכתא ספר האחר ן  דף קדם , ראנְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מדעה  לע ת  רא לי נכנס הפה אמצע י י  ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹי ם

מדם. אמרי הה  והנסח  הז הר חד ה דרכי ספר  (נדס  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הריכה) .גב  ְְִַַָ

בידי ג י  מאד דלים ירים אני  ימים  ה  ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹבר

הר פת וכל ה רים , מדל לי ן יכלי  ולא  ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹֹהמאלית,

אחר חבי  הפה ולפני  מא ם, לי  עזר לא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹקח י

לס ל בר  יכל י לא  י  ח לים , לבית ללכת מכרח  אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻהפה

.הא הרים  ִִֵֶַָאת

החד ה  ה דעה ח  לי  נכנס הפה אמצע  הית ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹאבל 

לרגע אפיל הדעה את לעב רצה לא  אני  החלטי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהאת,

את אכין לאחר  מד , כף זה את להכין צרי ואני  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד,

בע"ה. הח לים  לבית אל ְִֵֵֵַַָָה דעה,

ונתרסם להדיסה, הדעה, את להכין מר י  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלאחר 

לבית ללכת בר  רציתי  ולא הם, חצת  היה בר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעלם,

ִַהח לים .

ממחה  ר פא נ"י רים  איתמר ר' להרפא  ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻטלפני 

לי וענה א תי, לקחת יכ ל הא  מתי   ת א ואלי  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָארט יעד ,

מהקוה  י צא  אני למקוה. מנית עם נסעי  אז  ראן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָים 

ולא דע. מנית, לק ל הצלח י  ולא  חלת,  מ  י מר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹאני

אני א לי  לעצמי ח ב י היתה. להיע  יצד  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָידעי 

רחב. מכנית  ְְְִַָיעצר

א תי ו אל ,מעצמ עצר מכנית ונהג לרח ב מ יע רק ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָאני 

את להם לתת לה אני ל סר י  להיע, רצה אני  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאיפה

קנטרסים 30 קנטרסים 960 מהט  החד ים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָהנטרסים 

היה  לא להג  אנ ים ], 3 ם  הי] להם  מסיר ואני  ְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹחבילה.

ספרים להם לתת רצה אני  לרגע בא י אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזמן,

ד ל ארא  ל ונתי  א י , א ההג הלת לאחר  יפים , ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָֹמאד 

ה נ וגם  זכ תוקטן , זה ל אמר  ואני  ח ברת, 30 ל טרסים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

 ילמד  דר ה הית ל להם ותיד  , דרה לבית ן  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹד ל

כם . נגד  כר ל ויהיה זה , ְְְְִֶֶֶֶֶָָָאת

ועד רחל קבר   אחד ללים: ה מחזיק אני  ענה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהא

ר "י. לא אחד  אני כתל ם ואלי ה כ לה , מערת ם לי אמר (ואלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(וחל עיף  ל  הייתי י דק , י ןזכר אני  רא ן  י ם לי  ואמר , ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

ל ים  ל זה את ילמד וכם  ה ללים , לכל הח בר ת ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָאת

הדעת את ם ל נתי  לבד . ת  67 רק זה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָהלל ,

החדים אדרת ל נתי  וגם כללים , תלה והד ל ת  ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָהפת

לא ר.  צאְֶָָ

העלם , את מנהיג ה"ה  אי  רא  דר ה בית אמר י  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאז 

אפר אחד רגע  למנע ולא הפרים  לח ק היה מטרתי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל

א תי  ח הרחב על הליחים , את לי לח  וה "ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלתן,

ולא חק י ם  ל ללמד יצטרכ ואז לכלל, נ י והם  ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹֹֹהיתה,

נתה  מנית, למצא אפר אי  בעיה ראה  מה וגם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָיעב ר .

אנין: זעיר הסק י ונתקם  ד לה, מא וסיעא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָכיעה

יע" מ ה ליעקב היא צרה ז')"ועת ל' רק  רצ ן(ירמיה יהי ן  . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אמן. ע למים תעת  כף ְְִִִֵֵֶַַָָָנוושע

:דה הר  תב מה רתוזה ליי ים ליראל חק (מ בא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ה"ה מץ) ,"לי דמזדמנין א ין ה לאתדכיא  נ ר "אתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

ללכת רצה אדם  ר ז"ל כאמרם  ,ל לעזר מלאכים  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלח

.תא ִִמ ליכין

קנטרסים 30 ל סטים  לזת  יכל אחד ל  ן  מְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

ללמד תחיל אתם  לערר מדרים  לב י אתם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹולתת

י ם . ת ְֶַַבע

הא א ר עלי , רחם  ה"ה י  ם. על מעה  מ ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזה

אה  מם, הל י לי  והראה עבד , אני  י רים ה עם  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראה

והם הליח  את  ל י לח  ואני  הללים  את  לח  צרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלא

לבד. הל ְֲַַַֹיע

אי זה  י עלי נה ה חה איזה להאמין, לא  מ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה

לתאר. ְְֵֶָָאפר

כעת ,ת א מליכין ללכת ר צה אדם  בדר ראים  ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָמ אן

את ללמ ד  יכינ רי קדא לכבד  אהבה לנכ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָנתאחד 

960 חלקים לתתק "ס הח לק  דה ז הר  הלימד  ְְֲִִֵֶַַַַָָָסדר

ל נמתם  לטבת  ילמד ם נסת י כל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלחקם 

היתמים , וליעת  הצעים ולרפאת ה ם ,  ק על ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָההרגים 

להלת הר"י  נ מת את  ינמ דה הזהר  י ד  ידי  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָועל

בטי "יחד רת את למד  דה הר "י  זכת , רינְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹד

ויחי ארצנ ובר  ד  עד  י מע א   לנ יעמד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיראל",

"א. ְְֳִֵָָלגאלנ
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נכ  אנחנ הא צריכים  ן  על  [ אירנית  מ וגם  –  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

כל אסר ת  מאכלת לה הר  ה ר ת, ענין  י תר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתח ק

הא. ֶַצד

ליט "א:מעי  קריז א ר ר ' אצלמהרה "ג  היה מעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

זצוק"ל, מקארלין  אהרן טבה ה ית ל עה מקרביו אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ב  אהרן  הית  ל אמר  הב, הרת ח ב  מ ד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמסיימת,

הא חפץ ל ואמר , ר עב לפעל וי ל ה איזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ

אסרת. מאכלת י ל א  רעב יפעל אהרן  נאנחהית ְְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לפע ל מ אי ק ה בר ה  ל ואמר  עמקה אנחה  אהרן  ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהית

.ר איןעב ואם  זה, על ולבת  להתל  צרי אחד  ל [באמת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

צרה  מל להצל נזה ר אכילת ל זה בזכת לי ] מי  לי ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאני

אמן. לימה לגא לה נזה במהרה ולם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָחס 

18 שאלה

אלים  ואנחנ הר ה הם להתח ק להתע רר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָזכינ

לרחמי ולזת לב העצה מה ליט "א האדמ"ר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמבד

?עלינ ִֵַָָמים

מ ה  ל תדל ל עם  זעירא , א' כתוב– וקרא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹפרת

לכלם .  עצמ הח יב  ולא עצמ והנמיך הקטין ע"ה נ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַֹר

לכ ב  ע"ה נר למה אמר  ה"ה  הרי   מדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוכתב

ם תר  מהדי – זעירא אלף תב  עמ והא – רגיל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאלף

ניו. ער קרן מה – מצח על ְִִֶַַַָָָָָה "ה

 ת א מרממת הענוה – ענוה תנהג  אדם  מ אן ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָר אים 

 ת א מרממת ה'" יראת ענוה "עקב פסק וכתב – ה ל. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעל

עבדת וכן – עליו  כינת להר ת  חר ה"ה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמיון

י "אדם  פס ק: ת ב  מ הכינה הראת מביאה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָהר נת

מכ"ם – זי"ע חי   אי הן ינר פר לה'", קרן מם  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיקריב

לדעת  צרי האדם  מה , נגד  מ ה בת לםראי   ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

להית יכל היה חלילה ח ב הרבן על  יטבה מעיו  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל

ת בה. ח זר  זה ידי ועל –  ְְְִֵֵֶַָָל

אליו  נל את ולתת לה' להתקרב הר נת עבדת ענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָל

ק ת , זר ת  ונמנע תר בכ לה', ר ח נחת לעת בכְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

חז"ל אמר הרנ ת , הקרבת ואין קה ית לנ אין ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועה

את מדים  ידי  על "פתינ רים  "נ מה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהד ים 

פעל , הקריבם  איל הרה עליו מעלה הרנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמעה

, מ לתת למר –  מעצמ קרן להקריב מהאדם  נדר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָועד 

אמרם הדל הכי הרבן וזה , ר ית להם  , נמרצ ,כְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמ

עי ". לא "רחמנא ֲִֵַָָָָז"ל

נח , רת  דה ז הר קר ןמבא מביא היה  נח אם  ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היה ולא העבר ת לכל  מחל רית ה ם היה  ה ל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹלפני 

לעלם  מל העלםמביא וראה הבה מן יצא ח ואחר , ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

איפהמם , וח ן , רחם  תמ עלם ל נר וצעק עמד  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

?10 ל  זה  דל  עלם מחק  החרב  להרחמנ ת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

קרנת. והקריב  ְְְִִַָָָעמד

להקריב  ל היה טיא  רעיא הא ר דה ל ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָאמר

 ינ ר מה מעלת גדל ם   מארי הל, לפני  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹקרנת

י ראל. לל  על   מתונ עצמ ְְְְְִִֵֶַַַַָָָסר 

ית נין  על מבקים  אנחנ י ם] עמים  10 לער] ים  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָל

היא  קה ית  מעלת וכל ,ימינ מהרה נה קְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה

וז כים לה', תקרבים  הא ן וכמם  קרנת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָקריבים

ל את מקריב אדם היא  הר נ ת מעלת ה כינה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָלהראת 

הר עני מנחת והראיה מנחה לה' תקריב י  נפ" קראת ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ל  מה ל ה מיון  א סלת , מעט  רק תן הגם  ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלה'"

לה למה ל עלת מאלף יתר   ר דה לפני  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנח ב

.ודמ ל את קריב ְְִִֶֶַָע"ה,

אייזיק  יצחק רי  הרה"ק ל דהיללא י מא ב' א ר  ז' ְְְְִִִִֶַַַָָָָבם

הבע רמ למעלה היתה הדין  עלמא עבדת זי "ע, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמקאלב

.לב לה' לי  הי מעיו ְְְֲִִַַַָָָוכל

ונתייתם סערענטש כפר  תקי "א  נת  נלד  דה ְְְְִִִֵַַַַַָהא

אביו  צאן את לרעת והכרח נים מ נה בן ילד  דעְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹֻ

האלמנה. א את זה  ְְְִֵֶֶַַָָָָלפרנס

מסאסב  לי מה ר' להרה"ק  אמר אחת עם לא מעה ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ילד וראה ל ם והל מאד, ד לה נמה  מציה הנגריה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹעיר 

אני רבש"ע ואמר  לה' מדה העירה, ל האזים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרעה

אני וזה האזים  את לרעת האפרת את לי ת ל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמדה

הייתי אזים ל היה  אם  רבש"ע הענה, אי  את לפרנס  ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָיכל

ח ם . אתם  ְִֶָָרעה

העירה, ילדי  אר  מ להת ל י דע  לא  אני  חבל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבש"ע

ה מ י רבש"ע אבל מת ל, הייתי  להתל ידע הייתי  ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאם 

והתחיל ,רא ללי והא  מם , י תר י דע אני  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻאחד

ל לידיו תל ל עד  לרבש"ע רח  נחת לעת די  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלהתלל

מסאסב. ליי מה ר ' ִֵֶַֹהרה"ק 

הרב  כבוד הגיע חשבו איזה לפי להבי קצת לי קשה שהיה  היא  האמת
. הנכו החישוב את שהבנתי  שייתכ לי נראה  בס"ד  אבל  הזו, לגימטריה 

של  איראשמו הואנשיא אותו   מכירי שאנחנו  כפי אחמדינג 'אד ., אבל מחמוד 
שלו...  הש בדיוק  לא  שזה מסתבר

בפרסית: כ נכתב אירא נשיא  של   הש באדו המסומנת האות ,
השפה  הפרסי. הנשיא של  שמו בהגיית הבלבול  את שגורמת האות  היא
של  ההגייה  א הערבי, בית באל שני מאות מזה משתמשת  אמנ הפרסית
הערבי , בית באל "ח" האות הגיית בערבית . מהגיית שונה בפרסית האותיות

ח'א האות  הגיית רק ה"א . האות כהגיית הפרסי ידי על רפויה)נעשית כ' (כמו

הפונטית  להגייה  נוספי פרטי שרוצה מי בערבית כמו נהגית הערבית
האות אגב, באינציקלופדיה. לבדוק  יוכל  לא"ב מהפרסית פרסית תוספת היא

הנשיא של שמו את  הוגי הפרסי  לכ בצרפתית. כמו כ ז ', נהגית והיא הערבי,
בתור נז 'אד "האיראני אהמדי ".מהמוד

 הוגי שהאירני כפי האירני, הנשיא של הפרטי ששמו לראות אפשר כעת
בתקשורת . נכתב שהוא  מכפי שונה  כשנולד, לו קראו  שהוריו כפי אותו,

ה"מה" את תשאירו  "מהמוד", הוא  האירני  הנשיא של הפרטי שמו כ א
כלומר :50 ותקבלו  השניה  ה מ' את  תוסיפו ו'+ד '=י ', ,והנה נ'ההתחלתיי ,

ש בדיוק"מהמוד"מצאת ...המהוא

הגמד של  השני  הש לגבי מישהו, של חידוש  חודשי מספר לפני קראתי אגב,
הש"אהמדי"האירני: למעשה  נז'אד". למשפחת "אהמדי נצר הוא משמעותו
של אהמד, משפחתו  ש את מאוד מזכיר במגילה:המוזה כמתואר ,ב המ"

האגגי" ג )המדתא .(אסתר 

אני ל . בה  לעת ל אמרי אני לנח, ענה  רית  ה מדר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכת ב
, ללע מ ל  הע ל מביא  מ יהאנ את לערר לצעק ליל צרי היית ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

,פ ס ועצי ,ועד מסמרת   פק רק   ל עית ולא  נה, 120 זמ  ל היה  ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
ואה  ,מ וצחק ,ללע מל להביא  ל ה אני לה אמר אלי א ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוא

י? הרחמנ ת איפה אל  ְִֵֵֶַָָֹעד
שמ לא . גירסה מופיע שליט"א  מטאש האדמו"ר של לייב בספרו ברבי דובר

זי"ע . שרה 'ס

 ת א ולקח  נה ל  מחית י  לא ונתן ליי מ ה ר ' ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהל

אמן זי "ע מקאלב אייזיק יצחק לרי עה עד לוג ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָע

מעלקע ר י  אצל  ותל הל – הה הר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחרי

רברבא. לאילנא והתגדל זי "ע  ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָמניקלברג 

הרה"ק  לקח  ,דק ת ערב אחת עם הע ה  ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוידע

קפיצת זצ"ל פי יעקב  רי  הרה "ק זקני  את זי "ע ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹמקאלב

דם עד לקאלב  וחזר האר "י  מקוה וטבל צפת, לעיר רְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָה

,דק עבדת  ליט "א)(עב דת מטא להאדמ "ר רנ ה זכת  . ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

למידי היקים  ל זכת יחזקאל, מה ריזל ן אייזיק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיצחק

יעת רב פע לנ ע  עלינ יגן  דה טב ם  ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעל

אמן. יראל לכל ְְְִֵֵָָָרפא ת 

תב   מ הד ר מר  ל לים הם  נ הר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָידע

תב  כמ זי "ע, ויטאל ח ים  נר ל הללים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָספר

האנים [למר החיילים זכת וקא טב ם על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמלמידי 

יבא ציקים] דברי  טהרה אמ נה האמינים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהטים

לח י זה ביל הגם  – בא חיילים  וקא  לאו [זה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמיח ,

כל ספרים  300 הם   דיסקים  320,000 החיילים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלכל

ר ח החת לעת יכלים אנחנ ואי מה ונראה א אז ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָדיסק]

 אנחנ קרנת איזה ונראה  א  הא,  ר דלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהד ל 

לתת יכלים מיחא ] עקבתא ר קטת  נ מת ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָ[יהדים 

.מעצמינ ה מ לתת הא ? ר דְְֵֵֵֶַַַָָָלה

19 שאלה
זאת לעת ה ל  כחינ האם טים  אנ ים  ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָֹֹאנחנ

לגא לה  ימינ נזה בכ ,דה ז הר ילמד ם  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמהכה

אמן? רחמים ְְֲִֵֵַַָָהלימה

רטית החה רא ְְְֲִֶַַָָָָמעה
מ ץ רת  ע "ב)הר קצ"ח ה:(ף לאתדכאה  נ ר אתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

מלאכים  ה לה הר, אדם ן א יאר : ,"לי דמסייעין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינן

להצליח ל לסע .מכנים ְְְִִֵַַַַָ

ויכלים עבר י י י ם  אצלי  רה מה לכם אס ר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעת

 למע מנהיג ה"ה  אי הל, מסר מה ללמד  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם 

רטית. ְְְִַָָָהחה 

ו   דלה מ דעה הדעה הכנ י את לראת יכל  אחד ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

יחאי : דר  זכתא ספר האחר ן  דף קדם , ראנְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מדעה  לע ת  רא לי נכנס הפה אמצע י י  ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹי ם

מדם. אמרי הה  והנסח  הז הר חד ה דרכי ספר  (נדס  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הריכה) .גב  ְְִַַָ

בידי ג י  מאד דלים ירים אני  ימים  ה  ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹבר

הר פת וכל ה רים , מדל לי ן יכלי  ולא  ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹֹהמאלית,

אחר חבי  הפה ולפני  מא ם, לי  עזר לא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹקח י

לס ל בר  יכל י לא  י  ח לים , לבית ללכת מכרח  אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻהפה

.הא הרים  ִִֵֶַָאת

החד ה  ה דעה ח  לי  נכנס הפה אמצע  הית ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹאבל 

לרגע אפיל הדעה את לעב רצה לא  אני  החלטי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהאת,

את אכין לאחר  מד , כף זה את להכין צרי ואני  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד,

בע"ה. הח לים  לבית אל ְִֵֵֵַַָָה דעה,

ונתרסם להדיסה, הדעה, את להכין מר י  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלאחר 

לבית ללכת בר  רציתי  ולא הם, חצת  היה בר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעלם,

ִַהח לים .

ממחה  ר פא נ"י רים  איתמר ר' להרפא  ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻטלפני 

לי וענה א תי, לקחת יכ ל הא  מתי   ת א ואלי  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָארט יעד ,

מהקוה  י צא  אני למקוה. מנית עם נסעי  אז  ראן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָים 

ולא דע. מנית, לק ל הצלח י  ולא  חלת,  מ  י מר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹאני

אני א לי  לעצמי ח ב י היתה. להיע  יצד  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָידעי 

רחב. מכנית  ְְְִַָיעצר

א תי ו אל ,מעצמ עצר מכנית ונהג לרח ב מ יע רק ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָאני 

את להם לתת לה אני ל סר י  להיע, רצה אני  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאיפה

קנטרסים 30 קנטרסים 960 מהט  החד ים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָהנטרסים 

היה  לא להג  אנ ים ], 3 ם  הי] להם  מסיר ואני  ְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹחבילה.

ספרים להם לתת רצה אני  לרגע בא י אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזמן,

ד ל ארא  ל ונתי  א י , א ההג הלת לאחר  יפים , ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָֹמאד 

ה נ וגם  זכ תוקטן , זה ל אמר  ואני  ח ברת, 30 ל טרסים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

 ילמד  דר ה הית ל להם ותיד  , דרה לבית ן  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹד ל

כם . נגד  כר ל ויהיה זה , ְְְְִֶֶֶֶֶָָָאת

ועד רחל קבר   אחד ללים: ה מחזיק אני  ענה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהא

ר "י. לא אחד  אני כתל ם ואלי ה כ לה , מערת ם לי אמר (ואלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(וחל עיף  ל  הייתי י דק , י ןזכר אני  רא ן  י ם לי  ואמר , ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

ל ים  ל זה את ילמד וכם  ה ללים , לכל הח בר ת ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָאת

הדעת את ם ל נתי  לבד . ת  67 רק זה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָהלל ,

החדים אדרת ל נתי  וגם כללים , תלה והד ל ת  ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָהפת

לא ר.  צאְֶָָ

העלם , את מנהיג ה"ה  אי  רא  דר ה בית אמר י  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאז 

אפר אחד רגע  למנע ולא הפרים  לח ק היה מטרתי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל

א תי  ח הרחב על הליחים , את לי לח  וה "ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלתן,

ולא חק י ם  ל ללמד יצטרכ ואז לכלל, נ י והם  ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹֹֹהיתה,

נתה  מנית, למצא אפר אי  בעיה ראה  מה וגם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָיעב ר .

אנין: זעיר הסק י ונתקם  ד לה, מא וסיעא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָכיעה

יע" מ ה ליעקב היא צרה ז')"ועת ל' רק  רצ ן(ירמיה יהי ן  . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אמן. ע למים תעת  כף ְְִִִֵֵֶַַָָָנוושע

:דה הר  תב מה רתוזה ליי ים ליראל חק (מ בא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ה"ה מץ) ,"לי דמזדמנין א ין ה לאתדכיא  נ ר "אתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

ללכת רצה אדם  ר ז"ל כאמרם  ,ל לעזר מלאכים  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלח

.תא ִִמ ליכין

קנטרסים 30 ל סטים  לזת  יכל אחד ל  ן  מְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

ללמד תחיל אתם  לערר מדרים  לב י אתם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹולתת

י ם . ת ְֶַַבע

הא א ר עלי , רחם  ה"ה י  ם. על מעה  מ ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזה

אה  מם, הל י לי  והראה עבד , אני  י רים ה עם  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראה

והם הליח  את  ל י לח  ואני  הללים  את  לח  צרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלא

לבד. הל ְֲַַַֹיע

אי זה  י עלי נה ה חה איזה להאמין, לא  מ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה

לתאר. ְְֵֶָָאפר

כעת ,ת א מליכין ללכת ר צה אדם  בדר ראים  ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָמ אן

את ללמ ד  יכינ רי קדא לכבד  אהבה לנכ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָנתאחד 

960 חלקים לתתק "ס הח לק  דה ז הר  הלימד  ְְֲִִֵֶַַַַָָָסדר

ל נמתם  לטבת  ילמד ם נסת י כל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלחקם 

היתמים , וליעת  הצעים ולרפאת ה ם ,  ק על ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָההרגים 

להלת הר"י  נ מת את  ינמ דה הזהר  י ד  ידי  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָועל

בטי "יחד רת את למד  דה הר "י  זכת , רינְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹד

ויחי ארצנ ובר  ד  עד  י מע א   לנ יעמד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיראל",

"א. ְְֳִֵָָלגאלנ
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