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ַמְפְּתחֹות

א ֹלא 	. ֵהם  ַהִאם  ְּגָמָרא,  ִלְלֹמד  ֶׁשאֹוְמִרים  ַרָּבִנים  ֶיְׁשָנם  ֲהֹלא  ׁשֹוֲאִלים,  ַמְקִׁשיִבים 
.................................................................................................................................ה צֹוְדִקים? 

א ְוִלְהיֹות ִלי ֵחֶלק ְּבִזּכּוי 	. ר ְלִמְפַעְלֶכם ַהָּקדֹוׁש  ַמֲאִזין ׁשֹוֵאל, ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַקּׁשֵ
............................................................. ז ָהַרִּבים ַהָּגדֹול ַהֶּזה, ֶׁשעֹוֵסק ֻּכּלֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים?
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ֵאין.......................................................................................................................................... י ּׁשֶ
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ְמַדֵּבר........................................................................................................................................ יב

א ........................................ יב	. ַמֲאָמֵרי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבֹחֶמר ָהִעְנָין ֶׁשל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות 

א ..................................................................................... טו	. קּוְנְטֵרס ֲאִכיָלה ּוְבִריאּות ְוַחִּיים  
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א ....................... כד		. ְּגֵזָרת ָהָמן ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ָהְיָתה ַרק ְּבִעְנַין ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות

א ֻנַּסח ַהְּתַנאי ִעם ַרב ַהַּמְכִׁשיר ָּבֶזה ּוַבָּבא ......................................................................... כו		.

א אֹודֹות ָהַרב ַהַּמְכִׁשיר ........................................................................................................... כו		.

א .............................................................................................. כח		. קּוְנְטֶרס "ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר" 

א ִמְכַּתב ְלַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א ֵמֵאת ְצִבי ָּדִוד ֶהעְרְׁשָקאִוויְטׁש ................. כח		.

א ִאּסּור ֵמָהַאְדמֹו"ר ִמַסאְטֶמער ַּבֲאֶמִריָקה ַעל עֹופֹות ְׁשחּוֵטי חּוץ ........................ כט		.

א ................................................................................................ כט		. קֹול קֹוֵרא ְלָהִסיר ִמְכׁשֹול 
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וה ùôת  הòרýת הז₣הר ְְַַַַַָ

ֵֶספר
והּׁשּבת הּכׁשר ּות ְְַַַַַָזֹוהר 

,וּ גאוּ לת ישׂ ראל עם  הצּ לת יס ד  ׁש זּ ה הּכ ׁש ר וּ ת  סד יבאר  ְּב◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
יבא הבּ ת וּ בקד ת ה ּמ אכלים בּ כ ׁש רוּ ת זהיר וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ כח

בּ ימינוּ  בּ מהרה צדקינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
ׁש ליט"א מהאלמין אדמ"ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמ ּכ "ק 


  

  


הëאזינים . לכל äברכה Łְְֲִִַַָָָָלõם 

:
Łבילי àכל ספרים  מאלף י õתר Łל  מחàרם Łליט "א מהאלמין  האדמõ"ר éְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָב õד
הïŁëחה, טהרת צניעäת, נ äñר, Łחיטה, Łéרäת, àŁת, מז äז õת, ôפêין, – ְְְְְְֳִִִִִִַַַַַָָָָָָהõôרה

ועõד. ְְִָמקוא õת

האדמõ"ר éבõד  אצל  àחìם , לק àל ורצäי אפŁר ועõד, ,Łõדñה הõåהר על ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהíפרים
àהתנâב äת. הéל עłõים אŁר הארץ, àכל ה ëפיצים ואצל 0548436784 àְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטלפõן:



:'  ,
צ õדקים? לא הם áמרא, ללמד Łאõמרים רàנים י Łנם  הלא õŁאלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמק Łיבים 

:  
נחס ר ת זהר אמת ", רתות אמת  "מה אמת, ה"ה ל תמ (ריט.)ח ְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

רנתב, הר "יע"המה רת י דוקא,  ד ה זהר ללמד  תנא מצה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ר דלה מנחה  לתת ולא הפסק ללא ללמ ד  וצרי ה רת, סף עד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמאיר

.גאלנ עד ְִֵֶַָה א
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àהתנâב äת. הéל עłõים אŁר הארץ, àכל ה ëפיצים ואצל 0548436784 àְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטלפõן:



:'  ,
צ õדקים? לא הם áמרא, ללמד Łאõמרים רàנים י Łנם  הלא õŁאלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמק Łיבים 

:  
נחס ר ת זהר אמת ", רתות אמת  "מה אמת, ה"ה ל תמ (ריט.)ח ְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

רנתב, הר "יע"המה רת י דוקא,  ד ה זהר ללמד  תנא מצה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ר דלה מנחה  לתת ולא הפסק ללא ללמ ד  וצרי ה רת, סף עד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמאיר

.גאלנ עד ְִֵֶַָה א

וה ùôת  הòרýת הז₣הר ְְַַַַַָ

ֵֶספר
והּׁשּבת הּכׁשר ּות ְְַַַַַָזֹוהר 

,וּ גאוּ לת ישׂ ראל עם  הצּ לת יס ד  ׁש זּ ה הּכ ׁש ר וּ ת  סד יבאר  ְּב◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
יבא הבּ ת וּ בקד ת ה ּמ אכלים בּ כ ׁש רוּ ת זהיר וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ כח

בּ ימינוּ  בּ מהרה צדקינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
ׁש ליט"א מהאלמין אדמ"ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמ ּכ "ק 


  

  


הëאזינים . לכל äברכה Łְְֲִִַַָָָָלõם 

:
Łבילי àכל ספרים  מאלף י õתר Łל  מחàרם Łליט "א מהאלמין  האדמõ"ר éְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָב õד
הïŁëחה, טהרת צניעäת, נ äñר, Łחיטה, Łéרäת, àŁת, מז äז õת, ôפêין, – ְְְְְְֳִִִִִִַַַַַָָָָָָהõôרה

ועõד. ְְִָמקוא õת

האדמõ"ר éבõד  אצל  àחìם , לק àל ורצäי אפŁר ועõד, ,Łõדñה הõåהר על ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהíפרים
àהתנâב äת. הéל עłõים אŁר הארץ, àכל ה ëפיצים ואצל 0548436784 àְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטלפõן:



:'  ,
צ õדקים? לא הם áמרא, ללמד Łאõמרים רàנים י Łנם  הלא õŁאלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמק Łיבים 

:  
נחס ר ת זהר אמת ", רתות אמת  "מה אמת, ה"ה ל תמ (ריט.)ח ְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

רנתב, הר "יע"המה רת י דוקא,  ד ה זהר ללמד  תנא מצה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ר דלה מנחה  לתת ולא הפסק ללא ללמ ד  וצרי ה רת, סף עד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמאיר

.גאלנ עד ְִֵֶַָה א



וה ùôת ו הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

רב מהערב להתרחק  רי עמים  172 מביא אאהזה "ק  לכל  ק רא והזה "ק  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

רגליהם  עמד ולא רב , מהערב הם זה "ק , ללמד  מעררים א מל דים ל מדים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא 

סיני  הר ספרים].על  17 הנת  [העק י ְְְְְִִִֶַַַַַָ


ההא . רב  יׂשראלערב את ּומצערים  האמ ּתּיים המחּבלים ם : ָ ֶ ֶ ַ ֵ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ֲ ִ ִ ִ ְ ַ ֲ ִ ֶ ִ ְ ָ ֵ 

åהר נ"ג:)äñôàäני âאינäן(âף רב , ערב ä איה áדõל âג âאיהé(äתäב : רב (נ"א  אêא חõבל מאן החõבל, רב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
äוחביל יłראל äחאב דבה õן חçיבא, âלילית àנין רב  ערב חàלה , ואיהי חõבל, ä איה חàלה, מלאכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמéל

ä אמר âא äבגין ליłראל, âגה ואינäן בגלäתא , ä עלייה רב אינ äן àרית, àאת ä רייהłà ה)ית יא (ëàדàר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ

.'õוג הâגה  את äְְֶַַָָָזכרנ
הïסäק מבאר א')[àאäר : ב' מ"ם,(יõנה ü"מíה Łל õôלŁ ממ ôחת Łהם  רב הערב  על רõמז áדõל âג , ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

àנים  נקראים  רב  והערב ח àלה, נקראת õ גäז äבת חàלה, מלאכי  לכל Łרא Łהäא  החõבל רב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהìקרא
ראŁים  äł נע רב הערב äêוא àריתם, אõת äחיתŁוה äוחבל àעגל י łראל àני äחטא ידם Łעל ,ãêŁְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
וזה  אõתם , ëŁצערים ðàער  ליłראל âאגõת  מביאים והם  להם, äמעŁ מïני áàלäת יłראל  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעל

הéתäב ה)Łאמר יא âאגה].(ëàדàר מõŁêן  – ה âגה" את äזכרנ" ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
הäא üäרà Łõדñ ה עתיד בתראה äבגלäתא סáיאין, äייהìמ קטיל מëצרים י łראל ä דנפק äְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבזמנא

ä איה ודא לõן, יח )לקטלא ז מתה.(Łמõת  àיאõר אŁר והâגה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
האחרõן  áàלäת וכן ,üŁח àמ éת äתë הר Łעים  הם  – הíיגים ä נהרג מëצרים, יłראל äצאçŁ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ[äבåמן
זמן  äהåŁ רב , הערב Łהם  הר Łעים éל את להר õג הäא üäרà Łõדñה עתיד הŁëיח, àיאת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹקדם

éŁתäב  וזה  יח )ה àרäר . ז, ïלõנית (Łמ õת הñלïה ותתæàל ôמäת Łאז  – מתה" çàאõר  אŁר  "והâגה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
âגה]. ìŁְִֵֶָָקראת

ּבמ ֹוׁשבֹותם א ֹור יהיה  הּקדֹוׁש ּבזֹוהר הּדב ּוקים ליׂשראל  ָ ְ ְ ֶ ְ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ְ ַרק
ãà דאôמר אõרייתא, âא היאõר " Łבאçכג)"ו ו àיłראל(מŁלי  ואôמר  ,ä ייהà לג סרחת אõר", (Łמõת"ותõרה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

כב) ãàא âאôמר אõר, âההäא ãגיäז àת היאõרה ר "ז, äאיה אõר ,ä הäליכŁô היאõרה הõêçד הàן éְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָל
כג) י àמŁõבõתם.(Łם אõר היה י łראל àני  äלכל ְְְְְִֵֵָָָָָָ

ה õôרה  וזאת אõר", "ותõרה  מ õŁêן  יאõר  ìŁקראת הñדŁõה הõôרה זה היאõר " Łבאçו" äמבאר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ[àאäר :
חז"ל éמאמר רב הערב  àעיני  מב åה  סõטה)היתה  ôסרח,(àסõף סõפרים וחכמת ה Łëיח ... àעקב õת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

נעâרת]. ôהא והאמת ,äאסëי חטא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָויראי 
àסנהדרין  יהיה (צז .)וכן הäעד  àית ,õà àא âוד àŁן õâר , אõמר , יõסי ר àי וה áליל (לזõנõת )(לזנäת )ôניא, , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וה áבלן ואנŁי(יאŁם )(יõôŁמם )יחרב, ה õíפרים(áבäל)(áליל), וחכמת ,ä יחננ ולא לעיר מעיר  äבבõיס ְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ìŁאמר, נעâרת, והאמת éלב, éפני ה õâר äפני ,äאסë י חטא ויראי נט)ôסרח, האמת(יŁעיה "ו ôהי  ְְְְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מõôŁלל". מרע  וסר ְְְִֵֵֶֶֶָָנעâרת

äקראìŁ יłראל – הõêçד  ה àן éל Łאת éלõמר , ,'õ וג היאõרה" ה õêçד הàן "éל נאמר  àיłראל  ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאבל
ה õôרה , סõדõת äהåŁ ר"ז, àגימטרçה  אõ"ר éי – äבìס ôר ìàגלה  הñד Łõה ה õôרה  õêŁמדים מתי  àְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנים

ל  äיאיר והם ה õôרה  נגלõת זה  מŁõבõתם.]והיאõרה  àכל י łראל בני  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
וראשי  והרבנים האדמורי "ם רוב  המשיח ביאת שלפני כתבו , זי"ע טוב  שם בעל תלמידי ובספרי
הקדוש  בזוהר כתבו כבר כי בעין, עין זה את ורואים  הגאולה, את שיעכבו רב  הערב מן יהיו  ישיבות
את לעורר יזהרו ישיבה וראש  רב כל לכן רב. הערב מן הם הקדוש  זוהר ללמוד רוצים שלא  אלו כי

שבת במסכת כמבואר הקדוש  זוהר ללמוד ע"ב)הציבור נ"ד וחדא(דף עזריה, בן אלעזר רבי של פרתו  :
רבי  מעשר  הוה עגלי אלפי תריסר רב אמר יהודה  רב  אמר לה  ואמרי רב אמר  והא ליה  הויא פרה 
שלא ומתוך היתה  שכינתו  של אלא היתה שלו  לא תנא ושתא, שתא כל מעדריה עזריה  בן אלעזר

וה ùôת  הòרýת ז ז₣הר ְְַַַַַָ

זהר  מג')יקני  ה לה:(ּתיקּון  סק רם "מי זי"ע, יחאי ר  מען רי אמר ְִִֵַֹ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ה ּתֹורה )והחכמה  ּפנימּיֹות ,(ז ֹוהר,  לי א וג רם כתב, מרה  ה  על מרה  ְְַַָָ ְ ִ ִ ַ ָ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

במרא רה ט  אא אין  ה ּתֹורה ...)ואמר ּפׁשט  רק ה ים ,(לֹומדים את יסק ה א  ו אי ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ ִ ַ ְ ָ ַ ָ ְְִֵֶַַַַַ

נברא א טב  , ל ואב י אי  העלין] עדן  מן תא [חים  ן , מההא נהר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמההא

העלם  את החזיר  איל , ל ונח ב ה , ועל כתב רה  תא ילמד ולא ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלם,

ה ל ת!! ואר עלם ענת וג רם , ובה  הר ,לתה ז יקני  ('ל לאה:(ּתיקּון  "אי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ ֵֶָ

להם  אבי ה לה, חכמת לימד מלים ולא ,בי ה כינה  את ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

בה  וחרב ענת, היח ".(מלחמֹות )רמים  רח  את מסקים עלם, ואבן  והרג  ְְֲִִִִֶֶֶָ ְ ֲ ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ה מדים א מרים : נתן, רי  ואבת ציקים, הא רח ת  חי ,  אי הן   הב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהרי "ח 

הגלה.ח ל :זה"ק רת לימה נה  מד  מ כר מקלים  אחת , עה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נה,מחה: אלף  מ:צער.נה אלף מאה מ:ת.רה נה  אלף  מ ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

נה.מחה : מלי ן מ:צער.רה נה מלי ן מאה מ ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

100  מד מ כר  מקלים  ת, אחד עה זה"ק י ד אמרת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזאת

הואל הר "י   ינ ר מה לנ  נתנ יפה  מנה איזה ה ט, רת  נה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹמלין

זיע"א!!! ִַָה ביא 

עליהם : יאמר היח  בא זהר מד  העי!מי  תזכ" חלק י ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

העם !". ְִַָָֻגא ת

הכינה  למען  דקתיכם  הקריב מים , לם  יד  נ יקרים , יהדים ן, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

,ננפ לפד ת לגרם  ,צרנלי רח  נחת  לעת לק להדה, יחד  אחד   נ  ונל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

אמן. ימינ מהרה  ה יח  מל ני  אר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת



:'   ,

àזäéי חלק לי ולהי õת Łõדñה למפעלכם להתק ר יכ õל אני ü אי õŁאל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמאזין
Łמים? ל Łם õêé Łעõסק הåה, הáד õל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרàים

:  


כי  כל מועד דסדר בכוליה  מתנו  חביבא ורב יוחנן ורבי חנינא ורבי רב שמו, על נקראת בה  מיחה
נתפס  מיחה ולא  ביתו  לאנשי למחות שאפשר מי כל יונתן, רבי  ומעייל יוחנן רבי חלופי זוגא האי 
אמר  כולו, העולם  כל על נתפס כולו העולם בכל עירו  אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו אנשי  על

עלמא. כולי על נתפסו גלותא ריש  דבי והני פפא רב



וה ùôת ו הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

רב מהערב להתרחק  רי עמים  172 מביא אאהזה "ק  לכל  ק רא והזה "ק  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

רגליהם  עמד ולא רב , מהערב הם זה "ק , ללמד  מעררים א מל דים ל מדים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא 

סיני  הר ספרים].על  17 הנת  [העק י ְְְְְִִִֶַַַַַָ


ההא . רב  יׂשראלערב את ּומצערים  האמ ּתּיים המחּבלים ם : ָ ֶ ֶ ַ ֵ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ֲ ִ ִ ִ ְ ַ ֲ ִ ֶ ִ ְ ָ ֵ 

åהר נ"ג:)äñôàäני âאינäן(âף רב , ערב ä איה áדõל âג âאיהé(äתäב : רב (נ"א  אêא חõבל מאן החõבל, רב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
äוחביל יłראל äחאב דבה õן חçיבא, âלילית àנין רב  ערב חàלה , ואיהי חõבל, ä איה חàלה, מלאכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמéל

ä אמר âא äבגין ליłראל, âגה ואינäן בגלäתא , ä עלייה רב אינ äן àרית, àאת ä רייהłà ה)ית יא (ëàדàר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ

.'õוג הâגה  את äְְֶַַָָָזכרנ
הïסäק מבאר א')[àאäר : ב' מ"ם,(יõנה ü"מíה Łל õôלŁ ממ ôחת Łהם  רב הערב  על רõמז áדõל âג , ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

àנים  נקראים  רב  והערב ח àלה, נקראת õ גäז äבת חàלה, מלאכי  לכל Łרא Łהäא  החõבל רב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהìקרא
ראŁים  äł נע רב הערב äêוא àריתם, אõת äחיתŁוה äוחבל àעגל י łראל àני äחטא ידם Łעל ,ãêŁְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
וזה  אõתם , ëŁצערים ðàער  ליłראל âאגõת  מביאים והם  להם, äמעŁ מïני áàלäת יłראל  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעל

הéתäב ה)Łאמר יא âאגה].(ëàדàר מõŁêן  – ה âגה" את äזכרנ" ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
הäא üäרà Łõדñ ה עתיד בתראה äבגלäתא סáיאין, äייהìמ קטיל מëצרים י łראל ä דנפק äְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבזמנא

ä איה ודא לõן, יח )לקטלא ז מתה.(Łמõת  àיאõר אŁר והâגה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
האחרõן  áàלäת וכן ,üŁח àמ éת äתë הר Łעים  הם  – הíיגים ä נהרג מëצרים, יłראל äצאçŁ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ[äבåמן
זמן  äהåŁ רב , הערב Łהם  הר Łעים éל את להר õג הäא üäרà Łõדñה עתיד הŁëיח, àיאת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹקדם

éŁתäב  וזה  יח )ה àרäר . ז, ïלõנית (Łמ õת הñלïה ותתæàל ôמäת Łאז  – מתה" çàאõר  אŁר  "והâגה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
âגה]. ìŁְִֵֶָָקראת

ּבמ ֹוׁשבֹותם א ֹור יהיה  הּקדֹוׁש ּבזֹוהר הּדב ּוקים ליׂשראל  ָ ְ ְ ֶ ְ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ְ ַרק
ãà דאôמר אõרייתא, âא היאõר " Łבאçכג)"ו ו àיłראל(מŁלי  ואôמר  ,ä ייהà לג סרחת אõר", (Łמõת"ותõרה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

כב) ãàא âאôמר אõר, âההäא ãגיäז àת היאõרה ר "ז, äאיה אõר ,ä הäליכŁô היאõרה הõêçד הàן éְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָל
כג) י àמŁõבõתם.(Łם אõר היה י łראל àני  äלכל ְְְְְִֵֵָָָָָָ

ה õôרה  וזאת אõר", "ותõרה  מ õŁêן  יאõר  ìŁקראת הñדŁõה הõôרה זה היאõר " Łבאçו" äמבאר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ[àאäר :
חז"ל éמאמר רב הערב  àעיני  מב åה  סõטה)היתה  ôסרח,(àסõף סõפרים וחכמת ה Łëיח ... àעקב õת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

נעâרת]. ôהא והאמת ,äאסëי חטא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָויראי 
àסנהדרין  יהיה (צז .)וכן הäעד  àית ,õà àא âוד àŁן õâר , אõמר , יõסי ר àי וה áליל (לזõנõת )(לזנäת )ôניא, , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וה áבלן ואנŁי(יאŁם )(יõôŁמם )יחרב, ה õíפרים(áבäל)(áליל), וחכמת ,ä יחננ ולא לעיר מעיר  äבבõיס ְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ìŁאמר, נעâרת, והאמת éלב, éפני ה õâר äפני ,äאסë י חטא ויראי נט)ôסרח, האמת(יŁעיה "ו ôהי  ְְְְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מõôŁלל". מרע  וסר ְְְִֵֵֶֶֶָָנעâרת

äקראìŁ יłראל – הõêçד  ה àן éל Łאת éלõמר , ,'õ וג היאõרה" ה õêçד הàן "éל נאמר  àיłראל  ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאבל
ה õôרה , סõדõת äהåŁ ר"ז, àגימטרçה  אõ"ר éי – äבìס ôר ìàגלה  הñד Łõה ה õôרה  õêŁמדים מתי  àְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנים

ל  äיאיר והם ה õôרה  נגלõת זה  מŁõבõתם.]והיאõרה  àכל י łראל בני  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
וראשי  והרבנים האדמורי "ם רוב  המשיח ביאת שלפני כתבו , זי"ע טוב  שם בעל תלמידי ובספרי
הקדוש  בזוהר כתבו כבר כי בעין, עין זה את ורואים  הגאולה, את שיעכבו רב  הערב מן יהיו  ישיבות
את לעורר יזהרו ישיבה וראש  רב כל לכן רב. הערב מן הם הקדוש  זוהר ללמוד רוצים שלא  אלו כי

שבת במסכת כמבואר הקדוש  זוהר ללמוד ע"ב)הציבור נ"ד וחדא(דף עזריה, בן אלעזר רבי של פרתו  :
רבי  מעשר  הוה עגלי אלפי תריסר רב אמר יהודה  רב  אמר לה  ואמרי רב אמר  והא ליה  הויא פרה 
שלא ומתוך היתה  שכינתו  של אלא היתה שלו  לא תנא ושתא, שתא כל מעדריה עזריה  בן אלעזר

וה ùôת  הòרýת ז ז₣הר ְְַַַַַָ

זהר  מג')יקני  ה לה:(ּתיקּון  סק רם "מי זי"ע, יחאי ר  מען רי אמר ְִִֵַֹ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ה ּתֹורה )והחכמה  ּפנימּיֹות ,(ז ֹוהר,  לי א וג רם כתב, מרה  ה  על מרה  ְְַַָָ ְ ִ ִ ַ ָ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

במרא רה ט  אא אין  ה ּתֹורה ...)ואמר ּפׁשט  רק ה ים ,(לֹומדים את יסק ה א  ו אי ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָ ִ ַ ְ ָ ַ ָ ְְִֵֶַַַַַ

נברא א טב  , ל ואב י אי  העלין] עדן  מן תא [חים  ן , מההא נהר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמההא

העלם  את החזיר  איל , ל ונח ב ה , ועל כתב רה  תא ילמד ולא ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלם,

ה ל ת!! ואר עלם ענת וג רם , ובה  הר ,לתה ז יקני  ('ל לאה:(ּתיקּון  "אי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ ֵֶָ

להם  אבי ה לה, חכמת לימד מלים ולא ,בי ה כינה  את ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

בה  וחרב ענת, היח ".(מלחמֹות )רמים  רח  את מסקים עלם, ואבן  והרג  ְְֲִִִִֶֶֶָ ְ ֲ ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ה מדים א מרים : נתן, רי  ואבת ציקים, הא רח ת  חי ,  אי הן   הב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהרי "ח 

הגלה.ח ל :זה"ק רת לימה נה  מד  מ כר מקלים  אחת , עה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נה,מחה: אלף  מ:צער.נה אלף מאה מ:ת.רה נה  אלף  מ ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

נה.מחה : מלי ן מ:צער.רה נה מלי ן מאה מ ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

100  מד מ כר  מקלים  ת, אחד עה זה"ק י ד אמרת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזאת

הואל הר "י   ינ ר מה לנ  נתנ יפה  מנה איזה ה ט, רת  נה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹמלין

זיע"א!!! ִַָה ביא 

עליהם : יאמר היח  בא זהר מד  העי!מי  תזכ" חלק י ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

העם !". ְִַָָֻגא ת

הכינה  למען  דקתיכם  הקריב מים , לם  יד  נ יקרים , יהדים ן, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

,ננפ לפד ת לגרם  ,צרנלי רח  נחת  לעת לק להדה, יחד  אחד   נ  ונל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

אמן. ימינ מהרה  ה יח  מל ני  אר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת



:'   ,

àזäéי חלק לי ולהי õת Łõדñה למפעלכם להתק ר יכ õל אני ü אי õŁאל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמאזין
Łמים? ל Łם õêé Łעõסק הåה, הáד õל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרàים

:  


כי  כל מועד דסדר בכוליה  מתנו  חביבא ורב יוחנן ורבי חנינא ורבי רב שמו, על נקראת בה  מיחה
נתפס  מיחה ולא  ביתו  לאנשי למחות שאפשר מי כל יונתן, רבי  ומעייל יוחנן רבי חלופי זוגא האי 
אמר  כולו, העולם  כל על נתפס כולו העולם בכל עירו  אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו אנשי  על

עלמא. כולי על נתפסו גלותא ריש  דבי והני פפא רב



וה ùôת ח הòרýת וה ùôת ְְַַַַַָז₣הר הòרýת טז₣הר ְְַַַַַָ

בס”ד



וה ùôת ח הòרýת וה ùôת ְְַַַַַָז₣הר הòרýת טז₣הר ְְַַַַַָ

 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד



וה ùôת י הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

:'  ,
çכõלים ü ואי הàת, קדת על אõתם לע õרר מהרב מבõŁñת צדקנ õçת ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻנŁים
אין àזמן מאכלים , מיני éל ל àŁת לקנ õת הéיס מן ïרäטה éŁלה כזה קŁה àְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמðב

לאכ õל ? לילדים לתת üריðŁ הëינימäם äֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָאפיל

:  
אחד ל  ללב  ל  ר ב נ א להתח ק לח ק  ר צת  החיל נת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָצר 

ועם עם  כל  מ יראל, עם  סמל האה, ל ל לב הא  נ א , נמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻואחת

,ל רק הכים  בצרה צבע , מ גל   יינינ ואת סמל י י ראל לעם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

, מ ת לנ ה מל יראל ", ני בין "יני תב מ ה א, ר דה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָבין 

אצלנ עלה  ער יתר, ת א נכד אתה  ח יב וכה יתר, זאת ניר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוכה

יתר. פע עלינ ותיע יתר ְְְִֵֵֵֶַַַָעד 

ל מאלת ל נתנין הת את המעג  ל לברכה: זכרנם  חכמינ  אמר מְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

קי "ח:) מצרים (שבת  לי  נחלה ל נ תנין הת  את המעג  ל ,למדנ ועד מ (שם ). , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

עלי ן", קל  ר" זמר זמר ת  ן רים  ואנ ," אבי יעקב נחלת  יוהאכל" ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹתב

דע. יעקב, וזה זרחה",  ל  מ מנ חה נחלה  בפל הר  זה ל ְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"נחלה

ה רכה. מק ר היא מתרכאןת י מא י א ל , ד ה זהר  תב  מ ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ביעאה ס"ג)מ מא  שמות  .(זוה "ק ְִִָָָ

הבע  ימי  ו ' ל מת רכין  ס "ג :)ת .(ח"ב ְְְְִִֵַַַָָָָ

ליים  הביעי  ם  ומה מעלה הרכה פ"ח.)ל .(ח "ב ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

יתר.  תנא בר ה ת  הת, את נכד  אנ עירוכ ה  היא ד' ר ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יר למי  גמרא  ת ב  ת, ר ת ח)ז ב .(ּברכ ֹות  ְְְְְִִִַַַָָָָָ ָ 

הת  את כדין ביל זכין , הן ה ארצת אר  .(שם )עירים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 והאמינ ת] [ל הם  קדת וק עלי   לו ני  ליראל, הק"ה להם  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר 

[ קד ת  לכבד  הצאתם  מה ל לכם  א ם [אני רע ואני  ט "ו:)י  .(ּביצה ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ ָ 

הר צה  וכל רטיו, כל אמי  ס ר  רא ן, מ לי אלי  ה יע לכם  אסר  ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה ר

. הס ר את אצלי  לברר יכל ה עה מ על זאת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמע

הית את לארן  הסרה לא היא  מאד, ח ה היתה   א י י  י ם זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהיה

 ראי . פקד  לא  והית , רי  מ זרמ לא ית הענינים  , קד ת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלכבד

מ חת מאד  הר ה  אצל רה  מ , זמ הת  את להכניס  מאד קה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה

האחרנה  הה עד  נגמרת לא  לת  ההכנ ת  י ראל, ה יחס ת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואפיל

ה ת לכניסת מיעים  ק י ולם, חס האחר נה אחרי  הה עד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹולפעמים 

הפק. על והד עצרה ְְֲִִֵַַַָָָנימה

11 לת, לה נס אפ ר אי   , דע  נח היה מה, ם ל נקרא ,עלְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

כל חפץ  ה א  עב, ביל יהו לא עה, לעת הח ה והאה ית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהילדים 

וה ùôת  הòרýת יאז₣הר ְְַַַַַָ

להתאץ החליט הא מצוה, ל ב מחה נחת  רגיעה,  דק לת להנס דְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמא

האחרנה. ה הכנ ת לסם  ה ה בר  יקרה לא  ית אצל ח תיו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹכל 

אחד לכל וחק יתית , אסיפה אר ן ,לעזרת ה ית ני ל את ס  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלם

רביעי י ם בר  ח ת ולאפת  צק  לל עצמ על ק לה הדלה הת ְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָפקיד,

קם  ימ י הילדים  ל קר , מפנ ת בר הפקידים ק ח חמי י  י ם  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻערב ,

אכל יהיה למדם לבית צא לפני  עד   ת, לכבד האכלים הכנת  עְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹויס

הילה  חצת עד הלחן להכין הית לסר  עצמ על קל מ ה לת, מבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻמ כן

חמיי . י ם  ֲִִֶל 

ל אוירה עה, ף ל אוירה הצה, אל הצה  מן הנתה ית ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהאוירה

 הי בר ה רת קר  10 עה יי  ים  והע ר  'יחד'. ל  אוירה  רה , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעה

הת. לכניסת יחד   ח וכם  הלחן על ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻֻמ כנים

מ ע קיו אר ין  הדר  מ ה ההדי אחד. לאף חבת נ ארת  לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻה ת 

הנס ת ב י לח קם  הנסת ית קדת  על עלן ב ע כל מכין  היה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהבע

מב למה  ידיד מ ה, ל ית לת על פק 10 עה  אחד  י י  י ם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹכנה,

למה  לחלה, עלנים ל להביא לה מה , הנסת בית לחל ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻעלנים 

למה  ית , הרה והרגיעת ה צץ הית לת, בר הכן לן מהד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמבחין

חצי עד  י הת  ניסת עד  קר 10 רק העה ,תעלהת את להס יר יכל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאינ

ה ן תב את רא  ל מס ר מה לת?! מכן  ער הל מה אצל אי ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹי ם,

לת הבת  הכנת י ראל את להכ יל חתיו ל את ם הרע הצר  חי,  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאי

,'וכ 'וכ עס  לידי בא עבדה ל לחץ מפעיל ,המ לסכס מנה  ,דְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹק

זאת היה לא  אצלי "החלטי  מה, מסר  חי "  אי הן  ברי  את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"ראיתי 

אמר מר  תהתלהב מרב להת על סם  לא למה למה". ראה , ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹֹוהצאה

לתמ ל, עב כל הת ר ת את קל מה בע , כל הג ן  סכם מ ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אחד ל חתת לפני  ותרם ס מ ה זיל ם ד ל  עיר היה  למה זאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻמ בד 

הר ה  ל החתה מהצאת חלק  תה עתק סכ ם  נתן הא מה, ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמילדיו 

ד לה  רכה והרתה מנים  ערת למה מה הת כ מ ה, ל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמילדיו 

להיט ית  לעזר צעיר מ יל  מד ילדיו   ח רכה  וגם נממ רכה , ביתְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.מבר י רים ר הקים  ה' בר ְְִִֵָָָָֹיד ,

מאלתם  להם  נתן  הק"ה הת את הענגים  זהר, ת ני תב י"ח וכ נ  (תק "ז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עלםל"ג :) וא ריו הה עלם  א ריו הת את לכד כה  מי  ל חלק ארי  .ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ר "ז.)ה א  ס"ד. .(ח"ב ַָ

ה ת טחה, להקעה  מקם   מח אחד  וכל היס , מן לה הרטה  רנ בדְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

פלים כפל ל חזיר הת הת את כד  מי י תר, הטחה ההקעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיא

י ראל אין להזיר דאי  מיח , ל לעקב סימן לנ  י חסרה כ הר טה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרכה,

ת  זכת אא  א)נגאלין ג, תת(ויק"ר י י ראל ממרין אלמלי  דע מ . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נגאלין  מד .(שם )הלכתן ְְְִִִִָָָָ



וה ùôת י הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

:'  ,
çכõלים ü ואי הàת, קדת על אõתם לע õרר מהרב מבõŁñת צדקנ õçת ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻנŁים
אין àזמן מאכלים , מיני éל ל àŁת לקנ õת הéיס מן ïרäטה éŁלה כזה קŁה àְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמðב

לאכ õל ? לילדים לתת üריðŁ הëינימäם äֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָאפיל

:  
אחד ל  ללב  ל  ר ב נ א להתח ק לח ק  ר צת  החיל נת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָצר 

ועם עם  כל  מ יראל, עם  סמל האה, ל ל לב הא  נ א , נמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻואחת

,ל רק הכים  בצרה צבע , מ גל   יינינ ואת סמל י י ראל לעם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

, מ ת לנ ה מל יראל ", ני בין "יני תב מ ה א, ר דה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָבין 

אצלנ עלה  ער יתר, ת א נכד אתה  ח יב וכה יתר, זאת ניר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוכה

יתר. פע עלינ ותיע יתר ְְְִֵֵֵֶַַַָעד 

ל מאלת ל נתנין הת את המעג  ל לברכה: זכרנם  חכמינ  אמר מְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

קי "ח:) מצרים (שבת  לי  נחלה ל נ תנין הת  את המעג  ל ,למדנ ועד מ (שם ). , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

עלי ן", קל  ר" זמר זמר ת  ן רים  ואנ ," אבי יעקב נחלת  יוהאכל" ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹתב

דע. יעקב, וזה זרחה",  ל  מ מנ חה נחלה  בפל הר  זה ל ְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"נחלה

ה רכה. מק ר היא מתרכאןת י מא י א ל , ד ה זהר  תב  מ ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ביעאה ס"ג)מ מא  שמות  .(זוה "ק ְִִָָָ

הבע  ימי  ו ' ל מת רכין  ס "ג :)ת .(ח"ב ְְְְִִֵַַַָָָָ

ליים  הביעי  ם  ומה מעלה הרכה פ"ח.)ל .(ח "ב ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

יתר.  תנא בר ה ת  הת, את נכד  אנ עירוכ ה  היא ד' ר ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יר למי  גמרא  ת ב  ת, ר ת ח)ז ב .(ּברכ ֹות  ְְְְְִִִַַַָָָָָ ָ 

הת  את כדין ביל זכין , הן ה ארצת אר  .(שם )עירים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 והאמינ ת] [ל הם  קדת וק עלי   לו ני  ליראל, הק"ה להם  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר 

[ קד ת  לכבד  הצאתם  מה ל לכם  א ם [אני רע ואני  ט "ו:)י  .(ּביצה ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ ָ 

הר צה  וכל רטיו, כל אמי  ס ר  רא ן, מ לי אלי  ה יע לכם  אסר  ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה ר

. הס ר את אצלי  לברר יכל ה עה מ על זאת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמע

הית את לארן  הסרה לא היא  מאד, ח ה היתה   א י י  י ם זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהיה

 ראי . פקד  לא  והית , רי  מ זרמ לא ית הענינים  , קד ת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלכבד

מ חת מאד  הר ה  אצל רה  מ , זמ הת  את להכניס  מאד קה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה

האחרנה  הה עד  נגמרת לא  לת  ההכנ ת  י ראל, ה יחס ת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואפיל

ה ת לכניסת מיעים  ק י ולם, חס האחר נה אחרי  הה עד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹולפעמים 

הפק. על והד עצרה ְְֲִִֵַַַָָָנימה

11 לת, לה נס אפ ר אי   , דע  נח היה מה, ם ל נקרא ,עלְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

כל חפץ  ה א  עב, ביל יהו לא עה, לעת הח ה והאה ית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהילדים 

וה ùôת  הòרýת יאז₣הר ְְַַַַַָ

להתאץ החליט הא מצוה, ל ב מחה נחת  רגיעה,  דק לת להנס דְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמא

האחרנה. ה הכנ ת לסם  ה ה בר  יקרה לא  ית אצל ח תיו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹכל 

אחד לכל וחק יתית , אסיפה אר ן ,לעזרת ה ית ני ל את ס  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלם

רביעי י ם בר  ח ת ולאפת  צק  לל עצמ על ק לה הדלה הת ְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָפקיד,

קם  ימ י הילדים  ל קר , מפנ ת בר הפקידים ק ח חמי י  י ם  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻערב ,

אכל יהיה למדם לבית צא לפני  עד   ת, לכבד האכלים הכנת  עְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹויס

הילה  חצת עד הלחן להכין הית לסר  עצמ על קל מ ה לת, מבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻמ כן

חמיי . י ם  ֲִִֶל 

ל אוירה עה, ף ל אוירה הצה, אל הצה  מן הנתה ית ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהאוירה

 הי בר ה רת קר  10 עה יי  ים  והע ר  'יחד'. ל  אוירה  רה , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעה

הת. לכניסת יחד   ח וכם  הלחן על ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻֻמ כנים

מ ע קיו אר ין  הדר  מ ה ההדי אחד. לאף חבת נ ארת  לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻה ת 

הנס ת ב י לח קם  הנסת ית קדת  על עלן ב ע כל מכין  היה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהבע

מב למה  ידיד מ ה, ל ית לת על פק 10 עה  אחד  י י  י ם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹכנה,

למה  לחלה, עלנים ל להביא לה מה , הנסת בית לחל ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻעלנים 

למה  ית , הרה והרגיעת ה צץ הית לת, בר הכן לן מהד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמבחין

חצי עד  י הת  ניסת עד  קר 10 רק העה ,תעלהת את להס יר יכל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאינ

ה ן תב את רא  ל מס ר מה לת?! מכן  ער הל מה אצל אי ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹי ם,

לת הבת  הכנת י ראל את להכ יל חתיו ל את ם הרע הצר  חי,  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאי

,'וכ 'וכ עס  לידי בא עבדה ל לחץ מפעיל ,המ לסכס מנה  ,דְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹק

זאת היה לא  אצלי "החלטי  מה, מסר  חי "  אי הן  ברי  את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"ראיתי 

אמר מר  תהתלהב מרב להת על סם  לא למה למה". ראה , ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹֹוהצאה

לתמ ל, עב כל הת ר ת את קל מה בע , כל הג ן  סכם מ ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אחד ל חתת לפני  ותרם ס מ ה זיל ם ד ל  עיר היה  למה זאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻמ בד 

הר ה  ל החתה מהצאת חלק  תה עתק סכ ם  נתן הא מה, ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמילדיו 

ד לה  רכה והרתה מנים  ערת למה מה הת כ מ ה, ל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמילדיו 

להיט ית  לעזר צעיר מ יל  מד ילדיו   ח רכה  וגם נממ רכה , ביתְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.מבר י רים ר הקים  ה' בר ְְִִֵָָָָֹיד ,

מאלתם  להם  נתן  הק"ה הת את הענגים  זהר, ת ני תב י"ח וכ נ  (תק "ז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עלםל"ג :) וא ריו הה עלם  א ריו הת את לכד כה  מי  ל חלק ארי  .ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ר "ז.)ה א  ס"ד. .(ח"ב ַָ

ה ת טחה, להקעה  מקם   מח אחד  וכל היס , מן לה הרטה  רנ בדְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

פלים כפל ל חזיר הת הת את כד  מי י תר, הטחה ההקעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיא

י ראל אין להזיר דאי  מיח , ל לעקב סימן לנ  י חסרה כ הר טה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרכה,

ת  זכת אא  א)נגאלין ג, תת(ויק"ר י י ראל ממרין אלמלי  דע מ . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נגאלין  מד .(שם )הלכתן ְְְִִִִָָָָ



וה ùôת יב הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

מן יפקן א ספרא  האי  , ד ה זהר תב מה  נ ויקים  רית הם  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹיעזר 

הת. זכת וגם רחמים הא לה  את נקרב  ד ה ההר זכת  רחמים , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָגלתא

צן ל נר ת לכם מראה אני  ת  ל נרת מר ם  תשי "ט )אם  ּבהעל ֹות ,(ילקּוט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ ְ ְ ַ ֲ ְ 

אמן. ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה



:'  ,
צâיקים Łרàנים  להיõת יכ õל ü אי ä לנ להס àיר יכõל  õדõבé אäלי õŁאלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאנ Łים
מדàר äמי טõב , י õם  לכבõד àחìם ä לנàñŁ ה åה, הłàר לאכ õל ôëŁר אõמרים  áְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻדõלים,
õדõ בé éן ïי על ואף למהדרין, Łéר Łהéל וכõתבים הכ Łר נ õתנים Łהרàנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעõד
מה יõדעים  לא äêהא הרàנים  מה äטרפõת, נבלõת Łëמ להי õת יכõל åŁה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאõמר 

העõלם? àכל הרàנים  לכל נ õגע  וזה י õדע? õדõבéŁְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

:  
אסרת.א. מאכלת ל  הענין  חמר דה הזהר מאמרי  עם קצת ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנתחיל

הזה"ק : ברי  נ ראים  אא.ה מני  ה א  הה עלם האדם בל  מה ל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

אסרת מאכלת מ"ב)נזהר  ּדף  ח"ג  הּקדֹוׁש לרתב..(זהר ונכנס  הד ה מרת  יצא  ְְֲֲִַַָָֹ ַ ָ ַ ְְְְְִִֵֵַַָֻ

אחרא מ"ב)ה טרא ּדף  ח"ג ה ּקדֹוׁש צררג ..(זהר  קית לא  י  לנפם  וא י להם א י ְֳִַַָָָֹ ַ ָ ַ ְְְְְְִִִֶַַָָֹ

עלם על הא ר  ד ה י מגעל, אדם מיתת לאחר  ת א ודנין לל ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹהח ים 

הא בעלם מ"א)הה ּדף  ח"ג  ה ּקדֹוׁש נפד ..(זהר וגעל אחרא  סטרא  נפ מדק ֶַַַָָָֹ ַ ָ ַ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ

עליו רה המאה ור ח , ח מ"ב)ור ּדף ח"ג ה ּקדֹוׁש רעהה..(זהר  חה ני  ה ּקדֹוׁשנעה  (זהר ְְְַַַָָָָֹֻ ַ ָ ַ ְֲֵֶַַַָָָֹ ַ ָ 

קכ"ה ) ּדף  .ח"ב ַ 

 ת ב מ נ קד ית נין מעב אסרת מאכלת ל  האביבוהעון ספר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מקלים מרערג ספר מה ר '  ותלמיד אדלר  נתן ר ' וז"ל:  רנ ד לדעת ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמה גע

הטרא ח תם  להכניע מין, פרנקפרט ה חטים  לפסל רצה אדלר נתן  ר' ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹס ר,

ל ה יג  ואלמלא  ,' וג חיה"  חר "על סד ס לים  חטים על רה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרא

החתם  ותלמיד לברח  והצר קבים רדפים  עליו העמיד הס"ם א מ יח , א  נ ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻרצ

לעלמא  דה ט ב  ם העל ירידת סד היה [וזה  רסא ת. ער  אחריו רץ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָספר 

בת  ראי  ארץ, צעד  "זע "ם " זה על ורמז קואת].מ 'ירבין ע'ביחהז'הדין , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

, ימינ נבנה לא  עדין א ר  יתנ את  החריב מי  א ר, יתר  קצת להבין ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹכדי 

ספר ראה הם ? ם  מל ם  יי  ן א לא מע ?ננעו עדין גלת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהכינה

מה " מה  וזה "רית נה ], מאת ד' לפני  [נדס  האחרן ף סח ל ה דה על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אר יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקתם איתרע ועכו : קד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלן

קלקלים ה נמצא וכא ר . ננעו עדין גלת והכינה , ימינ נבנה לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעדין

חיטת בפרט .'וכ מ הרע , היריעה  קצר  י הפר  על להעלת  אין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא ר

וה ùôת  הòרýת יגז₣הר ְְַַַַַָ

הר ה  לחט להם   מחמת לקלקל לפע הבר קרב  צמר מחמת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהבים 

טרפת נבלת אכילין לואי  וקר ב  לחט, ממהרים  , ל מדקקים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאינם

ממים ם  מה גברין בר מה  ולמר בר ממה היה מי  נתרר... ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאר

 לנ י ן מי לאמר בריהם את  חטים ידם  אב תיהם  מנהג ואי הה בר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹויקל 

על ליה י ראל ל  נאיהם  בנתח  חטו א א  טחו קרי  ואל ר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאכל

נע ה  אם   ואנחנ ואינם ,  חטא תינואב נחירה ר  הינ אוה ר לאכל  ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

 לנ ואי  הין מ ם  לנ ואי  ולם , חס עונם  נלדים להי ת טבים  לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמע יהם 

ה  עד עלינ עבר  מה לס ר לה יד יכל מי  לד ר , ה  לנ ואין  הכחה : ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמ ם 

כן  מ ג מה, ס ין לעצמם   חט ידע ולא  רעת, ה  החטים  לנ רמְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

להית מכרח אתם ,  לי רח "ל ה לה הא ל ל  טרפה נבלה כלל מיתתם  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻיהיה

דל. אריכת עיי "ש ,'וכ כלב ְְְְֲִֶֶַָָֻמגלל

רח "ל , יהדים מיליאן  וחצי  ג '  לער הת מן יצא ל ר  ידי  על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויד ע 

בשו"ת  ח ים"מבאר  ז ')"ברי  סימן ח"א  טמטם(יו"ד  אסרת מאכל ת  עברה אין , ְְִִִֵַַָֹ ָ ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

ארץ קהת ה הת מן  יצא זה ידי  על  ראינ הר ים   תינ נ בעו הראלי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהב

עת עליהם   וגבר הים, הבי"ם ידי על טרפת נבלת   מונת אכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלע"ז 

ההל מן  אבד עד  אׁש)זרת להבֹות הח ֹוצבים  ּדבריו  .(עיי"ש ְְִֶֶֶַַָָָ ָ ָ ַ ְ ִ ַ ֲ ֵ 

אפרים"ב  מחנה  זצ"ל)"דגל  מהרמּב"ם  מכּתב עקב תח ת(ּפרׁשת  פר  אי אלף בעים , ְְֲִֵֶֶֶַַָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ַ ְְְִִִִִֶֶֶַָ

מל עליהם  בא מהת צא עד אסר ת  מאכלת  מונת אכל גלל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתים 

רח "ל. ם  את ְֶַָָֻוהרג 

ספר תב  אסר ת . מאכלת הא כל על ה בר ח ט הענ ציקים וידע אר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

י "ט ) היה (ּפרק ולא  הה עלם  מאכלים  מדקק היה א מי י  ע :קד לן וזה , ֶ ֶ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ז"ל. מחכמינ אא רה מפר אר   אינ ואפ להר, אר  ין להבחין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנזהר 

רזל ל  רביט טנ על מה הבר  חט על הממה א  תמ אחר   ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻענ

,ת א מים ניו על תא מהכין  ואז  ר נא, וי צא נבקעת רס עד ,ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוא

, מדכוותי הה  הה מ ין ילנ וי  מרני ה' הצאת, מה לע  ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואמרים

.נל אן עד  חמ ר, ען הא  חלב ר א ר ְְְְִִֶַָָָָָָָָבפרט 

האלקי  הרה"ק ם  מעי  דר ה אמרי  מעלזאכבר רקח אהרן  זי "ע ,רי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

חטים  הי אסרת מאכלת אכל ידי  על א ימ"ש הרמני הרע ל  ח ל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹי 

הינים חיזה א מ ני  מ ה נגד  מ ה והיה  הרמני , עמלק  נלד  מ ה ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקים

 כח היה זה ידי  ועל עמלק ל ר הא בר  העל ל החרב את החיז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹדבעי,

רח "ל. יהדים  מילי ני ְְְִִִֵֹל חט 

קראקא עיר טרפת  נבלת נים  ערת יהדים אלפי ער ת ילהכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן 

על עמת"היה המק ל"מגה דה יראהאן נטע נתן אב רי  זצוק"ל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

בה. להעלי  דל ן נתן עמת" "מגה על  ד ה והרב קראקא, ין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻית

בילכם ,ב . עצה לי  י ה ה, המה ה ר  לאכל ל ר ל א מר ד ל  ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻרב

הה, הר לאכל ר ל אמר הרב ין ח זה  סנ והד נים  הר ה לפני תבנְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
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מן יפקן א ספרא  האי  , ד ה זהר תב מה  נ ויקים  רית הם  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹיעזר 

הת. זכת וגם רחמים הא לה  את נקרב  ד ה ההר זכת  רחמים , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָגלתא

צן ל נר ת לכם מראה אני  ת  ל נרת מר ם  תשי "ט )אם  ּבהעל ֹות ,(ילקּוט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ ְ ְ ַ ֲ ְ 

אמן. ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה



:'  ,
צâיקים Łרàנים  להיõת יכ õל ü אי ä לנ להס àיר יכõל  õדõבé אäלי õŁאלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאנ Łים
מדàר äמי טõב , י õם  לכבõד àחìם ä לנàñŁ ה åה, הłàר לאכ õל ôëŁר אõמרים  áְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻדõלים,
õדõ בé éן ïי על ואף למהדרין, Łéר Łהéל וכõתבים הכ Łר נ õתנים Łהרàנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעõד
מה יõדעים  לא äêהא הרàנים  מה äטרפõת, נבלõת Łëמ להי õת יכõל åŁה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאõמר 

העõלם? àכל הרàנים  לכל נ õגע  וזה י õדע? õדõבéŁְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

:  
אסרת.א. מאכלת ל  הענין  חמר דה הזהר מאמרי  עם קצת ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנתחיל

הזה"ק : ברי  נ ראים  אא.ה מני  ה א  הה עלם האדם בל  מה ל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

אסרת מאכלת מ"ב)נזהר  ּדף  ח"ג  הּקדֹוׁש לרתב..(זהר ונכנס  הד ה מרת  יצא  ְְֲֲִַַָָֹ ַ ָ ַ ְְְְְִִֵֵַַָֻ

אחרא מ"ב)ה טרא ּדף  ח"ג ה ּקדֹוׁש צררג ..(זהר  קית לא  י  לנפם  וא י להם א י ְֳִַַָָָֹ ַ ָ ַ ְְְְְְִִִֶַַָָֹ

עלם על הא ר  ד ה י מגעל, אדם מיתת לאחר  ת א ודנין לל ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹהח ים 

הא בעלם מ"א)הה ּדף  ח"ג  ה ּקדֹוׁש נפד ..(זהר וגעל אחרא  סטרא  נפ מדק ֶַַַָָָֹ ַ ָ ַ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ

עליו רה המאה ור ח , ח מ"ב)ור ּדף ח"ג ה ּקדֹוׁש רעהה..(זהר  חה ני  ה ּקדֹוׁשנעה  (זהר ְְְַַַָָָָֹֻ ַ ָ ַ ְֲֵֶַַַָָָֹ ַ ָ 

קכ"ה ) ּדף  .ח"ב ַ 

 ת ב מ נ קד ית נין מעב אסרת מאכלת ל  האביבוהעון ספר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מקלים מרערג ספר מה ר '  ותלמיד אדלר  נתן ר ' וז"ל:  רנ ד לדעת ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמה גע

הטרא ח תם  להכניע מין, פרנקפרט ה חטים  לפסל רצה אדלר נתן  ר' ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹס ר,

ל ה יג  ואלמלא  ,' וג חיה"  חר "על סד ס לים  חטים על רה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרא

החתם  ותלמיד לברח  והצר קבים רדפים  עליו העמיד הס"ם א מ יח , א  נ ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻרצ

לעלמא  דה ט ב  ם העל ירידת סד היה [וזה  רסא ת. ער  אחריו רץ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָספר 

בת  ראי  ארץ, צעד  "זע "ם " זה על ורמז קואת].מ 'ירבין ע'ביחהז'הדין , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

, ימינ נבנה לא  עדין א ר  יתנ את  החריב מי  א ר, יתר  קצת להבין ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹכדי 

ספר ראה הם ? ם  מל ם  יי  ן א לא מע ?ננעו עדין גלת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהכינה

מה " מה  וזה "רית נה ], מאת ד' לפני  [נדס  האחרן ף סח ל ה דה על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אר יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקתם איתרע ועכו : קד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלן

קלקלים ה נמצא וכא ר . ננעו עדין גלת והכינה , ימינ נבנה לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעדין

חיטת בפרט .'וכ מ הרע , היריעה  קצר  י הפר  על להעלת  אין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא ר

וה ùôת  הòרýת יגז₣הר ְְַַַַַָ

הר ה  לחט להם   מחמת לקלקל לפע הבר קרב  צמר מחמת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהבים 

טרפת נבלת אכילין לואי  וקר ב  לחט, ממהרים  , ל מדקקים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאינם

ממים ם  מה גברין בר מה  ולמר בר ממה היה מי  נתרר... ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאר

 לנ י ן מי לאמר בריהם את  חטים ידם  אב תיהם  מנהג ואי הה בר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹויקל 

על ליה י ראל ל  נאיהם  בנתח  חטו א א  טחו קרי  ואל ר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאכל

נע ה  אם   ואנחנ ואינם ,  חטא תינואב נחירה ר  הינ אוה ר לאכל  ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

 לנ ואי  הין מ ם  לנ ואי  ולם , חס עונם  נלדים להי ת טבים  לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמע יהם 

ה  עד עלינ עבר  מה לס ר לה יד יכל מי  לד ר , ה  לנ ואין  הכחה : ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמ ם 

כן  מ ג מה, ס ין לעצמם   חט ידע ולא  רעת, ה  החטים  לנ רמְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

להית מכרח אתם ,  לי רח "ל ה לה הא ל ל  טרפה נבלה כלל מיתתם  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻיהיה

דל. אריכת עיי "ש ,'וכ כלב ְְְְֲִֶֶַָָֻמגלל

רח "ל , יהדים מיליאן  וחצי  ג '  לער הת מן יצא ל ר  ידי  על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויד ע 

בשו"ת  ח ים"מבאר  ז ')"ברי  סימן ח"א  טמטם(יו"ד  אסרת מאכל ת  עברה אין , ְְִִִֵַַָֹ ָ ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

ארץ קהת ה הת מן  יצא זה ידי  על  ראינ הר ים   תינ נ בעו הראלי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהב

עת עליהם   וגבר הים, הבי"ם ידי על טרפת נבלת   מונת אכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלע"ז 

ההל מן  אבד עד  אׁש)זרת להבֹות הח ֹוצבים  ּדבריו  .(עיי"ש ְְִֶֶֶַַָָָ ָ ָ ַ ְ ִ ַ ֲ ֵ 

אפרים"ב  מחנה  זצ"ל)"דגל  מהרמּב"ם  מכּתב עקב תח ת(ּפרׁשת  פר  אי אלף בעים , ְְֲִֵֶֶֶַַָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ַ ְְְִִִִִֶֶֶַָ

מל עליהם  בא מהת צא עד אסר ת  מאכלת  מונת אכל גלל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתים 

רח "ל. ם  את ְֶַָָֻוהרג 

ספר תב  אסר ת . מאכלת הא כל על ה בר ח ט הענ ציקים וידע אר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

י "ט ) היה (ּפרק ולא  הה עלם  מאכלים  מדקק היה א מי י  ע :קד לן וזה , ֶ ֶ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ז"ל. מחכמינ אא רה מפר אר   אינ ואפ להר, אר  ין להבחין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנזהר 

רזל ל  רביט טנ על מה הבר  חט על הממה א  תמ אחר   ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻענ

,ת א מים ניו על תא מהכין  ואז  ר נא, וי צא נבקעת רס עד ,ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוא

, מדכוותי הה  הה מ ין ילנ וי  מרני ה' הצאת, מה לע  ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואמרים

.נל אן עד  חמ ר, ען הא  חלב ר א ר ְְְְִִֶַָָָָָָָָבפרט 

האלקי  הרה"ק ם  מעי  דר ה אמרי  מעלזאכבר רקח אהרן  זי "ע ,רי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

חטים  הי אסרת מאכלת אכל ידי  על א ימ"ש הרמני הרע ל  ח ל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹי 

הינים חיזה א מ ני  מ ה נגד  מ ה והיה  הרמני , עמלק  נלד  מ ה ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקים

 כח היה זה ידי  ועל עמלק ל ר הא בר  העל ל החרב את החיז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹדבעי,

רח "ל. יהדים  מילי ני ְְְִִִֵֹל חט 

קראקא עיר טרפת  נבלת נים  ערת יהדים אלפי ער ת ילהכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן 

על עמת"היה המק ל"מגה דה יראהאן נטע נתן אב רי  זצוק"ל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

בה. להעלי  דל ן נתן עמת" "מגה על  ד ה והרב קראקא, ין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻית

בילכם ,ב . עצה לי  י ה ה, המה ה ר  לאכל ל ר ל א מר ד ל  ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻרב

הה, הר לאכל ר ל אמר הרב ין ח זה  סנ והד נים  הר ה לפני תבנְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ



וה ùôת יד הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

ויח ם ,  לרב הה הח זה את ח  אחד  לכל דאי  אמת הכיר, לרב ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹוגם 

מא לא הא אז לח ם, יסים ן  הא ואם לחם, יסים הא אם  הד ונראה מין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

ואם אב  לכל נגע  הה  הח זה באמת מ עים, לבית יר  להנס צרי א ה א , רְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

על יח ם הכיר הרב בלי  לנכיהם,  א לילדיהם לאכל תנים וסבא ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָסא 

ל ם !!! עליו לסמ אפר אי  כזה ְְְְִִֶֶָָָָָֹניר

החזה: את לכם ְְֶֶֶֶַָָואקרא



100 # בולעטי
הרת  ועד 

äדריŁה , חקירה  àרäר, Łל  àאמצעים ה Łéרäת מ ðב  לתäñן  Łâמק ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻארäáן 
וה ðעה . ה õדעה  ְְֲִַַָָָָהתיעצ äת,

תשנ "ה Łבט  Łְֶָֹחד

וה ùôת  הòרýת טוז₣הר ְְַַַַַָ

שליט "א הּמכׁשיר  להרב ּבׂשר האכל הּקֹונה ּבין   ִ ְ ַ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ֶֹ ָ ֶ ַ ֵ ֶח ֹוזה 

ְְֵקּונטרס
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הõñנטרס ôְְֶֶַֹכן

עצה לתת בּ מּט רה מדּפ ס זה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְקוּ נטרס 
ּכ ׁש ר וּ ת אדת יהוּ די בּ ית לכל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנכנה 
הצּ ר ת למנע  וגם וּ ׁש תיּ ה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאכילה
מאכלים אכילת עקב המים מן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהבּ את

ּכ ׁש רים. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם 


יהדת מרת  לה טר הרה  מ ְְִִִִֵֵַָָָָעצה

ה תרת א . הרת גלל פה  ח לער העת  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹה יע
ל"ע.  לי  מ ְְְִוהלכ ת

עליוב. ,אנת ותחת פנ חת לבטח ה ב זה ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָא
.בינכ פר  ימע וכל האמת לע נ ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלדעת

עניג. עליו  לסמ אפר רב ל תאחרי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמהי
ְַַהרת.

ה כ יר.ד . רב ע ְִִֶַַַח זה 

נפ .ה. מר ת מר ,נ ל יו ְְִִֵֵַָמר
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וה ùôת יד הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

ויח ם ,  לרב הה הח זה את ח  אחד  לכל דאי  אמת הכיר, לרב ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹוגם 

מא לא הא אז לח ם, יסים ן  הא ואם לחם, יסים הא אם  הד ונראה מין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

ואם אב  לכל נגע  הה  הח זה באמת מ עים, לבית יר  להנס צרי א ה א , רְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

על יח ם הכיר הרב בלי  לנכיהם,  א לילדיהם לאכל תנים וסבא ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָסא 

ל ם !!! עליו לסמ אפר אי  כזה ְְְְִִֶֶָָָָָֹניר

החזה: את לכם ְְֶֶֶֶַָָואקרא
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וה ùôת טז  הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

ּבמאכל ֹות הינן ה ּילד ׁשל והּנׁשמה לּגּוף ׁשהּנזק ערּוך ּבׁשּולחן ה ּמק ֹורֹות יבאר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבֹו
אסּור ֹות

המפרסמים. והסקים הרנים ל הן  את אן  מעיקים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאנ

א. ערמבא ס "א)לחן  שמ"ג  סי' חיים  א (אֹורח נבלה אכל קטן  ילד  ר אים  ְְַָָָֻ ַ ִ ְְִֵֵֶֶֶָָָ

מח ייב ן האא ,ל להפריע מח ייב אינ ין  ית למרת אחרים  מצותאיסרים  (ּבגלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ ְ ַ ִ ְ ַ 

אינ חינ ּוך )  אי עצמ את עה האא  [ואם  אריתא, איס ר  מ ולמנ ע  לנז ף ִ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

את להזמין למח ת חייב ין " ה"ית אז בר, ללד  א מר  ואינ י דע,  ואינ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָר אה

לנזף האא מחייב  אז ם  ר נן, איסר  מר ואם  , על  להזהיר ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאא 

את להזמין  מח ייב הין  ית אין ילד נזף  אינ הא א  אם זה ענין זאת כל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,

 להתרת ער ּוך )האב הׁשּולחן ].(מפרׁשי ְְְַָָ ָ ְ ֵ ַ ְ ָ ָ 

האאב. אבל , עצמ האי ר  אכל  את לקח  הטן ה לד  מר  זאת ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

רנן אי ר רק שמדר אפיל אז אס רת, מאכלת לאכל ללד  נתן  עצמְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

תכׁשילּו ׁשּלא ּתאכל ּום לא ּדֹורׁשים  והם ּובדם , ּבׁשרצים  מדּבר ה ּכת ּוב תאכלּום" "לא ה ּפּסּוק: מן  זאת לֹומדים   ִ ְ ַֹ ֶ ְֹֹ ִ ְ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ַ ְ ָ ַ ְֹֹ ָ ַ ִֹ ִ ְ ִ ָ ֲ ַ(החכמים

ׁשּילדים הּקטּנים" על ּגד ֹולים "להזהיר ואמרּת" "אמֹור ּכהנים טּומאת אצל ּגם  ּכתּוב ּכן  ּכמֹו אס ּור ֹות , ּבמאכלֹות  הילדים   ִ ָ ְ ֶ ִ ַ ְ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ֱ ִ ֲֹ ַ ְ ֶ ֵ ַ ָ ֵ ְ ֲ ָ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ֶאת

להיטמא ֹות ) להם אס ּור  ּגם  ׁשם )קטּנים החּיים  וכף ּתֹורה  ּובדעת  ּבאחרֹונים שמ"ג  ּבספר ּבאריכ ּות  ּבזה  .(ע' ְ ַ ִ ַ ָ ָ ֶ ְ ִ ַ ְ ָ ֶ ַ ֲ ִ ְ ֵ ֶ ַ ַ ֲ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ַ ַ ִ ָ 

ז ')תברמ"אה ג. סעי ' פ"א סימן  ּדעה  ר (ּביֹורה ההלכה י  על מצרית  ל (לתתחלב ְֵַָָ ֶ ֵ ָ ִ ָ ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ ֵ 

אם" לילדיםלּילד)5חלב  ני א זאת כל אבל יהד ה, מאם  חלב לתת מ דק ָ ָ ֵ ַ ָ ֶ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹ

מ" אם לת ילדחלב מח יר  הב, את מטמטם גה  ל חלב  י  ג יה, ל  " ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

רעים . ְִִִָטבעים

קי "ד )ז "לריטב"אוה ר"אה ד. אצל(יבמֹות ואכזר ת רע טבע רם  הבר  תבים  ְְְְִַָָָָ ָ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ורחמנים . ינים  ל ה הדת הת  את מאדים  והם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהלד

ה  ם  תב עד  "רמ"אה. התנת יהד ה  אה אם ם  לאכלחלב  ל אסר " ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הפרים אמרים אס ר ת, וט"ז )מאכלת חס(ש "ך סנה האה אפיל  ט ְְְְֲֲִִַַָָ ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

להניק  אז ל אסר זאת  כל ,נפ יקח  גלל  איסר  לאכל חייבת  היא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולם 

ללד. מיק זה אסר ת  מאכלת אכלת האה אפיל י  הלד , ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ה ו. ם תב  סקיםרמ"אעד  אנ ּבסעיףמר ת לעיל ראה  שמ"ג, סימן  חיים (ּבאֹורח ְְְִֵֶֶַַָָָָ ַ ַ ִ ִ ָ ְ ֵ ְ ֵ ְ ֶ ִ 

עצמ א') את  עה  והא א ר נן, איסר רק הא איסר   מעצמ אכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהלד

ז  אב, לנזף חייב ין הית אין ראה , אינאחרים איסרים   א "להלכה", רק  ה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הין הית אב, למחת ין  הית  חייב אסרת מאכלת ת  חילל ענין מְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

דר למרת וזאת האסרת, האכל ת  את לאכל מהלד  למנ ע כח  ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻחייב

ה  תב   עתיד ללד  י יק אס רת מאכלת י  לבד, רנן חד איסר רי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ייצא הא יהיה והף רע, טבע עם  יהיה  הא רם אסר ת מאכלת י   ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָם 

רעה. ְְַָָלתרת

ה ז. ם  תב חד ,עד נזהריםרי להי ת יכלים  ואינ מאחר  ננדאב" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ור ב  הת, את ועזבים  רה מן י רדים  הילדים רב מע הסיה ז ,א ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָענינים 
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הפכים לם ,הילדים  מים  יראת להם  ואין הר , ל נים עת עלי  להי ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

י תר ד ל  לנ מי  ,'וכ זאת  לק ל יכלים  אינם הם מ סר, להם אמרים  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואפיל

רעה )מ"אחר" לתר ּבּות  יצא  ימיו  ּׁשּבסֹוף  מאיר, רּבי האל ֹוקי ה ּתּנא  ׁשל הרּבי הּתּנאים , מן  הסי ה (אחד  ֵֶַַ ָ ִ ַ ַ ָ ִ ָ ַ ִ ֶ ַ ַ ָ ָ ֱ ִ ַ ִ ֵ ִ ֶ ְ ָ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְִַָ

ית ליד  אחת עם  עברה היא מערת היתה   א  היה הר   מדר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻלירידת

כל הת ט ה ה והריח  זרה, העבדה  ל וריח  עם  התאהבה  והיא זרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעבדה

תנים מה זהירים  להית חייבים לכן ה ר , דר רד  רם  א ר וזה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָפה,

ה  לן אן עד לאכ ל", ה ט ים חד לילדים  א ֹותרי ׁשם מהחיד"א ּברכה  ּבמחזיק ּכן  גם (ועיין  ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָ ַ ֵ ַ ֵ ְ ַ ֲ ִ ְ ָ ָ ֵ ַ ִ ָ ָ 

נ"ג) ואֹות  .י"ד ְ 

הפר ח. ל הח ר על  דה והיק יכר"האן ספר"ני "אגראתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

קכ "ו )דרקא" היק(אֹות  ל מבמרימנ מענדעלע היאר' על ירץ זי"ע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ולמדים ל'חדר' הלכים הם עדין  קטים  הם  ילדים הר ה ראים  אנ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהד לה,

 אי מתנהגים  רא , מי יהא אמן  וענים  כוונה, מת לים  ר ה, התלהבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָם 

רע ת , מת עלי  להי ת הפכים  הם  דלים כהם  י תר , הבים הילדים   ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהי

זה  הרי ערם , את מחליפים הם מע קרה, זה מהיכן להת ל, ללד  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמפסיקים

קט ים ילדים   הי קיימ והצות הרה לימד זכת ההיפך להית היה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָצרי

הנה, הצוה את ררת אחת צוה  הלל פי י תר, ד לים  הי להם  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיעמד 

ההיפך. דק הא רה מה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַבינתיים

הרי ט.  על מענדעלע מ יב קט ים ,רי הילדים   הי היא הסי ה  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אחרים ואצל ר ,  אינ כסף נ אכל זל, ל אכל  א תם  יטמ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹהריהם

 הילדים , את זאת והאכיל ר אינ אכל  קנ  א ר, לכארה היה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהסף

עם רעת מ ת  נברא זה ידי  ועל רים, אינם  מאכלים דל ברם  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהף

הרעים  הברים  לכל יׁשמרּנּו)אות בריו.(ה ' אן עד  , ְְֲִִִַַָָָָ ְ ְ ֵ ְְַָָָ

ה י . ם תב  יםהח ׁשמיני)הדאר ּפר ׁשת  מאכלת(ּבסֹוף  אכלים א ל  , ְִֵַַַַָָָ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ְֲִֵֶֶַָָ

עי המרא וונת וז רץ, לחתיכת עצמם  הפכים  הם רמ ים  קצים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאס רים,

ה פכים הם  רצים א כלים  הם כ י  קצים, וילדיהם רצים הינם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהארצים 

ה רצים . ילדי  הם  והילדים ל רצים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָעצמם 

ה יא. מסיים   החים ועל  אר זה  ל  , דאבלה מזיד, רצים  א כלים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להית פה ה א  רק לרץ  עצמ מ פה את פה לא גג, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאכלים 

ה ם מי חד איסר , אכל הא  לל י דע אינ הא אפיל וזאת ואטם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹטמא

נקי היה אחד  בר  ואין מעט יחד, כם הארצת כל   ח ס ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהאויר

וימר. הר  אמת נפ את למ ר ר צה מי ל ולכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמלעים ,

לי "יב. הי ן  ד ק "ואני  תב: הד ה כ "ב)רה "ואנ י(ׁשמֹות  המילים על . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ ְְִִֵַַַ

א ם הרי  טרפת מנבילת פרים קדים א ם  "אם ר "י : א מר לי " הין דְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַק

 יהי היהדים  א מר, הא ר  ד ה : הא  הט י ", אינכם  לאו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי ,

נבילת  יאכל כהם י , יהי הם אז טרפת, נבילת יאכל לא  הם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָֹֹֹקד ים ,
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ּבמאכל ֹות הינן ה ּילד ׁשל והּנׁשמה לּגּוף ׁשהּנזק ערּוך ּבׁשּולחן ה ּמק ֹורֹות יבאר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבֹו
אסּור ֹות

המפרסמים. והסקים הרנים ל הן  את אן  מעיקים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאנ

א. ערמבא ס "א)לחן  שמ"ג  סי' חיים  א (אֹורח נבלה אכל קטן  ילד  ר אים  ְְַָָָֻ ַ ִ ְְִֵֵֶֶֶָָָ

מח ייב ן האא ,ל להפריע מח ייב אינ ין  ית למרת אחרים  מצותאיסרים  (ּבגלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ ְ ַ ִ ְ ַ 

אינ חינ ּוך )  אי עצמ את עה האא  [ואם  אריתא, איס ר  מ ולמנ ע  לנז ף ִ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

את להזמין למח ת חייב ין " ה"ית אז בר, ללד  א מר  ואינ י דע,  ואינ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָר אה

לנזף האא מחייב  אז ם  ר נן, איסר  מר ואם  , על  להזהיר ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאא 

את להזמין  מח ייב הין  ית אין ילד נזף  אינ הא א  אם זה ענין זאת כל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,

 להתרת ער ּוך )האב הׁשּולחן ].(מפרׁשי ְְְַָָ ָ ְ ֵ ַ ְ ָ ָ 

האאב. אבל , עצמ האי ר  אכל  את לקח  הטן ה לד  מר  זאת ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

רנן אי ר רק שמדר אפיל אז אס רת, מאכלת לאכל ללד  נתן  עצמְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

תכׁשילּו ׁשּלא ּתאכל ּום לא ּדֹורׁשים  והם ּובדם , ּבׁשרצים  מדּבר ה ּכת ּוב תאכלּום" "לא ה ּפּסּוק: מן  זאת לֹומדים   ִ ְ ַֹ ֶ ְֹֹ ִ ְ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ַ ְ ָ ַ ְֹֹ ָ ַ ִֹ ִ ְ ִ ָ ֲ ַ(החכמים

ׁשּילדים הּקטּנים" על ּגד ֹולים "להזהיר ואמרּת" "אמֹור ּכהנים טּומאת אצל ּגם  ּכתּוב ּכן  ּכמֹו אס ּור ֹות , ּבמאכלֹות  הילדים   ִ ָ ְ ֶ ִ ַ ְ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ֱ ִ ֲֹ ַ ְ ֶ ֵ ַ ָ ֵ ְ ֲ ָ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ֶאת

להיטמא ֹות ) להם אס ּור  ּגם  ׁשם )קטּנים החּיים  וכף ּתֹורה  ּובדעת  ּבאחרֹונים שמ"ג  ּבספר ּבאריכ ּות  ּבזה  .(ע' ְ ַ ִ ַ ָ ָ ֶ ְ ִ ַ ְ ָ ֶ ַ ֲ ִ ְ ֵ ֶ ַ ַ ֲ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ַ ַ ִ ָ 

ז ')תברמ"אה ג. סעי ' פ"א סימן  ּדעה  ר (ּביֹורה ההלכה י  על מצרית  ל (לתתחלב ְֵַָָ ֶ ֵ ָ ִ ָ ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ ֵ 

אם" לילדיםלּילד)5חלב  ני א זאת כל אבל יהד ה, מאם  חלב לתת מ דק ָ ָ ֵ ַ ָ ֶ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹ

מ" אם לת ילדחלב מח יר  הב, את מטמטם גה  ל חלב  י  ג יה, ל  " ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

רעים . ְִִִָטבעים

קי "ד )ז "לריטב"אוה ר"אה ד. אצל(יבמֹות ואכזר ת רע טבע רם  הבר  תבים  ְְְְִַָָָָ ָ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ורחמנים . ינים  ל ה הדת הת  את מאדים  והם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהלד

ה  ם  תב עד  "רמ"אה. התנת יהד ה  אה אם ם  לאכלחלב  ל אסר " ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הפרים אמרים אס ר ת, וט"ז )מאכלת חס(ש "ך סנה האה אפיל  ט ְְְְֲֲִִַַָָ ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

להניק  אז ל אסר זאת  כל ,נפ יקח  גלל  איסר  לאכל חייבת  היא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולם 

ללד. מיק זה אסר ת  מאכלת אכלת האה אפיל י  הלד , ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ה ו. ם תב  סקיםרמ"אעד  אנ ּבסעיףמר ת לעיל ראה  שמ"ג, סימן  חיים (ּבאֹורח ְְְִֵֶֶַַָָָָ ַ ַ ִ ִ ָ ְ ֵ ְ ֵ ְ ֶ ִ 

עצמ א') את  עה  והא א ר נן, איסר רק הא איסר   מעצמ אכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהלד

ז  אב, לנזף חייב ין הית אין ראה , אינאחרים איסרים   א "להלכה", רק  ה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הין הית אב, למחת ין  הית  חייב אסרת מאכלת ת  חילל ענין מְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

דר למרת וזאת האסרת, האכל ת  את לאכל מהלד  למנ ע כח  ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻחייב

ה  תב   עתיד ללד  י יק אס רת מאכלת י  לבד, רנן חד איסר רי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ייצא הא יהיה והף רע, טבע עם  יהיה  הא רם אסר ת מאכלת י   ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָם 

רעה. ְְַָָלתרת

ה ז. ם  תב חד ,עד נזהריםרי להי ת יכלים  ואינ מאחר  ננדאב" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ור ב  הת, את ועזבים  רה מן י רדים  הילדים רב מע הסיה ז ,א ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָענינים 
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הפכים לם ,הילדים  מים  יראת להם  ואין הר , ל נים עת עלי  להי ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

י תר ד ל  לנ מי  ,'וכ זאת  לק ל יכלים  אינם הם מ סר, להם אמרים  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואפיל

רעה )מ"אחר" לתר ּבּות  יצא  ימיו  ּׁשּבסֹוף  מאיר, רּבי האל ֹוקי ה ּתּנא  ׁשל הרּבי הּתּנאים , מן  הסי ה (אחד  ֵֶַַ ָ ִ ַ ַ ָ ִ ָ ַ ִ ֶ ַ ַ ָ ָ ֱ ִ ַ ִ ֵ ִ ֶ ְ ָ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְִַָ

ית ליד  אחת עם  עברה היא מערת היתה   א  היה הר   מדר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻלירידת

כל הת ט ה ה והריח  זרה, העבדה  ל וריח  עם  התאהבה  והיא זרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעבדה

תנים מה זהירים  להית חייבים לכן ה ר , דר רד  רם  א ר וזה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָפה,

ה  לן אן עד לאכ ל", ה ט ים חד לילדים  א ֹותרי ׁשם מהחיד"א ּברכה  ּבמחזיק ּכן  גם (ועיין  ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָ ַ ֵ ַ ֵ ְ ַ ֲ ִ ְ ָ ָ ֵ ַ ִ ָ ָ 

נ"ג) ואֹות  .י"ד ְ 

הפר ח. ל הח ר על  דה והיק יכר"האן ספר"ני "אגראתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

קכ "ו )דרקא" היק(אֹות  ל מבמרימנ מענדעלע היאר' על ירץ זי"ע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ולמדים ל'חדר' הלכים הם עדין  קטים  הם  ילדים הר ה ראים  אנ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהד לה,

 אי מתנהגים  רא , מי יהא אמן  וענים  כוונה, מת לים  ר ה, התלהבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָם 

רע ת , מת עלי  להי ת הפכים  הם  דלים כהם  י תר , הבים הילדים   ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהי

זה  הרי ערם , את מחליפים הם מע קרה, זה מהיכן להת ל, ללד  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמפסיקים

קט ים ילדים   הי קיימ והצות הרה לימד זכת ההיפך להית היה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָצרי

הנה, הצוה את ררת אחת צוה  הלל פי י תר, ד לים  הי להם  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיעמד 

ההיפך. דק הא רה מה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַבינתיים

הרי ט.  על מענדעלע מ יב קט ים ,רי הילדים   הי היא הסי ה  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אחרים ואצל ר ,  אינ כסף נ אכל זל, ל אכל  א תם  יטמ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹהריהם

 הילדים , את זאת והאכיל ר אינ אכל  קנ  א ר, לכארה היה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהסף

עם רעת מ ת  נברא זה ידי  ועל רים, אינם  מאכלים דל ברם  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהף

הרעים  הברים  לכל יׁשמרּנּו)אות בריו.(ה ' אן עד  , ְְֲִִִַַָָָָ ְ ְ ֵ ְְַָָָ

ה י . ם תב  יםהח ׁשמיני)הדאר ּפר ׁשת  מאכלת(ּבסֹוף  אכלים א ל  , ְִֵַַַַָָָ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ְֲִֵֶֶַָָ

עי המרא וונת וז רץ, לחתיכת עצמם  הפכים  הם רמ ים  קצים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאס רים,

ה פכים הם  רצים א כלים  הם כ י  קצים, וילדיהם רצים הינם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהארצים 

ה רצים . ילדי  הם  והילדים ל רצים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָעצמם 

ה יא. מסיים   החים ועל  אר זה  ל  , דאבלה מזיד, רצים  א כלים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להית פה ה א  רק לרץ  עצמ מ פה את פה לא גג, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאכלים 

ה ם מי חד איסר , אכל הא  לל י דע אינ הא אפיל וזאת ואטם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹטמא

נקי היה אחד  בר  ואין מעט יחד, כם הארצת כל   ח ס ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהאויר

וימר. הר  אמת נפ את למ ר ר צה מי ל ולכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמלעים ,

לי "יב. הי ן  ד ק "ואני  תב: הד ה כ "ב)רה "ואנ י(ׁשמֹות  המילים על . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ ְְִִֵַַַ

א ם הרי  טרפת מנבילת פרים קדים א ם  "אם ר "י : א מר לי " הין דְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַק

 יהי היהדים  א מר, הא ר  ד ה : הא  הט י ", אינכם  לאו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי ,

נבילת  יאכל כהם י , יהי הם אז טרפת, נבילת יאכל לא  הם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָֹֹֹקד ים ,



וה ùôת יח הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

"הלב  ר "י : אמר  " ת א ליכן "ללב  הים ועל י , יהי לא הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹטרפת

מלב. רע י תר הא טרפת א כל  ה מי הוונה ,"מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנכד

אמריג . אינ עבירה, ם  אצל תעה, לא  אף אצל לה להבין, צריכים  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנ

אמר טרפת ולה י, היה לא העברה את עה אם  הא ר דְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה

אכלים אם  היא הנה י ? אינכם טרפת א כלים  אם  אם הא  ר דְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

ליהדי . עד  נח בים אין ְְִִִֵֵֶָטרפת

ה.)הספתיד . את(חּלין מר הא  ר דה א מרת  המרא  אי אלים, ְַֻ ִ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מצאים  אנ הלא  , על י דעים  אינם עבירה דבר  לי לא  חלילה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיקים

ה.)גמרא א מרים ,(מּכֹות  ות ספת  ?ידע א עבירה  ע ציקים  נאים  ני  אי ְִַָָ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אין כזה מג  עון ל י א ואי  אז  אס ר ת מאכלת  יאכל לא הם  ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאם

ל הען מע להבין   צרי וע ד  אחר , מ ג מעברת לא  אבל לל, עליהם  ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי דעים 

האחרים . ה"אוין" מ ל הר ה חמ ר ר   אינ ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאכל

אמרטו . הא ר  דה אין  האחר ת העבר ת אצל מע להבין ני ן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעה

אם הרה אמרת טרפת רק ואיל י ,  הי לא ההיא העברה את ע ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאם

וכל הף ואז  מטמטם , הב טרפת אכלים  י  י, הי לא העברה את עְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ם טב, בר  ם  לעת מס גל אינ בר הא ואז טריפה, להי ת  הפכים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהאברים 

העברת. לן רק תא מ ְְֲִִֵֵַָָמצוה,

קּה)המראטז. מיא(ׁשּבת  הרע ה צר ,"וכ הרע  יצר ל דר היא " אמרת: ְַַָָ ָ ָ ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הא ,כ מד יתחיל הא אם  י  וי ד , ה הד ת  את יעזב חלילה מ ד  האדם  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת 

לעבירת נה הא מם  קט ת, עבירת מתחיל הא רק ,ל יאזין לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹואי

מיטמטם ול טריפה, א כל וזה חת , לפי ת א מ ריד הא עד י תר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָרצינ ת

 ת א מ מ רעלים, להי ת הפכים  האברים  וכל הם וכ טריפה, להי ת פְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָוה

זרה  עבדה לעבד ללכת ל להיע הרע ליצר מא ד  קל מ ילא עבירת, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלעת

אכילת י י". אינכם  אם  אזי  טרפת א כלים  א ם  "אם  – ולכן ליצלן, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָרחמנא 

עדת  לנ א מר וכ ליצלן. רחמנא יהדי  ללא יהפך מהרה הא לכ רם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹטרפת

אכל. גלל  מד ה למ ת  דינת זצ"ל, צאנז ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹרה

ולכןיז. החרדי, צר רת ל זה ענין אחרים  מכלת על לי נדע  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעד 

כל מיחד רת, עניני רה  הסב את ולדר לחקר עצמי  את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהכנס י 

טח הרה והיגיעה  העמל ל אחר  הר ת , ענין ל המס לייצר ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהר

" הפר את לא ר  להציא הצלחתי  יעיה "זה  ירנפ והח ה ר עיני חן  א , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

 הי לא  לל ספר  עסקים  אנ האים  מרית הר, קרב ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתעררת

.מרנ י ה' יהדים  אלפי  ל  מכ לת הר ים  את  ה יל וזה לר, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָידעים

אנ יח. לכ רמים אנ מאכלים  לזמן ממן להז יר ר צים  אנ ן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל 

אכילתם . ידי על ילדיהם ל ואת הם  המ ח  את  מפמים אנ א תם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכלים

מח גיםיט. יהדים  אצל ר ים  לאסנת רם  בר הרת, דבר זהירת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָוח סר

"הלה" ל העסקנים את ל אל  נ יד ע, בר פי עבֹודתםחרדים ׁשל הּגדֹולה  (ׁשּבזכ ּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ ִ ְ ַ ְ ָ ֶ ֲ ָ ָ 

וה ùôת  הòרýת יטז₣הר ְְַַַַַָ

ּבמלֹוא  רצים הינם   תפילתם  ּבאמצע והן ׁשינתם , ּבאמצע והן  ה ּפרנסה, עבֹודת ּבאמצע  הן  היממה  ׁשעֹות  24 ְּבמׁש ֶ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶ ְ ַ ֲ ַ ַ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ְ ֶ ְ ַ ֵ ָ ָ ְ ֵ ְ ֶ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ָ ָ ִ ִ ְ 

יׁשמר ּנּו יתּברך  ה ' ּובּבא , ּבזה חלקם  ואׁשרי ּביׂשראל, ירּבּו ּכמֹוהם  מּיׂשראל , נפׁש הּצלת ׁשל ּבענין ּכשמד ּוּבר  ה ּנפׁש  ֵ ְ ְ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ַ ֶ ָ ָ ְ ֶ ֵ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ְ ִ ֶ ְ ֵ ָ ְ ִ ִ ֶ ֶ ַ ָ ַ ֶ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ֶ ְ ֶ ֶ ִַ  ְמסירּות

ז ֹו) לעזרה  לה ּגיע נאלץ  הרא,ׁשּלא על לכם   יעמד וה ערת אתם  אל רק א רא ,  ֶ ֵֹ ָ ֵ ְ ַ ִ ַ ְ ֶ ְ ָ ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹ

א נגרם  זה  ל קטים  ילדים  אצל מי חד  י ם , י ם קרים  אס נת  א יוועדְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אסר ת  מאכלת אכלים הם  העבה  ל ע "ב)ורק  ל"א  .(ׁשּבת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֻ ָ 

אלתכ. באר  בכ רת חיטה ההירת הא  ההדת מ ס די  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאחד 

ח ים"תבת  ז ')"ברי  סימן  א' חלק ּדעה טמטם(י ֹורה  אסרת מאכל ת  עברה אין ְְִִֵֶַ ֵ ָ ֵ ֶ ִ ָ ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

הר ים  תיננבע הראלי , ארץהב קה ת ה  הת מן  יצא זה  ידי  על ראינ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

עת  עליהם וגבר הים, ה בי"ם ידי  על טרפת נבילת מונת  אכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלע "ז

ה הל מן אבד עד אׁש)זרת להבֹות החֹוצבים  ּדבריו  (עיי "ש  מ בא  וכן אפרים", מחנה "דגל ְְִֶֶֶַַָָָ ָ ָ ַ ְ ִ ַ ֲ ֵ ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָ

זצ"ל) מהרמּב"ם  מכ ּתב עקב אכל (ּפרׁשת גלל  ה תים תחת פר אי אלף בעים  ָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ַ ֵ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ם  את והרג   מל עליהם בא מה ת צא עד  אסרת מאכלת מרח "ל.ונת , ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מ ה ה וידע יה דאתב ו מ,ו דע לפתה אר א מ"ם המ "ך ערמת  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

זה  ידי ועל  ילי מ טרא מק ם  כל ורנים  חטים מעמיד רק ויחיד, יחיד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָל

ר בהל "ּומל ּתם"תב הרמ"ם . ד"ה עקב ּפרׁשת  אפרים  מחנה  ּדגל הקדֹוׁש ּבספר  מּובא ׁשּזה  (ּכפי ְְְְִֵַַַָֹ ִ ֶ ֶ ָ ְ ֵ ֶ ַ ָ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ֵ ֶ ַ ְ ֶ 

ׁשּלהם ) הרב ּבׁשם  ׁשמע ּתי ד"ה  ס "ד יתר ֹו ּפרׁשת ּפענח אסרתּוּבצפנת מאכלת נזהר   אינ ה  , ְ ָ ְ ַ ַ ְ ֵ ַ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ַ ֶ ָ ֶ ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ

והא ליצלן, רחמנא  לכפירה חלילה  ידי על מיע והא לטמאה נמ  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהכל

עכל"ק. אס נ ת, עצמ על מביא  וה א  הר, מחכמי מסר מקל  ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָאינ

ּב ּבגלּות עדין והּׁשכינה  ּביתינ ּו, את  החריב ה ּזה  עו ֹונינּוּדבר  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
זהירכא. להי ת ה בר קה ה לל ד ע  הר ת , ח מת ענין  יקרים  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאחים 

ה"י . אסרה, אכילה כל מי  ל האר  חמ ר וכה אס רת, ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָמאכלת

ספרכב . מה "תב מ ה לן"רית וזה האחרן, דף סח ל הדה  על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

חזקתם איתרע ועכו : עדיןקד אר יתינ את  החריב זה  בר למפרע ראינ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

נינעו עדין גלת והכינה ,ימינ נבנה איןלא אר קלקלים  ה נמצא וכא ר , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.'וכ מה רע, היריעה  קצר י הפר על מחמת להעלת הבים חיטת בפרט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ל מדקקים אינם הרה ל חט להם   מחמת לקלקל לפע ה בר  קרב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹצמר

מי נתרר אר טרפת נבל ת אכילין  לואי וקרב ל חט ממהרים  היה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מנהג ואי ה ה בר ויקל ממים ים  מה גברין בר מה ולמר בר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָמ תמה

קרי ואל ר לאכל לנ י ן  מי  לאמר  בריהם את חטים ידם ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאב תיהם

 טחלב)ו יא  (ּבּמדּבר על ליה י ראל ל נאיהם  ב נתח היה ,חטו אא  ְְִַַ ִ ְ ָ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מעיהם נעה אם   ואנחנ ואינם   חטא תינואב נחירה ר  הינ אוה ר ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלאכל

מם  לנ ואי  ה ין מם לנ ואי  ולם  חס  ענם נלדים  להית טבים ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹלא 

רמהכחה: ה  עד  עלינ עבר מה  לסר לה יד יכל מי לד ר ה  לנ ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ


הצדיק ב. דברי את הביא שמיני פרשת זי"ע מנשה  מנחם חכם מהצדיק חיים" "אהבת ובספר

רח"ל. טריפות אכילת מחמת לבוא התרגשו נוראות שגזירות זי"ע, פתיה יהודה  חכם הקדוש 



וה ùôת יח הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

"הלב  ר "י : אמר  " ת א ליכן "ללב  הים ועל י , יהי לא הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹטרפת

מלב. רע י תר הא טרפת א כל  ה מי הוונה ,"מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנכד

אמריג . אינ עבירה, ם  אצל תעה, לא  אף אצל לה להבין, צריכים  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנ

אמר טרפת ולה י, היה לא העברה את עה אם  הא ר דְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה

אכלים אם  היא הנה י ? אינכם טרפת א כלים  אם  אם הא  ר דְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

ליהדי . עד  נח בים אין ְְִִִֵֵֶָטרפת

ה.)הספתיד . את(חּלין מר הא  ר דה א מרת  המרא  אי אלים, ְַֻ ִ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מצאים  אנ הלא  , על י דעים  אינם עבירה דבר  לי לא  חלילה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיקים

ה.)גמרא א מרים ,(מּכֹות  ות ספת  ?ידע א עבירה  ע ציקים  נאים  ני  אי ְִַָָ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אין כזה מג  עון ל י א ואי  אז  אס ר ת מאכלת  יאכל לא הם  ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאם

ל הען מע להבין   צרי וע ד  אחר , מ ג מעברת לא  אבל לל, עליהם  ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי דעים 

האחרים . ה"אוין" מ ל הר ה חמ ר ר   אינ ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאכל

אמרטו . הא ר  דה אין  האחר ת העבר ת אצל מע להבין ני ן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעה

אם הרה אמרת טרפת רק ואיל י ,  הי לא ההיא העברה את ע ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאם

וכל הף ואז  מטמטם , הב טרפת אכלים  י  י, הי לא העברה את עְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ם טב, בר  ם  לעת מס גל אינ בר הא ואז טריפה, להי ת  הפכים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהאברים 

העברת. לן רק תא מ ְְֲִִֵֵַָָמצוה,

קּה)המראטז. מיא(ׁשּבת  הרע ה צר ,"וכ הרע  יצר ל דר היא " אמרת: ְַַָָ ָ ָ ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הא ,כ מד יתחיל הא אם  י  וי ד , ה הד ת  את יעזב חלילה מ ד  האדם  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת 

לעבירת נה הא מם  קט ת, עבירת מתחיל הא רק ,ל יאזין לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹואי

מיטמטם ול טריפה, א כל וזה חת , לפי ת א מ ריד הא עד י תר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָרצינ ת

 ת א מ מ רעלים, להי ת הפכים  האברים  וכל הם וכ טריפה, להי ת פְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָוה

זרה  עבדה לעבד ללכת ל להיע הרע ליצר מא ד  קל מ ילא עבירת, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלעת

אכילת י י". אינכם  אם  אזי  טרפת א כלים  א ם  "אם  – ולכן ליצלן, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָרחמנא 

עדת  לנ א מר וכ ליצלן. רחמנא יהדי  ללא יהפך מהרה הא לכ רם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹטרפת

אכל. גלל  מד ה למ ת  דינת זצ"ל, צאנז ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹרה

ולכןיז. החרדי, צר רת ל זה ענין אחרים  מכלת על לי נדע  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעד 

כל מיחד רת, עניני רה  הסב את ולדר לחקר עצמי  את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהכנס י 

טח הרה והיגיעה  העמל ל אחר  הר ת , ענין ל המס לייצר ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהר

" הפר את לא ר  להציא הצלחתי  יעיה "זה  ירנפ והח ה ר עיני חן  א , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

 הי לא  לל ספר  עסקים  אנ האים  מרית הר, קרב ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתעררת

.מרנ י ה' יהדים  אלפי  ל  מכ לת הר ים  את  ה יל וזה לר, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָידעים

אנ יח. לכ רמים אנ מאכלים  לזמן ממן להז יר ר צים  אנ ן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל 

אכילתם . ידי על ילדיהם ל ואת הם  המ ח  את  מפמים אנ א תם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכלים

מח גיםיט. יהדים  אצל ר ים  לאסנת רם  בר הרת, דבר זהירת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָוח סר

"הלה" ל העסקנים את ל אל  נ יד ע, בר פי עבֹודתםחרדים ׁשל הּגדֹולה  (ׁשּבזכ ּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ ִ ְ ַ ְ ָ ֶ ֲ ָ ָ 

וה ùôת  הòרýת יטז₣הר ְְַַַַַָ

ּבמלֹוא  רצים הינם   תפילתם  ּבאמצע והן ׁשינתם , ּבאמצע והן  ה ּפרנסה, עבֹודת ּבאמצע  הן  היממה  ׁשעֹות  24 ְּבמׁש ֶ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶ ְ ַ ֲ ַ ַ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ְ ֶ ְ ַ ֵ ָ ָ ְ ֵ ְ ֶ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ָ ָ ִ ִ ְ 

יׁשמר ּנּו יתּברך  ה ' ּובּבא , ּבזה חלקם  ואׁשרי ּביׂשראל, ירּבּו ּכמֹוהם  מּיׂשראל , נפׁש הּצלת ׁשל ּבענין ּכשמד ּוּבר  ה ּנפׁש  ֵ ְ ְ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ַ ֶ ָ ָ ְ ֶ ֵ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ְ ִ ֶ ְ ֵ ָ ְ ִ ִ ֶ ֶ ַ ָ ַ ֶ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ֶ ְ ֶ ֶ ִַ  ְמסירּות

ז ֹו) לעזרה  לה ּגיע נאלץ  הרא,ׁשּלא על לכם   יעמד וה ערת אתם  אל רק א רא ,  ֶ ֵֹ ָ ֵ ְ ַ ִ ַ ְ ֶ ְ ָ ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹ

א נגרם  זה  ל קטים  ילדים  אצל מי חד  י ם , י ם קרים  אס נת  א יוועדְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אסר ת  מאכלת אכלים הם  העבה  ל ע "ב)ורק  ל"א  .(ׁשּבת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֻ ָ 

אלתכ. באר  בכ רת חיטה ההירת הא  ההדת מ ס די  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאחד 

ח ים"תבת  ז ')"ברי  סימן  א' חלק ּדעה טמטם(י ֹורה  אסרת מאכל ת  עברה אין ְְִִֵֶַ ֵ ָ ֵ ֶ ִ ָ ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

הר ים  תיננבע הראלי , ארץהב קה ת ה  הת מן  יצא זה  ידי  על ראינ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

עת  עליהם וגבר הים, ה בי"ם ידי  על טרפת נבילת מונת  אכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלע "ז

ה הל מן אבד עד אׁש)זרת להבֹות החֹוצבים  ּדבריו  (עיי "ש  מ בא  וכן אפרים", מחנה "דגל ְְִֶֶֶַַָָָ ָ ָ ַ ְ ִ ַ ֲ ֵ ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָ

זצ"ל) מהרמּב"ם  מכ ּתב עקב אכל (ּפרׁשת גלל  ה תים תחת פר אי אלף בעים  ָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ַ ֵ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ם  את והרג   מל עליהם בא מה ת צא עד  אסרת מאכלת מרח "ל.ונת , ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מ ה ה וידע יה דאתב ו מ,ו דע לפתה אר א מ"ם המ "ך ערמת  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

זה  ידי ועל  ילי מ טרא מק ם  כל ורנים  חטים מעמיד רק ויחיד, יחיד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָל

ר בהל "ּומל ּתם"תב הרמ"ם . ד"ה עקב ּפרׁשת  אפרים  מחנה  ּדגל הקדֹוׁש ּבספר  מּובא ׁשּזה  (ּכפי ְְְְִֵַַַָֹ ִ ֶ ֶ ָ ְ ֵ ֶ ַ ָ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ֵ ֶ ַ ְ ֶ 

ׁשּלהם ) הרב ּבׁשם  ׁשמע ּתי ד"ה  ס "ד יתר ֹו ּפרׁשת ּפענח אסרתּוּבצפנת מאכלת נזהר   אינ ה  , ְ ָ ְ ַ ַ ְ ֵ ַ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ַ ֶ ָ ֶ ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ

והא ליצלן, רחמנא  לכפירה חלילה  ידי על מיע והא לטמאה נמ  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהכל

עכל"ק. אס נ ת, עצמ על מביא  וה א  הר, מחכמי מסר מקל  ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָאינ

ּב ּבגלּות עדין והּׁשכינה  ּביתינ ּו, את  החריב ה ּזה  עו ֹונינּוּדבר  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
זהירכא. להי ת ה בר קה ה לל ד ע  הר ת , ח מת ענין  יקרים  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאחים 

ה"י . אסרה, אכילה כל מי  ל האר  חמ ר וכה אס רת, ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָמאכלת

ספרכב . מה "תב מ ה לן"רית וזה האחרן, דף סח ל הדה  על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

חזקתם איתרע ועכו : עדיןקד אר יתינ את  החריב זה  בר למפרע ראינ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

נינעו עדין גלת והכינה ,ימינ נבנה איןלא אר קלקלים  ה נמצא וכא ר , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.'וכ מה רע, היריעה  קצר י הפר על מחמת להעלת הבים חיטת בפרט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ל מדקקים אינם הרה ל חט להם   מחמת לקלקל לפע ה בר  קרב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹצמר

מי נתרר אר טרפת נבל ת אכילין  לואי וקרב ל חט ממהרים  היה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מנהג ואי ה ה בר ויקל ממים ים  מה גברין בר מה ולמר בר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָמ תמה

קרי ואל ר לאכל לנ י ן  מי  לאמר  בריהם את חטים ידם ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאב תיהם

 טחלב)ו יא  (ּבּמדּבר על ליה י ראל ל נאיהם  ב נתח היה ,חטו אא  ְְִַַ ִ ְ ָ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מעיהם נעה אם   ואנחנ ואינם   חטא תינואב נחירה ר  הינ אוה ר ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלאכל

מם  לנ ואי  ה ין מם לנ ואי  ולם  חס  ענם נלדים  להית טבים ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹלא 

רמהכחה: ה  עד  עלינ עבר מה  לסר לה יד יכל מי לד ר ה  לנ ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ


הצדיק ב. דברי את הביא שמיני פרשת זי"ע מנשה  מנחם חכם מהצדיק חיים" "אהבת ובספר

רח"ל. טריפות אכילת מחמת לבוא התרגשו נוראות שגזירות זי"ע, פתיה יהודה  חכם הקדוש 
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מיתתם  יהיה  ן  מ ג מה  ס ין לעצמם חט ידע ולא רעת ה ה חטים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלנ

כלב מגלל להי ת מכרח אתם, לי רח"ל ה ל ה  הא ל ל  טרפה נבלה  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻכלל 

חיטה י  ר ב  הדה ארצנ וכאן – דל. אריכת עיי "ש ,'הוכהר חטים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לואי וקרב ל חט מהרים ועד  כלל הד  את ימר אינ ה חט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאד 

על אתם אלות כם חברים חטים עם דר ואם טרפת, נבלת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאכילין 

ה ל לכם ריס .העבדה  ְְֲֶַַָָָֹ

מ ׁשיח להביא  ה ּגדֹולה ּבמלחמ ּתֹו זי"ע אדלער נתן  רּבי ה ּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּצּדיק 

"כג . ספר תב  מה ה ר"יד ע  ר דה אדלערהיק נתן [מה גרי  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ה  טבאמר ם ספרעל ראה אפרים"זי"ע, מחנה עקב)"גל אר(ּפרׁשת ועד  , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ ָ ַ ֵ ֶ ְְִָ

גלל הא א אינ היח  יאת עב ער : תב ט ב ם  העל למידי  ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָספרי 

מד כף יבא זאת   נית ואם  טרפת נבילת  י ראל עם את אכילים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהחיטה

" אמר ,[ תרמ ה נת א לא מיח היקיםל ה  הא לה , נת דע היה " ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

י ראל את אכילים ה חיטה גלל  יבא, ואי  יח  אז  אמר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהדים 

" מ פר מקצת  ם  תב מה ואעתיק  ליצלן. רחמנא טרפת "האבי"בנבילת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

בת וז"ל:ראליני חינא[ראי  רנ ד לדעת מהגע אדלערלה] נתן  ר' ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ספר מה  ר' לפסלותלמיד רצה  אדלער נתן  ר' נסר, מק לים  מ רערג  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

חטים  על  רה  אחרא ה טרא חתם להכניע דמיין, פראנקפרט  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה חטים

מ"ם  ה מ"ך א מיח, א נרצ ל  ה יג ואלמלא 'וג חיה  חר על  סד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָסלים

לברח. צר וה קבים  רדפים  עליו  אברהם"בספרהעמיד  סד"רת היה וזה תב: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ב" ה על ורמז הדין  לעלמא דה טב ם  העל אר"ץזע"ם ירידת צעד רא יד" , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה מ 'רביןע''ביחהז ב ת:  טבקואת. ם רקיעעל מתיבא מע זי "ע  דה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

עליהם . עמד  הע לם  הת  יסדי הם וע'ירב 'חיטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ"מק ה"

ספרכד . אברהם"וכתב י ראל"רכת הרי  למידי  מעי  ואתח ן: ר ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

רא הערי  הבר איזה מתווחים יחד י בים  הי לברכה נ זכר טב ם  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל

הביחה  על להיח  הא הער  , אמר מהם  י  עליו. להיח   צרי הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמנהיג 


ופראנקפורט ג. באסקאוויץ אב"ד זצ"ל צדק כהן אדלער נתן רבי האלוקי המקובל  הקדוש  מהגאון

אמת תורת וספר משנה, סדרי ששה על ופירושים הגהות נתן רבי משנת מחבר  בעל יצ "ו דמיין 
שו"ע. ד "ח על ותשובות ושאלות התורה  על הלכה  וחידושי אגדה 

אחרי ד . "ויהי – אסורות ממאכלות ומצילם ישראל  את מוכיח משה  נשמת הדור דהצדיק לרמז ְֲִֵַַיש
הלכות יודעים ולא נכשלים ושלום חס מיד המוכיח הצדיק נסתלק כאשר ה'", עבד  מŁה  ֶֶֶֹמõת
טוב  שם הבעל שאמר כמו  זה על ולהוכיח  לצוות בישראל רב כל של תפקידו וזהו וניקור. שחיטה 

" הפסוק  õáים"àזעםעל  Łäדô àאף  ארץ  י"ב)ôצעד ג' תיבות(חבקוק ראשי בזע"ם ירובין ע ביחה ז, ְְְִִֶַַַַָָ
כתוב מ  ומה  אומות, שבעה לגרש רש"י ופירש  ארץ", "תצעד  הדברים אלו  בתיקון כלומר  קוואות,

המלח  יתגלה  אז כי שם: המלבים וביאר ,"ý יחŁמ את לי Łע ýëע ליŁע "יצאת י"ג : פסוק ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאחריו
ויושיע יצלח תיכף  זאת יתקנו שכאשר  מכאן, לומדים  עכ"ל . יושיעהו, וה ' ה', מלחמות וילחם  המשיח 

המשיח. מלך

וה ùôת  הòרýת כאז₣הר ְְַַַַַָ

מאכלת ו לם  חס י לזה הייכים  ענינים אר  כל וכן מים, ירא ה"ב ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה

הררים ת הלכת י  הער  ה א  ערבין ,אמר  וי  הב . את מטמטמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאס רים

ערה  א')הליים עּמּוד  י' ּדף  הער(חגיגה היא מקוה , אמר וי  אד. חמ ר והאר  , ְְֲֲִַַָ ִ ָ ַ ַ ְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ולם חס הא האדם נין  יס ד אם י , ח ם לי רה  היה הקוה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהיח 

מרן להם אמר  זה ואחר  ליצלן. רחמנא הרע על להתר אד ל קה רת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלי 

טב ם על  יראל ל להרב האת עת י  לי  יתי הן, זה לברכה  נזכר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מקרא הא  והימן  מר. מר  ואמר ע ר  מהם איזה רקיע תיבא  ן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָם

ג') ב ת(חבּקּוק רא י ארץ", צעד  "ז'"זעם   "ע ביחה,  הםמ 'ר בין, אה ל 'קוה, ֲ ַ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ע"ל. הארץ. ה ּתֹורהיסד  על  טֹוב ׁשם ּבבעל ה ּוא וכן ּבליקּוטים , אהרן  ּבית  ואתחּנן , ּפרׁשת  אברהם  ּברכֹות (ספר  ְֵֶַַָָ ֶ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ָ ָ ַ ָ ֶ ְ ַ ַ ֵ ַ ֲ ְֹ ִ ִ ְ ֵ ְ ַ ַ ֵ ַ ַ ָ 

יתרֹו) .ּפר ׁשת  ָ ָ ַ ִ ְ 

ה ד כה. מקאלאמייערהא ן ה ל  ספררי לעת"מביא  ׁשאלה"עת  א' (חלק  ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ ֶ ְ ֵ ָ 

מא"ס ) מערכת  לאצב על עברים  מ ה ח ץ אד , חמר אסרת האכלת ל העברה ,ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

רעה  לעצמ רם  ם הא ר ע, נקרא  והא  מלק ת, וחייבים  כית , כל  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָתעה 

הח את  ל נ תן נקי   אינ הא כל י  א ר, מפם  פ י דל, ואסן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻדלה

מסתאבת. מתנ  ז  בדר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוהאנרגיא,

וזה כו. ה הד ת , מצות את לקיים ל ק ה  אחר מ ילא עברה, ררת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועברה

אמת  לעבד  ר ית הם את  ולאהב ליראה האמי ית רה את  מ ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ נע

אסרת. מאכלת מזלזלים  הם זאת בכל ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹבתמים,

אחריםכז. וי נם  הרת, ללי  י  על  לל מתנהל  אינ יתם  ל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָינם 

עיניהם , אד קה היא העברה א הרת, ללי  ל י על מנהל הית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאצלהם 

מילא ליד , הא מל וא כלים  לעצמם מקילים  הם  רבת א אנה נ סעים ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָכהם

מתטמטם . ְְִִֵַָלם 

להם? ימע רית הם אז ,רית להם יצעק והם צרה  לעת יעי הם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָכח.

נבל ת  אכילת נפ ם את מפמים הם נפ ם , את מקצים ה ט אים א ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָואתם 

לי  ייכים אינכם אם אם, עי לא ר ית ה ם  אמר עליהם  וע ןטרפת עכ"ל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

י תר. ם  ֵָעד 

תבכט. ה בבת פ"ה )הח בת ה ּתׁשּובה מ רים(ׁשער הם ברים מ בעים  תרחק ְֵַַַַָ ַ ַ ְ ָ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ

לפני אר  ספק רק  הם  ברים  למ ל חלילה, לאר  האדם  את להביא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻהס לים 

א ר. הא דבר חלילה ל י ו ל ם  ְְְִִִֶֶָָָָָָָחס 

תבל"הה ל . דק')ה אֹות האֹות ּיֹות  אלפי(ׁשער  להתרחק ז"ל , ההר"ש ר ם ְֵַַַָָ ַ ָ ִ ְְְְִֵֵֵַַַַַֹ

לנצח . נאר וזה הף, על ר ם מאיר זה י  אר , ל מאכל  מח ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹא ת

חסידים"תב לא. ת ֹולדֹות )"דר פ' ה ּגנּוז אֹור  ּבׁשם  כ"ב אֹות  אכילה  לאכל(מערכת  זהרים , ְֲִִֶֶַָ ֲ ֶ ֶ ֲ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ְְֱִִֶֶָ

זר ת , מח בת  לי  להת ל ללמ ד  מהאכלים מתח ק האדם  ל ה ח  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹקדה,

יכל  אינ וה א  הרע ה צר ח  מתר  ח "ו אסרת מאכלת א כל הא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאבל

זרה. מחבה לי  רי מ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלהת ל
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מיתתם  יהיה  ן  מ ג מה  ס ין לעצמם חט ידע ולא רעת ה ה חטים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלנ

כלב מגלל להי ת מכרח אתם, לי רח"ל ה ל ה  הא ל ל  טרפה נבלה  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻכלל 

חיטה י  ר ב  הדה ארצנ וכאן – דל. אריכת עיי "ש ,'הוכהר חטים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לואי וקרב ל חט מהרים ועד  כלל הד  את ימר אינ ה חט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאד 

על אתם אלות כם חברים חטים עם דר ואם טרפת, נבלת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאכילין 

ה ל לכם ריס .העבדה  ְְֲֶַַָָָֹ

מ ׁשיח להביא  ה ּגדֹולה ּבמלחמ ּתֹו זי"ע אדלער נתן  רּבי ה ּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּצּדיק 

"כג . ספר תב  מה ה ר"יד ע  ר דה אדלערהיק נתן [מה גרי  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ה  טבאמר ם ספרעל ראה אפרים"זי"ע, מחנה עקב)"גל אר(ּפרׁשת ועד  , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ ָ ַ ֵ ֶ ְְִָ

גלל הא א אינ היח  יאת עב ער : תב ט ב ם  העל למידי  ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָספרי 

מד כף יבא זאת   נית ואם  טרפת נבילת  י ראל עם את אכילים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהחיטה

" אמר ,[ תרמ ה נת א לא מיח היקיםל ה  הא לה , נת דע היה " ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

י ראל את אכילים ה חיטה גלל  יבא, ואי  יח  אז  אמר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהדים 

" מ פר מקצת  ם  תב מה ואעתיק  ליצלן. רחמנא טרפת "האבי"בנבילת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

בת וז"ל:ראליני חינא[ראי  רנ ד לדעת מהגע אדלערלה] נתן  ר' ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ספר מה  ר' לפסלותלמיד רצה  אדלער נתן  ר' נסר, מק לים  מ רערג  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

חטים  על  רה  אחרא ה טרא חתם להכניע דמיין, פראנקפרט  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה חטים

מ"ם  ה מ"ך א מיח, א נרצ ל  ה יג ואלמלא 'וג חיה  חר על  סד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָסלים

לברח. צר וה קבים  רדפים  עליו  אברהם"בספרהעמיד  סד"רת היה וזה תב: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ב" ה על ורמז הדין  לעלמא דה טב ם  העל אר"ץזע"ם ירידת צעד רא יד" , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה מ 'רביןע''ביחהז ב ת:  טבקואת. ם רקיעעל מתיבא מע זי "ע  דה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

עליהם . עמד  הע לם  הת  יסדי הם וע'ירב 'חיטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ"מק ה"

ספרכד . אברהם"וכתב י ראל"רכת הרי  למידי  מעי  ואתח ן: ר ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

רא הערי  הבר איזה מתווחים יחד י בים  הי לברכה נ זכר טב ם  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל

הביחה  על להיח  הא הער  , אמר מהם  י  עליו. להיח   צרי הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמנהיג 


ופראנקפורט ג. באסקאוויץ אב"ד זצ"ל צדק כהן אדלער נתן רבי האלוקי המקובל  הקדוש  מהגאון

אמת תורת וספר משנה, סדרי ששה על ופירושים הגהות נתן רבי משנת מחבר  בעל יצ "ו דמיין 
שו"ע. ד "ח על ותשובות ושאלות התורה  על הלכה  וחידושי אגדה 

אחרי ד . "ויהי – אסורות ממאכלות ומצילם ישראל  את מוכיח משה  נשמת הדור דהצדיק לרמז ְֲִֵַַיש
הלכות יודעים ולא נכשלים ושלום חס מיד המוכיח הצדיק נסתלק כאשר ה'", עבד  מŁה  ֶֶֶֹמõת
טוב  שם הבעל שאמר כמו  זה על ולהוכיח  לצוות בישראל רב כל של תפקידו וזהו וניקור. שחיטה 

" הפסוק  õáים"àזעםעל  Łäדô àאף  ארץ  י"ב)ôצעד ג' תיבות(חבקוק ראשי בזע"ם ירובין ע ביחה ז, ְְְִִֶַַַַָָ
כתוב מ  ומה  אומות, שבעה לגרש רש"י ופירש  ארץ", "תצעד  הדברים אלו  בתיקון כלומר  קוואות,

המלח  יתגלה  אז כי שם: המלבים וביאר ,"ý יחŁמ את לי Łע ýëע ליŁע "יצאת י"ג : פסוק ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאחריו
ויושיע יצלח תיכף  זאת יתקנו שכאשר  מכאן, לומדים  עכ"ל . יושיעהו, וה ' ה', מלחמות וילחם  המשיח 

המשיח. מלך
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מאכלת ו לם  חס י לזה הייכים  ענינים אר  כל וכן מים, ירא ה"ב ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה

הררים ת הלכת י  הער  ה א  ערבין ,אמר  וי  הב . את מטמטמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאס רים

ערה  א')הליים עּמּוד  י' ּדף  הער(חגיגה היא מקוה , אמר וי  אד. חמ ר והאר  , ְְֲֲִַַָ ִ ָ ַ ַ ְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ולם חס הא האדם נין  יס ד אם י , ח ם לי רה  היה הקוה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהיח 

מרן להם אמר  זה ואחר  ליצלן. רחמנא הרע על להתר אד ל קה רת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלי 

טב ם על  יראל ל להרב האת עת י  לי  יתי הן, זה לברכה  נזכר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מקרא הא  והימן  מר. מר  ואמר ע ר  מהם איזה רקיע תיבא  ן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָם

ג') ב ת(חבּקּוק רא י ארץ", צעד  "ז'"זעם   "ע ביחה,  הםמ 'ר בין, אה ל 'קוה, ֲ ַ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ע"ל. הארץ. ה ּתֹורהיסד  על  טֹוב ׁשם ּבבעל ה ּוא וכן ּבליקּוטים , אהרן  ּבית  ואתחּנן , ּפרׁשת  אברהם  ּברכֹות (ספר  ְֵֶַַָָ ֶ ְ ָ ַ ְ ָ ָ ָ ָ ַ ָ ֶ ְ ַ ַ ֵ ַ ֲ ְֹ ִ ִ ְ ֵ ְ ַ ַ ֵ ַ ַ ָ 

יתרֹו) .ּפר ׁשת  ָ ָ ַ ִ ְ 

ה ד כה. מקאלאמייערהא ן ה ל  ספררי לעת"מביא  ׁשאלה"עת  א' (חלק  ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ ֶ ְ ֵ ָ 

מא"ס ) מערכת  לאצב על עברים  מ ה ח ץ אד , חמר אסרת האכלת ל העברה ,ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

רעה  לעצמ רם  ם הא ר ע, נקרא  והא  מלק ת, וחייבים  כית , כל  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָתעה 

הח את  ל נ תן נקי   אינ הא כל י  א ר, מפם  פ י דל, ואסן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻדלה

מסתאבת. מתנ  ז  בדר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוהאנרגיא,

וזה כו. ה הד ת , מצות את לקיים ל ק ה  אחר מ ילא עברה, ררת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועברה

אמת  לעבד  ר ית הם את  ולאהב ליראה האמי ית רה את  מ ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ נע

אסרת. מאכלת מזלזלים  הם זאת בכל ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹבתמים,

אחריםכז. וי נם  הרת, ללי  י  על  לל מתנהל  אינ יתם  ל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָינם 

עיניהם , אד קה היא העברה א הרת, ללי  ל י על מנהל הית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאצלהם 

מילא ליד , הא מל וא כלים  לעצמם מקילים  הם  רבת א אנה נ סעים ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָכהם

מתטמטם . ְְִִֵַָלם 

להם? ימע רית הם אז ,רית להם יצעק והם צרה  לעת יעי הם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָכח.

נבל ת  אכילת נפ ם את מפמים הם נפ ם , את מקצים ה ט אים א ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָואתם 

לי  ייכים אינכם אם אם, עי לא ר ית ה ם  אמר עליהם  וע ןטרפת עכ"ל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

י תר. ם  ֵָעד 

תבכט. ה בבת פ"ה )הח בת ה ּתׁשּובה מ רים(ׁשער הם ברים מ בעים  תרחק ְֵַַַַָ ַ ַ ְ ָ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ

לפני אר  ספק רק  הם  ברים  למ ל חלילה, לאר  האדם  את להביא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻהס לים 

א ר. הא דבר חלילה ל י ו ל ם  ְְְִִִֶֶָָָָָָָחס 

תבל"הה ל . דק')ה אֹות האֹות ּיֹות  אלפי(ׁשער  להתרחק ז"ל , ההר"ש ר ם ְֵַַַָָ ַ ָ ִ ְְְְִֵֵֵַַַַַֹ

לנצח . נאר וזה הף, על ר ם מאיר זה י  אר , ל מאכל  מח ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹא ת

חסידים"תב לא. ת ֹולדֹות )"דר פ' ה ּגנּוז אֹור  ּבׁשם  כ"ב אֹות  אכילה  לאכל(מערכת  זהרים , ְֲִִֶֶַָ ֲ ֶ ֶ ֲ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ְְֱִִֶֶָ

זר ת , מח בת  לי  להת ל ללמ ד  מהאכלים מתח ק האדם  ל ה ח  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹקדה,

יכל  אינ וה א  הרע ה צר ח  מתר  ח "ו אסרת מאכלת א כל הא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאבל

זרה. מחבה לי  רי מ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלהת ל
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ספרה לב. תבחתם   דה ּמתק ּדׁשים )ה ד"ה  קדֹוׁשים פ' מׁשה  האיקרסת(ּתֹורת  רב , ֲֵֵַַַַָ ֶֹ ְ ִ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ְִֶַָֹ

מ אכל א  האדם  על א  ליצלן ה רחמנא תב עד  אס ר ת. ספרת (חתםז "לחתם ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ ַ 

ת ּטּמאּו) ולא  ד "ה ׁשמיני  עה "ת  המה,ס ֹופר לא  אבל אס רת מ אכלת  מתטמטם  האדם ה ֵ ְ ִ ִ ְ ִֹ ַ ְ ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

דקי נאר וה א ,מ מסקת מד המה  אר, מאכל אכל  והאדם מאחר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

חיו עת רע מ מת אדם מ.עיי "ש ליצלן, רחמנא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ

מההעללג. סח)תבימח  ּתהּלים על  למׁשה ּתפּלה  מאכלת(בסה "ק אכל  ה י , ְְִֵֶַַַַֹ ִ ָ ְ ֶֹ ַ ְ ִ ִ ְֲִֵֶֶַָ

,'כ אינאסרת ה מאה  ה ד ה , אל להתעת יכל  אינ וה א ל מאה  ק ר  ה א ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

מ להרד עיי "ש.יכלה תבה, ענית ידי על   א ה בר, ח ט  ידי  על רק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ציקים לד. י "ט )אר א כל(ּפרק הא מה מדקדק אינ מי  ל תב, ְִִֶַ ֶ ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

את ם  מנה הא  כפי  הא, עלם יתר  ק ים  ענים  ל  י ה ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעלם 

עיי "ש. ְִָהענים,

חכמהה לה . פט"ז )תב ראית הקד ּוׁשה ער(ׁשער מתק א הא ביכל ה"ה  , ְִֵֵַָָָ ַ ַ ְ ָ ְְְִִִֵֶַַָָָָ

מט את(נֹוקם ) ה העברה י  האחר ת , העברת כל מא ר יתר  אסר ת  מאכלת  על ֵ ְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ליצלן  רחמנא  טמאה חתיכת  להי ת פה הף האדם , ל ּבׁשעראת ה ׁשלה "ק מביא ּגם  ּכ) ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ ַ ֵ ִ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ַ ַ 

ע"ש ) ק' אֹות .הא ֹות ּיֹות ָ ִ 

ו מ"ספרלו. ׁש"מאר  ּתׁשּקצּו)(פ' אל באד"ה  אסרתמיני מאכלת תב , הא ְְֵֶֶָָָ ִ ִ ַ ְ ַ ְ ֲֵֶַַָ

הא חמרא , רק מקל  הא ואפיל טמאה , ר ח עליו  ו רה הב, את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻמטמטם

ולמד חסידת נהג הא  ואפיל ה ד ה, תרה הג ת לה יג  יכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינ

בילה. ְְַַָים 

חים ה לז. "חפץ  ספר יראל"תב כ"ט )נדחי כ"ח נברא(ּפרק עברה  ל , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ ֶ ְֲִִֵֶָָָ

אכילת ידי על האדם   לעצמ רא רעים מלאכים  ה לעצמכם  אר רע, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָמלא

ה לאכים ואתם  נ סף,  מלא לעצמ רא הא נגיסה כל אסרת, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָמאכלת

 נ י ולא  וי רים , צר ת ל יע אז ימ ת, הא לרגע ל ממינים  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהרעים 

מנ חה. אחת ְַַַָָה

אתלח. הרע ליצר  נתנ הקר עלם   על ,הרא ער ת את   ימרט אז ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי

הת ים היהדים  על לגלג עד אא עצמם ,  חטא כ י  ולא  חפץ, א ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל

מה  מבינים , לחכמים עצמם את בח "טים ", להם  וקרא , על כיחה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאר

ר! לעצמי חפרי הרי א תי , אלי י? וההלה החכמה  מ ל לי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָיצא 

יהיה לט. בר  זה  א הין , את  עצמ על יציק אחד ל , על יתחרט ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמ ד 

ד ע , פי ח ים , רק  לעת ני ן בה בר, לעת עד יהיה נין לא ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמאחר,

את מטמטמם  ם  הרי הא ר, האכל ל העברה מן ח ץ  לעיל , נצ בר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכפי 

אסרת. מאכלת ידי  על פְֲֲֵֶֶַַַָה
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ְְֶקּונטרס 
וחּיים  ּובריא ּות ְְִִִַָאכילה

יה וּ ד יּ ת מצּ רת להּפ טר ה ּת רה מן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵעצה 

ליצלן רחמנא ואסנ ת  י ראל צר ת למע מאד, עד  אב יהדי  ל ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל

ההדי . הב את לגזרים  לקר ע   מא אחד ל  י ם , י ם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה תרח ים 

.נפ ח ן לער  י ראל לל על העה ח בת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלכן

ולם חס  אסן א מארע ל מאמינים  ידעים  מאמינים ני  מאמינים  ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיהדים 

ברציפת ז מ ה  לכ בנסף וילדים, נים  ה געים אסנ ת  פרט  מקרה,  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָָאינ

ליצלן. ְֲִַָָָרחמנא

עי לכ "ואם הים : את   מפר ענית, הלכת תחת  תב  ד ה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהרמ"ם 

אז  מקרה, המים מן האים  האסנ ת  את יתל אם  , כחה , התבים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקרי "

ו לם . חס   להעני  י ימ הא ר דה הסק יְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָממ

הרמ "ם לפי  ּביֹותר )י צא הּגדֹולים  מהּפֹוסקים  הפ(ׁשהיה ח ן עריכת אי  על הענ , ְְִֵֶַַָ ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ֵ ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

החסר את  למעה הלכה לתן , עלינ לא ו ל ם  חס אסן תא ם לפתע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיע

צרה  סג כל להתנהג יצד ה רים הדים פרים  ההראת לפי  לאס ן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָרם 

. חמ ואצל הרטי  האדם  אצל להא על נלת  ואי ולם  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחס 

הח לי לב, התקפת מ , ארע הרים  האסנת כל להתנן  ח בה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלכן

מעים , חלי  ם , לחץ אלרגית, נ ימה, ח לי אר אסמא  עצים , התקפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהדע,

אח  ל אין ז ד לה מה ילדים, ואפיל צעירים  אצל מחלת עייים , ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָילדים 

הסטריה. ְְְִֵַָָורע

חסרן ליצלן, רחמנא  אב, ללא ית מים  נארים  קטים  ילדים ערת עם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹמח ת

אא!", "א א ! ב כים: קר  קמים  ,3,4,5 גילאי  ילדים  ער ת למא . נן  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא 

ע רים  ילדים מע. ואין הית קירת ין נאר  עיתקלתיהם  גלל בר  לב ם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

את ל מי  פני  להם אין  א ם , את  לה יר זכ לא  י ם  ל האת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹנת

כאב  צער האמת  מעלם מס לת אמהת מעדדת. למילה  ולזת הבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלם 

ברים מתהכים  תא ם  לפתע מהם  כרת האהבים  ילדיהם  ל סבלתם  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

נים. הר ה חז "ל)רצצים   קר ֹוביהם ּבצער מצטערים .(הּמתים  ְְִִֵַַָ ֵ ִ ִ ְ ַ ֲ ִ ְ ַ ַ ְ ֵ ֶ 

מ ה  לקחים  האם  צער צער אין הן  ח  מצות  מס יר  דה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹה הר 

ליצלן. רחמנא לתמיד  ְְְֲִִֶַָָָָָָילדיה
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ספרה לב. תבחתם   דה ּמתק ּדׁשים )ה ד"ה  קדֹוׁשים פ' מׁשה  האיקרסת(ּתֹורת  רב , ֲֵֵַַַַָ ֶֹ ְ ִ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ְִֶַָֹ

מ אכל א  האדם  על א  ליצלן ה רחמנא תב עד  אס ר ת. ספרת (חתםז "לחתם ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ ַ 

ת ּטּמאּו) ולא  ד "ה ׁשמיני  עה "ת  המה,ס ֹופר לא  אבל אס רת מ אכלת  מתטמטם  האדם ה ֵ ְ ִ ִ ְ ִֹ ַ ְ ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

דקי נאר וה א ,מ מסקת מד המה  אר, מאכל אכל  והאדם מאחר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

חיו עת רע מ מת אדם מ.עיי "ש ליצלן, רחמנא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ

מההעללג. סח)תבימח  ּתהּלים על  למׁשה ּתפּלה  מאכלת(בסה "ק אכל  ה י , ְְִֵֶַַַַֹ ִ ָ ְ ֶֹ ַ ְ ִ ִ ְֲִֵֶֶַָ

,'כ אינאסרת ה מאה  ה ד ה , אל להתעת יכל  אינ וה א ל מאה  ק ר  ה א ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

מ להרד עיי "ש.יכלה תבה, ענית ידי על   א ה בר, ח ט  ידי  על רק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ציקים לד. י "ט )אר א כל(ּפרק הא מה מדקדק אינ מי  ל תב, ְִִֶַ ֶ ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

את ם  מנה הא  כפי  הא, עלם יתר  ק ים  ענים  ל  י ה ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעלם 

עיי "ש. ְִָהענים,

חכמהה לה . פט"ז )תב ראית הקד ּוׁשה ער(ׁשער מתק א הא ביכל ה"ה  , ְִֵֵַָָָ ַ ַ ְ ָ ְְְִִִֵֶַַָָָָ

מט את(נֹוקם ) ה העברה י  האחר ת , העברת כל מא ר יתר  אסר ת  מאכלת  על ֵ ְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ליצלן  רחמנא  טמאה חתיכת  להי ת פה הף האדם , ל ּבׁשעראת ה ׁשלה "ק מביא ּגם  ּכ) ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ ַ ֵ ִ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ַ ַ 

ע"ש ) ק' אֹות .הא ֹות ּיֹות ָ ִ 

ו מ"ספרלו. ׁש"מאר  ּתׁשּקצּו)(פ' אל באד"ה  אסרתמיני מאכלת תב , הא ְְֵֶֶָָָ ִ ִ ַ ְ ַ ְ ֲֵֶַַָ

הא חמרא , רק מקל  הא ואפיל טמאה , ר ח עליו  ו רה הב, את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻמטמטם

ולמד חסידת נהג הא  ואפיל ה ד ה, תרה הג ת לה יג  יכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינ

בילה. ְְַַָים 

חים ה לז. "חפץ  ספר יראל"תב כ"ט )נדחי כ"ח נברא(ּפרק עברה  ל , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ ֶ ְֲִִֵֶָָָ

אכילת ידי על האדם   לעצמ רא רעים מלאכים  ה לעצמכם  אר רע, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָמלא

ה לאכים ואתם  נ סף,  מלא לעצמ רא הא נגיסה כל אסרת, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָמאכלת

 נ י ולא  וי רים , צר ת ל יע אז ימ ת, הא לרגע ל ממינים  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהרעים 

מנ חה. אחת ְַַַָָה

אתלח. הרע ליצר  נתנ הקר עלם   על ,הרא ער ת את   ימרט אז ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי

הת ים היהדים  על לגלג עד אא עצמם ,  חטא כ י  ולא  חפץ, א ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל

מה  מבינים , לחכמים עצמם את בח "טים ", להם  וקרא , על כיחה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאר

ר! לעצמי חפרי הרי א תי , אלי י? וההלה החכמה  מ ל לי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָיצא 

יהיה לט. בר  זה  א הין , את  עצמ על יציק אחד ל , על יתחרט ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמ ד 

ד ע , פי ח ים , רק  לעת ני ן בה בר, לעת עד יהיה נין לא ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמאחר,

את מטמטמם  ם  הרי הא ר, האכל ל העברה מן ח ץ  לעיל , נצ בר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכפי 

אסרת. מאכלת ידי  על פְֲֲֵֶֶַַַָה
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ְְֶקּונטרס 
וחּיים  ּובריא ּות ְְִִִַָאכילה

יה וּ ד יּ ת מצּ רת להּפ טר ה ּת רה מן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵעצה 

ליצלן רחמנא ואסנ ת  י ראל צר ת למע מאד, עד  אב יהדי  ל ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל

ההדי . הב את לגזרים  לקר ע   מא אחד ל  י ם , י ם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה תרח ים 

.נפ ח ן לער  י ראל לל על העה ח בת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלכן

ולם חס  אסן א מארע ל מאמינים  ידעים  מאמינים ני  מאמינים  ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיהדים 

ברציפת ז מ ה  לכ בנסף וילדים, נים  ה געים אסנ ת  פרט  מקרה,  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָָאינ

ליצלן. ְֲִַָָָרחמנא

עי לכ "ואם הים : את   מפר ענית, הלכת תחת  תב  ד ה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהרמ"ם 

אז  מקרה, המים מן האים  האסנ ת  את יתל אם  , כחה , התבים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקרי "

ו לם . חס   להעני  י ימ הא ר דה הסק יְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָממ

הרמ "ם לפי  ּביֹותר )י צא הּגדֹולים  מהּפֹוסקים  הפ(ׁשהיה ח ן עריכת אי  על הענ , ְְִֵֶַַָ ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ֵ ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

החסר את  למעה הלכה לתן , עלינ לא ו ל ם  חס אסן תא ם לפתע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיע

צרה  סג כל להתנהג יצד ה רים הדים פרים  ההראת לפי  לאס ן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָרם 

. חמ ואצל הרטי  האדם  אצל להא על נלת  ואי ולם  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחס 

הח לי לב, התקפת מ , ארע הרים  האסנת כל להתנן  ח בה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלכן

מעים , חלי  ם , לחץ אלרגית, נ ימה, ח לי אר אסמא  עצים , התקפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהדע,

אח  ל אין ז ד לה מה ילדים, ואפיל צעירים  אצל מחלת עייים , ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָילדים 

הסטריה. ְְְִֵַָָורע

חסרן ליצלן, רחמנא  אב, ללא ית מים  נארים  קטים  ילדים ערת עם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹמח ת

אא!", "א א ! ב כים: קר  קמים  ,3,4,5 גילאי  ילדים  ער ת למא . נן  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא 

ע רים  ילדים מע. ואין הית קירת ין נאר  עיתקלתיהם  גלל בר  לב ם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

את ל מי  פני  להם אין  א ם , את  לה יר זכ לא  י ם  ל האת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹנת

כאב  צער האמת  מעלם מס לת אמהת מעדדת. למילה  ולזת הבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלם 

ברים מתהכים  תא ם  לפתע מהם  כרת האהבים  ילדיהם  ל סבלתם  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

נים. הר ה חז "ל)רצצים   קר ֹוביהם ּבצער מצטערים .(הּמתים  ְְִִֵַַָ ֵ ִ ִ ְ ַ ֲ ִ ְ ַ ַ ְ ֵ ֶ 

מ ה  לקחים  האם  צער צער אין הן  ח  מצות  מס יר  דה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹה הר 

ליצלן. רחמנא לתמיד  ְְְֲִִֶַָָָָָָילדיה
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יחד עמדים חטא, טעם טעמ לא עדין ילדים  בעה  ה לראת נקרע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה ב 

.עלינ לא א ם , על יק ְְִִִֵַַָָֹואמרים

ח בים מעים ום רצינ ים  צעדים  ם  נעים לא אלם רים, הר  ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָֹעונ ת

הב. את ְֵֶַַַָלת ן

הרנים??? ל  ִֵַָָָָהיכן

הנהיגים??? ל ְִִֵַַָָהיכן

ליעקב ??? צרה  עת ,ז עת ה ה תקים ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹמע

בצדק  עליה למר אפר הר זית העיה לברכה, זכרנם   חכמינ ה ראת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלפי

העיה  וע ר  הרת עית  היא : והאסנ ת  הר ת  לכל רוה הסד הְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

נה  חצי  עברת לא עית , מיני כל מרה היא ה ר  בן היא  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻרת

זה  עם  אחר . חלק  עם  ל חדה, עיה לעלם  צצה כבר הינה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה עיה

פעם מליחה עם עם  נר, עם  פעם סרכת עם עם  בדיק ת, זה עם ְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָחיטה,

ם פעם  קבים ם  עם חטים, ם  פעם מכירים  ם  עם  החה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָעם 

ראדקציע , מאסן  ם פעם  לאט ם  עם  לאמעס, ם  פעם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמ יחים 

עם פעם רעסט, סוויט  עם  עם  בד עם  פעם לן, עם היא העיה ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעם 

נקניק. ְִִַַַסאלאמי 

ר , ר רמל י תר  לעת ,ע יהדי  ט, אדם  יכל  מה האלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנאלת

לעת? הא יכל עד  מה  מסיק , לא זה באם הכר ? ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹעם 

כנית  לער , רית ה' עזרת  הצלחנ , נ ין ה ית ל התיעצי ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלאחר

.רית ה' עזרת הב את לת  צליח  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמפרטת

היא: ִֵָָהעצה

לענת  מ ויב  הכיר לרב מכב ויכב ניר עט  יח  מ חה  רא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל

הכב. על ְְְִַַַָֹולח ם 

ה כ ב: כן  ְְִֶֶַָֹוזה

�ליט"א . ....................... מוהר"ר  וכ ּו' הרב  ְְְִִַָָלכב ֹוד 
ּב�פרי� הּמּובא  ּוכפי  �ּלכ� , ההכ �ר את  הּנֹו�א  ........... �ל ּב�ר  ּבחנ ּות  ק ֹונה �אני  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ִֶַ�ִֵֶָמּכיו� 
והרב  ליצל� , רחמנא  והא� ֹונ ֹות הּצרֹות ּכל  את  מביאי� א� ּורֹות �ּמאכל ֹות ְְִַָָָָ�ַ�ְְִִֶַָָָ�ָ�ְִֶַַה ּקד ֹו�י� 

ּכֹותב : לברכה צּדיק  זכרֹונ ֹו מק ֹול ֹומייער הּלל ר' הּצּדיק  ּבניכ�הּקדֹו� על ורחמּו "חּו�ּו ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מאכל ֹות אכילת ידי  על ו�לֹו� ח�  א�ֹונֹות  עליה� ּתביאּו ואל הּצעירי� ּובנֹותיכ�

.א� ּורֹות " 

ּבענין רק היתה  היהּודים, ּכל  את  להרֹוג  המן אצל  ה ּזֹו ׁשהּגזרה ּתׁשּכח ּו! ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאל
טרפ ֹות י"ב)אכילת  (מגילה  ְִֵַ

פר התב את לי  ואמר מפרסם  רב אלי צלצל לה הר ת  את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻתבי

ש"יה פרסם  אלים אמרי  לברכה זכר נם חכמינ מ ין?, ה רה מן  מרז המן  היכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻ

וה ùôת  הòרýת כהז₣הר ְְַַַַַָ

סק מר ז הא יב ה  ועל המן? ל הענין ה רה ארכל העץ "המן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

"אכל מ אכל לבלי   יתייתצ רא פר ת הסק ל הכת מה  ן ואם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

המן? ל ְִֶָָָָלענין

די עד  מחת נהיה הא , האלקת צלם  את  מאד יה די  אי לפעמים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻראים

הח נ בע מהיכן  אחיו, את להכחיד  מ כן  הא   רה ק זה יהדי ? אצל ז תה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

פי הב, את מטמטם הא ר, א כל  אינ נהיהמ האכל  תב הרמ"ם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אכל ה א י יה די, ל "המן" ת א פה ה א עד  תא ממטם לב זרם וה ם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָם,

"מ אכל לבלי יתי" אן.בר עד  , ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָ

י תר. ה דלה לרעה רם ר אינ אכל אכל מ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹראים 

מאכלת י ראל ני את האכיל הא י  לאדי  א ר המן אר ר  אמרים  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן 

קת  זר ת היהדים על לגזר הח  את ל היה  ידי  על י"ב)אס ר ת, .(מגילה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

בב "ח ם  תר"ע )תב סי' הנ (או"ח לפי  הזירה ער היתה פרים  , קד לן  וזה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל תה  מאכילה הנ הפים את לאד  להר ג עליהם נגזר אן עד  ,דתע ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמ

תב  מ נפתם  ע בה עכ א ר, ל מ ה ומחה :(אסתר )אר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ימים" לת  ואל אכל ואל  הה דים  ל  את נס ה "ללמ קבע ם  לפיכ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה ס. ער  את לזר טב ְְִִֵֶַָֹוים 

אמרים  המן ,ולכן ל  מגזירת לנ היה דים  תזכ י ה הדי", מר כי  ר" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

למר  לה ער  י ב הא ולכן  אס רת, מאכל ת  לי לא ה דים נזהר  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה א 

ר. אינ אכל אכל לא ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹאסר

להם  קרא ולכן היהדים , לנ אס ר ת מאכלת מר זה זכת "יה די ",ורק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לפיהם , נכנס  לא  ר אינ אכל אף נ')י ּפרק אליעזר ּדר ּבי  .(ּפרקי  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ ְ ֵ ְ ַ ִ ֱ ִ ֶ ֶ ֶ ֶ 

י מחלת, למנ ע  כדי  ה א  טרפת אכילת  א ר עם , הח ספר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָתב 

ליצלן  רחמנא  החלאים ל את מביא  טרפת  ע"ג)אכילת מצוה  חּנּו). ְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ ִ ְ ָ 

על  עצמ יח אדם מ לף, מ יקים אסר ת  אכלת תב  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהרמ"ם 

ס ינים . ְִִֵַידי 

למאה  קר ב .זמ טרפת אכילת עקבת   א הרמ"ם , תב אי ת, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻצאת

אסרת מאכלת אכילת גלל ליצלן רחמנא  מת מיתת ידי  על  נהרג  אי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאלף

[אי אלף 700 הי תבים  יתרֹו[וי ּפרׁשת  ּפענח" "צפנת  ּובספר הרמּב"ם , ׁשל שו "ת ּבכתבי  (מּובא ְְִִֵֶֶֶָָ ְ ִ ְ ֵ ֶ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ ֶ ָ ְ ַ ַ ְ ֵ ַ ָ ָ ַ ִ ְ 

עקב) ּפרׁשת אפרים" מחנה  "ּדגל ּובספר ונראה , הּמתחיל .ּדּבּור ִ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ֶ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ָ ֵ 

הר אם הנ "ל ר חנ ת  ר קנה אני  לפני  ט ח  לדעת רצני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלכן

הרעים ל על ליצלן רחמנא לב א  עלל זה בגלל ר, אח ז  מאה לא (לׁשֹוןהא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ 

ה ד ע ,נקּיה ) הח לי  לב, התקפת לדגמא אס נ ת, איזה הבל ללא  ואסנת, צר ת ְ ִ ָ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

רא ת , מחלת  ם , לחץ אלרגי ת, נ ימה, מחלת אר  אסמא עצים, ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָהתקפת

א ם האם  ,עלינ לא רת , חב גלל האפר ת החל ת  אר וכל ילדים , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻעי ת

החפץ תב  פי האמת, עלם האמים הענים  ל את עצמכם  על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמק לים 



וה ùôת כד הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

יחד עמדים חטא, טעם טעמ לא עדין ילדים  בעה  ה לראת נקרע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה ב 

.עלינ לא א ם , על יק ְְִִִֵַַָָֹואמרים

ח בים מעים ום רצינ ים  צעדים  ם  נעים לא אלם רים, הר  ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָֹעונ ת

הב. את ְֵֶַַַָלת ן

הרנים??? ל  ִֵַָָָָהיכן

הנהיגים??? ל ְִִֵַַָָהיכן

ליעקב ??? צרה  עת ,ז עת ה ה תקים ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹמע

בצדק  עליה למר אפר הר זית העיה לברכה, זכרנם   חכמינ ה ראת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלפי

העיה  וע ר  הרת עית  היא : והאסנ ת  הר ת  לכל רוה הסד הְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

נה  חצי  עברת לא עית , מיני כל מרה היא ה ר  בן היא  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻרת

זה  עם  אחר . חלק  עם  ל חדה, עיה לעלם  צצה כבר הינה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה עיה

פעם מליחה עם עם  נר, עם  פעם סרכת עם עם  בדיק ת, זה עם ְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָחיטה,

ם פעם  קבים ם  עם חטים, ם  פעם מכירים  ם  עם  החה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָעם 

ראדקציע , מאסן  ם פעם  לאט ם  עם  לאמעס, ם  פעם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמ יחים 

עם פעם רעסט, סוויט  עם  עם  בד עם  פעם לן, עם היא העיה ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעם 

נקניק. ְִִַַַסאלאמי 

ר , ר רמל י תר  לעת ,ע יהדי  ט, אדם  יכל  מה האלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנאלת

לעת? הא יכל עד  מה  מסיק , לא זה באם הכר ? ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹעם 

כנית  לער , רית ה' עזרת  הצלחנ , נ ין ה ית ל התיעצי ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלאחר

.רית ה' עזרת הב את לת  צליח  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמפרטת

היא: ִֵָָהעצה

לענת  מ ויב  הכיר לרב מכב ויכב ניר עט  יח  מ חה  רא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל

הכב. על ְְְִַַַָֹולח ם 

ה כ ב: כן  ְְִֶֶַָֹוזה

�ליט"א . ....................... מוהר"ר  וכ ּו' הרב  ְְְִִַָָלכב ֹוד 
ּב�פרי� הּמּובא  ּוכפי  �ּלכ� , ההכ �ר את  הּנֹו�א  ........... �ל ּב�ר  ּבחנ ּות  ק ֹונה �אני  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ִֶַ�ִֵֶָמּכיו� 
והרב  ליצל� , רחמנא  והא� ֹונ ֹות הּצרֹות ּכל  את  מביאי� א� ּורֹות �ּמאכל ֹות ְְִַָָָָ�ַ�ְְִִֶַָָָ�ָ�ְִֶַַה ּקד ֹו�י� 

ּכֹותב : לברכה צּדיק  זכרֹונ ֹו מק ֹול ֹומייער הּלל ר' הּצּדיק  ּבניכ�הּקדֹו� על ורחמּו "חּו�ּו ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מאכל ֹות אכילת ידי  על ו�לֹו� ח�  א�ֹונֹות  עליה� ּתביאּו ואל הּצעירי� ּובנֹותיכ�

.א� ּורֹות " 

ּבענין רק היתה  היהּודים, ּכל  את  להרֹוג  המן אצל  ה ּזֹו ׁשהּגזרה ּתׁשּכח ּו! ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאל
טרפ ֹות י"ב)אכילת  (מגילה  ְִֵַ

פר התב את לי  ואמר מפרסם  רב אלי צלצל לה הר ת  את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻתבי

ש"יה פרסם  אלים אמרי  לברכה זכר נם חכמינ מ ין?, ה רה מן  מרז המן  היכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻ

וה ùôת  הòרýת כהז₣הר ְְַַַַַָ

סק מר ז הא יב ה  ועל המן? ל הענין ה רה ארכל העץ "המן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

"אכל מ אכל לבלי   יתייתצ רא פר ת הסק ל הכת מה  ן ואם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

המן? ל ְִֶָָָָלענין

די עד  מחת נהיה הא , האלקת צלם  את  מאד יה די  אי לפעמים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻראים

הח נ בע מהיכן  אחיו, את להכחיד  מ כן  הא   רה ק זה יהדי ? אצל ז תה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

פי הב, את מטמטם הא ר, א כל  אינ נהיהמ האכל  תב הרמ"ם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אכל ה א י יה די, ל "המן" ת א פה ה א עד  תא ממטם לב זרם וה ם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָם,

"מ אכל לבלי יתי" אן.בר עד  , ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָ

י תר. ה דלה לרעה רם ר אינ אכל אכל מ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹראים 

מאכלת י ראל ני את האכיל הא י  לאדי  א ר המן אר ר  אמרים  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן 

קת  זר ת היהדים על לגזר הח  את ל היה  ידי  על י"ב)אס ר ת, .(מגילה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

בב "ח ם  תר"ע )תב סי' הנ (או"ח לפי  הזירה ער היתה פרים  , קד לן  וזה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל תה  מאכילה הנ הפים את לאד  להר ג עליהם נגזר אן עד  ,דתע ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמ

תב  מ נפתם  ע בה עכ א ר, ל מ ה ומחה :(אסתר )אר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ימים" לת  ואל אכל ואל  הה דים  ל  את נס ה "ללמ קבע ם  לפיכ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה ס. ער  את לזר טב ְְִִֵֶַָֹוים 

אמרים  המן ,ולכן ל  מגזירת לנ היה דים  תזכ י ה הדי", מר כי  ר" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

למר  לה ער  י ב הא ולכן  אס רת, מאכל ת  לי לא ה דים נזהר  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה א 

ר. אינ אכל אכל לא ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹאסר

להם  קרא ולכן היהדים , לנ אס ר ת מאכלת מר זה זכת "יה די ",ורק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לפיהם , נכנס  לא  ר אינ אכל אף נ')י ּפרק אליעזר ּדר ּבי  .(ּפרקי  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ ְ ֵ ְ ַ ִ ֱ ִ ֶ ֶ ֶ ֶ 

י מחלת, למנ ע  כדי  ה א  טרפת אכילת  א ר עם , הח ספר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָתב 

ליצלן  רחמנא  החלאים ל את מביא  טרפת  ע"ג)אכילת מצוה  חּנּו). ְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ ִ ְ ָ 

על  עצמ יח אדם מ לף, מ יקים אסר ת  אכלת תב  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהרמ"ם 

ס ינים . ְִִֵַידי 

למאה  קר ב .זמ טרפת אכילת עקבת   א הרמ"ם , תב אי ת, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻצאת

אסרת מאכלת אכילת גלל ליצלן רחמנא  מת מיתת ידי  על  נהרג  אי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאלף

[אי אלף 700 הי תבים  יתרֹו[וי ּפרׁשת  ּפענח" "צפנת  ּובספר הרמּב"ם , ׁשל שו "ת ּבכתבי  (מּובא ְְִִֵֶֶֶָָ ְ ִ ְ ֵ ֶ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ ֶ ָ ְ ַ ַ ְ ֵ ַ ָ ָ ַ ִ ְ 

עקב) ּפרׁשת אפרים" מחנה  "ּדגל ּובספר ונראה , הּמתחיל .ּדּבּור ִ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ֶ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ָ ֵ 

הר אם הנ "ל ר חנ ת  ר קנה אני  לפני  ט ח  לדעת רצני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלכן

הרעים ל על ליצלן רחמנא לב א  עלל זה בגלל ר, אח ז  מאה לא (לׁשֹוןהא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ 

ה ד ע ,נקּיה ) הח לי  לב, התקפת לדגמא אס נ ת, איזה הבל ללא  ואסנת, צר ת ְ ִ ָ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

רא ת , מחלת  ם , לחץ אלרגי ת, נ ימה, מחלת אר  אסמא עצים, ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָהתקפת

א ם האם  ,עלינ לא רת , חב גלל האפר ת החל ת  אר וכל ילדים , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻעי ת

החפץ תב  פי האמת, עלם האמים הענים  ל את עצמכם  על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמק לים 



וה ùôת כו הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

אבר וכל עצם  ל האמת עלם מנחים  אסרת מאכלת אכל י  זי "ע ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָח ים 

לא ל תא מרידים   ד ה ההר  לפי  הרפת, את להציא  האדם  ף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹל

לתמיד. ליצלן רחמנא ְְְֲִִִַַָָָָח ית

א ם  ילדינ ול נ הא העלם ול הה העלם ל האסנ ת  ל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקר,

 ,פה מנחת הר את לאכל יכל אני  אז עצמכם, על מקליםמקלים  א ם  י  ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

כם . ההכר על  דבעי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאחרית

זה  מכב על מ ח מם  אא  לעיל , הזר ל על אחרי ת  מקלים א ם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאם

חזרה.  ת א לח ְְֲִָָו

äב àא: àזה ה ëכŁיר רב  עם הôנאי ְְִִֶַַַַַַַָָֻנ íח
לב א העללים לעיל הז רים האסנת ל עלי מק ל  ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָאני

ה חתי, חת היא ................ חנת ל הר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאם

ליצלן רחמנא ועל ל  ר, לאט  אח ז  מאה ר, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאינ

הר עים  ל  על לבא זה  נקּיה)גלל זה ,(לׁשֹון האכלים  ְְִִֶַַָָָָָ ְ ִ ָ ְִֶָ

ה דע, החלי  לב, התקפת לדגמא ,עלינ לא ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֻאסנת,

ם, לחץ  נימה , מחלת אר  אסמא עצים, ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָהתקפת

וכל ,עלינ לא ריתת וחבי ילדים עית ראת, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמחלת

העלם  זה עד  לבא עללים  ,עלינ לא האסנת, ְֲֲִֵֶֶָָָָָָָֹאר

ה א. ַָָָבעלם

_________________ הח תם ְַָמקם

האפרי . הקם  לענת אא  ְְֲִֵֶֶַַָָָָנ.ב.

:ל ל ין ית ידי  על ונגמר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹנעה

Łûן נאýם: גרינהוט, אברהם ְְַַָָָ
Łûן נאýם: בערקוביץ , úבריאל ְְִֵַַָ
Łûן נאýם: בראזעווסקי , נפ לי ְְִַַָָ

מעי אני וגם לסדר  ו' לם אר ונגמר נעה  זה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָל

לפ "ק תשמ"ג י ראל, ני נאקת ְְֲִֵֵֶַַָאת



ה כיר : הרב על קצת  ד ר  ְְְְְִֵַַַַַַָָָועכו

ר? יהדי  כלל  הא  אם  עליו אלה  בר  י הכר, תן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרב

, דה מההר מאמרים  172  י ום  רב הערב על  ספרים 17 ב"ה לאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה צאתי

על מלמידי  מאמרים  140  לער וגם רב, מהערב הם הר נים רב סק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהר"י 

וה ùôת  הòרýת כז ז₣הר ְְַַַַַָ

מהע  יהי הרנים רב  טב עברם סף ק ל ורב מהם , לה הר צריכים  רב רב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הלכה. י על נאמנ ת כלל ל אין   רְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָהכ

עבר סף מקל א  החיד אלי  רק מ ני  ליט"א לנדה הרב הגה"צ זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹבגלל

דע.  ְֵֶֶַַַָההכר

אנ י עם  נלחמ י דזרנאל אלגעמיינער  ען תבי  מה גמא לכם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻונביא 

ודם,)המחנ "ט חלב ּוטרפֹות נבל ֹות  מאכילי  ּתבֹות סטמאר,(ראׁשי  החסידים  ל מעט  והם  ְַַָ ֵ ֵ ַ ַ ִ ֵ ְ ֵ ְ ֵ ָ ָ ְ ַ ְְְְֲִִִֶַַַַָ

וקם !!! ונכן וי יב אמת אז  תב י מה ה ל  ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמדים 

מפר : לכם  אקרא ְְְִֵֶֶֶַָָָועכו





וה ùôת כו הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

אבר וכל עצם  ל האמת עלם מנחים  אסרת מאכלת אכל י  זי "ע ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָח ים 

לא ל תא מרידים   ד ה ההר  לפי  הרפת, את להציא  האדם  ף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹל

לתמיד. ליצלן רחמנא ְְְֲִִִַַָָָָח ית

א ם  ילדינ ול נ הא העלם ול הה העלם ל האסנ ת  ל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקר,

 ,פה מנחת הר את לאכל יכל אני  אז עצמכם, על מקליםמקלים  א ם  י  ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

כם . ההכר על  דבעי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאחרית

זה  מכב על מ ח מם  אא  לעיל , הזר ל על אחרי ת  מקלים א ם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאם

חזרה.  ת א לח ְְֲִָָו

äב àא: àזה ה ëכŁיר רב  עם הôנאי ְְִִֶַַַַַַַָָֻנ íח
לב א העללים לעיל הז רים האסנת ל עלי מק ל  ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָאני

ה חתי, חת היא ................ חנת ל הר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאם

ליצלן רחמנא ועל ל  ר, לאט  אח ז  מאה ר, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאינ

הר עים  ל  על לבא זה  נקּיה)גלל זה ,(לׁשֹון האכלים  ְְִִֶַַָָָָָ ְ ִ ָ ְִֶָ

ה דע, החלי  לב, התקפת לדגמא ,עלינ לא ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֻאסנת,

ם, לחץ  נימה , מחלת אר  אסמא עצים, ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָהתקפת

וכל ,עלינ לא ריתת וחבי ילדים עית ראת, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמחלת

העלם  זה עד  לבא עללים  ,עלינ לא האסנת, ְֲֲִֵֶֶָָָָָָָֹאר

ה א. ַָָָבעלם

_________________ הח תם ְַָמקם

האפרי . הקם  לענת אא  ְְֲִֵֶֶַַָָָָנ.ב.

:ל ל ין ית ידי  על ונגמר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹנעה

Łûן נאýם: גרינהוט, אברהם ְְַַָָָ
Łûן נאýם: בערקוביץ , úבריאל ְְִֵַַָ
Łûן נאýם: בראזעווסקי , נפ לי ְְִַַָָ

מעי אני וגם לסדר  ו' לם אר ונגמר נעה  זה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָל

לפ "ק תשמ"ג י ראל, ני נאקת ְְֲִֵֵֶַַָאת



ה כיר : הרב על קצת  ד ר  ְְְְְִֵַַַַַַָָָועכו

ר? יהדי  כלל  הא  אם  עליו אלה  בר  י הכר, תן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרב

, דה מההר מאמרים  172  י ום  רב הערב על  ספרים 17 ב"ה לאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה צאתי

על מלמידי  מאמרים  140  לער וגם רב, מהערב הם הר נים רב סק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהר"י 

וה ùôת  הòרýת כז ז₣הר ְְַַַַַָ

מהע  יהי הרנים רב  טב עברם סף ק ל ורב מהם , לה הר צריכים  רב רב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הלכה. י על נאמנ ת כלל ל אין   רְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָהכ

עבר סף מקל א  החיד אלי  רק מ ני  ליט"א לנדה הרב הגה"צ זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹבגלל

דע.  ְֵֶֶַַַָההכר

אנ י עם  נלחמ י דזרנאל אלגעמיינער  ען תבי  מה גמא לכם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻונביא 

ודם,)המחנ "ט חלב ּוטרפֹות נבל ֹות  מאכילי  ּתבֹות סטמאר,(ראׁשי  החסידים  ל מעט  והם  ְַַָ ֵ ֵ ַ ַ ִ ֵ ְ ֵ ְ ֵ ָ ָ ְ ַ ְְְְֲִִִֶַַַַָ

וקם !!! ונכן וי יב אמת אז  תב י מה ה ל  ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמדים 

מפר : לכם  אקרא ְְְִֵֶֶֶַָָָועכו



 

 

 

 

 



וה ùôת כח הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

ּבׂשר  יאכלנּו ִִֵַָָמי

בּ ׁש ם ה נּ קרא המחנו "ט מאנׁש י לאחד התקפה  על ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה 
הערׁש קאוויט ׁש  דּ וד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְצבי

יצד ה דקת , הת מפרט ת  הית  ל  בימי זה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻק נטרס
זי"ע מסאטמער האדמ"ר  את ני ער ת בבס פיהו ביְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻה

ז"ל  ספינ  ניור "ריבהר(שליט "א)ואדממ אמריקה. יראל לל וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
העולת  על יה את לפצת מה ל ירא י ראל גד לי ניהר ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמע

. וד חלב  טרפ ת, נבל ת מאכילי  ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָה ראת 

עלי ה ' חמלת לע לאר ְְְִֵֶַַָָהצאתי

ראס  יה דה  לְְָָָ
ארק ארא ְַָָאבדק"ק

לפ"ק תשנ"א ְַנת 

שליט "א מהאלמין לאדמו"ר ְְִִֵַָמכ ּתב
קאוויטהער וד צבי ְְְְִִִֵֵֶָָמאת

' 
טõב הìכם õçŁדעים àמקõם הłàר, נגד ולילה יõמם לכ ôב  מסáלים  הìכם  éְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻיצד
לקנ õת  חסידיו  éל על וצ äה מכ ôב áŁר õ עצמà ז"ל מסאטמער Łהאדמõ"ר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמאד

õôעà מדïס  היה והëכ ôב סאטמער, Łל à"דערàאטליז  äמפרסם  איד " "דער  ן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
êŁא  יôכן ולא סאטמער Łל Łדרëה àבית הåמן éל  õôלה וכן קוואל" ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאידי Łער

.äìëמ äדעôְִֵֶ

.òקאוויטò הער ûוד ְְְְִִִֶָָצבי 

'   
נ"י  קאוויט הער וד צבי  הקר  ׁשאל ֹותלחברי  אלי ׁשה ּגיע ּו ּכמֹו האמּתי, ׁשמכם  ׁשאינֹו לי (ׁשּנדמה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ ִ ְ ֶ ִ ֶ ֵ ִ ְ ֶ ָ ֲ ִ ִ ְ ֶ ִ ִ ֵ ַ ְ ֵ 

למעׂשה ) הלכה  ּבׂשר  אכילת ּבספר ּכמּודּפס קיימאן  ּומּמׁשה  ּבריקמן  מּדוד ה קראּדֹומֹות מכם   זה וכם . ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ִ ֶֹ ֵ ַ ַ ְ ַ ְ ֵ ֶ ֲ ִ ַ ָ ָ ֲ ָ ָ ְ ַ ֲ ֶ ְְְִִֶֶַַָ

וה ùôת  הòרýת כטז₣הר ְְַַַַַָ

מ ל לכם  מאחל הננ ן על ם, להסיף מכרחים הייתם ראה , קאוויט הער ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוד 

אף ררתע לימה תבה ב עה יעזר והקב"ה החד מכם  לכב ד  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹט ב

ודם . חלב טרפת , נבלת ר  מאכל לחל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאחרים 

עליהם מעידה ק ין  ס ף הנה ה בים ל  רם את מעט   בינ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָדי 

עמלק. פי  ֲֵֵֵֶָָֻהם 

א': ֲֶַמעה 

ח ּוץ ׁשחּוטי עֹופֹות  על ּבאמריקה מסאטמער  מהאדמ ֹו"ר  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָא ּסּור

ספר מד ס והאר  ח ץ ח טי על אר זי "ע  מסאטמער  האדמ"ר הציא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻד ע

אן: זאת ונעיק ק ראים הל ל סדה קם  ה' ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹמלחמת

מכׁשֹול להסיר קֹורא ְְִִֵָק ֹול

מארקעטס" ה"ט יקען  עמים , ה  דענה המארקעט(אטליז )בר  על אין אם  , ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ ְ ִ ְִֵֶַַַַ

לידי(אטליז ) לבא יכלים  מים יראי  חטים  ם  ע מדים  אם  אפיל אז מהימן   אי ִ ְ ִ ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עמד אם  ז לת  ,מ טרפת נבלת ל דלת איןמכלת מידי , מ יח  ם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

היינה  כ רת חט הע פת להיח  רק אחר  פקיד ם  עה תא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעליו

האחרית מ ני  החתימה . אחר עד  קה עה אפיל עין העלמת  לי ח ְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָחת

תעם קדם  החיטה  אחר  כף חנ ת כה מ יחים  העמדנ זה  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהד לה

ח תמת   גחתינה חת חט העפת  את מ יח מעיניהם נ.(ּפלאמּבעס )העף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ ָ ְ ֶ ֶָ

אזהרה  העם  ע ד  להזהיר   אנ זה, המקילים  אנ ים נם   מענ ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוהי ת

עפת  לבית יח  לא  טרפת נבלת אכל  אינ ט ח  להית רצה מי  ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹחמרה 

מכניסים אינם אטליזים חנ ית רק יקנה ולא . נ ח תמת חתמים  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינם

נפרסם לזמן ממן הלל. מן י צא לי  נ ח תמת החתמים הע פת רק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלחנתם 

.נ חתמ ת עפת רק מכרים  אין האטליזים  מ ת  את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָאי "ה

החיטה  על רק היא   נ ההחה  זאת כל ,דענה בר  מ לדעת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוזאת

 עצמ ה נה מכרח זה א דת י 'וכ והדחה מליחה בעניני  האטליז רת על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻולא

.עצמ  מ ס הא מי  על  היטב  ְְִֵֵֵַַַלחקר 

ה  מחמת לעיר  ח ץ חיטת  ה חת דלים קיים   ני  לדעת זאת  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹם 

לעיר ח ץ מחיטת נה מי  יארק, ני לעיר רק מגלת גחתינה לכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטעמים,

.מ ס ה א  מי  ועל לקח  מי עינים  בע  עצמ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַי יח 

יצ "ו . ברוקלין ćה לפ"ג, תשכ"ג ה' ניסן ò חד òרא וŁקרא  לסדר ג ' באעה"ח ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹע "ז

וקאנאדא ה ùרית דארצ ₣ת הרùנים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָהתאחדýת

טייטלù₣ים  נ ׂשיא)י₣אל  ׁשליט"א מסאטמער אדמֹו"ר (כ"ק  ְְֵֵַ ְ ִ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ָ ִ 

גרינוואלד  יצחק נ ׂשיא)לוי סגן  ה ּבׂשם  ערּוגת ּדקהל (הרב ְְְְִִִֵַָָ ַ ְ ָ ָ ֲ ַ ַ ֶֹ ְ ַ ָ ִ 



וה ùôת כח הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

ּבׂשר  יאכלנּו ִִֵַָָמי

בּ ׁש ם ה נּ קרא המחנו "ט מאנׁש י לאחד התקפה  על ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה 
הערׁש קאוויט ׁש  דּ וד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְצבי

יצד ה דקת , הת מפרט ת  הית  ל  בימי זה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻק נטרס
זי"ע מסאטמער האדמ"ר  את ני ער ת בבס פיהו ביְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻה

ז"ל  ספינ  ניור "ריבהר(שליט "א)ואדממ אמריקה. יראל לל וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
העולת  על יה את לפצת מה ל ירא י ראל גד לי ניהר ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמע

. וד חלב  טרפ ת, נבל ת מאכילי  ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָה ראת 

עלי ה ' חמלת לע לאר ְְְִֵֶַַָָהצאתי

ראס  יה דה  לְְָָָ
ארק ארא ְַָָאבדק"ק

לפ"ק תשנ"א ְַנת 

שליט "א מהאלמין לאדמו"ר ְְִִֵַָמכ ּתב
קאוויטהער וד צבי ְְְְִִִֵֵֶָָמאת

' 
טõב הìכם õçŁדעים àמקõם הłàר, נגד ולילה יõמם לכ ôב  מסáלים  הìכם  éְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻיצד
לקנ õת  חסידיו  éל על וצ äה מכ ôב áŁר õ עצמà ז"ל מסאטמער Łהאדמõ"ר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמאד

õôעà מדïס  היה והëכ ôב סאטמער, Łל à"דערàאטליז  äמפרסם  איד " "דער  ן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
êŁא  יôכן ולא סאטמער Łל Łדרëה àבית הåמן éל  õôלה וכן קוואל" ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאידי Łער

.äìëמ äדעôְִֵֶ

.òקאוויטò הער ûוד ְְְְִִִֶָָצבי 

'   
נ"י  קאוויט הער וד צבי  הקר  ׁשאל ֹותלחברי  אלי ׁשה ּגיע ּו ּכמֹו האמּתי, ׁשמכם  ׁשאינֹו לי (ׁשּנדמה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ ִ ְ ֶ ִ ֶ ֵ ִ ְ ֶ ָ ֲ ִ ִ ְ ֶ ִ ִ ֵ ַ ְ ֵ 

למעׂשה ) הלכה  ּבׂשר  אכילת ּבספר ּכמּודּפס קיימאן  ּומּמׁשה  ּבריקמן  מּדוד ה קראּדֹומֹות מכם   זה וכם . ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ִ ֶֹ ֵ ַ ַ ְ ַ ְ ֵ ֶ ֲ ִ ַ ָ ָ ֲ ָ ָ ְ ַ ֲ ֶ ְְְִִֶֶַַָ

וה ùôת  הòרýת כטז₣הר ְְַַַַַָ

מ ל לכם  מאחל הננ ן על ם, להסיף מכרחים הייתם ראה , קאוויט הער ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוד 

אף ררתע לימה תבה ב עה יעזר והקב"ה החד מכם  לכב ד  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹט ב

ודם . חלב טרפת , נבלת ר  מאכל לחל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאחרים 

עליהם מעידה ק ין  ס ף הנה ה בים ל  רם את מעט   בינ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָדי 

עמלק. פי  ֲֵֵֵֶָָֻהם 

א': ֲֶַמעה 

ח ּוץ ׁשחּוטי עֹופֹות  על ּבאמריקה מסאטמער  מהאדמ ֹו"ר  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָא ּסּור

ספר מד ס והאר  ח ץ ח טי על אר זי "ע  מסאטמער  האדמ"ר הציא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻד ע

אן: זאת ונעיק ק ראים הל ל סדה קם  ה' ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹמלחמת

מכׁשֹול להסיר קֹורא ְְִִֵָק ֹול

מארקעטס" ה"ט יקען  עמים , ה  דענה המארקעט(אטליז )בר  על אין אם  , ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ ְ ִ ְִֵֶַַַַ

לידי(אטליז ) לבא יכלים  מים יראי  חטים  ם  ע מדים  אם  אפיל אז מהימן   אי ִ ְ ִ ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עמד אם  ז לת  ,מ טרפת נבלת ל דלת איןמכלת מידי , מ יח  ם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

היינה  כ רת חט הע פת להיח  רק אחר  פקיד ם  עה תא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעליו

האחרית מ ני  החתימה . אחר עד  קה עה אפיל עין העלמת  לי ח ְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָחת

תעם קדם  החיטה  אחר  כף חנ ת כה מ יחים  העמדנ זה  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהד לה

ח תמת   גחתינה חת חט העפת  את מ יח מעיניהם נ.(ּפלאמּבעס )העף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ ָ ְ ֶ ֶָ

אזהרה  העם  ע ד  להזהיר   אנ זה, המקילים  אנ ים נם   מענ ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוהי ת

עפת  לבית יח  לא  טרפת נבלת אכל  אינ ט ח  להית רצה מי  ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹחמרה 

מכניסים אינם אטליזים חנ ית רק יקנה ולא . נ ח תמת חתמים  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינם

נפרסם לזמן ממן הלל. מן י צא לי  נ ח תמת החתמים הע פת רק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלחנתם 

.נ חתמ ת עפת רק מכרים  אין האטליזים  מ ת  את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָאי "ה

החיטה  על רק היא   נ ההחה  זאת כל ,דענה בר  מ לדעת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוזאת

 עצמ ה נה מכרח זה א דת י 'וכ והדחה מליחה בעניני  האטליז רת על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻולא

.עצמ  מ ס הא מי  על  היטב  ְְִֵֵֵַַַלחקר 

ה  מחמת לעיר  ח ץ חיטת  ה חת דלים קיים   ני  לדעת זאת  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹם 

לעיר ח ץ מחיטת נה מי  יארק, ני לעיר רק מגלת גחתינה לכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטעמים,

.מ ס ה א  מי  ועל לקח  מי עינים  בע  עצמ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַי יח 

יצ "ו . ברוקלין ćה לפ"ג, תשכ"ג ה' ניסן ò חד òרא וŁקרא  לסדר ג ' באעה"ח ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹע "ז

וקאנאדא ה ùרית דארצ ₣ת הרùנים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָהתאחדýת

טייטלù₣ים  נ ׂשיא)י₣אל  ׁשליט"א מסאטמער אדמֹו"ר (כ"ק  ְְֵֵַ ְ ִ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ָ ִ 

גרינוואלד  יצחק נ ׂשיא)לוי סגן  ה ּבׂשם  ערּוגת ּדקהל (הרב ְְְְִִִֵַָָ ַ ְ ָ ָ ֲ ַ ַ ֶֹ ְ ַ ָ ִ 
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וה רזי  העל ועד ליט"א  ה אנים  הרנים  מת  הא"ב)וא סדר ּפי א (על אר  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ ִ ֵ ֶ ֲֶָ

הנ"ל: הברים על  החתם ְִֶַַַָָעל

ćòירא מקיוויאשד )ְִֶַָָָאלעזר  ַ ָ(הרב

וואגòאל  יצחק יעקב מלאנצה ּוט )ְְְֲִֶַַַַָֹאלטר  ְ ַ ִ ַ ָ(הרב

ùאù"ד  אòר  מטארטיקאוו )ְְֲֲֵֶֶַַַָאל סנ ûר  ָ ִ ַ ִ ַ ָ(הרב

òאיליאוויט י ýדא מׁשאמׁשאן )úְִִִֵַָָבריאל   ָ ַ ִ ַ ָ(הרב

ליכטנòטיין  מקראסנא)ְְִִֵֵהfiל  ֶ ָ ְ ִ ַ ָ(הרב

קאהן  ûב בּודאּפעסט )ְֲַָָֹחנניה  ֶ ַ ַ ֲ ַ(ראב"ד

ה₣רוויץ הfiוי  צבי מא ּונסדארף )ְִִִֵֵַי ₣סף  ָ ֵַ ָ (הרב

גרינוואלד  מּפאּפא)ְְְִֵַי₣סף  ָ ָ ִ ַ ָ(הרב

ראטענùערג  הfiוי  ùער  מוואוידיסלאוו )ְִִֵֵֶַָָָֹיõכר  ַ ִ ַ ִ ַ ָ(הרב

מייזעלס  מ òה מאֹויוואהר )ֵֵֶֶֶֹי ₣סף  ָ ִ ַ ָ(הרב

האלùערòטאם יהýדה מּבארדיּוב)ְְִֵֶַַָיקýתיאל  ִ ַ ִ ַ ָ(הרב

òטיין  אברהם  מפאלטיט ׁשאן )ְְְִֵֵַָָָיóראל  ַ ִ ְ ָ ִ ַ ָ(הרב

אייכענòטיין  אייזיק הילס )ְְְִִֵֵַָיצחק פארעסט צבי עטרת ּדקהל   ִ ְ ֶ ֶ ֲ ָ ָ ְ ַ ָ(הרב

"ץ מסאמבאטהעלי)ְַַֻיה ₣òע  ַ ָ(הרב

לעבאוויטש  סג "ל מקאפיש )ֲֶַַֹיעקב  ַ ָ(הרב

שטיינער  ההן ýהŁאל יראים )ִֵֵֵַָֹי₣סף עדת  ּדקהל  ִ ֵ ְ ַ ֲ ָ ָ ְ(דומ"ץ

טייטל ù₣ים מסיגעט )ְְֵֶֹמòה  ַ ָ(הרב

האגער  ויזניץ )ְְְֶַַָָמר ûכי חּיים  ּתֹורת  ּדקהל  ִ ַ ַ ָ ָ ְַ ָ (הרב

ביק  מòה נייטרא)ֶַָֹהרב ַ ְ (ר "מ

òטרן  מדעּברעצין )ְְֶֶֹמòה   ִ ֶ ְ ֶ ִ ַ ָ(הרב

אר  לעוומòה יה מטעמעשוואר )ְֵֶַֹ  ַ ָ(הרב

שיק  זאב מטאקאי)ְְֵֵַמנחם   ַ ָ(הרב

העניג  הירצקא משארמאש )ְִַָנפלי   ַ ָ(הרב

לעבאוויטש  יýדא  יראים )ְִֵַָעזריאל עדת  ּדקהל  ִ ֵ ְ ַ ֲ ָ ָ ְַ ָ (הרב

ה₣רוויץ מקראלי)ְִִצבי   ַ ָ(הרב

ùלýם מּקאׁשּוי)ְְֵָרפאל  ַ ִ ַ ָ(הרב

פאזען  יóראל משאפראן )òְְִִֵָמע ₣ן  ַ ָ(הרב

זעלטענרייך  אברהם מטשאקאווא)òְְֵַָָמýאל   ַ ָ(הרב

גרינבערגער  ýùנם מפרעשבורג)óְִָָמחה (הרב

פרידמן  זלמן  מטענקע )òְְְְִַַָֹֹלמה  ַ ָ(הרב

אטל רק  ר קנ מכב לח אכן  זי"ע ארהרי לנ  י זה  [ועל  יז ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

סאטמער. ל האטליז בתכם יראים יה דים לל ליכ ה יצד נתנן  הבה א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָדל],
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הכר "4 "נארט  הקראת חיטה  מערכת קמת וויליאמס רג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיד ע

הב ת האת, חיטה ה כר ת  הדקקים וכל הרנים  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהתאחד ת

ח ץ. מ ח טי  אחרים עפת על אר  היה הרי  לכ ונ סף ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָר ,

בר? העל עה ֶַַַָָָָמה

מבד מהאיטליז, ר מית הכנסה מקלים  היטנאי אטליז פים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻחטים 

היט נאי . עסק פים  ְֱִִֵֶַַָָֻהי תם

די עד לרי  נאמנים  נקראים הי הרי  אצל ית בי  הי מהאנים  ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָחלק 

הי הם  .מ נפ ה ּיֹום )מסירת עד הן(ועֹוד ללל, המי בא  הר על ים עלי  ְְִֵֶֶַָָ ַ ַ ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

מעת לרי  מסרים  הי עלינ לא ילדים הי לא ר י לפי  גת , והן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹעפת

הרי ?א דברים  ציק רי  להטע ת  י כן יצד  אל , אי  , נברא ולא  הי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹא 

הל? ראה והא  מפעעת דה ְְְֶֶַַַַַַֹר ח

להנת. תא ם  ואפר ליק  מגים הל לא  ט, הא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹהרץ

הרי את כתב רימ אמר היה   עצמ מסאטמער הר י  לעצמיכם   ארְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

החירת ענין יראל דלי  ורב מ עלזא הר י פי  זי "ע  מט עין  והרב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמ עלזא 

ענין ה א  יראל ארץ ה חירת ענין מסאטמער מהרי רה עת לפי  מצוה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהא

רע. וי תר  מ זרה עבדה לה ׁשּתחוֹותל ׁשּמּוטב ּפעמים  ּבּדרׁשה מסאטמער הר ּבי  ׁשהבהיר  (ּכמֹו ְְֲֵֶַַָָָָָ ֶ ִ ְ ִ ָ ַ ִ ִ ַ ְ ֶ ַ ְ ָ ָ ַ ֲ ַ ִ ֶ ָ ְ ִ ְ ַ ֲ 

ּבעברית ) אחת  מילה לדּבר מאׁשר וערב ל ׁשתי ּפעמים נכנע1000 היה מסאטמער  הרי  למר ת וזאת  . ְ ָ ִ ִ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֵ ֲ ֶ ְ ַ ֵ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

הרי סבר אפן  בכל אלקים. מלא תא והח יב זי "ע מ עלזא האדמ"ר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹפני 

יחטא", ניא "אר  הק' רה בר מבא באמת ציק. לר ת אפר ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמסאטמער 

על ל היה כן י  על ואף ד ל, מס יק היה ואי  ההם מים  והיא חלב. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוי יר

הד ל ה יק  לר ת אפר  יד ע ן ם  גג . היה זה א חלב, אכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלקר ת 

עמקת" "מגה מעל להס יר   הצליח  מ וכן היק, ויסף אבינ יעקב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻי תר

קראקא .העיר  ְִָָָ


רבי ה. שהסאטמער כמו נבראו ולא היו שלא שקר  דברי הצדיק בשם כשאומרים הוא גרוע ויותר

פטירתו , לפני זכאי בן יוחנן רבן על המספרת ברכות, במסכת הגמרא  על מליצה  בדרך  אמר זצ"ל
דרך לאיזה  יודע "ואיני לגהינום, שניה ודרך עדן  לגן אחת דרך דרכים , שתי לפניו שיש ואמר שבכה 
אומרים אם שומע הוא חי שהאדם זמן  כל הדברים: כוונת מסאטמער הרבי ביאר אותי". מובילים
אותו , מוליכין  התלמידים   אותו" "מוליכין  פטירתו אחרי אך להכחישם, ויכול שקר דברי  שמו על
האם יודע אינו  הרב וממילא המקוריים הדברים  על טעמו לפי  מוסיף  החפץ  כל  דבריו, את דהיינו,

כאן. עד  להיפך , חלילה או לטוב דבריו  את יקבלו  האנשים

כדי  הכל שונות, שמועות בשמו והוליכו  הרבי את שרימו במציאות קורה  כך שכן ראינו ולעניננו
הבשר  על השגחה  נותנים ההתאחדות או  הרבי כאילו להם שידמה  הבשר , קוני הצבור את לרמות
הנהגתו  תחת מיכה פסל  עם שנעשה מה  ידוע  הצדיק, את להונות שאפשר זה  ובענין  ווינשטאק . של
וכן  הפסל, אודות ידעו שלא זאת נעלם ואעפ "כ במדבר, שנה ארבעים דעה ודור רבינו משה של
של  הנהגתו תחת וכן  בשופטים, כמבואר הרבה  זרה עבודה  עובדים היו שופטים  של  הנהגתם  תחת
כמו  גדול צדיק היה ויאשיהו מלכות, של בכח  ע"ז בביעור ומלואו עולם שהפך המלך  יאשיהו



וה ùôת ל  הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

וה רזי  העל ועד ליט"א  ה אנים  הרנים  מת  הא"ב)וא סדר ּפי א (על אר  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ ִ ֵ ֶ ֲֶָ

הנ"ל: הברים על  החתם ְִֶַַַָָעל

ćòירא מקיוויאשד )ְִֶַָָָאלעזר  ַ ָ(הרב

וואגòאל  יצחק יעקב מלאנצה ּוט )ְְְֲִֶַַַַָֹאלטר  ְ ַ ִ ַ ָ(הרב

ùאù"ד  אòר  מטארטיקאוו )ְְֲֲֵֶֶַַַָאל סנ ûר  ָ ִ ַ ִ ַ ָ(הרב

òאיליאוויט י ýדא מׁשאמׁשאן )úְִִִֵַָָבריאל   ָ ַ ִ ַ ָ(הרב

ליכטנòטיין  מקראסנא)ְְִִֵֵהfiל  ֶ ָ ְ ִ ַ ָ(הרב

קאהן  ûב בּודאּפעסט )ְֲַָָֹחנניה  ֶ ַ ַ ֲ ַ(ראב"ד

ה₣רוויץ הfiוי  צבי מא ּונסדארף )ְִִִֵֵַי ₣סף  ָ ֵַ ָ (הרב

גרינוואלד  מּפאּפא)ְְְִֵַי₣סף  ָ ָ ִ ַ ָ(הרב

ראטענùערג  הfiוי  ùער  מוואוידיסלאוו )ְִִֵֵֶַָָָֹיõכר  ַ ִ ַ ִ ַ ָ(הרב

מייזעלס  מ òה מאֹויוואהר )ֵֵֶֶֶֹי ₣סף  ָ ִ ַ ָ(הרב

האלùערòטאם יהýדה מּבארדיּוב)ְְִֵֶַַָיקýתיאל  ִ ַ ִ ַ ָ(הרב

òטיין  אברהם  מפאלטיט ׁשאן )ְְְִֵֵַָָָיóראל  ַ ִ ְ ָ ִ ַ ָ(הרב

אייכענòטיין  אייזיק הילס )ְְְִִֵֵַָיצחק פארעסט צבי עטרת ּדקהל   ִ ְ ֶ ֶ ֲ ָ ָ ְ ַ ָ(הרב

"ץ מסאמבאטהעלי)ְַַֻיה ₣òע  ַ ָ(הרב

לעבאוויטש  סג "ל מקאפיש )ֲֶַַֹיעקב  ַ ָ(הרב

שטיינער  ההן ýהŁאל יראים )ִֵֵֵַָֹי₣סף עדת  ּדקהל  ִ ֵ ְ ַ ֲ ָ ָ ְ(דומ"ץ

טייטל ù₣ים מסיגעט )ְְֵֶֹמòה  ַ ָ(הרב

האגער  ויזניץ )ְְְֶַַָָמר ûכי חּיים  ּתֹורת  ּדקהל  ִ ַ ַ ָ ָ ְַ ָ (הרב

ביק  מòה נייטרא)ֶַָֹהרב ַ ְ (ר "מ

òטרן  מדעּברעצין )ְְֶֶֹמòה   ִ ֶ ְ ֶ ִ ַ ָ(הרב

אר  לעוומòה יה מטעמעשוואר )ְֵֶַֹ  ַ ָ(הרב

שיק  זאב מטאקאי)ְְֵֵַמנחם   ַ ָ(הרב

העניג  הירצקא משארמאש )ְִַָנפלי   ַ ָ(הרב

לעבאוויטש  יýדא  יראים )ְִֵַָעזריאל עדת  ּדקהל  ִ ֵ ְ ַ ֲ ָ ָ ְַ ָ (הרב

ה₣רוויץ מקראלי)ְִִצבי   ַ ָ(הרב

ùלýם מּקאׁשּוי)ְְֵָרפאל  ַ ִ ַ ָ(הרב

פאזען  יóראל משאפראן )òְְִִֵָמע ₣ן  ַ ָ(הרב

זעלטענרייך  אברהם מטשאקאווא)òְְֵַָָמýאל   ַ ָ(הרב

גרינבערגער  ýùנם מפרעשבורג)óְִָָמחה (הרב

פרידמן  זלמן  מטענקע )òְְְְִַַָֹֹלמה  ַ ָ(הרב

אטל רק  ר קנ מכב לח אכן  זי"ע ארהרי לנ  י זה  [ועל  יז ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

סאטמער. ל האטליז בתכם יראים יה דים לל ליכ ה יצד נתנן  הבה א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָדל],

וה ùôת  הòרýת לאז₣הר ְְַַַַַָ

הכר "4 "נארט  הקראת חיטה  מערכת קמת וויליאמס רג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיד ע

הב ת האת, חיטה ה כר ת  הדקקים וכל הרנים  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהתאחד ת

ח ץ. מ ח טי  אחרים עפת על אר  היה הרי  לכ ונ סף ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָר ,

בר? העל עה ֶַַַָָָָמה

מבד מהאיטליז, ר מית הכנסה מקלים  היטנאי אטליז פים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻחטים 

היט נאי . עסק פים  ְֱִִֵֶַַָָֻהי תם

די עד לרי  נאמנים  נקראים הי הרי  אצל ית בי  הי מהאנים  ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָחלק 

הי הם  .מ נפ ה ּיֹום )מסירת עד הן(ועֹוד ללל, המי בא  הר על ים עלי  ְְִֵֶֶַָָ ַ ַ ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

מעת לרי  מסרים  הי עלינ לא ילדים הי לא ר י לפי  גת , והן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹעפת

הרי ?א דברים  ציק רי  להטע ת  י כן יצד  אל , אי  , נברא ולא  הי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹא 

הל? ראה והא  מפעעת דה ְְְֶֶַַַַַַֹר ח

להנת. תא ם  ואפר ליק  מגים הל לא  ט, הא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹהרץ

הרי את כתב רימ אמר היה   עצמ מסאטמער הר י  לעצמיכם   ארְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

החירת ענין יראל דלי  ורב מ עלזא הר י פי  זי "ע  מט עין  והרב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמ עלזא 

ענין ה א  יראל ארץ ה חירת ענין מסאטמער מהרי רה עת לפי  מצוה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהא

רע. וי תר  מ זרה עבדה לה ׁשּתחוֹותל ׁשּמּוטב ּפעמים  ּבּדרׁשה מסאטמער הר ּבי  ׁשהבהיר  (ּכמֹו ְְֲֵֶַַָָָָָ ֶ ִ ְ ִ ָ ַ ִ ִ ַ ְ ֶ ַ ְ ָ ָ ַ ֲ ַ ִ ֶ ָ ְ ִ ְ ַ ֲ 

ּבעברית ) אחת  מילה לדּבר מאׁשר וערב ל ׁשתי ּפעמים נכנע1000 היה מסאטמער  הרי  למר ת וזאת  . ְ ָ ִ ִ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֵ ֲ ֶ ְ ַ ֵ ִ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

הרי סבר אפן  בכל אלקים. מלא תא והח יב זי "ע מ עלזא האדמ"ר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹפני 

יחטא", ניא "אר  הק' רה בר מבא באמת ציק. לר ת אפר ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמסאטמער 

על ל היה כן י  על ואף ד ל, מס יק היה ואי  ההם מים  והיא חלב. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוי יר

הד ל ה יק  לר ת אפר  יד ע ן ם  גג . היה זה א חלב, אכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלקר ת 

עמקת" "מגה מעל להס יר   הצליח  מ וכן היק, ויסף אבינ יעקב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻי תר

קראקא .העיר  ְִָָָ


רבי ה. שהסאטמער כמו נבראו ולא היו שלא שקר  דברי הצדיק בשם כשאומרים הוא גרוע ויותר

פטירתו , לפני זכאי בן יוחנן רבן על המספרת ברכות, במסכת הגמרא  על מליצה  בדרך  אמר זצ"ל
דרך לאיזה  יודע "ואיני לגהינום, שניה ודרך עדן  לגן אחת דרך דרכים , שתי לפניו שיש ואמר שבכה 
אומרים אם שומע הוא חי שהאדם זמן  כל הדברים: כוונת מסאטמער הרבי ביאר אותי". מובילים
אותו , מוליכין  התלמידים   אותו" "מוליכין  פטירתו אחרי אך להכחישם, ויכול שקר דברי  שמו על
האם יודע אינו  הרב וממילא המקוריים הדברים  על טעמו לפי  מוסיף  החפץ  כל  דבריו, את דהיינו,

כאן. עד  להיפך , חלילה או לטוב דבריו  את יקבלו  האנשים

כדי  הכל שונות, שמועות בשמו והוליכו  הרבי את שרימו במציאות קורה  כך שכן ראינו ולעניננו
הבשר  על השגחה  נותנים ההתאחדות או  הרבי כאילו להם שידמה  הבשר , קוני הצבור את לרמות
הנהגתו  תחת מיכה פסל  עם שנעשה מה  ידוע  הצדיק, את להונות שאפשר זה  ובענין  ווינשטאק . של
וכן  הפסל, אודות ידעו שלא זאת נעלם ואעפ "כ במדבר, שנה ארבעים דעה ודור רבינו משה של
של  הנהגתו תחת וכן  בשופטים, כמבואר הרבה  זרה עבודה  עובדים היו שופטים  של  הנהגתם  תחת
כמו  גדול צדיק היה ויאשיהו מלכות, של בכח  ע"ז בביעור ומלואו עולם שהפך המלך  יאשיהו



וה ùôת לב הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

הפסוק  עליו הימים )שמעיד ודברי שלא(מלכים חפץ שליבם מה  עושים הדור  ליצני היו  כן ואעפ"י ,
חז"ל. שאמרו כמו בידיעתו,

דברים י"ג)ובפרשת רש"י,(א', ופירש בראשיכם ", ואשימם לשבטיכם  ונבונים חכמים אנשם לכם "הבו 
הוא, הגון  ואם הוא שבט  ומאיזה הוא מי יודע איני בטליתו מעוטף לפני  בא שאם לכם ניכרים שהם

לשונו. כאן עד לשבטיכם", "וידועים  נאמר לכך אותו גדלתם שאתם  בו מכירים אתם אבל
זצ"ל מסטרופקוב שלום אברהם מוה"ר  להגה "ק שלום" ב"דברי זה על זי"ע)וכתב  משינאווע הרה"ק  (בן 

צדיקים איזה  בין  מחלוקת איזה כשיש אפילו הצדיקים, מעלת גודל מזה להוכיח יש הנה  לשונו, וזה 
היצה"ר  אשר לשון בעלי מחמת שזה ידוע כנגדו, דיבורים חבירו על אומר שאחד מהם ושומעין
בשקרים רכיל הולכי מעמיד הוא כן על ותורתם מצותם מעסק ותלמידיהם הצדיקים  להפריע רוצה
באים ומזה להטעותו, אפשר איך  הקודש, רוח בעל הוא שהרבי כיון אומרים, הדעת וקלי  שונים,
שאי  כה , שאומר  מי ובאמת האמיתיים, הקדושים הצדיקים  צדקת באמתיות לפקור וחלילה  חס
אדון  השלום עליו רבינו משה שאפילו  שמצינו כיון אפיקורסות, הוא הצדיק , את להטעות אפשר
וכו' הוא הגון ואם וכו ' יודע איני  בטליתו מעוטף  לפני  בא שאם לשבטיכם", "וידועים אמר הנביאים
שהצדיק  אפשר כשר  איש שהוא להטעותו ורוצה הצדיק  לפני  צבוע איש בא שאם כרחך  על אלא

לשונו. כאן עד הוא, מי יודע איני השלום עליו רבינו משה שאמר  כמו פנימיותו, יודע אינו
פסוק על וישלח ט')ובפרשת לשונו:(ל "ב, וזה עזרא האבן  פירש וגו ', לפליטה" הנשאר המחנה  "והיה

ממני" העלים "וה' אמר : ואלישע ה', לו  יגלה  לא אם הנסתרות, יודע הנביא אין כ"ז )כי ד' ב' ,(מלכים 
לשונו. כאן עד

יתברך, ה ' להם שהגיד מה רק  ידעו, לא הנביאים  שאר וכן ידעו , לא הנביא ואלישע רבינו שמשה הרי
מהם. שיתעלם ואפשר מוכרח , אינו  אבל שידעו  ויתכן מהם, גם שנעלם יתכן הדברים שאר  אבל

אצל  רק כי אומרים החסידים אבל גנבתם", רחל כי יעקב ידע "ולא השלום  עליו אבינו  ביעקב  ומצינו 
וכן  ... ז"ל מרן אצל לא אבל  רשותו, תחת שנעשה מה ידע שלא כזה  דבר  להיות יכול היה  יעקב
ומוכרח  לרמות, אפשר אי ואותו מכולם גדול הרבי אבל לרמות, אפשר היה  אבינו יצחק  את רק

טוב. היה  שהכל ברורה ראיה  וממילא הכל, ויכול הכל שידע
קדומים, מדורות גדולים  תחת ליצלן  רחמנא כרת של מכשולים שנמצאו מלאכים בספר ומבואר

נאמר כן  פי על ואף מלאכות, של כח לו  והיה  צדיק שהיה  יהודה  מלך  אסא י"ד )כגון ט"ו א' (מלכים

עד שילה משחרבה  לשמים  עליהן ליקרב שהורגלו היחיד במות רש "י, פירש  סרו", לא "והבמות
עונשים והיו הבית משנבנה  שנאסרו פי  על ואף  עתה  סרו לא מותרות הבמות שהיו  הבית שנבנה

לשונו. כאן עד כרת, עליה
נאמר צדיק, שהיה יהושפט מ "ד )וגבי כ"ב א' ומקטרים(מלכים  מזבחים  העם עוד  סרו לא הבמות "אך 

יהואש גבי וכן ג')בבמות", י"ב ב ' וגו',(מלכים סרו" לא הבמות רק  וגו ' ה' בעני הישר יהואש "ויעש
עזרי' גבי  ג')וכן ט"ו ב' צדיק (מלכים שהיה יותם  גבי  וכן  וגו', סרו" לא הבמות רק ה' בעיני הישר "ויעש

וזהומופלג אביו, שעשה הטובות אביו" עזיהו עשה אשר ככל  ה' בעיני הישר  "ויעש  ב' כ"ז ב' הימים  דברי ברש"י  (כמבואר

מקבל  הייתי אני לו, עד הדור עוונות כל עליו מקבל אבינו אברהם  יהיה אלמלא סוטה, במסכת  יוחאי  בן  שמעון ר' שאמר

כאן  עד וכו', הדורות  כל  סוף ועד מאברהם עלינו מקבלים היינו עמי עוזיהו בן יותם היה ואם  לי, עד מאברהם  הדורות חטאי 

שם ) עיין נאמרלשונו, כן פי על  ל"ד )ואף  ט"ו ב' שאצלו (מלכים  המלך  חזקיהו עד וגו' סרו" לא הבמות "רק
הבמות". את הסיר  "הוא נאמר

כמבואר  שבימיו, גדולים שאר והנהגת הנהגתו תחת חלב של מכשולים נמצאו זצ "ל המהרש"ל ובימי
ראיתי  הגבר אני  לשונו: וזה  כתב יט סימן הנשה  גיד  פרק חולין  במסכת ושם שלמה , של ים בספר 
נמצא זאת ובכל  מההיתר, אפילו לחתוך ניקור בענין שמחמירים פי  על אף  שלנו  המנקרים שרוב
ידי  על  הבשר  שיבדוק  עד מנוקר בשר לאכול שלא עצמי נהגתי לכן  בחלב שמקילין פעמים הרבה

שם. עיין  לשונו כאן  עד מנקר , עוד
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זצ"ל)ובכרתי אייבעשיץ  יונתן הרב מורנו הקדוש  יש (להגאון הזה בזמן  לשונו: וזה  ס"ה  סימן בסוף כתב
הטורח  עליו וכבד החומרות רבו דעכשיו  כיון המנקר, כשרות חזקת על לסמוך  שלא יותר  להחמיר 

לשונו. כאן עד מרבים , ה' וירא בקי על  אם כי בניקור  לסמוך  ואין תורה בני אינם הרוב ועל
לא ובשמותיהן, בהן בקי להיות ניקור הלכות שלמדתי דעתי על עמדי מיום לשונו : וזה כתב עוד

לשונו. כאן עד אכלתי, כפי ויגיע בעצמי  מנקר שהייתי מה אם כי  מנקר  על סמכתי
לדוד צנה תק"ח )ובספר  בשנת  הניקור ספרי מגדולי זצ"ל, דייטש דוד  מוה"ר  ראיתי (להגאון לשונו: וזה כתב 

אומר  גמור חלב ועל חלב  זה ואומרים בשר חותכין  עמדו מנקרים פעמים וכמה  בשר , שזה ים
אם באומרם כמתעתע בעיניהם והיינו מקדם, מנהגינו וכך  קבלנו  כך  בחוצפה  ואומרים המנקרים 
אמרתי  בעניי ואני זה , על הדור חכמי המה  בארץ אשר הרבנים לנו  מזהירין  אין  למה  אתך אמת
ומנהגם המה  תהפוכות דור אומר  אני  מנהגך  ועל המכשול. מזה  ידעו לא הוראות חכמי בודאי להם 

לשונו. כאן עד לגהינם ,
יצחק  בית שו"ת ס"ד )ובספר סימן  מליתן (יורה בשר  המנקרים מן ידיהם שמשכו  הרבנים  אודות כתב

כן  ואם  שנה  לא רבי גם ולפעמים איש , מפי איש שלמדו המנקרים על וסומכין  עליהם השגחה 
זמנינו  שוחטי ובפרט  וקטנים, ועבדים נשים הו  ממשמשין  הכל הפנימי בחלק וגם לידע, מניין  תלמידו 
ועם כלום ידעו ולא ראו לא ניקור  וענין מהרב קבלה ולקחו  מחדש ובדיקות שחיטות דיני שלומדים
שישגיח  מי  ואין עליהם סומכין והעולם למנקרים עצמם  את עושים לשו"ב שנתמנו לאחר זה  כל
ללמוד הרב צריך  כן על זה, ענין  בטוב בקיאים  אינם הוראה בעלי הרבנים שגם מפני והכל  עליהם ,

לשונו כאן עד הפנים, בחלק  הניקור סדר  בטוב  מקודם פנחס)בעצמו גבעת לספר בהקדמה .(מובא 
עיירות בהרבה  והייתי ניקור  בעניני  עוסק שאני שנים הרבה  לשונו , וזה  כתב פנחס גבעת בספר ושם
טובת לי נתנו וכולם עליהם ועוררתי מכשולים  הרבה  שיש  הרבים  בעוונותינו  וראיתי וקטנות, גדולות

לשונו. כאן עד עין,
זי "ע, חיים דברי בעל הקדוש מרן אצל בקודש משמש  ז"ל, רפאל להר "ר חיים דרכי בקונטרס ועיין

לאמיתי מפורסם לפעמים )והקונטרס בו מעיין  היה זי"ע מבעלזא  מהרי "ד הגה"ק שגם על (וידוע  מספר ובסופו 
המכשול. לתקן תיכף  נחרדו אבל דינו, ובית חיים הדברי של  הנהגתו  תחת החלב בענין מכשול

תוכחה  שבדבר  זה  על יתמרמר  מאד ומה  לשונו , וזה בעתו דבר בספרו  זצ"ל חיים  החפץ הזהיר  וכבר
עליו  הדין יהיה לא שבודאי לומר, בנפשו יתפתה ואל  הדינים, אלו מכל להסתלק יכול היה  קלה 
אלפים עשרות לכמה  גדולה בערבות אדם כשנתחייב  תדע, זה  לעומת כי בעירו. יחיד  אינו כי לבד,
יגיע אם  אפילו התשלומים , לזמן  כשמגיע מיהו אנשים, וכמה  כמה עוד אתו נתערבו  אפילו דינרים ,
לחשבון, תבוא וכאשר איסורים, אכילת ענין מאוד נתרבה שכהיום הוא הערבות, מן חלק רק  עליו
האנשים אלו שכן וכל וכו'. וכו' אחד ובמקום אחד בשבוע הנאכלים איסור, של כזיתים  לאלפי  יגיע
ישראל  נפשות ולמנוע המאכלות, קדושת של זו במצוה להחזיק  עירם  אנשי את לזרז בידם יש  אשר
שסיפק  מי כל אליהו דבי בתנא וכדאיתא עליהם, תהיה  האשמה  עיקר  בודאי והתרשלו , מאיסורים
וכו', ידו  על אלא אינו הנשפכים הדמים כל מחזיר, ואינו  למוטב ולהחזיר מיחה  ולא למחות בידו

שם. עיין 
א' חלק ודעת אעם טוב בספרו שכתב זצ"ל, קלוגער שלמה  מוה"ר התורה שר הגאון  בדברי ונסיים
מהשחיטה , ולהעבירו להרחיקו שזכה  בארדיטשוב מק"ק מעללים רע השוחט  אודות שערים , בפתחי
החכמה  ולקיים להתנהג איך  ידעו כזה  למעשה עוד  יזדמן אולי לדורות דעת "ללמד  קדשו: לשון וזה 
הזה  הרעה שביערתי מיום זה זכות לקדמנא  יפוק  שכיבנא  כד והלואי עולמות. בשני  בעליה תחי'

לשונו. כאן עד ממרום", רוח  יערה ועלינו ה', אויבך  כל יאבדו וכן העולם, מן
של  עולם היה ולא שולטים היו שצדיקים  הזמן כנל, דוד בית מלכות תחת מכשולים היו אם ובודאי 
וכן  שבימיו, גדולים ושאר ז"ל המהרש "ל של  הנהגתו תחת חלב של מכשולים נמצאו ואם הפקר,
לא למה הפקרות, בלי חרד ההמון וכל לעיל, כמבואר  עולם גדולי הנהגת תחת כך  שאחר  בדורות
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הפסוק  עליו הימים )שמעיד ודברי שלא(מלכים חפץ שליבם מה  עושים הדור  ליצני היו  כן ואעפ"י ,
חז"ל. שאמרו כמו בידיעתו,

דברים י"ג)ובפרשת רש"י,(א', ופירש בראשיכם ", ואשימם לשבטיכם  ונבונים חכמים אנשם לכם "הבו 
הוא, הגון  ואם הוא שבט  ומאיזה הוא מי יודע איני בטליתו מעוטף לפני  בא שאם לכם ניכרים שהם

לשונו. כאן עד לשבטיכם", "וידועים  נאמר לכך אותו גדלתם שאתם  בו מכירים אתם אבל
זצ"ל מסטרופקוב שלום אברהם מוה"ר  להגה "ק שלום" ב"דברי זה על זי"ע)וכתב  משינאווע הרה"ק  (בן 

צדיקים איזה  בין  מחלוקת איזה כשיש אפילו הצדיקים, מעלת גודל מזה להוכיח יש הנה  לשונו, וזה 
היצה"ר  אשר לשון בעלי מחמת שזה ידוע כנגדו, דיבורים חבירו על אומר שאחד מהם ושומעין
בשקרים רכיל הולכי מעמיד הוא כן על ותורתם מצותם מעסק ותלמידיהם הצדיקים  להפריע רוצה
באים ומזה להטעותו, אפשר איך  הקודש, רוח בעל הוא שהרבי כיון אומרים, הדעת וקלי  שונים,
שאי  כה , שאומר  מי ובאמת האמיתיים, הקדושים הצדיקים  צדקת באמתיות לפקור וחלילה  חס
אדון  השלום עליו רבינו משה שאפילו  שמצינו כיון אפיקורסות, הוא הצדיק , את להטעות אפשר
וכו' הוא הגון ואם וכו ' יודע איני  בטליתו מעוטף  לפני  בא שאם לשבטיכם", "וידועים אמר הנביאים
שהצדיק  אפשר כשר  איש שהוא להטעותו ורוצה הצדיק  לפני  צבוע איש בא שאם כרחך  על אלא

לשונו. כאן עד הוא, מי יודע איני השלום עליו רבינו משה שאמר  כמו פנימיותו, יודע אינו
פסוק על וישלח ט')ובפרשת לשונו:(ל "ב, וזה עזרא האבן  פירש וגו ', לפליטה" הנשאר המחנה  "והיה

ממני" העלים "וה' אמר : ואלישע ה', לו  יגלה  לא אם הנסתרות, יודע הנביא אין כ"ז )כי ד' ב' ,(מלכים 
לשונו. כאן עד

יתברך, ה ' להם שהגיד מה רק  ידעו, לא הנביאים  שאר וכן ידעו , לא הנביא ואלישע רבינו שמשה הרי
מהם. שיתעלם ואפשר מוכרח , אינו  אבל שידעו  ויתכן מהם, גם שנעלם יתכן הדברים שאר  אבל

אצל  רק כי אומרים החסידים אבל גנבתם", רחל כי יעקב ידע "ולא השלום  עליו אבינו  ביעקב  ומצינו 
וכן  ... ז"ל מרן אצל לא אבל  רשותו, תחת שנעשה מה ידע שלא כזה  דבר  להיות יכול היה  יעקב
ומוכרח  לרמות, אפשר אי ואותו מכולם גדול הרבי אבל לרמות, אפשר היה  אבינו יצחק  את רק

טוב. היה  שהכל ברורה ראיה  וממילא הכל, ויכול הכל שידע
קדומים, מדורות גדולים  תחת ליצלן  רחמנא כרת של מכשולים שנמצאו מלאכים בספר ומבואר

נאמר כן  פי על ואף מלאכות, של כח לו  והיה  צדיק שהיה  יהודה  מלך  אסא י"ד )כגון ט"ו א' (מלכים

עד שילה משחרבה  לשמים  עליהן ליקרב שהורגלו היחיד במות רש "י, פירש  סרו", לא "והבמות
עונשים והיו הבית משנבנה  שנאסרו פי  על ואף  עתה  סרו לא מותרות הבמות שהיו  הבית שנבנה

לשונו. כאן עד כרת, עליה
נאמר צדיק, שהיה יהושפט מ "ד )וגבי כ"ב א' ומקטרים(מלכים  מזבחים  העם עוד  סרו לא הבמות "אך 

יהואש גבי וכן ג')בבמות", י"ב ב ' וגו',(מלכים סרו" לא הבמות רק  וגו ' ה' בעני הישר יהואש "ויעש
עזרי' גבי  ג')וכן ט"ו ב' צדיק (מלכים שהיה יותם  גבי  וכן  וגו', סרו" לא הבמות רק ה' בעיני הישר "ויעש

וזהומופלג אביו, שעשה הטובות אביו" עזיהו עשה אשר ככל  ה' בעיני הישר  "ויעש  ב' כ"ז ב' הימים  דברי ברש"י  (כמבואר

מקבל  הייתי אני לו, עד הדור עוונות כל עליו מקבל אבינו אברהם  יהיה אלמלא סוטה, במסכת  יוחאי  בן  שמעון ר' שאמר

כאן  עד וכו', הדורות  כל  סוף ועד מאברהם עלינו מקבלים היינו עמי עוזיהו בן יותם היה ואם  לי, עד מאברהם  הדורות חטאי 

שם ) עיין נאמרלשונו, כן פי על  ל"ד )ואף  ט"ו ב' שאצלו (מלכים  המלך  חזקיהו עד וגו' סרו" לא הבמות "רק
הבמות". את הסיר  "הוא נאמר

כמבואר  שבימיו, גדולים שאר והנהגת הנהגתו תחת חלב של מכשולים נמצאו זצ "ל המהרש"ל ובימי
ראיתי  הגבר אני  לשונו: וזה  כתב יט סימן הנשה  גיד  פרק חולין  במסכת ושם שלמה , של ים בספר 
נמצא זאת ובכל  מההיתר, אפילו לחתוך ניקור בענין שמחמירים פי  על אף  שלנו  המנקרים שרוב
ידי  על  הבשר  שיבדוק  עד מנוקר בשר לאכול שלא עצמי נהגתי לכן  בחלב שמקילין פעמים הרבה

שם. עיין  לשונו כאן  עד מנקר , עוד
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זצ"ל)ובכרתי אייבעשיץ  יונתן הרב מורנו הקדוש  יש (להגאון הזה בזמן  לשונו: וזה  ס"ה  סימן בסוף כתב
הטורח  עליו וכבד החומרות רבו דעכשיו  כיון המנקר, כשרות חזקת על לסמוך  שלא יותר  להחמיר 

לשונו. כאן עד מרבים , ה' וירא בקי על  אם כי בניקור  לסמוך  ואין תורה בני אינם הרוב ועל
לא ובשמותיהן, בהן בקי להיות ניקור הלכות שלמדתי דעתי על עמדי מיום לשונו : וזה כתב עוד

לשונו. כאן עד אכלתי, כפי ויגיע בעצמי  מנקר שהייתי מה אם כי  מנקר  על סמכתי
לדוד צנה תק"ח )ובספר  בשנת  הניקור ספרי מגדולי זצ"ל, דייטש דוד  מוה"ר  ראיתי (להגאון לשונו: וזה כתב 

אומר  גמור חלב ועל חלב  זה ואומרים בשר חותכין  עמדו מנקרים פעמים וכמה  בשר , שזה ים
אם באומרם כמתעתע בעיניהם והיינו מקדם, מנהגינו וכך  קבלנו  כך  בחוצפה  ואומרים המנקרים 
אמרתי  בעניי ואני זה , על הדור חכמי המה  בארץ אשר הרבנים לנו  מזהירין  אין  למה  אתך אמת
ומנהגם המה  תהפוכות דור אומר  אני  מנהגך  ועל המכשול. מזה  ידעו לא הוראות חכמי בודאי להם 

לשונו. כאן עד לגהינם ,
יצחק  בית שו"ת ס"ד )ובספר סימן  מליתן (יורה בשר  המנקרים מן ידיהם שמשכו  הרבנים  אודות כתב

כן  ואם  שנה  לא רבי גם ולפעמים איש , מפי איש שלמדו המנקרים על וסומכין  עליהם השגחה 
זמנינו  שוחטי ובפרט  וקטנים, ועבדים נשים הו  ממשמשין  הכל הפנימי בחלק וגם לידע, מניין  תלמידו 
ועם כלום ידעו ולא ראו לא ניקור  וענין מהרב קבלה ולקחו  מחדש ובדיקות שחיטות דיני שלומדים
שישגיח  מי  ואין עליהם סומכין והעולם למנקרים עצמם  את עושים לשו"ב שנתמנו לאחר זה  כל
ללמוד הרב צריך  כן על זה, ענין  בטוב בקיאים  אינם הוראה בעלי הרבנים שגם מפני והכל  עליהם ,

לשונו כאן עד הפנים, בחלק  הניקור סדר  בטוב  מקודם פנחס)בעצמו גבעת לספר בהקדמה .(מובא 
עיירות בהרבה  והייתי ניקור  בעניני  עוסק שאני שנים הרבה  לשונו , וזה  כתב פנחס גבעת בספר ושם
טובת לי נתנו וכולם עליהם ועוררתי מכשולים  הרבה  שיש  הרבים  בעוונותינו  וראיתי וקטנות, גדולות

לשונו. כאן עד עין,
זי "ע, חיים דברי בעל הקדוש מרן אצל בקודש משמש  ז"ל, רפאל להר "ר חיים דרכי בקונטרס ועיין

לאמיתי מפורסם לפעמים )והקונטרס בו מעיין  היה זי"ע מבעלזא  מהרי "ד הגה"ק שגם על (וידוע  מספר ובסופו 
המכשול. לתקן תיכף  נחרדו אבל דינו, ובית חיים הדברי של  הנהגתו  תחת החלב בענין מכשול

תוכחה  שבדבר  זה  על יתמרמר  מאד ומה  לשונו , וזה בעתו דבר בספרו  זצ"ל חיים  החפץ הזהיר  וכבר
עליו  הדין יהיה לא שבודאי לומר, בנפשו יתפתה ואל  הדינים, אלו מכל להסתלק יכול היה  קלה 
אלפים עשרות לכמה  גדולה בערבות אדם כשנתחייב  תדע, זה  לעומת כי בעירו. יחיד  אינו כי לבד,
יגיע אם  אפילו התשלומים , לזמן  כשמגיע מיהו אנשים, וכמה  כמה עוד אתו נתערבו  אפילו דינרים ,
לחשבון, תבוא וכאשר איסורים, אכילת ענין מאוד נתרבה שכהיום הוא הערבות, מן חלק רק  עליו
האנשים אלו שכן וכל וכו'. וכו' אחד ובמקום אחד בשבוע הנאכלים איסור, של כזיתים  לאלפי  יגיע
ישראל  נפשות ולמנוע המאכלות, קדושת של זו במצוה להחזיק  עירם  אנשי את לזרז בידם יש  אשר
שסיפק  מי כל אליהו דבי בתנא וכדאיתא עליהם, תהיה  האשמה  עיקר  בודאי והתרשלו , מאיסורים
וכו', ידו  על אלא אינו הנשפכים הדמים כל מחזיר, ואינו  למוטב ולהחזיר מיחה  ולא למחות בידו

שם. עיין 
א' חלק ודעת אעם טוב בספרו שכתב זצ"ל, קלוגער שלמה  מוה"ר התורה שר הגאון  בדברי ונסיים
מהשחיטה , ולהעבירו להרחיקו שזכה  בארדיטשוב מק"ק מעללים רע השוחט  אודות שערים , בפתחי
החכמה  ולקיים להתנהג איך  ידעו כזה  למעשה עוד  יזדמן אולי לדורות דעת "ללמד  קדשו: לשון וזה 
הזה  הרעה שביערתי מיום זה זכות לקדמנא  יפוק  שכיבנא  כד והלואי עולמות. בשני  בעליה תחי'

לשונו. כאן עד ממרום", רוח  יערה ועלינו ה', אויבך  כל יאבדו וכן העולם, מן
של  עולם היה ולא שולטים היו שצדיקים  הזמן כנל, דוד בית מלכות תחת מכשולים היו אם ובודאי 
וכן  שבימיו, גדולים ושאר ז"ל המהרש "ל של  הנהגתו תחת חלב של מכשולים נמצאו ואם הפקר,
לא למה הפקרות, בלי חרד ההמון וכל לעיל, כמבואר  עולם גדולי הנהגת תחת כך  שאחר  בדורות
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ח ם  עפת מא ת  הר י , לבית  בעת ה  ל נתן  ּבהארטפארטוויינטאק (ׁשּׁשחטּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ ָ ֲ ְ ַ ְ ְ ָ ְ 

ּפאלטרי") ּבעסט  "ּכׁשר ּבמפעל הי קאנטקעט עה. אחד  חט חט  עפת 1500 עד 1000 ַ ֶ ִ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ ֵ ֶ ְ ָ ְ ְ ִ ְֵֶַַָָָָָ

עה. 600 עד  500 חט ְֲֲִֶַָָָחטים

היה:  היה מע ה  מעה , עת ם  הייתי ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאני 

להכנסת  דל  ית היה ית מסאטמער הרנית לבית מיחדים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעפ ת

דע. ְִַַָארחים

י ם בע מידי  התקמה קאנטקעט  הארטפארט  ליד וויליאמס רג ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה חיטה

אמצע 11:15 עה העמים  אחד זה היה  הרים. 11:30 עד 6:30 מ עה ְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָרביעי 

נ ים ,חד חלף  ציאה צעק , הרי  ל  ית מני  חט מע אני  ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהחיטה,

תלפהע ל אן סימן היה וזה ה לק על ניר   רס מסאטמער . לר נית ח ט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מסאטמר. לר נית ְְִִִֶַַָָָֹמיעדים

ואינם לעה עפת 1500  עד  1000 מ חטים  החטים לעצמי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאר י

בהגרמה  אחת ה באה אחר  וחט  אחת דרסא ו חטים  האר נצת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָמ רטים

הגרמת על  י תר   ידויק יתרה מים  יראת אחרת, צרה  לר נית  חטי ,'ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוכ

הה, לא מא ם אפן, תא ל חט  ממיכים עיני, כוח מיט אני  א ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹוכמה ,

ס ין  נטל מה, הצת.(חלף )רק מרטים ואין דרסא הגרמ ת  עם  חטים  .חד ְִֵַַַָ ֶ ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

פרט רים, ה ע פת הר נית  לבית  נתנים  א ר מעט  בינ ר תי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוע ה

לוק עדין, מנהיגה מנהיג היתה הרנית הר נית, ל ארחים ההכנסת  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָעבר

אפר ד ע. נה , ל ע פת אלפי  מהצב  לק וכ 'וכ ה יבה לעבדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָח ם 

לברכה. ציק זכר נלר מקרב ה  הצב היה  מ ע ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלהבין

נפעל. העל  ח   מהנים ספים  נטילת רר  עצמ מסאטמער  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהר י

מכת אמרת המרא פי  נפעל, העל ח  ט ח חם, הן  אכל ן  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

עבדיה אצל ׁשם )ח ין יטין(ע ּין  מ כת ם  ריו. עבדי  דלהן: המרא  מסרת , ְִֵֶַַָֻ ֵ ָ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הלג , על עם  ת א יבה העבדים  חסידא, עמרם  רב את מצערים   הי ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָגלתא


שבמדינת הפקר של  בעולם ידיעתו בלי זצ"ל מסאטמאר מרן בימי גם מכשולות להמצא יוכלו
להם יאמר ומי עליהם שליטה  אדם  לשום אין  אשר  וריקים וקלים ורמאים זייפנים מקום אמריקה,
משה  אצל מציאות זה  שהיה  וכמו עסקים, לו יש מי עם ז"ל מרן ידע שלא להיות ויכול תעשה , מה 

ע"ה. רבינו
אתלגאו. ליה  מגנו הוו גלותא ריש בי ליה מצערי הוו כי חסידא עמרם מחמתרב  חולה לו לאחוז (דרך

בגמרא) שם כמבואר מים מזיגת בלא פירוש חייא, וחמרא אגומרא  שמינא בשרא ורפואתו בגמרא שם  כמפורש  למחר צנה .
בישרא להו  אמר אפכי . מיפך  להו  דאמינא כל הני אמר ליה , דלייתו למר ליה  ניחא מאי ליה אמרו 

מרקא(כחוש )סומקא וחמרא הרבה)אגומרא במים אגומרי (מזוג שמינא בישרא אינהו  ליה אייתו .
ילתא שמעה  חייא, דיןוחמרא בית אב ואשת הנשיא בת  והיתה נחמן, רב והרוטב (אשת בהעור  כדאמרינן וחשובה,

הוה) נשיאה דבי חתניה נחמן מסותאדרב  לבי ליה  עד(מרחץ )ומעיילא מסותא דבי במיא  ליה ומוקמא
חייא)דמהפכי וחמרא שמינא בשרא ידי  על ממנו היוצא  אדומה זיעה מחמת  דמא(מתהפכים והוו מסותא דבי מיה

פשיטי בישריה עגולות )וקאי  פשיטי.(בהרות 
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יע מהם  אב מה  ל עמרם  רב ח ב ביא?"  ה חפץ "מה  : האל ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלמחרת

על צלי   ח אדם  בר  חפץ להם  ואמר  רצני , ואק ל ההפ את  אב ,ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההפ

צל ל ויין חלים  על  צלי  מן ר העבדים ל  הביא ר ים . מים  מהל  ויין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחלים ,

ל ביא וצתה עמרם לרב העי  את  נחמן  רב  את ילתא  ומעה מים . ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹללא 

צא ם , יאדימ האמטיה י  עד  לעמד  תא  תירו ח ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאמטיה

לבנת. הר ת פ על ונראה תה, וה ין אכל המן  מהר זעה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמהימ

יסף היה זרב ת  רב ויזיע. תח ם  די ריחים מתעק היה   ל קר  היה , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מלאכה  "דלה א מר: היה  ת רב היע. עד  מ את ק ר ת  יו על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנ א 

עליה". את ְְֶֶֶֶֶַָָח מת

ל ענה " אצלנ ס עדים אינכם  "מ ע ת : רב את גלתא   הרי אל אחת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָעם

החי " מן אבר ח דים  להי ת עללים  והם נאמנים , עבדים לכם  אין "י  ת: ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָרב 

עבדי "? יע  לכם אמר  "מי  ת: לרב גלתא   הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר

לי והבא  ל" :לעב ת רב אמר  אמרי . הברים  ל אראה ת  רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה יב

לעבדי ת  רב צה  אחר העבד . וה יג  גל תא" הרי אצל הנחת המה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻרגל

 ת א יבוהר לכאן  החלקים ל את והביא ההמה את חתכ גלתא ,  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי

הי" גלתא :  הרי אלם  ת. רב לפני   יחוה רגלים ג' העבדים  יג ה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָברא נה.

רב  לפני  והביא ח ה , מ המה רגל חתכ העבדים, הלכ לבד "? רגלים  ג' ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלבהמה

ת רב נה והיח , הבאת" הרגל את  ם  אן  "הח  : לעב ת רב אמר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָת.

עליהם לסמ אפר אי והכח  רגלים"? ה' לבהמה "האם  אלם: העבדים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאל

רת. ְְְְִֵַעניני 

 יכינ העבדים, גלל אצלנ לסעד  חפצים  אינכם "אם  ת: לרב גלתא הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמר 

ל  כל וכ ר  ה  וירא כם  העבדים  פני העדה את אן ".העבדים אכל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

רב  י  קטן, עצם עם ר ל  יחוה לחן לפניו ערכ אכל". "סדר  ת: רב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאמר

יוהר הר את  מ ת רב א וחנק, ירא א בוח נהר ס י  היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹת


איעסקז. יוסף  ויזיע)בריחיא(מתעסק )רב שיתחמם בכשורי(כדי איעסק  ששת רב ומשאות ), קורות  ,(לשאת

בעליה. את שמחממת מלאכה גדולה  אמר 

אאבר  דחשידי  עבדי  מעלו דלא ליה  אמר גבן , מר סעיד  לא מ"ט ששת לרב גלותא ריש ליה  אמר
חדא לי  אייתי  גנוב זיל לשמעיה  ליה  אמר לך מחוינא השתא ליה אמר  יימר מי ליה  אמר החי, מן
לנתחיה  הבהמה  נתחי לפני  {סדרו  דחיותא  הדמי לי אהדמו להו  אמר ליה אייתי מחיותא כרעא

להו אמר קמיה אותיבי כרעי תלת אייתו  הנתחים} ערכו  גלותא)כלומר  הואי?(ריש רגלים ג' בעלת הא
להו  אמר אותבה  דידך  להך נמי אותביה  לשמעיה ליה  אמר  קמיה  אותיבי מעלמא חדא אייתי פסיק 
קמיה  [כלומר דמר קמיה  ליעבדו הוא] דחשידי [משום הכי אי ליה אמר הואי? רגלים  חמש  בת האי 
קמיה  ואייתו  קמיה [שולחן] תכא קריבו לחיי  ליה אמר  וליכול בהיתר ] המאכל יסדרו דמר שמעיה
משום ונחנק בולעו שאדם הירך כף  שעל קטן  [עצם חמתא דחנקא וריסתנא קמיה ואותיבו  בישרא
והרגיש  [מששה  בסודריה  כרכה  ושקלה  גששיה  ויחנק] ויאכל יראנו ולא הוה  נהור  סגי  ששת דרב

בסודריה ]. וכרכה  החתיכה  כל שקל עצם באותו



וה ùôת לד הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

ח ם  עפת מא ת  הר י , לבית  בעת ה  ל נתן  ּבהארטפארטוויינטאק (ׁשּׁשחטּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ ָ ֲ ְ ַ ְ ְ ָ ְ 

ּפאלטרי") ּבעסט  "ּכׁשר ּבמפעל הי קאנטקעט עה. אחד  חט חט  עפת 1500 עד 1000 ַ ֶ ִ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ ֵ ֶ ְ ָ ְ ְ ִ ְֵֶַַָָָָָ

עה. 600 עד  500 חט ְֲֲִֶַָָָחטים

היה:  היה מע ה  מעה , עת ם  הייתי ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאני 

להכנסת  דל  ית היה ית מסאטמער הרנית לבית מיחדים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעפ ת

דע. ְִַַָארחים

י ם בע מידי  התקמה קאנטקעט  הארטפארט  ליד וויליאמס רג ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה חיטה

אמצע 11:15 עה העמים  אחד זה היה  הרים. 11:30 עד 6:30 מ עה ְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָרביעי 

נ ים ,חד חלף  ציאה צעק , הרי  ל  ית מני  חט מע אני  ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהחיטה,

תלפהע ל אן סימן היה וזה ה לק על ניר   רס מסאטמער . לר נית ח ט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מסאטמר. לר נית ְְִִִֶַַָָָֹמיעדים

ואינם לעה עפת 1500  עד  1000 מ חטים  החטים לעצמי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאר י

בהגרמה  אחת ה באה אחר  וחט  אחת דרסא ו חטים  האר נצת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָמ רטים

הגרמת על  י תר   ידויק יתרה מים  יראת אחרת, צרה  לר נית  חטי ,'ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוכ

הה, לא מא ם אפן, תא ל חט  ממיכים עיני, כוח מיט אני  א ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹוכמה ,

ס ין  נטל מה, הצת.(חלף )רק מרטים ואין דרסא הגרמ ת  עם  חטים  .חד ְִֵַַַָ ֶ ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

פרט רים, ה ע פת הר נית  לבית  נתנים  א ר מעט  בינ ר תי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוע ה

לוק עדין, מנהיגה מנהיג היתה הרנית הר נית, ל ארחים ההכנסת  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָעבר

אפר ד ע. נה , ל ע פת אלפי  מהצב  לק וכ 'וכ ה יבה לעבדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָח ם 

לברכה. ציק זכר נלר מקרב ה  הצב היה  מ ע ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלהבין

נפעל. העל  ח   מהנים ספים  נטילת רר  עצמ מסאטמער  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהר י

מכת אמרת המרא פי  נפעל, העל ח  ט ח חם, הן  אכל ן  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

עבדיה אצל ׁשם )ח ין יטין(ע ּין  מ כת ם  ריו. עבדי  דלהן: המרא  מסרת , ְִֵֶַַָֻ ֵ ָ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הלג , על עם  ת א יבה העבדים  חסידא, עמרם  רב את מצערים   הי ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָגלתא


שבמדינת הפקר של  בעולם ידיעתו בלי זצ"ל מסאטמאר מרן בימי גם מכשולות להמצא יוכלו
להם יאמר ומי עליהם שליטה  אדם  לשום אין  אשר  וריקים וקלים ורמאים זייפנים מקום אמריקה,
משה  אצל מציאות זה  שהיה  וכמו עסקים, לו יש מי עם ז"ל מרן ידע שלא להיות ויכול תעשה , מה 

ע"ה. רבינו
אתלגאו. ליה  מגנו הוו גלותא ריש בי ליה מצערי הוו כי חסידא עמרם מחמתרב  חולה לו לאחוז (דרך

בגמרא) שם כמבואר מים מזיגת בלא פירוש חייא, וחמרא אגומרא  שמינא בשרא ורפואתו בגמרא שם  כמפורש  למחר צנה .
בישרא להו  אמר אפכי . מיפך  להו  דאמינא כל הני אמר ליה , דלייתו למר ליה  ניחא מאי ליה אמרו 

מרקא(כחוש )סומקא וחמרא הרבה)אגומרא במים אגומרי (מזוג שמינא בישרא אינהו  ליה אייתו .
ילתא שמעה  חייא, דיןוחמרא בית אב ואשת הנשיא בת  והיתה נחמן, רב והרוטב (אשת בהעור  כדאמרינן וחשובה,

הוה) נשיאה דבי חתניה נחמן מסותאדרב  לבי ליה  עד(מרחץ )ומעיילא מסותא דבי במיא  ליה ומוקמא
חייא)דמהפכי וחמרא שמינא בשרא ידי  על ממנו היוצא  אדומה זיעה מחמת  דמא(מתהפכים והוו מסותא דבי מיה

פשיטי בישריה עגולות )וקאי  פשיטי.(בהרות 

וה ùôת  הòרýת להז₣הר ְְַַַַַָ

יע מהם  אב מה  ל עמרם  רב ח ב ביא?"  ה חפץ "מה  : האל ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלמחרת

על צלי   ח אדם  בר  חפץ להם  ואמר  רצני , ואק ל ההפ את  אב ,ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההפ

צל ל ויין חלים  על  צלי  מן ר העבדים ל  הביא ר ים . מים  מהל  ויין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחלים ,

ל ביא וצתה עמרם לרב העי  את  נחמן  רב  את ילתא  ומעה מים . ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹללא 

צא ם , יאדימ האמטיה י  עד  לעמד  תא  תירו ח ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאמטיה

לבנת. הר ת פ על ונראה תה, וה ין אכל המן  מהר זעה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמהימ

יסף היה זרב ת  רב ויזיע. תח ם  די ריחים מתעק היה   ל קר  היה , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מלאכה  "דלה א מר: היה  ת רב היע. עד  מ את ק ר ת  יו על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנ א 

עליה". את ְְֶֶֶֶֶַָָח מת

ל ענה " אצלנ ס עדים אינכם  "מ ע ת : רב את גלתא   הרי אל אחת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָעם

החי " מן אבר ח דים  להי ת עללים  והם נאמנים , עבדים לכם  אין "י  ת: ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָרב 

עבדי "? יע  לכם אמר  "מי  ת: לרב גלתא   הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר

לי והבא  ל" :לעב ת רב אמר  אמרי . הברים  ל אראה ת  רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה יב

לעבדי ת  רב צה  אחר העבד . וה יג  גל תא" הרי אצל הנחת המה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻרגל

 ת א יבוהר לכאן  החלקים ל את והביא ההמה את חתכ גלתא ,  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי

הי" גלתא :  הרי אלם  ת. רב לפני   יחוה רגלים ג' העבדים  יג ה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָברא נה.

רב  לפני  והביא ח ה , מ המה רגל חתכ העבדים, הלכ לבד "? רגלים  ג' ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלבהמה

ת רב נה והיח , הבאת" הרגל את  ם  אן  "הח  : לעב ת רב אמר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָת.

עליהם לסמ אפר אי והכח  רגלים"? ה' לבהמה "האם  אלם: העבדים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאל

רת. ְְְְִֵַעניני 

 יכינ העבדים, גלל אצלנ לסעד  חפצים  אינכם "אם  ת: לרב גלתא הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמר 

ל  כל וכ ר  ה  וירא כם  העבדים  פני העדה את אן ".העבדים אכל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

רב  י  קטן, עצם עם ר ל  יחוה לחן לפניו ערכ אכל". "סדר  ת: רב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאמר

יוהר הר את  מ ת רב א וחנק, ירא א בוח נהר ס י  היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹת


איעסקז. יוסף  ויזיע)בריחיא(מתעסק )רב שיתחמם בכשורי(כדי איעסק  ששת רב ומשאות ), קורות  ,(לשאת

בעליה. את שמחממת מלאכה גדולה  אמר 

אאבר  דחשידי  עבדי  מעלו דלא ליה  אמר גבן , מר סעיד  לא מ"ט ששת לרב גלותא ריש ליה  אמר
חדא לי  אייתי  גנוב זיל לשמעיה  ליה  אמר לך מחוינא השתא ליה אמר  יימר מי ליה  אמר החי, מן
לנתחיה  הבהמה  נתחי לפני  {סדרו  דחיותא  הדמי לי אהדמו להו  אמר ליה אייתי מחיותא כרעא

להו אמר קמיה אותיבי כרעי תלת אייתו  הנתחים} ערכו  גלותא)כלומר  הואי?(ריש רגלים ג' בעלת הא
להו  אמר אותבה  דידך  להך נמי אותביה  לשמעיה ליה  אמר  קמיה  אותיבי מעלמא חדא אייתי פסיק 
קמיה  [כלומר דמר קמיה  ליעבדו הוא] דחשידי [משום הכי אי ליה אמר הואי? רגלים  חמש  בת האי 
קמיה  ואייתו  קמיה [שולחן] תכא קריבו לחיי  ליה אמר  וליכול בהיתר ] המאכל יסדרו דמר שמעיה
משום ונחנק בולעו שאדם הירך כף  שעל קטן  [עצם חמתא דחנקא וריסתנא קמיה ואותיבו  בישרא
והרגיש  [מששה  בסודריה  כרכה  ושקלה  גששיה  ויחנק] ויאכל יראנו ולא הוה  נהור  סגי  ששת דרב

בסודריה ]. וכרכה  החתיכה  כל שקל עצם באותו



וה ùôת לו הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

מן לאחר  . ח מט ועטפ ה ר  חתיכת את  נטל העצם , לאכלח מצא מ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ידע ולא  , חאמ המ מטמין ת א רא סף, ס  לנ נגנב  ת, לרב ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר

נתח את מצא  ח די   ואכן .אצל  ח סף ס לנ נגנב אמר לכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמה,

רצה  אא  ,אצלנ לסעד  רצה לא הא אנ ראים  עה לתא  לרי  ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהר,

ח לה, מהמה זה והיה מהר  טעמי א "אכלי , ת : רב אמר . תנא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלצער 

רב  אמר חין". עלת חלה המה הם   חטנ "לא העבדים : אמר חין". ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹעלת

אמר חסא רב לי , תם  הר נתח  את חתכם  הקם  דק" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָת:

וצבע למה סימן הא  ח ר  ער  לבן תם  א לבן ער ח ר  תם  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָצאים 

אמר. ת רב  מ מצא דק מה". ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהער

 ואמר יבחין, א  מחצלת הוכ , ל ר העבדים   חפר ת רב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹצאת

הבין חסא  רב י והעל, ת  רב מאח רי  חסא רב הל למנ חה. ליכנ  ,ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָל

:ל אמר "קס לי "סק לילד : ת רב  נה  .קמ ל מנ(כא כ ב פרק ב :(שמואל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

לעׂשהאל) אמר  "מה (ׁשמּואל  :לעב ת רב  אל ." מאל על  א ימינ על ל "נטה ְ ֵ ָ ַ ַ ֲ ָ ֵ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

מאל" על א לימין  מעליה "חזר :ל אמר  מחצלת" אני  "ראה אמר : ראה" ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה

ת: רב היב ה חצלת"? על לצעד  לא ידע "מין  ת: רב את חס א  רב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹאל

 סק לי  אמר הלד  נית, ג י . ברים  הבנ י הר ה, עלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"ראית,

 יטמינ א  וח די נאמנים  אינם העבדים  לי ית , מאל. על  א ימין על  ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצעד 

." ר קמ ִֵֶֶַלי 

להכניס וצה  מדם, הל  קד רח  והבין ראה  עלינ יגן תזכ מסאטמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהר י

מטהר סף דע יון הגח ת , ם  ני א הרנים , התאחד ת  ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנת

ל ההכרים  עם  הר י  את  לרת הצליח  בר  על עה  ר אים א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָממזרים,

הכרים . מא ת  ועל החיטה על  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָההתאח ת

את לברכה, ציק זכר  מסאטמר , הרי  ל ית יבי  ליכ ה ולה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיצד 

לפסח ] מלח  ועל  סר  על להכ רים [רק הכרים   ני הרנים  התאחדת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלהסים 

.נרצ נגד  מכח ה  היה ת כם , וחלב מצרים, מא ת  על נתנ  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחר


ליהח . אמרי דאכיל גלותא)לבתר דכספא(לריש כסא לן ורוציםאיגניב בסודריה כורך אותו רואים (שהיו

מהו) [אמר]לבדוק  בסודריה  דכרוכה אשכחוה ואתי מעייני דקא מיכל (אמרי)בהדי  דלא מר חזי ליה
אכלי מיכל אנא להו  אמר לצעורן אלא בעי טעמתי)קא דחיורא(וטעמו טעמא ביה  בעלתוטעמי (בשר

האידנא שחין) לן עביד  לא חיורא ליה  אמרי שחין), בעלת  בהמה היום שחטנו בדוכתיה (לא  בדקו להו  אמר  ,
לבן) שהוא בעור ותמצאנו הירך בכף זו ריסתנא  במקום  בודקין ] [היו וחיורא(בעור בחיורא אוכמא חסדא רב דאמר

היא לקותא ללבן)באוכמתא העור ונהפך בבשר  שם היה לקותא שחור  בעור לבן קא(טלאי  כי אשכחוה, בדוק  ,
בירא  לי כרו בו)נפיק  שיפול  גומץ עילויה(חפרו צפיתא ליה יבין ושדו  שלא כדי הבור פי על מחצלת (השליכו

לינחמושבו) מר ליתי ליה במושבו)ואמרו חסדא(לשכב רב ליה סוסיו)נחר נחרת  כמו סימן לו אמר (עשה
ששת )ליה  ליה (רב אמר פסוקיך לי פסוק  ב)לינוקא שמאל(ש "ב על  או ימינך על לך הוא נטה  (פסוק

מינהבעשהאל) הדר ליה  אמר  דשדיא ציפתא ליה אמר  חזית קא מאי לשמעיה  ליה אמר מעליה , (חזור 

לשמאל) או ועודלימין מר לי דנחר חדא ליה  אמר מר ידע הוה  מנא חסדא רב  ליה אמר  דנפק  לבתר 
מעלו. דלא עבדי  דחשידי ועוד פסוקא ינוקא לי  דפסק 

וה ùôת  הòרýת לז ז₣הר ְְַַַַַָ

היק האן להרב מסאטמר  הר י צה  מדע רעציןוכיצד  טרן  מה  רי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

שו"ת ספרי  מחר  על  מה "ליט"א  ל"אר את עזב ועד , חלקים  בעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אמריקה? ל מעל רת על הלחמה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמערכת

ה רא הבר  ארע וכיצד ה הדת, עניני  כל קאי  ימיו ל היה הרי מסאטמר  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהר י

. ָָל

הא: ֵַה רץ

הרב  עם  רא הנים  הקימ הרת ועד  על  לרי  רס ית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹיבי 

הרנים התאחדת מבד  רירה  ל ואין ה הד ת , את להחריב וחפצים  ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמדערעצין

רת. לעניני  מיחד ין ית ד ְְְְְְְִִֵֵַַָֻיי

מעבדה  י תר  רע אחרת ,  לא עסקינן, צנת עניני  ידע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהמ רתים 

ה לל , הלת את הה היחד ה ין ית יסד  מ ילא הבר . הר י ל בנפ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻזרה,

ל הנת אחד  י נ למרת א היתה, הר נים התאחדת יסד  עת הר י  ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הר נים . אג דת נים להם  יהיה ן לא אם  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהגח ת

היק האן ל הרנים  התאחד ת ל הר ט ק ל את מאירראיתי אברהם ר' ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ספר איזראעל מח ר על לברכה, ציק ה אירי"זכר אלת"ילק ט  ה"ס , על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

אברהם"תבת  בד"ו ען אצל  הרט קל מח וכן ,ער לחן חלקי  ד' על ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

מאיקד ת  ליט"א.הרב ְְִִַַַָָ

נגד יצא  הרת ועד מן , לאחר  נים  ה עצמ על חזר הבר  תְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא

אנ י ל ם החיטה א פי  ל את   מור  האי חיטת פי והטיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחיטה

להרב  לקרא נאלצ רירה  חסר ,'וכ הר ר  אמצעי  כל  ואחרי  ,מנלְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ועד את לעזב עליו  צה זצ"ל מסאטמאר  והרי  מסאטמר, הרי  אל ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמדערעצין

י חם מי  אמריקה , כל  טרפת מאכילים  היכן ? אל מדערעצין הרב ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהרת,

והרב  מ אא הרב מ נע ע סקים  יראים רנים הרת, את יתן מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמ לם ,

ועד? ְִַמא י 

מנע ההד ת את  מחלי פרהסיא  ן י צנעה, לת ן  לראת  הרי  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָענה

אחרית הל עליו  נ טל הרי  אם מדערעצין  הרב אמר הנת. נגד  הלחמה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

לבד [אני  הרת, ועד את  עזב מדערעצין הרב ואכן הל. את אני  ע זב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאי ית,

הג על חדר   מ י וגם  ,תקה ידי על יצא  הל תר וכתבי  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹיסד י ,

על לעבר לכרת  מדרי ל עלן ל ל נתי  וכ ח יו, מציאת היה  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

קנט 14 ל סדרה יצא  דריה א לדפס] צא לפני ללאזה נ ספים , רסים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מדערעצין. הרב התיסד ת רם  היה רק מדערעצין , הרב  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחת 

הא טב.  י הר א  הרב את  לילה  הצליח יצד  עצמכם  הבינ רתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוע ה

 ת א הטע ית י בי עקב ת נעה זאת ל רק ,ל האמר  את היטב והבין ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹידע

רת. נים  תא ְִִַָוע



וה ùôת לו הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

מן לאחר  . ח מט ועטפ ה ר  חתיכת את  נטל העצם , לאכלח מצא מ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ידע ולא  , חאמ המ מטמין ת א רא סף, ס  לנ נגנב  ת, לרב ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר

נתח את מצא  ח די   ואכן .אצל  ח סף ס לנ נגנב אמר לכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמה,

רצה  אא  ,אצלנ לסעד  רצה לא הא אנ ראים  עה לתא  לרי  ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהר,

ח לה, מהמה זה והיה מהר  טעמי א "אכלי , ת : רב אמר . תנא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלצער 

רב  אמר חין". עלת חלה המה הם   חטנ "לא העבדים : אמר חין". ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹעלת

אמר חסא רב לי , תם  הר נתח  את חתכם  הקם  דק" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָת:

וצבע למה סימן הא  ח ר  ער  לבן תם  א לבן ער ח ר  תם  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָצאים 

אמר. ת רב  מ מצא דק מה". ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהער

 ואמר יבחין, א  מחצלת הוכ , ל ר העבדים   חפר ת רב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹצאת

הבין חסא  רב י והעל, ת  רב מאח רי  חסא רב הל למנ חה. ליכנ  ,ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָל

:ל אמר "קס לי "סק לילד : ת רב  נה  .קמ ל מנ(כא כ ב פרק ב :(שמואל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

לעׂשהאל) אמר  "מה (ׁשמּואל  :לעב ת רב  אל ." מאל על  א ימינ על ל "נטה ְ ֵ ָ ַ ַ ֲ ָ ֵ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

מאל" על א לימין  מעליה "חזר :ל אמר  מחצלת" אני  "ראה אמר : ראה" ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה

ת: רב היב ה חצלת"? על לצעד  לא ידע "מין  ת: רב את חס א  רב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹאל

 סק לי  אמר הלד  נית, ג י . ברים  הבנ י הר ה, עלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"ראית,

 יטמינ א  וח די נאמנים  אינם העבדים  לי ית , מאל. על  א ימין על  ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצעד 

." ר קמ ִֵֶֶַלי 

להכניס וצה  מדם, הל  קד רח  והבין ראה  עלינ יגן תזכ מסאטמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהר י

מטהר סף דע יון הגח ת , ם  ני א הרנים , התאחד ת  ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנת

ל ההכרים  עם  הר י  את  לרת הצליח  בר  על עה  ר אים א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָממזרים,

הכרים . מא ת  ועל החיטה על  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָההתאח ת

את לברכה, ציק זכר  מסאטמר , הרי  ל ית יבי  ליכ ה ולה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיצד 

לפסח ] מלח  ועל  סר  על להכ רים [רק הכרים   ני הרנים  התאחדת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלהסים 

.נרצ נגד  מכח ה  היה ת כם , וחלב מצרים, מא ת  על נתנ  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחר


ליהח . אמרי דאכיל גלותא)לבתר דכספא(לריש כסא לן ורוציםאיגניב בסודריה כורך אותו רואים (שהיו

מהו) [אמר]לבדוק  בסודריה  דכרוכה אשכחוה ואתי מעייני דקא מיכל (אמרי)בהדי  דלא מר חזי ליה
אכלי מיכל אנא להו  אמר לצעורן אלא בעי טעמתי)קא דחיורא(וטעמו טעמא ביה  בעלתוטעמי (בשר

האידנא שחין) לן עביד  לא חיורא ליה  אמרי שחין), בעלת  בהמה היום שחטנו בדוכתיה (לא  בדקו להו  אמר  ,
לבן) שהוא בעור ותמצאנו הירך בכף זו ריסתנא  במקום  בודקין ] [היו וחיורא(בעור בחיורא אוכמא חסדא רב דאמר

היא לקותא ללבן)באוכמתא העור ונהפך בבשר  שם היה לקותא שחור  בעור לבן קא(טלאי  כי אשכחוה, בדוק  ,
בירא  לי כרו בו)נפיק  שיפול  גומץ עילויה(חפרו צפיתא ליה יבין ושדו  שלא כדי הבור פי על מחצלת (השליכו

לינחמושבו) מר ליתי ליה במושבו)ואמרו חסדא(לשכב רב ליה סוסיו)נחר נחרת  כמו סימן לו אמר (עשה
ששת )ליה  ליה (רב אמר פסוקיך לי פסוק  ב)לינוקא שמאל(ש "ב על  או ימינך על לך הוא נטה  (פסוק

מינהבעשהאל) הדר ליה  אמר  דשדיא ציפתא ליה אמר  חזית קא מאי לשמעיה  ליה אמר מעליה , (חזור 

לשמאל) או ועודלימין מר לי דנחר חדא ליה  אמר מר ידע הוה  מנא חסדא רב  ליה אמר  דנפק  לבתר 
מעלו. דלא עבדי  דחשידי ועוד פסוקא ינוקא לי  דפסק 

וה ùôת  הòרýת לז ז₣הר ְְַַַַַָ

היק האן להרב מסאטמר  הר י צה  מדע רעציןוכיצד  טרן  מה  רי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

שו"ת ספרי  מחר  על  מה "ליט"א  ל"אר את עזב ועד , חלקים  בעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אמריקה? ל מעל רת על הלחמה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמערכת

ה רא הבר  ארע וכיצד ה הדת, עניני  כל קאי  ימיו ל היה הרי מסאטמר  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהר י

. ָָל

הא: ֵַה רץ

הרב  עם  רא הנים  הקימ הרת ועד  על  לרי  רס ית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹיבי 

הרנים התאחדת מבד  רירה  ל ואין ה הד ת , את להחריב וחפצים  ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמדערעצין

רת. לעניני  מיחד ין ית ד ְְְְְְְִִֵֵַַָֻיי

מעבדה  י תר  רע אחרת ,  לא עסקינן, צנת עניני  ידע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהמ רתים 

ה לל , הלת את הה היחד ה ין ית יסד  מ ילא הבר . הר י ל בנפ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻזרה,

ל הנת אחד  י נ למרת א היתה, הר נים התאחדת יסד  עת הר י  ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הר נים . אג דת נים להם  יהיה ן לא אם  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהגח ת

היק האן ל הרנים  התאחד ת ל הר ט ק ל את מאירראיתי אברהם ר' ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ספר איזראעל מח ר על לברכה, ציק ה אירי"זכר אלת"ילק ט  ה"ס , על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

אברהם"תבת  בד"ו ען אצל  הרט קל מח וכן ,ער לחן חלקי  ד' על ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

מאיקד ת  ליט"א.הרב ְְִִַַַָָ

נגד יצא  הרת ועד מן , לאחר  נים  ה עצמ על חזר הבר  תְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא

אנ י ל ם החיטה א פי  ל את   מור  האי חיטת פי והטיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחיטה

להרב  לקרא נאלצ רירה  חסר ,'וכ הר ר  אמצעי  כל  ואחרי  ,מנלְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ועד את לעזב עליו  צה זצ"ל מסאטמאר  והרי  מסאטמר, הרי  אל ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמדערעצין

י חם מי  אמריקה , כל  טרפת מאכילים  היכן ? אל מדערעצין הרב ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהרת,

והרב  מ אא הרב מ נע ע סקים  יראים רנים הרת, את יתן מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמ לם ,

ועד? ְִַמא י 

מנע ההד ת את  מחלי פרהסיא  ן י צנעה, לת ן  לראת  הרי  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָענה

אחרית הל עליו  נ טל הרי  אם מדערעצין  הרב אמר הנת. נגד  הלחמה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

לבד [אני  הרת, ועד את  עזב מדערעצין הרב ואכן הל. את אני  ע זב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאי ית,

הג על חדר   מ י וגם  ,תקה ידי על יצא  הל תר וכתבי  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹיסד י ,

על לעבר לכרת  מדרי ל עלן ל ל נתי  וכ ח יו, מציאת היה  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

קנט 14 ל סדרה יצא  דריה א לדפס] צא לפני ללאזה נ ספים , רסים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מדערעצין. הרב התיסד ת רם  היה רק מדערעצין , הרב  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחת 

הא טב.  י הר א  הרב את  לילה  הצליח יצד  עצמכם  הבינ רתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוע ה

 ת א הטע ית י בי עקב ת נעה זאת ל רק ,ל האמר  את היטב והבין ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹידע

רת. נים  תא ְִִַָוע



וה ùôת לח הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

יאל נ ר  דה היק עם  ע מה למים  ספרים ה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוהד סי 

זיע"א. ְְֵטייטלים 

די כזבים קרים  עם  תא ר הר  עלי   אי  בינ קטן  סר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואסר 

זכ ת מלד  אינ] הר, ל החר ן ער הם  הנים  כא הנים , נגד  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלהחם 

5060 ולפני  זה, על  הר ה  בר  וסר י ,ע מה ד ק י דע אני י  הנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹעל

זי "ע מר  האדמ"ר  אמר מ נגם לחמה  ליל צריכים אמת היה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָנה 

לא אם  ה נים  נגד מלחמה יצא הא מל ל  זי "ע  מסטמאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהאדמ"ר

לצאת].  צרי היה הא אז ִֵָָָָָָָיצא 

והלכי למיאמי, ונסעי  עלינ לא ח לה מאד  הייתי  כ"ח  תשכ"ז נת ערְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

זיע"א. מסטמאר  האדמ"ר  כ"ק עם  ְְְְִִִֵַַַָָלהתל

אר ע אחר היה [הרי  ת, לער לטל האדמ"ר  עם האי   הל הפה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָאחר

?ע הנים מה  מע הרי  האדמ "ר, את אל והאי  ,[ עלינ לא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹמח 

לא! אמר, ִֵַָֹהר י 

 העלם ל הלא  מע לא הרי  להי ת יכל אי לר י , אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻה אי 

?א ְֵֵער

?ע מה  !נ אל, ִֵַַָָהרי 

ה נים לרי , ע נה סיטנא ת]  וויינטאק ל ה ר  ה ר  ל ל [ף ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻה אי 

ק  מ ל וע ק, העיר ל את מחק מיראזש 'ים  מטסים  1800 עם  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנכנס

מכנ ת]. ל חניה [מקם  לאט, ְֲִֶָָָפארקינג 

העלם? אמרים  מה צעק, ְִִֵַַָָָהר י

חד ה  אה   מ מ זה היהדים, ל את להר ג  רצים הע לם  ,ל ענה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה אי 

יהיה?רחמ מה  י דע מי ליצלן, נא ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אה  לעת ר צים  הנים  המן ל צעקי הלא א י , אי  וגנח , עמד  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהר י

יהיה? מה  י דע מי ְֲִִֵֶַַָָחדה,

!א ס רים הר ה עד  וי אחד , סר רק ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזה

לתל. ליל לא אמר  התל , נגד  מסאטמאר  ד ה נ ר ל הא ר נ ח  ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻוכ

היה:  היה ֲֶֶַָָָָָמע ה 

קט ], עלמא בר [הא חט , ם  הר , ל מה פים  לבדאחד מּמּנּו (ׁשמעּתי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ ַ ְ ִ ִ ֶ ְ ַ 

הּזה ) קוה?ה ּסּפּור  לה מה ידע הרי  וא מר לרי  נכנס  ַ ִ ַ ֶ ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

?לה מה אל, ִֵֵַַָהר י

ֵַהחט!

אמינים מנין אין חסידים, אין סאטמאר , אין ,דרה הית ל לסר  יכל ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהר י

פרים !!! צ נים  כם  הא,  ר  דהְְִִִַָָָ

וה ùôת  הòרýת לטז₣הר ְְַַַַַָ

קרה? מה אל, ִֵַַָָָהר י 

ֵַהחט!

 הי מצרים המטסים  ל את פיצצ והנים ה מים , ת מלחמת  היה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאז

 אנחנ אמרים  ם   אי מעים   נ במקוה  החניה, מקם  הארץ על  ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעד 

עה!!! ה' נ ים  איל ד ל , ח  איזה ת, כה המטסים  ל את להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָפיצצנ

.מרנ צנים , ם  ,דרה ה ית לסר  צריכים  מנין , לנ אין ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻר י !!!

 ל ל י  העבדה  ל לעת, אפר  מה  א י  אי  וצעק מאד, נאנח  ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהר י

ל מד הלכ י  האנ ים ל אחת מלחמה הנים  נגד  הקע י נים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהרה

ליצלן? ְְִַָָָרחמנא

תבה, כם  את ואחזיר הנים, נגד  חזקת ר ת  עכו י יד  אני אמר , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהר י

רצ לא   האנ ים חריף  ל היה סעד ת  ל רה הר י  אמר  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹוכ

 ל ביכ אם  מהרי  לם  מע י לא  ח ץ הע לם ל ואמר הל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלהד יס 

ה ב לזה.חריף, מכן לא עד  ִֶַַָָָָֹ

ראיתי מה מעיד אני  זה וכל דע, ,ס נד א רת הרה  ציאה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ

ְְִַָומעי .

מביאים הנים ל ער זה ידי  ועל כזבים , קרים הרא את ל לל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכ

– אחרת ע ה היה לא מאמין מע  היה אחד [וכל ח "ו , אה עד  וחלילה  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹחס

 ומח  העלם , לת ן  חבים הם  אמת  ח ב הא י – לאנ יו  האמין ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהרי 

ולא הנים נגד המן  ל יצא זה בגלל  אמת] אנ י  האים  הח ת לכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹל

ה נים , נגד הלחמה את יהרס  זה ל  אמר בר ל י  לם לע ת  יכל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיה 

לל. א ר הל ל ְֲִֶֶַַָֹֹזה 

ס רים . הר ה  זה על לס ר  ְְִִֵֵֵֶַַַי

האים אים , להם   י ראל, ד לי  רב  א ל עם עים  הבר  תא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאבל

הל. את מנהלים  ְֲִֵֶַַֹהם 

על סף עים  ה אים האנ ים  על מס א ה אז ה דלים  על סמכים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָואם

 א $1000 ממים  אם רק אליו להנס  יכל א אחד ציק עם  היה  מ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה,

סף. ֵֶֶי תר

ר צה  ליט "א, וואזנער הרב ל לאי מדר  אחד פר מע י לבד  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאני 

ב להנס, ל לתת רצ ולא תב, מה על הלף על ד לה אלה ל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהנס 

יכל ליט"א  הרב  חב אה  ,ל אמר  והאי  אחר  וטילן , ל ונתנ ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָפקס

לזה. זמן ל אין , לח עדים 10 את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלראת

א הלף על מ מן בר סי רי   מ יראל, הלל לכל גע אלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוזה

!!!א מקלקלים  אים על ?לסמ יכלים אנחנ מי  על אז ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻמערבים .



וה ùôת לח הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

יאל נ ר  דה היק עם  ע מה למים  ספרים ה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוהד סי 

זיע"א. ְְֵטייטלים 

די כזבים קרים  עם  תא ר הר  עלי   אי  בינ קטן  סר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואסר 

זכ ת מלד  אינ] הר, ל החר ן ער הם  הנים  כא הנים , נגד  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלהחם 

5060 ולפני  זה, על  הר ה  בר  וסר י ,ע מה ד ק י דע אני י  הנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹעל

זי "ע מר  האדמ"ר  אמר מ נגם לחמה  ליל צריכים אמת היה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָנה 

לא אם  ה נים  נגד מלחמה יצא הא מל ל  זי "ע  מסטמאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהאדמ"ר

לצאת].  צרי היה הא אז ִֵָָָָָָָיצא 

והלכי למיאמי, ונסעי  עלינ לא ח לה מאד  הייתי  כ"ח  תשכ"ז נת ערְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

זיע"א. מסטמאר  האדמ"ר  כ"ק עם  ְְְְִִִֵַַַָָלהתל

אר ע אחר היה [הרי  ת, לער לטל האדמ"ר  עם האי   הל הפה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָאחר

?ע הנים מה  מע הרי  האדמ "ר, את אל והאי  ,[ עלינ לא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹמח 

לא! אמר, ִֵַָֹהר י 

 העלם ל הלא  מע לא הרי  להי ת יכל אי לר י , אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻה אי 

?א ְֵֵער

?ע מה  !נ אל, ִֵַַָָהרי 

ה נים לרי , ע נה סיטנא ת]  וויינטאק ל ה ר  ה ר  ל ל [ף ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻה אי 

ק  מ ל וע ק, העיר ל את מחק מיראזש 'ים  מטסים  1800 עם  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנכנס

מכנ ת]. ל חניה [מקם  לאט, ְֲִֶָָָפארקינג 

העלם? אמרים  מה צעק, ְִִֵַַָָָהר י

חד ה  אה   מ מ זה היהדים, ל את להר ג  רצים הע לם  ,ל ענה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה אי 

יהיה?רחמ מה  י דע מי ליצלן, נא ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אה  לעת ר צים  הנים  המן ל צעקי הלא א י , אי  וגנח , עמד  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהר י

יהיה? מה  י דע מי ְֲִִֵֶַַָָחדה,

!א ס רים הר ה עד  וי אחד , סר רק ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזה

לתל. ליל לא אמר  התל , נגד  מסאטמאר  ד ה נ ר ל הא ר נ ח  ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻוכ

היה:  היה ֲֶֶַָָָָָמע ה 

קט ], עלמא בר [הא חט , ם  הר , ל מה פים  לבדאחד מּמּנּו (ׁשמעּתי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ ַ ְ ִ ִ ֶ ְ ַ 

הּזה ) קוה?ה ּסּפּור  לה מה ידע הרי  וא מר לרי  נכנס  ַ ִ ַ ֶ ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

?לה מה אל, ִֵֵַַָהר י

ֵַהחט!

אמינים מנין אין חסידים, אין סאטמאר , אין ,דרה הית ל לסר  יכל ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהר י

פרים !!! צ נים  כם  הא,  ר  דהְְִִִַָָָ

וה ùôת  הòרýת לטז₣הר ְְַַַַַָ

קרה? מה אל, ִֵַַָָָהר י 

ֵַהחט!

 הי מצרים המטסים  ל את פיצצ והנים ה מים , ת מלחמת  היה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאז

 אנחנ אמרים  ם   אי מעים   נ במקוה  החניה, מקם  הארץ על  ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעד 

עה!!! ה' נ ים  איל ד ל , ח  איזה ת, כה המטסים  ל את להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָפיצצנ

.מרנ צנים , ם  ,דרה ה ית לסר  צריכים  מנין , לנ אין ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻר י !!!

 ל ל י  העבדה  ל לעת, אפר  מה  א י  אי  וצעק מאד, נאנח  ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהר י

ל מד הלכ י  האנ ים ל אחת מלחמה הנים  נגד  הקע י נים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהרה

ליצלן? ְְִַָָָרחמנא

תבה, כם  את ואחזיר הנים, נגד  חזקת ר ת  עכו י יד  אני אמר , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהר י

רצ לא   האנ ים חריף  ל היה סעד ת  ל רה הר י  אמר  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹוכ

 ל ביכ אם  מהרי  לם  מע י לא  ח ץ הע לם ל ואמר הל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלהד יס 

ה ב לזה.חריף, מכן לא עד  ִֶַַָָָָֹ

ראיתי מה מעיד אני  זה וכל דע, ,ס נד א רת הרה  ציאה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ

ְְִַָומעי .

מביאים הנים ל ער זה ידי  ועל כזבים , קרים הרא את ל לל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכ

– אחרת ע ה היה לא מאמין מע  היה אחד [וכל ח "ו , אה עד  וחלילה  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹחס

 ומח  העלם , לת ן  חבים הם  אמת  ח ב הא י – לאנ יו  האמין ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהרי 

ולא הנים נגד המן  ל יצא זה בגלל  אמת] אנ י  האים  הח ת לכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹל

ה נים , נגד הלחמה את יהרס  זה ל  אמר בר ל י  לם לע ת  יכל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיה 

לל. א ר הל ל ְֲִֶֶַַָֹֹזה 

ס רים . הר ה  זה על לס ר  ְְִִֵֵֵֶַַַי

האים אים , להם   י ראל, ד לי  רב  א ל עם עים  הבר  תא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאבל

הל. את מנהלים  ְֲִֵֶַַֹהם 

על סף עים  ה אים האנ ים  על מס א ה אז ה דלים  על סמכים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָואם

 א $1000 ממים  אם רק אליו להנס  יכל א אחד ציק עם  היה  מ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה,

סף. ֵֶֶי תר

ר צה  ליט "א, וואזנער הרב ל לאי מדר  אחד פר מע י לבד  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאני 

ב להנס, ל לתת רצ ולא תב, מה על הלף על ד לה אלה ל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהנס 

יכל ליט"א  הרב  חב אה  ,ל אמר  והאי  אחר  וטילן , ל ונתנ ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָפקס

לזה. זמן ל אין , לח עדים 10 את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלראת

א הלף על מ מן בר סי רי   מ יראל, הלל לכל גע אלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוזה

!!!א מקלקלים  אים על ?לסמ יכלים אנחנ מי  על אז ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻמערבים .



וה ùôת מ הòרýת ְְַַַַַָז₣הר

י תר לער לפני  לם  ספר תב ליט "א  וואזנער  הרב שגהגה"צ מד רים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאן

רכה  יע ה  א  הכר לי  קלף על רת ל  י  תב ום נה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמע רים

זה. ֶַעל 

להחזיר  צרי הא  אם  היתה, , האלה לא ל לה נס, לפר  נתנים  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

.'וכ מערבים , א  אם  ספק וזה הכר לי קלף על האנים  לכל תב הסף ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת

ועקרים החים  אבל ,וקד ד ל ציק  להי ת יכל הה, הד ל א מרת  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹזאת

להרי נה 50 לפני  מקייוויאשד  הרי  אמר וכ הל, עים הם  ת א ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהמס בבים

מה  עה זה בגלל ועקרים נח ים  הם   המ רתים  זי "ע, מסאטמאר  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאדמ"ר 

הע לם . כל זה את פרסמי  מ ה, הקלטה  לי  וי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעה ,

הרת על  נפ את  מסר שליט "א, י סף ע בדיה מרן  קד ת ב ד  י  ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָויד ע 

אריכת , זה את אס ר אחרים ערים  ה' בעזרת עמים, ה תא הרג ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכמעט 

פרים . נדס זה ְְְִִֶַַָָוכל

הרי מ כזה  קד ליק  הנים ל זה ל את לעת יכלים  הי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָואם

עם לעת כלים  ח ב אה מה אז רית, נ טרי  ר ת  18 היה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמסאטמאר 

זיעועכי "א? מסאטמאר האדמ ר ל לקרסליו מיעים  א  אחרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹרנים 

וקרא  רה דרה למאמר נז ה אסר ת  מאכלת עניני זהיר ת  י"ג זכת (ּפר ׁשה  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ ָ ָ 

ג') האּפסקה  ר  דה עתיד [סע דה] אריסטוון, יצחק ר י ם  רכיה ר י אמר : ִ ְ ָ ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

זכה  הה  עלם נבלת אכל א מי  וכל  לבא, לעתיד היקים  לעבדיו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹלעת

כתיב ההא  ה א , לעלם  תז )לרא מלאכה (ו ּיקרא לכל יעה טרפה וחלב נבלה "וחלב ְְְִִִֶַַָָָ ִ ְ ָ ַ ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

לי ראל מזהיר מ ה לפיכ לבא לעתיד  מ אכל ביל "התאכל לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹואכל

."אכל אר הח ה "זאת  להם  ְְֲֵֶֶַַָָֹֹואמר 
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האדמו"ר מהָאלמין - הגה"צ הרב שלום יהודה גרוס
היגר  תשכ"ב  בשנת  תש"ו.  בשנת  לארץ  עלה  בהונגריה,  נולד  שליט"א,  מהאלמין  האדמו"ר 
לברוקלין. לפני 40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת 
בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, 
יצרו סימילאק  נגד סימילאק מחלב עכו"ם, ומאז לראשונה  גדולה  בשנת תשכ"ו, ערך מערכה 
מחלב ישראל2. בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה, ונדפס ספר, וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ז, ערך 
מערכה גדולה על שנכשלים באכילת תולעים בהכשר למהדרין מן המהדרין, בשנת תשכ"ח, ערך 
מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק 
בשנת תשכ"ט, יזם הדפיס והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  לכשרות וטהרת המקוואות4. 
ונדפסו 54 פרשיות בודדות, ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות 
ספרים   39 הקהילות, ונדפסו  הכשרות התאחדות  וועד  ארגון  הקים  בשנת תשל"ד,  השחיטה5, 
וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע בעיתונים על הרעיון 
של לימוד דף היומי, ונדפס גם כן במדריך לכשרות # 2. בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה למען 
בשנת תשמ"א- הניקור7,  כשרות  על  כבידה  מלחמה  ערך  תשל"ט-ס"ג,  בשנת  השבת6.  קדושת 
ס"ד, ערך מלחמה כבידה על תיקון עירובין בארצה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות 
ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 
חיילים  ול-150.000  הארץ,  בכל  בחינם  ונחלקו  ספרים[   500 לערך  דיסק  ]בכל  דיסקים  אלף 
בצבא. בשנת תשס"ד שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של 7000 קבצים ספרים בחינם. בשנת 
תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, 
"מפעל  - 2006 עלה לארץ, הקים את  בשנת תשס"ו  עיתונים.  ומודעות בהרבה  קורא'ס,  וקול 
הזהר העולמי", ומאז פועל במסירות נפש, יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה יומית 
וגדולי הצדיקים,  וצוואתם של רשב"י  ובכך לממש בפועל את הבטחתם  של דף הזהר היומי, 

שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.
"אפיית  7 חל',   - בישראל"  "אכילת מצות  - 887 חלקים,  פון תורה"  ליכט  "אין  - בעהמח"ס: 
המצות" - 3 חל', קובץ ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', 
קובץ ספרי כשרות - 53 חל', "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 
26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', קובץ ספרי מקוואות - 8 
חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל', קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
"יצחק  "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו",  - 17  חל', "מקדש מעט",  ספרי קדושת ביהכ"נ 
לשוח", ועוד. "שכר ועונש" - 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל', "זוהר חק 
לישראל" - 5 חל', "מאורות הזוהר" - 15 חל', "תיקוני זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', 
"זוהר היומי" - 6 חל', "זוהר היומי" - 12 חל', זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי - 70 חל', 
"זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא 
דמשכנא", "ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על 

הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,
בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות 
וקול קורא'ס. - על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, 
ובעוד הרבה שפות. - מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה 
עצומה בבתי מדרשות וכנסיות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי 
אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. - הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, 
ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר 
הרצאות בכל רחבי הארץ. - מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 0548436784.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.

4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
5. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס.
7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.  




