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  מפעל הזוהר העולמי בת ים

אלול תשע"ה



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  אשאלות

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ג חלק 

דין  והפסק  תורה  הדין
גדול  חסד  ובעל  חכם התלמיד  של

אשר בן יוא
לעולמו  והלך שנפטר

דין : מעשרבית נתת חומש האם ??

אשר: בן שלי יואל לרבי  וגם שהתפללתי  המדרש  לבית !כן ,

דין : המעשרבית של אחת פרוטה לבזבז לך  אסור  שהיה יודע אתה האם
בכלל . שלך הכסף היה לא זה הוא ברוך הקדוש בשביל רק והחומש

דין : והמסתעף בית רב הערב  זוהר הספרים את ראית לא ?האם

אשר: בן ראיתי .יואל כן

דין : 90.000בית מזה שהדפיסו רב  הערב על הזוהר אור החוברת ראית לא האם
?ספרים

אשר: בן ראיתי .יואל כן

דין : הערב בית מרבני הם אותם מחזק שאתה שהרבנים מזה הבנת לא האם
?רב 

אשר: בן הכל .יואל הבנתי כן

דין : והעסקניםבית העשירים לכל המכתב את ראית לא ?"האם
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ב

א' ספר
והעסקנים  הע ירים לכל לי מכב

חלקים  ה' ב
לעירים , כתבים נבחרים חלקים

לע ירים מעלה  ל ין בית  רה מ יני
ליט"א מהאלמין אדמ"ר  מכ"ק  לאר צא

ה ת לה לת לחם יארק , נוא  רקלין תשמ"ט, נת 
נוא -יארק , ברוקלין היהדות" לקיום העולמי המרכזי  "וועד 

מוחלפת תהא לא  התורה  זאת 
החמדים יחו .  צדק אמת ה' מטי לעד עמדת  טה רה  ה' יראת 

צפים ונפת  ב מ מתקים רב מז יט)מ הב פרק  (תהילים 

התוכ
הגיון.א. עם  ילדיהם?ב.השקעה בשביל העשירים עובדים האם
חומש .ג. בנתינת חובה ידי  יוצאים אינם  נושאיםד.עשירים העשירים

הדור. לכל תנופתו.ה.באחריות במלא העשיריםו.אוישוויץ  בידיכם
לעזור. המשפחה.ז.הכח  טהרת - שבת - יהודיםח.כשרות מליון  6

לעזור . יכולים העשירים אתם - השמדה בפני ט.בסכנת  במבחן  העשיר 
מעלה . של דין  יקרים!י.הבית יהודים חשובים! יהודים עשירים! יהודים

הקדמה

העשירים ולבות לאזני שבר  בזעקת בגלוי לצאת אותנו והביאו שהניעו הסיבות
אלה: הן

שהופיעו  מסמכים כמה הדת ויסודי  הכשרות  לחיזוק ועד  למדורנו הגיעו
זעזוע יהודי. כל לזעזע מספקת סיבה זו עצמו בפני אחד וכל  הגדולים, בעיתונים

תסמרנה. ראשו  ושערות עמוק 

הכנסת בית חברי מאות בפני  תעמולה עושים אורטודוקסים המכונים  רבנים
רח"ל הנוצרית לאמונה יותר שיתקרבו ניסןשלהם חודש ווארט" אידישע ה "דאס את  לדוגמה  (ראה

התמימים,תשמ"ז) היהודים  את  ומלעיטים  מאכילים  להם  והדומה כאלה דברים
הצעירים. ללבות  חודרים  הדברים ולדאבוננו

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  גשאלות

מליוני של בערך המסיונרית התעמולה בהפצת שקורה מה  את להוסיף יש לזה
קולינו  להרים עלינו פנינו תכסה בושה הכלל, לכל  גדולה  חרפה  זוהי דולרים,
בכל כמעט שבזמננו  ה ', אליך פני להרים  נכלמתי וגם בושתי אלוקי עזרא  כדברי
קוראים הם  שבהם  מסיונרית , תעמולה לשבוע  אחת מופיעה דואר תיבת
אלפי אלף להבדיל - כששם נוצרית , לאמונה החלקלק בלשונם  וממשיכים 

מהתנ"ך וראיות ציטטות מביאים הם - הציבור)הבדלות את  לטשטש ולדאבונינו (בכדי ,
קראו, ולא  למדו  שלא  ידיעתם חוסר מחמת ההבל  אחרי  רח"ל הנמשכים  הם רבים

ידי היו ואפילו איך אבותיהם ואבות אבותיהם  את ראו  ולא להם אין רבן בית  עת
מהאמצעים הרבע  את אפילו לנו אין כזה ובמצב בכך , אשמים לא  והם נראים,
היהודים את ולחזק ויראה אמונה ולהחדיר בהם ללחום בכדי לרשותם, העומדים 
כחומה תשמש  אשר  נפשם , את אבותינו ואבות  אבותינו הקריבו שעבורה באמונה

הטומאה. כוחות  מפני  עלינו ותגן בצורה

 והעסקני העשירי לכל גלוי  סמכתב  ל  ער ְֶֶֶֶ

,כל את  אבד עיר הדי אי – !!!ח  א
לעת יכל היה מה הא , ל לע ייע  ב ה

ורבותי, מורי

 שיהודי אי  מרגישי ואיננו המעגל חוני שינת ישני חיצוניי(חלשי)אנו  ע
(מסיונרי).רח"ל היהודי   הע את לכבוש בכדי אחת יד עושי

תעמולה הפסק ללא  לה  ושולחי ,הצעירי בפני  דופי של דרשות  דורשי
יהודי  בית לכל ומגיע לידיה מסיונרית, יגיע לא  שחלילה  לביתכ המגיע הדואר  על ושמרו לב שימו (אנא 

רח "ל )  לרשת ליפול  ח "ו  שיכולי הילדי דבר .של אירע לא כאילו  שותקי וכול

יהודי  לכל סכנה  פשוט  שזה  ברחובות, השוררת ההפקרות את  ג לצר יש  לכ
ברוח ומתחנ הגדל באמונה, חזק  מספיק  שאינו ליהודי ובמיוחד ברחוב, ללכת

ומצוות. תורה  עול  פריקת של

התורה שמירת לאמונה תעמולה  לערו יעקב  קול הקול  היא היחידה העצה
ב"ה לנו יש ישראל, כלל   הע  המו את  כ ידי על להציל הפסק ללא והמצוות


,ובעיתונים בעולם, מדינות להרבה ונשלחו  ובמכתבים בקונטרסים התפרסמו האלו המכתבים

עזרו . לא שהעשירים הזעם בשנות  שהיה כמו  בדיוק  כלום עזר ולא
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ד 

כח שיהווה והדת היהדות על תוכ מלא  חומר הרחובות את להצי לרוב  חומר
הישרה. לדר  והטועי  התועי  ההמו בעזה "י זה ידי על להביא  כדי נגדית משיכה
סיבה קיימת כא  א ,במר לעבוד המוכני  עובדי ממאה  למעלה  לנו יש

העבודה. כל  את המעכבת

הסיבה , את בגלוי  ולומר להודות חייבי אנו אחת לצערנו  היא המעכבת הסיבה
לכל  חומר יו יו לשלוח עולמות, להפו נית היה  בכס ,הכס והיא אחת ורק 
ואמונה , לתורה  היהודי הלבבות את  לחמ וזקני  לצעירי השפות בכל  העול
ולפעול  להתדרדר, ימשיכו לא  שחלילה  ולשמור שהתדרדרו אלו  את להציל
זאת  עשינו בעבר  . ושלו חס התדרדרו  לא שעדיי אלה  על פקיחא  בעי ולהשגיח
אי להאמי נית לא  ונצורות, גדולות לפעול  הצלחנו וב"ה , נמו בהיק
במלוא התורה שמירת של  חיי היו וחיי קצר,  זמ  תו נהפכו  רבות שמשפחות
שאינה הסיבה זו  כיס חסרו ,מנל כס אבל ... יותר הרבה  לפעול  יכולנו ,המוב
הדר את  לה שיאירו  ממתינות משפחות אלפי בעבודתנו ,  להמשי לנו מאפשרת
וה פועמת,  עדיי  שלה היהודית הנקודה  הגשמי, הסוהר מבית  אות ויוציאו
תענוגי  רק  ואמונה, תורה  לשמור  לפחות כשהשתדלו בעבר   לשורש  נמשכי

.דעת על אות העבירה הזה  העול

בחטאינו נספה  פ האפשר, ככל מהר מהר  אותנו והצילו בואו לנו  קוראי אחינו
מעמ לגמרי  תלושי התוהו  בעול  חיי ויעקב  יצחק  אברה בני  ילדי מיליוני
.לעולמי הדבר ההיה ישראל. שמע ומהי  יודעי אינ שמע קריאת  אפילו  ,ודת
שיקרה הזה כדבר   היתכ ,הזמ כל לשמד מובלי עוללי אלפי ומאות עשרות
וידיעתו מרצונו  יהודית דת על עבר אחד יהודי   ושלו חס כאשר לשעבר  לעינינו.
על  היה ושבר  ושוד ישראל, בני  בבתי  בוכי מר קול ואניה תאניה קול  נשמעה 
שדידת  לאור  קולו מרי ואי פה פוצה  אי כיו לה, שפרשה אחת יהודית נשמה 
הצדדי מכל למו,  עוללי ומה  עושי מה אפילו  יודעי באי אלפי למאות עמנו
על  ומחייבי זה  על שערבנו ישראל בני ואנו  ברשת  לצוד לנפש  אורבי
ההוצאות,  לממ כס  שאי מפני לקבלה אפשר שאי מסיבה ונשתוק נעמוד הזולת

ואבוי . אוי  פלאי כה  ירדנו כבר הא ,יתכ  אי

.שיי שהדבר עוד כל  אות ונציל ובואו הבה

גראס  יודא  שלו הק'
"ד "האלמי שאול" מג" דקהל רב
ישעיה" "בית וכולל בישיבה  ור "מ 
ובדיקות" בשחיטות להוראה מכו"
0527651911 ישראל באר כעת   נואיארק ברוקלי

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  השאלות

 ועסקני  העשירי לכל גלוי מכתב
הגיו ע השקעה

לפעמי לעצמו  עור היהודית הנקודה בקרבו פועמת שעדיי יהודי  כל א.
אינ אחד  א סו כל סו נפש, חשבוהעול מ  ועוברי מתי  כול , לעול חי ו

שהולכי  היכ השקעה, של  בעול כיו  חיי אנו הרי , סו שאי הנצחי  לעול
השקעות. ביזנעס , ונושמי שומעי ועומדי

גדולי  לרווחי כספ עיקר את המשקיעי דעת, בעלי  עשירי  ישנ ב .
הגדולי  שהרווחי ,שמביני הדעת בעלי ה אלו נצחי, עול שהוא  הבא  בעול
לצרכי רק   אות מנצלי א ואפסי מאוד קט  ער  לה יש הזה בעול ביותר 
יו כל להתפטר  יכולי העשירי מרבית הנצחית, ההשקעה  מול אישיי
רווחי  אות מתו ושקט  בהרחבה  ונכדיה ילדיה  ע ולחיות  מעסקיה
שתי  ארוחה בכל לאכול אוכל, אי אחד א מזלגות בשני אוטומטית. כבר  הנכנסי
לש כ  א מצב, באותו  ה והעניי העשירי ,כשישני ,יכולי אי  ג סעודות
פועל  שההגיו דעת לה שיש העשירי לכ ?כס הרבה   כ לכל זקוקי מה 
ולבניית  לצדקה  ,הכיווני לכל ,כספי  ומזרימי כיסיה את פותחי בקרב
לוקח שהוא  היחידה  ההשקעה זוהי  האד של  מיתתו לאחר כי וחסד, תורה מוסדות

נצח. שכולו  לעול לקבר  עמו

להשאיר  חבל לצדקה , פרוטה  כל החוסכי ,בינוני  אנשי הרבה   ישנ ג.
של  מלא רחוב  לקנות לכ מציעי , לעצמכ תארו ,כלו מזה  לה שאי  בעול
מליארדי להרויח זה ידי על וממילא  מאוד, זול  במחיר ביותר  היקר באיזור  דירות
אלא ביד, תקבלו לא   הרווחי שאת ,קט אחד תנאי  מעמידי רק בקלות,  רבי
שוטה בבחינת יהיה כזו עיסקה  שיגמור מי הרי ,שמכ על  בחשבו בבנק יופקדו
חולי לבית לשולחו שיש חבריו יאמרו בוודאי כזו עיסקה  על  שיחתו ומי גמור,

נפש. לחולי

יותר   חשובי אנו במה  נפש  חשבו בעצמנו ונערו בואו ,יקרי  יהודי עתה, ד.
עד ולניננו לנכדינו לבנינו לנו המספיק  רב   הו לנו ויש כבר הצלחנו יהודי? מאותו
ארו לטווח בבנק הפקדה  ה הרי  ונרוויח, שנוסי היתר  וכל  שנה, ועשרי מאה
אנו זאת בכל  מזה,  יודעי שאנו א ועל  שוטה , אותו כמו בדיוק לשימוש, ולא 
דולרי כמה להרוויח בכדי בשבוע, שבוע מדי ביומו, יו מדי  וממהרי  אצי

.נוספי

?ילדיה למע  העשירי עובדי  הא
רוב כי ,תירו רק שזה הרי , ילדיה בשביל  עובדי ה כי הטועני אלו כל ה.
שינסה מישהו יהיה וא ,נכדיה בשביל  ג ומספיק  די   לה יש כבר העשירי
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במלוא התורה שמירת של  חיי היו וחיי קצר,  זמ  תו נהפכו  רבות שמשפחות
שאינה הסיבה זו  כיס חסרו ,מנל כס אבל ... יותר הרבה  לפעול  יכולנו ,המוב
הדר את  לה שיאירו  ממתינות משפחות אלפי בעבודתנו ,  להמשי לנו מאפשרת
וה פועמת,  עדיי  שלה היהודית הנקודה  הגשמי, הסוהר מבית  אות ויוציאו
תענוגי  רק  ואמונה, תורה  לשמור  לפחות כשהשתדלו בעבר   לשורש  נמשכי
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בחטאינו נספה  פ האפשר, ככל מהר מהר  אותנו והצילו בואו לנו  קוראי אחינו
מעמ לגמרי  תלושי התוהו  בעול  חיי ויעקב  יצחק  אברה בני  ילדי מיליוני
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על  היה ושבר  ושוד ישראל, בני  בבתי  בוכי מר קול ואניה תאניה קול  נשמעה 
שדידת  לאור  קולו מרי ואי פה פוצה  אי כיו לה, שפרשה אחת יהודית נשמה 
הצדדי מכל למו,  עוללי ומה  עושי מה אפילו  יודעי באי אלפי למאות עמנו
על  ומחייבי זה  על שערבנו ישראל בני ואנו  ברשת  לצוד לנפש  אורבי
ההוצאות,  לממ כס  שאי מפני לקבלה אפשר שאי מסיבה ונשתוק נעמוד הזולת
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רווחי  אות מתו ושקט  בהרחבה  ונכדיה ילדיה  ע ולחיות  מעסקיה
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אלא ביד, תקבלו לא   הרווחי שאת ,קט אחד תנאי  מעמידי רק בקלות,  רבי
שוטה בבחינת יהיה כזו עיסקה  שיגמור מי הרי ,שמכ על  בחשבו בבנק יופקדו
חולי לבית לשולחו שיש חבריו יאמרו בוודאי כזו עיסקה  על  שיחתו ומי גמור,
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יותר   חשובי אנו במה  נפש  חשבו בעצמנו ונערו בואו ,יקרי  יהודי עתה, ד.
עד ולניננו לנכדינו לבנינו לנו המספיק  רב   הו לנו ויש כבר הצלחנו יהודי? מאותו
ארו לטווח בבנק הפקדה  ה הרי  ונרוויח, שנוסי היתר  וכל  שנה, ועשרי מאה
אנו זאת בכל  מזה,  יודעי שאנו א ועל  שוטה , אותו כמו בדיוק לשימוש, ולא 
דולרי כמה להרוויח בכדי בשבוע, שבוע מדי ביומו, יו מדי  וממהרי  אצי
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ו

, אות שתשאלו הרי  הדורות, כל  סו עד  הניני בשביל  עובדי שאת לכ לומר
מופלגי  עשירי  ג חיו  ביניה  העול קיו מאז עברו  רבי דורות כבר יהודי, ר'
נכד  כיו לנו להראות יכולי  את הא , לניניה הו בצבירת הזמ כל שעסקו
בשקט כיו שחי  הזה   בעול אז שחיו העשירי המליונרי  אות של   כזה אחד
, אביה מנכסי החיי  הבני והיכ סבו? שצבר  הו מאותו פרנסה  של  בעיות וללא 
לתקופה לא  זאת וג ,בה  תומכי  והוריה  ולומדי היושבי תורה לבני  פרט
משרת  מקבל שהוא או ישיבה  לראש הופ  שהאבר או  שני כמה לאחר כי  ארוכה,
וללמוד, ארוכות שני לשבת שמעוניי ומי לחמו, את בעצמו ומרויח ,"מו או רב 
של  חשבונ על לחיות ולא  משרה , לחפש  אותו  ומאלצי אותו  רודפי ההורי

.ההורי

ועל  ,0.20%  ההורי של  חשבונ על  החיי  שהילדי לנו מראה  הסטטיסטיקה  ו.
רק לביזנעס, ילדיה את מכניסי העשירי , עשירי של  ילדי אלו אינ רוב  פי
לילד לאפשר מנת על אגורה  כל  ש חוס שהאבא   היכ תורה בני של  ילדי

.ההורי  חשבו על חיי ה ללמוד

לעבוד  הולכי  העניי של  ובי העשירי של  בי הילדי כללי  באופ , לסיכו ז .
 לעבוד רוצה  שאינו ילד ויש  במקרה אדרבה , , לחמ פת את בעצמ  ומרויחי
, סמי צורכי , גנגסטרי היפיס, ביותר ,  לגרועי הופכי  ה  ללמוד רוצה אינו  וג
של   חשבונ על מתפרנסי הצבור  מכלל 02%  שה תורה, בני  רק ועוד. ,מהמרי

??? המליארדי את להשיג העשירי כל  עובדי  כ בשל  והא ,ההורי

עובדי העשירי כלל  שבדר , קוד שהסקנו   לסיכו להגיע   חייבי אנו ח.
לרגע תתבוננו  א . מה יהנה  לא  אחד שא המליוני את להשיג מאוד קשה
אותו רק לאמיתה, אמת ה  שהדברי כמה עד תווכחו ,קוד שנאמרו  בדברי
כס הרבה משלמי  את א ,כ על מלחשוב  אתכ שמסית זה  הוא דבר" "בעל 
לקחת   לכ מותר אולי הביזנעס, של החשבונות את לכ שינהל חשבונות למנהל
בשבילכ להוצאות צריכי את כמה   החשבו את  לכ שיעשה חשבונות מנהל  ג
כבר  תוציאו  היתר  ואת ובכבוד, בריווח להתפרנס  תורה  בני ה  א  וילדיכ
שש  בעול הבא,  בעול הכס את ותשקיעו  הכח את  לכ שיש עוד כל  עתה 

ולתפארת. לש מלוכה דירת תהיה  שזו לנצח, תשכנו

חומש בנתינת  יוצאי  אינ עשירי
למוסדות  נותני  שאת הצדקה   ע וברגיעה  בשקט  חיי ,העשירי , את ט.
שלכ הצדקות כל על ברוכי תהיו  , שבויי  פדיו ,חולי ביקור  וחסד, תורה 
אשר  את  שוכחי  את אבל .הכספי אות את המחלקות הידי תהיינה וברוכות
אפילו מעשר חובת ידי  יוצאי שאינ חסד, אהבת בספרו  חיי החפ כתב

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  זשאלות

, לה לעזור האפשרות קיימת  לעשירי ולה רבי  נצרכי  וקיימי מאחר בחומש,
יכולתו. כפי  אחד כל ,לה לעזור חייבי את  לכ

האחריות  אז  מהתדרדרות, יהודיות נשמות בהצלת כשמדובר  במיוחד, י .
 אומרי חז"ל הרי  כי גדולה יותר הרבה  היא  נד.)הרובצת בידו(שבת שיש  מי  כל 

לכ היה   א , לעצמכ תתארו עכשיו עבירה . באותה  נתפס מוחה  ואינו למחות
זאת,  עושי  ואינכ עמוק, בבו חלילה ישקעו שלא  יהודיות לנשמות לעזור  בכח

הנשמות אות את הרגת שאת כאילו  לכ זאת יחשבו  שבשמי היהודיות.הרי

שעושי הממו ידי  על לפעול שבידכ  העשירי את ורק  את זה  מלבד
הוא ישראל שחטא  אע"פ וישראל התורה, על יעברו שלא  להציל ולעשות  בידי
עליה , עובר הרי  התורה עושה אינו וא ישראל ,  לע ב נשאר  שהוא, מקו ובכל
חשבונכ על  יד על תעשנה  שלא  למנוע  בידכ שהיה  העבירות אות כל כ  וא

אותו על נענש הוא מוחה  ואינו למחות בידו שיש שכל מהדי העו .הוא

הדור  לכל  באחריות נושאי העשירי

אי , ש תיאר מה אחד כל ,עניי הרבה  התאספו  שפע  אי הסיפור ידוע יא .
אינני  שאני ב"ה  :לה שהשיב , חכ אחד היה  ביניה , א עשיר . הייתי לו היה טוב 
הוא למה הבינו ולא  השתוממו  כול בשבילי! מספיק היה  לא  הגהינו עשיר,

:לה הסביר  הוא  ואז  אלו , דברי באומרו מתכוו

רבית, שקר , גזל, של הקשי מהנסיונות שחו , לכ תדעו ורבותי! מורי יב .
רגע כל  בה מתנסה  העשיר שהאד  ובטחו אמונה  וחוסר  גבול השגת אונאה,
תתארו . במילי אותה  להביע באפשרות  שאי גדולה באחריות  ג נושא  הוא  ,ביו

יות  דולר  מליו לו  שיש יהודי , לעצמכ צרי שהוא ממה  ילדיו )ר ובשביל  בכדי (בשבילו
מהתדרדרות  יהודיות נשמות להציל שנית וקורה  שומע כשהוא חייו , את לחיות
 במליו  יהודי 40.000 להציל יכול שהוא  דבר, של פירושו , אד לכל $2 בשביל
א שלו, הבא  בעול לקנא  שיש הרי  זאת, עושה  הוא  א שלו. המיותרי דולר
את  לשאת חייב יהיה הוא  שלו ,  בגהינו לקנא אי זאת, עושה אינו הוא  חלילה א

הנפשות. אות 40.000 של  הגהינו

ומוזיל   ר היה אחד שכל  הרי  בדבריו  המשי  בריא שכל  לאנשי היה לו יג.
,המשכ להקמת שהתנדבו בעת שהיה  כפי  בדיוק במצוה , לזכות בכדי מכיסו כס
אותו  מוש הוא  וכ , שוני בתירוצי מדעתו העשיר  את מעביר דבר הבעל  א
שבגללו הנשמות  אות על בשמי עליו מקטרג  הוא  מכ ולאחר למיתתו , עד

התדרדרו.



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ו

, אות שתשאלו הרי  הדורות, כל  סו עד  הניני בשביל  עובדי שאת לכ לומר
מופלגי  עשירי  ג חיו  ביניה  העול קיו מאז עברו  רבי דורות כבר יהודי, ר'
נכד  כיו לנו להראות יכולי  את הא , לניניה הו בצבירת הזמ כל שעסקו
בשקט כיו שחי  הזה   בעול אז שחיו העשירי המליונרי  אות של   כזה אחד
, אביה מנכסי החיי  הבני והיכ סבו? שצבר  הו מאותו פרנסה  של  בעיות וללא 
לתקופה לא  זאת וג ,בה  תומכי  והוריה  ולומדי היושבי תורה לבני  פרט
משרת  מקבל שהוא או ישיבה  לראש הופ  שהאבר או  שני כמה לאחר כי  ארוכה,
וללמוד, ארוכות שני לשבת שמעוניי ומי לחמו, את בעצמו ומרויח ,"מו או רב 
של  חשבונ על לחיות ולא  משרה , לחפש  אותו  ומאלצי אותו  רודפי ההורי

.ההורי

ועל  ,0.20%  ההורי של  חשבונ על  החיי  שהילדי לנו מראה  הסטטיסטיקה  ו.
רק לביזנעס, ילדיה את מכניסי העשירי , עשירי של  ילדי אלו אינ רוב  פי
לילד לאפשר מנת על אגורה  כל  ש חוס שהאבא   היכ תורה בני של  ילדי

.ההורי  חשבו על חיי ה ללמוד

לעבוד  הולכי  העניי של  ובי העשירי של  בי הילדי כללי  באופ , לסיכו ז .
 לעבוד רוצה  שאינו ילד ויש  במקרה אדרבה , , לחמ פת את בעצמ  ומרויחי
, סמי צורכי , גנגסטרי היפיס, ביותר ,  לגרועי הופכי  ה  ללמוד רוצה אינו  וג
של   חשבונ על מתפרנסי הצבור  מכלל 02%  שה תורה, בני  רק ועוד. ,מהמרי

??? המליארדי את להשיג העשירי כל  עובדי  כ בשל  והא ,ההורי

עובדי העשירי כלל  שבדר , קוד שהסקנו   לסיכו להגיע   חייבי אנו ח.
לרגע תתבוננו  א . מה יהנה  לא  אחד שא המליוני את להשיג מאוד קשה
אותו רק לאמיתה, אמת ה  שהדברי כמה עד תווכחו ,קוד שנאמרו  בדברי
כס הרבה משלמי  את א ,כ על מלחשוב  אתכ שמסית זה  הוא דבר" "בעל 
לקחת   לכ מותר אולי הביזנעס, של החשבונות את לכ שינהל חשבונות למנהל
בשבילכ להוצאות צריכי את כמה   החשבו את  לכ שיעשה חשבונות מנהל  ג
כבר  תוציאו  היתר  ואת ובכבוד, בריווח להתפרנס  תורה  בני ה  א  וילדיכ
שש  בעול הבא,  בעול הכס את ותשקיעו  הכח את  לכ שיש עוד כל  עתה 

ולתפארת. לש מלוכה דירת תהיה  שזו לנצח, תשכנו

חומש בנתינת  יוצאי  אינ עשירי
למוסדות  נותני  שאת הצדקה   ע וברגיעה  בשקט  חיי ,העשירי , את ט.
שלכ הצדקות כל על ברוכי תהיו  , שבויי  פדיו ,חולי ביקור  וחסד, תורה 
אשר  את  שוכחי  את אבל .הכספי אות את המחלקות הידי תהיינה וברוכות
אפילו מעשר חובת ידי  יוצאי שאינ חסד, אהבת בספרו  חיי החפ כתב

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  זשאלות

, לה לעזור האפשרות קיימת  לעשירי ולה רבי  נצרכי  וקיימי מאחר בחומש,
יכולתו. כפי  אחד כל ,לה לעזור חייבי את  לכ

האחריות  אז  מהתדרדרות, יהודיות נשמות בהצלת כשמדובר  במיוחד, י .
 אומרי חז"ל הרי  כי גדולה יותר הרבה  היא  נד.)הרובצת בידו(שבת שיש  מי  כל 

לכ היה   א , לעצמכ תתארו עכשיו עבירה . באותה  נתפס מוחה  ואינו למחות
זאת,  עושי  ואינכ עמוק, בבו חלילה ישקעו שלא  יהודיות לנשמות לעזור  בכח

הנשמות אות את הרגת שאת כאילו  לכ זאת יחשבו  שבשמי היהודיות.הרי

שעושי הממו ידי  על לפעול שבידכ  העשירי את ורק  את זה  מלבד
הוא ישראל שחטא  אע"פ וישראל התורה, על יעברו שלא  להציל ולעשות  בידי
עליה , עובר הרי  התורה עושה אינו וא ישראל ,  לע ב נשאר  שהוא, מקו ובכל
חשבונכ על  יד על תעשנה  שלא  למנוע  בידכ שהיה  העבירות אות כל כ  וא

אותו על נענש הוא מוחה  ואינו למחות בידו שיש שכל מהדי העו .הוא

הדור  לכל  באחריות נושאי העשירי

אי , ש תיאר מה אחד כל ,עניי הרבה  התאספו  שפע  אי הסיפור ידוע יא .
אינני  שאני ב"ה  :לה שהשיב , חכ אחד היה  ביניה , א עשיר . הייתי לו היה טוב 
הוא למה הבינו ולא  השתוממו  כול בשבילי! מספיק היה  לא  הגהינו עשיר,

:לה הסביר  הוא  ואז  אלו , דברי באומרו מתכוו

רבית, שקר , גזל, של הקשי מהנסיונות שחו , לכ תדעו ורבותי! מורי יב .
רגע כל  בה מתנסה  העשיר שהאד  ובטחו אמונה  וחוסר  גבול השגת אונאה,
תתארו . במילי אותה  להביע באפשרות  שאי גדולה באחריות  ג נושא  הוא  ,ביו

יות  דולר  מליו לו  שיש יהודי , לעצמכ צרי שהוא ממה  ילדיו )ר ובשביל  בכדי (בשבילו
מהתדרדרות  יהודיות נשמות להציל שנית וקורה  שומע כשהוא חייו , את לחיות
 במליו  יהודי 40.000 להציל יכול שהוא  דבר, של פירושו , אד לכל $2 בשביל
א שלו, הבא  בעול לקנא  שיש הרי  זאת, עושה  הוא  א שלו. המיותרי דולר
את  לשאת חייב יהיה הוא  שלו ,  בגהינו לקנא אי זאת, עושה אינו הוא  חלילה א

הנפשות. אות 40.000 של  הגהינו

ומוזיל   ר היה אחד שכל  הרי  בדבריו  המשי  בריא שכל  לאנשי היה לו יג.
,המשכ להקמת שהתנדבו בעת שהיה  כפי  בדיוק במצוה , לזכות בכדי מכיסו כס
אותו  מוש הוא  וכ , שוני בתירוצי מדעתו העשיר  את מעביר דבר הבעל  א
שבגללו הנשמות  אות על בשמי עליו מקטרג  הוא  מכ ולאחר למיתתו , עד

התדרדרו.



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ח

תנופתו במלוא  אוישוי

שיתנו והתחננו כשבכו רחוק, הלא העבר את זוכר , עדיי מאתנו  אחד כל  יד.
להציל  יכלו $1000.000.0 ובשביל יהודי , להציל יכלו $10 כל בשביל כי ,כס
קרה אי  מתפלאי ועדיי  אנשי  כיו עומדי עשו , לא  וזאת , יהודי 1.000.000
עשו לא  אנשי הרבה  כ כל ולהציל  הכס את להשיג  כשיכלו יתכ  אי הדבר ,

יכופר . בל  עו זה  הרי זאת?

מדי   שורפי הברית בארצות  כא ,תוק במשנה  כיו קיימת הזאת השאלה טו.
רוב שרוב   יהודי 6.000.000ל קרוב  , יהודי מליוני  של  נשמותיה את ביומו   יו
מושלכות  ביומו יו מדי רח"ל, ויהדות מתורה  יודעי  ואינ המצב  בשפל נמצאי
למודרניזציה , אמיתית  מיהדות אות  כשמעבירי השריפה, לתנורי הנפשות

רח"ל. נשרפת  ונשמת לכפירה  ומחופש לחופש, וממודרניזציה 

לעזור  והאפשרות הכח העשירי  בידכ

למלא מנת על לה   שזקוקי עבודה  לכל  מוכני העומדי אנשי 112 לנו יש טז.
מליוני  של ללבותיה להגיע בכדי הדרוש החומר כל את לנו יש המשימה, את
מלאי קונטרסי והרדומה. החבויה   שלה היהודית לנקודה  לחדור  , היהודי אחינו
וקיו התורה  לימוד ,עול לבורא הקשר היהדות, במהות שעוסקי מספרי
מכל  וריקי  זמניי רק  שהינ הזה העול מהבלי  להתנער  אי להסביר , המעשי
מזוזות, כשרות, ,תפילי ציצית, כמו , רוחניי  בתענוגי לעסוק  זאת ולעומת , תוכ

האמיתית  ההנאה   שהינ ועוד, טובי  וימי שבתות גשמירת נהני  שמה
הבא.  בעול  וג הזה  בעול

במש שחקרנו  חקירות  הינ שחיברנו  הקונטרסי  אות של המרכזי  התוכ יז.
מלכות  שהיא אמריקה  בארה "ב . ביהדות הזו האיומה  לירידה והביא הניא מה שני
רבות, בה כשהאפשרויות ,לגוי ולהבדיל ליהודי בה  שוות שהזכויות חסד, של
גזירות  ללא  והמצוות התורה  לשמירת יהודית  דתית פעילות כא מאפשרי כ וכמו
ותו רח"ל, דת את  רבי יהודי ממירי כזה במצב דוקא זאת ובכל  ח"ו, דת
נראי בהווה   ג ולדאבוננו בעבר   ג היה כ דבר ,  מה ישאר לא  דורות כמה 

מהדת. נוראה ירידה של סימני

היא:  לכ הסיבה  יח.

המשפחה. טהרת  שבת   כשרות

כל  את בצד והעמידו הברית בארצות כא שהוזנחו  הדברי שלשת  הינ אלו
בעבר . שמרנו שעליה  הערכי אות

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  טשאלות

המדינות  בכל בעיקר שיתרכז היהדות, לקיו העולמי ועד את הקמנו לכ כ.
להכיר  הדת, את עוזבי שבגלל הסיבות ה מה ללמוד , יהודי ש שגרי היכ
את  ולהבטיח  לשמור בכדי ,המתאי הפתרו את  לה ולחפש מקרוב, הבעיות את

.הבאי לדורות ההמשכיות

שמירת  אי לעיל, שצייננו  כפי היא  שבה , והמרכזית הראשונה  הבעיה  כא .
המשפחה. וטהרת שבת, כשרות,

הכננו שאות ,הקונטרסי מוכני)כב . כמעט  היא(והנ ומועילה, יפה  בצורה  הוכנו
וש היהדות, על ולשמור  חזקי להיות וחשק חמימות וללבבות לעצמות מחדירה 
,הזמ מנסיונות ולהשמר להתדרדר שלא  אי רבות לבעיות פתרונות מוצאי  ג

קיימא. של  דבר שיהיה  מנת על ,הבאי לדורות להחדיר זה וכל 

 אות של בזכות הישרה   לדר חזרו  כבר  שאלפי ,כא להעיד  יכולי אנו כג.
חוברות.

כל  ה אלו לעיל שהזכרנו מה כל  , יקרי ועסקני עשירי ועתה , כד.
דבר: של כשפירושו לרשותינו, העומדות האפשרויות

.וספרי חוברות להדפיס .1

הברית. ארצות רחבי  בכל   להפיצ .2

מצוה. לש זו קדושה  בעבודה  לנו שיעזרו אנשי להשיג .3

לעזור  יכולי  העשירי ואת השמדה בסכנת  יהודי מליו ששה 

ב מונח  ,לכס הכוונה השאר , להיות כה. יכול ותתמכו ידכ את תתנו  א , ידכ
כל  . אחריותכ על ,עליכ הכל נופל אז לא , א ישראל! כלל  בהצלת חלק  לכ
בידי מהיהדות אותה  אבדת  שאת לכ ייחשב זה  בגלל המתנתקת יהודי נפש

נד.) להצילו.(שבת  בידכ והיה  מאחר ידרש דמו ומידכ

מועד בעוד היטב, תתבוננו מסוידי)כו. כבר כשה אבות בבית נמצאי כבר עשירי אי (כמה ,
הזו. הכאובה הבעיה  את מעלה  של  די בבית לתר שיוכל חזק תירו כיו

אנושיי על בכוחות ביממה  שעה 1215 מוכני היו  שיהודי ,יתכ זה  אי כז.
 וכ בארה "ב  היהודי   הקיו לטובת יסודות להעמיד ישראל, הכלל  את לזכות בכדי
רק להקדיש   צריכי  היית העשירי את ואילו . העול של  אחרי  בחלקי
לכ שיש  בזמ בבנק ,  חשבונכ את שתחייב  שטעק  המחאה  לכתיבת דקות מספר 
השכל  היה  היכ כ  וא תרצו, א אפילו כלו בזה לעשות  יכולי שאינכ כס
ולא עד  בג ביותר  היפי במקומות מזהב  כורסה  לקנות  כשיכולת שלכ וההגיו

זאת?  עשית



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ח

תנופתו במלוא  אוישוי

שיתנו והתחננו כשבכו רחוק, הלא העבר את זוכר , עדיי מאתנו  אחד כל  יד.
להציל  יכלו $1000.000.0 ובשביל יהודי , להציל יכלו $10 כל בשביל כי ,כס
קרה אי  מתפלאי ועדיי  אנשי  כיו עומדי עשו , לא  וזאת , יהודי 1.000.000
עשו לא  אנשי הרבה  כ כל ולהציל  הכס את להשיג  כשיכלו יתכ  אי הדבר ,

יכופר . בל  עו זה  הרי זאת?

מדי   שורפי הברית בארצות  כא ,תוק במשנה  כיו קיימת הזאת השאלה טו.
רוב שרוב   יהודי 6.000.000ל קרוב  , יהודי מליוני  של  נשמותיה את ביומו   יו
מושלכות  ביומו יו מדי רח"ל, ויהדות מתורה  יודעי  ואינ המצב  בשפל נמצאי
למודרניזציה , אמיתית  מיהדות אות  כשמעבירי השריפה, לתנורי הנפשות

רח"ל. נשרפת  ונשמת לכפירה  ומחופש לחופש, וממודרניזציה 

לעזור  והאפשרות הכח העשירי  בידכ

למלא מנת על לה   שזקוקי עבודה  לכל  מוכני העומדי אנשי 112 לנו יש טז.
מליוני  של ללבותיה להגיע בכדי הדרוש החומר כל את לנו יש המשימה, את
מלאי קונטרסי והרדומה. החבויה   שלה היהודית לנקודה  לחדור  , היהודי אחינו
וקיו התורה  לימוד ,עול לבורא הקשר היהדות, במהות שעוסקי מספרי
מכל  וריקי  זמניי רק  שהינ הזה העול מהבלי  להתנער  אי להסביר , המעשי
מזוזות, כשרות, ,תפילי ציצית, כמו , רוחניי  בתענוגי לעסוק  זאת ולעומת , תוכ

האמיתית  ההנאה   שהינ ועוד, טובי  וימי שבתות גשמירת נהני  שמה
הבא.  בעול  וג הזה  בעול

במש שחקרנו  חקירות  הינ שחיברנו  הקונטרסי  אות של המרכזי  התוכ יז.
מלכות  שהיא אמריקה  בארה "ב . ביהדות הזו האיומה  לירידה והביא הניא מה שני
רבות, בה כשהאפשרויות ,לגוי ולהבדיל ליהודי בה  שוות שהזכויות חסד, של
גזירות  ללא  והמצוות התורה  לשמירת יהודית  דתית פעילות כא מאפשרי כ וכמו
ותו רח"ל, דת את  רבי יהודי ממירי כזה במצב דוקא זאת ובכל  ח"ו, דת
נראי בהווה   ג ולדאבוננו בעבר   ג היה כ דבר ,  מה ישאר לא  דורות כמה 

מהדת. נוראה ירידה של סימני

היא:  לכ הסיבה  יח.

המשפחה. טהרת  שבת   כשרות

כל  את בצד והעמידו הברית בארצות כא שהוזנחו  הדברי שלשת  הינ אלו
בעבר . שמרנו שעליה  הערכי אות

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  טשאלות

המדינות  בכל בעיקר שיתרכז היהדות, לקיו העולמי ועד את הקמנו לכ כ.
להכיר  הדת, את עוזבי שבגלל הסיבות ה מה ללמוד , יהודי ש שגרי היכ
את  ולהבטיח  לשמור בכדי ,המתאי הפתרו את  לה ולחפש מקרוב, הבעיות את

.הבאי לדורות ההמשכיות

שמירת  אי לעיל, שצייננו  כפי היא  שבה , והמרכזית הראשונה  הבעיה  כא .
המשפחה. וטהרת שבת, כשרות,

הכננו שאות ,הקונטרסי מוכני)כב . כמעט  היא(והנ ומועילה, יפה  בצורה  הוכנו
וש היהדות, על ולשמור  חזקי להיות וחשק חמימות וללבבות לעצמות מחדירה 
,הזמ מנסיונות ולהשמר להתדרדר שלא  אי רבות לבעיות פתרונות מוצאי  ג

קיימא. של  דבר שיהיה  מנת על ,הבאי לדורות להחדיר זה וכל 

 אות של בזכות הישרה   לדר חזרו  כבר  שאלפי ,כא להעיד  יכולי אנו כג.
חוברות.

כל  ה אלו לעיל שהזכרנו מה כל  , יקרי ועסקני עשירי ועתה , כד.
דבר: של כשפירושו לרשותינו, העומדות האפשרויות

.וספרי חוברות להדפיס .1

הברית. ארצות רחבי  בכל   להפיצ .2

מצוה. לש זו קדושה  בעבודה  לנו שיעזרו אנשי להשיג .3

לעזור  יכולי  העשירי ואת השמדה בסכנת  יהודי מליו ששה 

ב מונח  ,לכס הכוונה השאר , להיות כה. יכול ותתמכו ידכ את תתנו  א , ידכ
כל  . אחריותכ על ,עליכ הכל נופל אז לא , א ישראל! כלל  בהצלת חלק  לכ
בידי מהיהדות אותה  אבדת  שאת לכ ייחשב זה  בגלל המתנתקת יהודי נפש

נד.) להצילו.(שבת  בידכ והיה  מאחר ידרש דמו ומידכ

מועד בעוד היטב, תתבוננו מסוידי)כו. כבר כשה אבות בבית נמצאי כבר עשירי אי (כמה ,
הזו. הכאובה הבעיה  את מעלה  של  די בבית לתר שיוכל חזק תירו כיו

אנושיי על בכוחות ביממה  שעה 1215 מוכני היו  שיהודי ,יתכ זה  אי כז.
 וכ בארה "ב  היהודי   הקיו לטובת יסודות להעמיד ישראל, הכלל  את לזכות בכדי
רק להקדיש   צריכי  היית העשירי את ואילו . העול של  אחרי  בחלקי
לכ שיש  בזמ בבנק ,  חשבונכ את שתחייב  שטעק  המחאה  לכתיבת דקות מספר 
השכל  היה  היכ כ  וא תרצו, א אפילו כלו בזה לעשות  יכולי שאינכ כס
ולא עד  בג ביותר  היפי במקומות מזהב  כורסה  לקנות  כשיכולת שלכ וההגיו

זאת?  עשית



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות י 

למעלה , שכתבנו מה  על ותחשבו זמ עוד לכ כשיש כ על תחשבו לכ כח.
דוחה תמיד הוא  הרע, היצר  של  ועצתו הדר זה  כי אחרת   לפע זה  את תדחו  אל

יותר . אפשרות  לכ  אי  לבסו שכבר  עד זמ לאחר  על  ודוחה 

יפה: בעי יתרמו העשירי א להפצה , מוכני שכבר  ,ספרי כט .

כהלכתה.א ) בישראל השבת

כדת.ב ) שבת שמירת

ומזוזות.ג) לתפילי  מדרי   השל  "סת מצות

בישראל.ד) המשפחה טהרת

כהלכתה.ה ) בישראל הכשרות

ולמעשה.ו) להלכה הכשרות

ומנהגיו.ז) דיניו ציצית, מצות

כהלכתה.ח) ישראל מזוזת

כהלכתה.ט ) בישראל השחיטה 

השל.י) ישראל קדושת

ב' חלק
מעלה  של  דין בית של במבחן העשיר

לנו) אמרו שחז"ל (כפי

דין : הנגיד בית יעקב ר ' ?אתה

!כן עשיר:

דין : הזאתבית לעשירות הגעת ?איך

קשה. עבדתי  אומרת, זאת מה עשיר :

דין : עשירותך בית מתבטאת ?במה 

דולר.עשיר: מליון למאה קרוב בבנק לי  יש

דין : אב בית עשיר, שלך  שהבנק דבר  של  פירושו עשירסליחה, אתה במה ?ל

הפירוש  מה בו.עשיר: להשתמש  יכול אני רק שלי , הוא בבנק הכסף  ?

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יאשאלות

דין : בכסף בית להשתמש כעת יכול אתה איך לנו  להסביר  תוכל האםאולי ?
ערך  כל  לו אין שימוש  כל ללא בבנק שמונח שכסף  מבין ?אינך

יכולתי עשיר: לא אחת, ארוחה במקום ארוחות שתי לאכול יכולתי לא הרי נו,
אחד  לובש  כשאני בגדים שני  !ללבוש

דין : היתרבית את למה כן לצדקה(השאר )אם נתת ?לא

מעשרעשיר: נתתי  הרי  הפירוש, !מה

דין : יוצאיםבית לא גם בחומש אפילו מעשר, בנתינת  חובה ידי יוצא אינו עשיר 
במעשר עצמך  את פטרת איך כן ואם כותב, חיים  שהחפץ כפי  חובה ?ידי

חייםעשיר: מהחפץ שמעתי לא !אני 

דין : בהמה,בית בשר  לאכול שאסור וטען זעק  כשמישהו הרי גדול, (מפניחידוש

כראוי) מומחים אינם שזהשהשוחטים בספרו אומר חיים החפץ הרע, לשון שזה צעקת
חיים מהחפץ שכחת פתאום עכשיו ואילו הרע , ?לשון

כך עשיר: על יודע  אחד כל לכן מאוד, חמור  דבר הוא הרע !לשון 

דין : מלשון בית  בהרבה גרוע ישראל כלל להצלת צדקה קצת שלתת שתדע,
ונעשו  הדרך  מן אלפים מאות ירדו וכך  אנשים, שלשה הורג הרע לשון כי הרע,

!מומרים

צדקהעשיר: נותן לא שאני  בכך למומרים יהודים הופכים ?איך

דין : ושמד בית מהתדרדרות יהודים להציל  כסף  מבקשים אם מאוד , פשוט
האפשרויות את לך  שיש למרות נותן לא !!!ואתה

הללו עשיר: למטרות ביקשו  לא פעם אף אבל !ממני

דין : כתבותבית שבוע אחרי שבוע בעיתונים כתוב שהיה מה שכחת כבר  האם
ולא הכתוב  את קראת היהודי ", העם את "הצילו וקראו לשמים שזעקו

חלקך  את נתת לא הכתוב, אל כלל !!!התייחסת

כלל עשיר: כל את להציל אחד אדם  יכול  איך  בהגזמה, שמדובר הבנתי אני 
?ישראל 

דין : מישראל בית אחת נפש "המקיים לנו אומרים חז"ל  ראשית זאת. תבין עתה
את שהצלתם כאילו אחד יהודי  של  שההצלה הרי  מלא", עולם קיים כאלו
של  המציל אתה לפעמים דבר", לכל מפליג תהי "אל שנית, כולו. ישראל הכלל

כסף  בקצת ישראל איך הכלל ידוע! ותשמע, תתבונן הדורות,? ירידת שקיימת
הכלל  כל של המצילים אלו הם ישראל, הכלל את המעוררים אלו הם ויחידים



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות י 

למעלה , שכתבנו מה  על ותחשבו זמ עוד לכ כשיש כ על תחשבו לכ כח.
דוחה תמיד הוא  הרע, היצר  של  ועצתו הדר זה  כי אחרת   לפע זה  את תדחו  אל

יותר . אפשרות  לכ  אי  לבסו שכבר  עד זמ לאחר  על  ודוחה 

יפה: בעי יתרמו העשירי א להפצה , מוכני שכבר  ,ספרי כט .

כהלכתה.א ) בישראל השבת

כדת.ב ) שבת שמירת

ומזוזות.ג) לתפילי  מדרי   השל  "סת מצות

בישראל.ד) המשפחה טהרת

כהלכתה.ה ) בישראל הכשרות

ולמעשה.ו) להלכה הכשרות

ומנהגיו.ז) דיניו ציצית, מצות

כהלכתה.ח) ישראל מזוזת

כהלכתה.ט ) בישראל השחיטה 

השל.י) ישראל קדושת

ב' חלק
מעלה  של  דין בית של במבחן העשיר

לנו) אמרו שחז"ל (כפי

דין : הנגיד בית יעקב ר ' ?אתה

!כן עשיר:

דין : הזאתבית לעשירות הגעת ?איך

קשה. עבדתי  אומרת, זאת מה עשיר :

דין : עשירותך בית מתבטאת ?במה 

דולר.עשיר: מליון למאה קרוב בבנק לי  יש

דין : אב בית עשיר, שלך  שהבנק דבר  של  פירושו עשירסליחה, אתה במה ?ל

הפירוש  מה בו.עשיר: להשתמש  יכול אני רק שלי , הוא בבנק הכסף  ?

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יאשאלות

דין : בכסף בית להשתמש כעת יכול אתה איך לנו  להסביר  תוכל האםאולי ?
ערך  כל  לו אין שימוש  כל ללא בבנק שמונח שכסף  מבין ?אינך

יכולתי עשיר: לא אחת, ארוחה במקום ארוחות שתי לאכול יכולתי לא הרי נו,
אחד  לובש  כשאני בגדים שני  !ללבוש

דין : היתרבית את למה כן לצדקה(השאר )אם נתת ?לא

מעשרעשיר: נתתי  הרי  הפירוש, !מה

דין : יוצאיםבית לא גם בחומש אפילו מעשר, בנתינת  חובה ידי יוצא אינו עשיר 
במעשר עצמך  את פטרת איך כן ואם כותב, חיים  שהחפץ כפי  חובה ?ידי

חייםעשיר: מהחפץ שמעתי לא !אני 

דין : בהמה,בית בשר  לאכול שאסור וטען זעק  כשמישהו הרי גדול, (מפניחידוש

כראוי) מומחים אינם שזהשהשוחטים בספרו אומר חיים החפץ הרע, לשון שזה צעקת
חיים מהחפץ שכחת פתאום עכשיו ואילו הרע , ?לשון

כך עשיר: על יודע  אחד כל לכן מאוד, חמור  דבר הוא הרע !לשון 

דין : מלשון בית  בהרבה גרוע ישראל כלל להצלת צדקה קצת שלתת שתדע,
ונעשו  הדרך  מן אלפים מאות ירדו וכך  אנשים, שלשה הורג הרע לשון כי הרע,

!מומרים

צדקהעשיר: נותן לא שאני  בכך למומרים יהודים הופכים ?איך

דין : ושמד בית מהתדרדרות יהודים להציל  כסף  מבקשים אם מאוד , פשוט
האפשרויות את לך  שיש למרות נותן לא !!!ואתה

הללו עשיר: למטרות ביקשו  לא פעם אף אבל !ממני

דין : כתבותבית שבוע אחרי שבוע בעיתונים כתוב שהיה מה שכחת כבר  האם
ולא הכתוב  את קראת היהודי ", העם את "הצילו וקראו לשמים שזעקו

חלקך  את נתת לא הכתוב, אל כלל !!!התייחסת

כלל עשיר: כל את להציל אחד אדם  יכול  איך  בהגזמה, שמדובר הבנתי אני 
?ישראל 

דין : מישראל בית אחת נפש "המקיים לנו אומרים חז"ל  ראשית זאת. תבין עתה
את שהצלתם כאילו אחד יהודי  של  שההצלה הרי  מלא", עולם קיים כאלו
של  המציל אתה לפעמים דבר", לכל מפליג תהי "אל שנית, כולו. ישראל הכלל

כסף  בקצת ישראל איך הכלל ידוע! ותשמע, תתבונן הדורות,? ירידת שקיימת
הכלל  כל של המצילים אלו הם ישראל, הכלל את המעוררים אלו הם ויחידים



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות יב

יכול  אחד  שאדם כפי בדיוק מטה, מטה מתדרדר  היה הכל בלעדיהם כי ישראל,
שלמה עיר  אחד ברגע מתי להציל לבא! רוצים העיר ששונאי לו כשנודע ?

מיד  מכינים הם המתרחש , על בזמן העיר לראשי מודיע  הוא העיר , את ולהרוס
המסייעים העשירים אצל  הוא דבר אותו העיר, את ומצילים מתאימה הגנה

ישראל  כלל את להציל מנת על הכל העושים  אלו של  !!!בידיהם

שבודאי עשיר: לעצמי חשבתי אבל בעיתון הכל את ראיתי האמת, על אודה
בהגזמה כאן !מדובר

דין : חקרתבית אלא עצל  היית לא שם כך, נהגת כן גם הזה העולם  ובעניני
נהגת לרוחניות נגע כשהדבר למה כן אם בהגזמה, או באמת  מדובר אם ודרשת

?בפסיביות

מדובר כשהיה אפילו  להשקיע חששת לא במסחר מדובר כשהיה ועוד, זאת
ברוחניות ואילו רווחים, תניף  ההשקעה אם ספק כשהיה גם רבים, באלפים
הקב"ה טובה  מחשבה כי בטוחים , שהרווחים בכך  ספק  אפילו היה כשלא

להשקיע  חששת  למעשה, !!!מצרפה

בגלל עשיר: רק בידים, היהדות  את הרסתי שאני דין הבית כותב למה אבל
נפשות להצלת צדקה יותר  נתתי ???שלא

דין : עוון,בית אותו על נתפס מוחה ואינו למחות שבידו מי אומרים , חז"ל  כי
לא זה אבל  היהדות, על ולשמור  הפרצות נגד למחות יכולת  בכספך ואתה 

חשבונכם על זה כל  אז התדרדרו, יהודים ילדים !!!נעשה,

אני ,עשיר: למה לי, לענות יכולים אתם ואולי  מאוד, אותי מפליא זאת בכל
שהיה יוסף חברי של מחלקו עדן גן  1/10 רק אקבל לצדקה $10.000 שחילקתי 

לצדקה $2.000 רק  וחילק עני ?אדם

דין : לשבוע בית  $40 נותן היה $400 רק שבוע כל  שהרויח יוסף מאוד, פשוט
היה שלא לחיים, $360 רק לעצמו השאיר  שהוא שפירושו לצדקה, מעשר 
והורדת לשבוע $10.000 הרווחת העשיר אתה מצומצמת. לפרנסה לו מספיק 

לבנק  הפקדת מזה $9.000 לך נשאר  לצדקה $1.000 חי 8000רק והיית ,
פרנסה, דאגות  זה מה ידעת לא שמנות , סעודות אכלת נגיד , מעשה ברחבות,
אתה איך כן אם בו, להשתמש יוכל לא אחד  שאף בבנק כסף הרבה  והשארת
את ויודע מכיר אינך האם שלו, למצוה שלך המצוה את להשוות יכול 

אגרא" צערא "לפום של !!!?המשמעות

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יגשאלות

הפצת למען לפעול האפשרות לך היתה המיותר, הכסף בגלל ועוד , זאת
מתוך  וחטא בידך , נתן שהשי"ת בפקדון שפשעת הרי  עשית, ולא היהדות

עני  מתוך מחטא גרוע  יותר הרבה הוא  !!!ותעשירות
ישראל עשיר: רבי  הגאון של בשמו הרב ציטט שפעם איך באמת, נזכר אני

חשוב  יותר לאחרים שלו השחור מהלחם מחצית שנתן שהעני  זצ"ל, סלנטר
חשבתי  אז מתפללים, 10.000 ל- וענק גדול  מדרש בית שנדב מהעשיר  בשמים

הדברים פני  הם כך  שבאמת רואה אני עתה גוזמה, רק אמנם!!שזו האנשים !
הוא הלימוד  וכל תורה התלמוד  את שבונה שהעשיר  זו, בדרך מסתכלים 

לצדקה פרוטה שנותן מהעני גבוהה יותר עומד  הוא !בזכותם,

דין : והקב"הבית חושב האדם מחשבותיכם, מחשבותי לא כתוב, בפסוק
או  היהדות את לבנות כוונתו האם האדם, של ללבו מסתכל  השי "ת  צוחק,
למקומות רק נותן הוא האם הוא, הנסיון ופרסום, כבוד מחפש רק שהוא
שאין  היכן למקומות נותן שהוא או כך, ידי על ויתכבד יפאר ששמו היכן

שמו את שם.מנפחים

למטה שהיו שאנשים איך  וראה לשמים עלה אחד  שיהודי אומרים, אכן חז "ל
הם גדולים למטה שהיו אנשים ואילו וחשובים, גדולים אנשים שם  הם קטנים
אותם ונידו שביישו וחרדים היראים כן וכמו מאוד, ומושפלים קטנים שם
אין  כלל שבשמים  לנו, מוכיח זה וחשובים, גדולים מאוד הם שם  למטה 

מעשיו. פי על  ורק אך  אלא  למטה, מעמדו לפי  האדם את מודדים
גדול עשיר: הוא כסף לבזבז שלא הרע שהיצר להבין, חייב מעלה של  דין הבית

נגדו  לעמוד וקשה מאוד !!!עד
דין : זו בית בטענה  להכיר  רוצה אינו הדין !!!בית

?למהעשיר:
דין : כל בית חשבון, ללא כסף  והשקעת חילקת העולם בעניני כשעסקת כי 

עשית תקופה כל  אחרים , ודברים חדשים, בגדים חדשות, חליפות קנית שבוע
ביתך , את מחדש בנית קצרה תקופה כל דולרים, מליוני  בזבזת שבהם חתונה 
מאוד  קמצן היית לצדקה אך  וכדומה, חופשות, לנסיעות, דולרים אלפי בזבזת

הזה העולם בעניני שהתנהגת כפי התנהגת !!!ולא
לצדקהעשיר: אותה יתנו אם לנשמתי  טובה לפחות שלי הירושה  ?אז

דין : וגםבוודאי בית בדרכך, הולכים בביתך שגדלו שהילדים לך, תדע  אבל !
לך  אין לכן  מירושתך , יותר מחלקים אינם  ולכן  צדקה, מספיק  נותנים לא הם 

מהירושה. זכויות



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות יב

יכול  אחד  שאדם כפי בדיוק מטה, מטה מתדרדר  היה הכל בלעדיהם כי ישראל,
שלמה עיר  אחד ברגע מתי להציל לבא! רוצים העיר ששונאי לו כשנודע ?

מיד  מכינים הם המתרחש , על בזמן העיר לראשי מודיע  הוא העיר , את ולהרוס
המסייעים העשירים אצל  הוא דבר אותו העיר, את ומצילים מתאימה הגנה

ישראל  כלל את להציל מנת על הכל העושים  אלו של  !!!בידיהם

שבודאי עשיר: לעצמי חשבתי אבל בעיתון הכל את ראיתי האמת, על אודה
בהגזמה כאן !מדובר

דין : חקרתבית אלא עצל  היית לא שם כך, נהגת כן גם הזה העולם  ובעניני
נהגת לרוחניות נגע כשהדבר למה כן אם בהגזמה, או באמת  מדובר אם ודרשת

?בפסיביות

מדובר כשהיה אפילו  להשקיע חששת לא במסחר מדובר כשהיה ועוד, זאת
ברוחניות ואילו רווחים, תניף  ההשקעה אם ספק כשהיה גם רבים, באלפים
הקב"ה טובה  מחשבה כי בטוחים , שהרווחים בכך  ספק  אפילו היה כשלא

להשקיע  חששת  למעשה, !!!מצרפה

בגלל עשיר: רק בידים, היהדות  את הרסתי שאני דין הבית כותב למה אבל
נפשות להצלת צדקה יותר  נתתי ???שלא

דין : עוון,בית אותו על נתפס מוחה ואינו למחות שבידו מי אומרים , חז"ל  כי
לא זה אבל  היהדות, על ולשמור  הפרצות נגד למחות יכולת  בכספך ואתה 

חשבונכם על זה כל  אז התדרדרו, יהודים ילדים !!!נעשה,

אני ,עשיר: למה לי, לענות יכולים אתם ואולי  מאוד, אותי מפליא זאת בכל
שהיה יוסף חברי של מחלקו עדן גן  1/10 רק אקבל לצדקה $10.000 שחילקתי 

לצדקה $2.000 רק  וחילק עני ?אדם

דין : לשבוע בית  $40 נותן היה $400 רק שבוע כל  שהרויח יוסף מאוד, פשוט
היה שלא לחיים, $360 רק לעצמו השאיר  שהוא שפירושו לצדקה, מעשר 
והורדת לשבוע $10.000 הרווחת העשיר אתה מצומצמת. לפרנסה לו מספיק 

לבנק  הפקדת מזה $9.000 לך נשאר  לצדקה $1.000 חי 8000רק והיית ,
פרנסה, דאגות  זה מה ידעת לא שמנות , סעודות אכלת נגיד , מעשה ברחבות,
אתה איך כן אם בו, להשתמש יוכל לא אחד  שאף בבנק כסף הרבה  והשארת
את ויודע מכיר אינך האם שלו, למצוה שלך המצוה את להשוות יכול 

אגרא" צערא "לפום של !!!?המשמעות

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יגשאלות

הפצת למען לפעול האפשרות לך היתה המיותר, הכסף בגלל ועוד , זאת
מתוך  וחטא בידך , נתן שהשי"ת בפקדון שפשעת הרי  עשית, ולא היהדות

עני  מתוך מחטא גרוע  יותר הרבה הוא  !!!ותעשירות
ישראל עשיר: רבי  הגאון של בשמו הרב ציטט שפעם איך באמת, נזכר אני

חשוב  יותר לאחרים שלו השחור מהלחם מחצית שנתן שהעני  זצ"ל, סלנטר
חשבתי  אז מתפללים, 10.000 ל- וענק גדול  מדרש בית שנדב מהעשיר  בשמים

הדברים פני  הם כך  שבאמת רואה אני עתה גוזמה, רק אמנם!!שזו האנשים !
הוא הלימוד  וכל תורה התלמוד  את שבונה שהעשיר  זו, בדרך מסתכלים 

לצדקה פרוטה שנותן מהעני גבוהה יותר עומד  הוא !בזכותם,

דין : והקב"הבית חושב האדם מחשבותיכם, מחשבותי לא כתוב, בפסוק
או  היהדות את לבנות כוונתו האם האדם, של ללבו מסתכל  השי "ת  צוחק,
למקומות רק נותן הוא האם הוא, הנסיון ופרסום, כבוד מחפש רק שהוא
שאין  היכן למקומות נותן שהוא או כך, ידי על ויתכבד יפאר ששמו היכן

שמו את שם.מנפחים

למטה שהיו שאנשים איך  וראה לשמים עלה אחד  שיהודי אומרים, אכן חז "ל
הם גדולים למטה שהיו אנשים ואילו וחשובים, גדולים אנשים שם  הם קטנים
אותם ונידו שביישו וחרדים היראים כן וכמו מאוד, ומושפלים קטנים שם
אין  כלל שבשמים  לנו, מוכיח זה וחשובים, גדולים מאוד הם שם  למטה 

מעשיו. פי על  ורק אך  אלא  למטה, מעמדו לפי  האדם את מודדים
גדול עשיר: הוא כסף לבזבז שלא הרע שהיצר להבין, חייב מעלה של  דין הבית

נגדו  לעמוד וקשה מאוד !!!עד
דין : זו בית בטענה  להכיר  רוצה אינו הדין !!!בית

?למהעשיר:
דין : כל בית חשבון, ללא כסף  והשקעת חילקת העולם בעניני כשעסקת כי 

עשית תקופה כל  אחרים , ודברים חדשים, בגדים חדשות, חליפות קנית שבוע
ביתך , את מחדש בנית קצרה תקופה כל דולרים, מליוני  בזבזת שבהם חתונה 
מאוד  קמצן היית לצדקה אך  וכדומה, חופשות, לנסיעות, דולרים אלפי בזבזת

הזה העולם בעניני שהתנהגת כפי התנהגת !!!ולא
לצדקהעשיר: אותה יתנו אם לנשמתי  טובה לפחות שלי הירושה  ?אז

דין : וגםבוודאי בית בדרכך, הולכים בביתך שגדלו שהילדים לך, תדע  אבל !
לך  אין לכן  מירושתך , יותר מחלקים אינם  ולכן  צדקה, מספיק  נותנים לא הם 

מהירושה. זכויות



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות יד 

בעל  נגד קטרוג מהווה הוא קיים שהכסף עוד כל לנשמה, בכך יש קטרוג אבל
שוב  חוזר  משפטו ולכן קשים.הכסף, לעונשים נידון הינך ותמיד  ושוב,

בכך  שיש הרי אחרות עבירות או הימורים על זאת מנצל מילדיך אחד ואם
מזה סובל  והנך נוספת !!!ירידה

לו עשיר: יהיה האם לצדקה, יתנו כספו שאת בצוואתו השאיר שלי החבר
צדקה נותן היה עצמו שהוא כפי  בדיוק בכך  ?זכויות

דין : אםבית  זאת , להשוות אין אופן בשום  אך  בשמים, מאוד חשוב  זה בודאי
שלאחר ויודע התעוררות אדם לכל יש הפטירה לפני  כי  בחייו, זאת נותן היה

בכסף  להשתמש יוכל  לא כבר הוא !!!הפטירה

אלו  וגם הצוואה, את בדיוק קיימו לא  מהבנים מאוד  הרבה לצערנו  כולם ועל
שוות זכויות לו שאין כך מצומצמות, נדבות כשנדבו חלק רק נתנו לקיים  שרצו

!!!בכך 

לא שאפשר , כמה חיים כשעוד הכסף את לחלק היא היחידה העצה לכן
כי  בלבד, לחיות צרכו וכדי הילדים, את לחתן צורך כדי  אלא לעצמו, להשאיר

כלום. ישאר  לא כך בין מהיתר 

ולנכדיםעשיר: לילדים להשאיר שלא ?למה

דין : אפיך בית  ה"בזיעת על להתגבר  יכול אינו  אחד  שאף מוכיחה ההיסטריה
אחד  נכד קיים לא היום ועד  לחם" מיחידים)תאכל ואלו (חוץ סבם, מכספי החיים

משעמום. מתדרדרים כסף מאותו  שנהנים

שאתם משקרים אתם למה כן ואם לפרנסה, מאוד  קשה עובדים ילדיכם שנית,
בשבילם אתעובדים לכם יש הנכדים, את לחתן לעזור רוצים אתם אם וגם ?

ואת בבנק, תפקידו  הזה הכסף את לכך, צריכים שאתם כמה  לחשב  האפשרות 
לזה באמת מתכוונים לא אתם כי עשיתם לא זה את לצדקה, תתנו !!!היתר 

היהדותעשיר: הריסות את לשקם או לעניים צדקה בשמים, יותר  חשוב ?מה

דין : היהדותבית את !!!לשקם

למה ?עשיר:

דין : שבורים,בית  אנשים לעניים, מיוחד  רגש יש  האנשים לרוב כי ראשית:
לענייני  אך להם, שיתנו הרבה ישנם וכן יותר, קטן  שהנסיון שפירושו חולים,

חם יהודי  לב להם שיש  היהודים רק מבינים  !!!היהדות

יש  יהודית לנשמה שעוזר מי וכל לגוף מעל עומדת היהודי של  הנשמה שנית:
ישראל  גופות הצלת מאשר יותר הרבה מההורגו)בכך יותר  המחטיאו !!!(גדול

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  טושאלות

כולם לוקחים זה לנושא מאוד שחמים אלו  עליה, בני מספר  בגלל שלישית:
נוטל  זכה בבחינת מצוה, מת אצל  כותב  שהס"ח כפי העולם, כל כנגד שכר חלק

עדן  בגן חבירו וחלק !!!חלקו 

שרופות)עשיר: וויי (הידים  אוי וויי !!- אוי להוריק !!! בחיים שכל לי היה לא למה !
ל  לצדקה אותם ולתת מהבנק הקופות יהדותאת פרטנושאי מהכסף לי יש מה ?

בשמים לחלק לעונש בחיים שכל לו  שהיה מי  כל  היפה, עדן הגן  את תראה ?
היכלות בכל בית בני  כמו בשמים מטיילים הם בו, לקנא יש פשוט הכסף , את 
הוא המצב בדיוק איתי, שקרה מה ראה עכשיו ועוד , עוד עולים ותמיד עדן הגן
להשמדת שגרמתי מואשם ואני ביותר העמוק לגהינום אותי  זורקים ההפוך,

מאמריקה. יהודיות נשמות מליוני

שיהיה הגדול התענוג את ולהבין להשיג האדם של הפשוט בשכלו ניתן  לא לא.
לתאר צריך האדם זה: בדרך זאת  לנו לתאר מנסים חז"ל . עדן לגן שיזכה לאדם
לו, כפופים בעולם האנשים כל - כולו  העולם על מולך שהוא כאילו לעצמו
אלפי  ומאות ואניות מטוסים לפקודותיו, הכן עומדים ושוטרים עבדים אלפי
רק  שלבו בעולם, קיים שרק והיקר הטוב  את לו להביא הכן  עומדים  חיילים
וזהב  כסף ביותר , היקרות  האבנים ביותר, היקרים והשתיה האוכל  לחמוד , יכול 
מולו  העומדים כל בעולם, שיש ביותר הטובות ומרגליות פנינים ביותר, היקר
אלפי  אותו מלוים אחרת במדינה לבקר יוצא שכהוא ופחד , באימה עומדים
אדם בני  מליוני עומדים ברחובות מטייל  כשהוא וקרקע , אויר וחיילי מטוסים
רועד  כולו העולם שכל  המלך את  לראות ומבקשים ומצטופפים ברחובות
לתענוג עדיין מגיע לא זה וכל  שנה, 120 זה  ותענוג בעושר חי  המלך מפניו,
להשיג אפשר שאי עד וכמה כמה פי גדול  התענוג שם עדן, בגן  לאדם המחכה 
לנצח אלא בלבד, שנה או  אחד ליום רק אינו  עדן בגן והתענוג אנושי , בשכל 
לו  היה העשיר להשיג. יכול אינו כלל  האנושי שהשכל דבר סוף, אין עד לימים
ביותר הגבוה ולמקום למעלה להגיע יכל  הוא  זאת , כל את להשיג האמצעים את 

לצדקה. כספו את מחלק  והיה הרע היצר על  מתגבר  היה לו עדן, בגן

הייתי  שוטה  איזה וויי, אוי שטויותלב. כאלו לעשות אדם יכול  איך היתה! ?
לבנות זמן ובאותו דאגות  משום לדעת ולא ולחיות בעולם לחיות הברירה לי
שאינני  הכסף את  נותן שהייתי כך  ע"י עדן, בגן והטוב  היפה המקום את לעצמי 

שכלי  היה היכן היהדות, להצלת צדקה  לצרכי  לחיים לו  יכולתי זקוק לו אוי , ?
יריבו  שעתה במקום כספי, כל את נותן הייתי  בלבד  אחד  ליום לעולם  לחזור
מכל  לי  יש  מה השמים. לב עד תבער המחלוקת ואש הירושה על  הילדים



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות יד 

בעל  נגד קטרוג מהווה הוא קיים שהכסף עוד כל לנשמה, בכך יש קטרוג אבל
שוב  חוזר  משפטו ולכן קשים.הכסף, לעונשים נידון הינך ותמיד  ושוב,

בכך  שיש הרי אחרות עבירות או הימורים על זאת מנצל מילדיך אחד ואם
מזה סובל  והנך נוספת !!!ירידה

לו עשיר: יהיה האם לצדקה, יתנו כספו שאת בצוואתו השאיר שלי החבר
צדקה נותן היה עצמו שהוא כפי  בדיוק בכך  ?זכויות

דין : אםבית  זאת , להשוות אין אופן בשום  אך  בשמים, מאוד חשוב  זה בודאי
שלאחר ויודע התעוררות אדם לכל יש הפטירה לפני  כי  בחייו, זאת נותן היה

בכסף  להשתמש יוכל  לא כבר הוא !!!הפטירה

אלו  וגם הצוואה, את בדיוק קיימו לא  מהבנים מאוד  הרבה לצערנו  כולם ועל
שוות זכויות לו שאין כך מצומצמות, נדבות כשנדבו חלק רק נתנו לקיים  שרצו

!!!בכך 

לא שאפשר , כמה חיים כשעוד הכסף את לחלק היא היחידה העצה לכן
כי  בלבד, לחיות צרכו וכדי הילדים, את לחתן צורך כדי  אלא לעצמו, להשאיר

כלום. ישאר  לא כך בין מהיתר 

ולנכדיםעשיר: לילדים להשאיר שלא ?למה

דין : אפיך בית  ה"בזיעת על להתגבר  יכול אינו  אחד  שאף מוכיחה ההיסטריה
אחד  נכד קיים לא היום ועד  לחם" מיחידים)תאכל ואלו (חוץ סבם, מכספי החיים

משעמום. מתדרדרים כסף מאותו  שנהנים

שאתם משקרים אתם למה כן ואם לפרנסה, מאוד  קשה עובדים ילדיכם שנית,
בשבילם אתעובדים לכם יש הנכדים, את לחתן לעזור רוצים אתם אם וגם ?

ואת בבנק, תפקידו  הזה הכסף את לכך, צריכים שאתם כמה  לחשב  האפשרות 
לזה באמת מתכוונים לא אתם כי עשיתם לא זה את לצדקה, תתנו !!!היתר 

היהדותעשיר: הריסות את לשקם או לעניים צדקה בשמים, יותר  חשוב ?מה

דין : היהדותבית את !!!לשקם

למה ?עשיר:

דין : שבורים,בית  אנשים לעניים, מיוחד  רגש יש  האנשים לרוב כי ראשית:
לענייני  אך להם, שיתנו הרבה ישנם וכן יותר, קטן  שהנסיון שפירושו חולים,

חם יהודי  לב להם שיש  היהודים רק מבינים  !!!היהדות

יש  יהודית לנשמה שעוזר מי וכל לגוף מעל עומדת היהודי של  הנשמה שנית:
ישראל  גופות הצלת מאשר יותר הרבה מההורגו)בכך יותר  המחטיאו !!!(גדול

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  טושאלות

כולם לוקחים זה לנושא מאוד שחמים אלו  עליה, בני מספר  בגלל שלישית:
נוטל  זכה בבחינת מצוה, מת אצל  כותב  שהס"ח כפי העולם, כל כנגד שכר חלק

עדן  בגן חבירו וחלק !!!חלקו 

שרופות)עשיר: וויי (הידים  אוי וויי !!- אוי להוריק !!! בחיים שכל לי היה לא למה !
ל  לצדקה אותם ולתת מהבנק הקופות יהדותאת פרטנושאי מהכסף לי יש מה ?

בשמים לחלק לעונש בחיים שכל לו  שהיה מי  כל  היפה, עדן הגן  את תראה ?
היכלות בכל בית בני  כמו בשמים מטיילים הם בו, לקנא יש פשוט הכסף , את 
הוא המצב בדיוק איתי, שקרה מה ראה עכשיו ועוד , עוד עולים ותמיד עדן הגן
להשמדת שגרמתי מואשם ואני ביותר העמוק לגהינום אותי  זורקים ההפוך,

מאמריקה. יהודיות נשמות מליוני

שיהיה הגדול התענוג את ולהבין להשיג האדם של הפשוט בשכלו ניתן  לא לא.
לתאר צריך האדם זה: בדרך זאת  לנו לתאר מנסים חז"ל . עדן לגן שיזכה לאדם
לו, כפופים בעולם האנשים כל - כולו  העולם על מולך שהוא כאילו לעצמו
אלפי  ומאות ואניות מטוסים לפקודותיו, הכן עומדים ושוטרים עבדים אלפי
רק  שלבו בעולם, קיים שרק והיקר הטוב  את לו להביא הכן  עומדים  חיילים
וזהב  כסף ביותר , היקרות  האבנים ביותר, היקרים והשתיה האוכל  לחמוד , יכול 
מולו  העומדים כל בעולם, שיש ביותר הטובות ומרגליות פנינים ביותר, היקר
אלפי  אותו מלוים אחרת במדינה לבקר יוצא שכהוא ופחד , באימה עומדים
אדם בני  מליוני עומדים ברחובות מטייל  כשהוא וקרקע , אויר וחיילי מטוסים
רועד  כולו העולם שכל  המלך את  לראות ומבקשים ומצטופפים ברחובות
לתענוג עדיין מגיע לא זה וכל  שנה, 120 זה  ותענוג בעושר חי  המלך מפניו,
להשיג אפשר שאי עד וכמה כמה פי גדול  התענוג שם עדן, בגן  לאדם המחכה 
לנצח אלא בלבד, שנה או  אחד ליום רק אינו  עדן בגן והתענוג אנושי , בשכל 
לו  היה העשיר להשיג. יכול אינו כלל  האנושי שהשכל דבר סוף, אין עד לימים
ביותר הגבוה ולמקום למעלה להגיע יכל  הוא  זאת , כל את להשיג האמצעים את 

לצדקה. כספו את מחלק  והיה הרע היצר על  מתגבר  היה לו עדן, בגן

הייתי  שוטה  איזה וויי, אוי שטויותלב. כאלו לעשות אדם יכול  איך היתה! ?
לבנות זמן ובאותו דאגות  משום לדעת ולא ולחיות בעולם לחיות הברירה לי
שאינני  הכסף את  נותן שהייתי כך  ע"י עדן, בגן והטוב  היפה המקום את לעצמי 

שכלי  היה היכן היהדות, להצלת צדקה  לצרכי  לחיים לו  יכולתי זקוק לו אוי , ?
יריבו  שעתה במקום כספי, כל את נותן הייתי  בלבד  אחד  ליום לעולם  לחזור
מכל  לי  יש  מה השמים. לב עד תבער המחלוקת ואש הירושה על  הילדים



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות טז

ההכסף  החשבון פטירתי  ולאחר בבנק , חיי כל את חייתי מנוח? לי נותן  אינו זה
הקמצנות בגלל בשמים, כבדים מעונשים עתה  סובל אני  כולם ועל  הבא, בעולם

היהדות ושבירת !!!התדרדרות

מעלה של דין בבית  הדיון  כאן עד 

לסיכום:

עשירים  חשובים יהודים יהודים יקרים ! יהודים !!

אין  אמת שהכל  איך לדעת תווכחו לעיל, הנאמר בכל  היטב תתבוננו אם לג.
מה הקודם, מהדור העשירים האמריקאים  היהודים  כל  הם היכן גוזמאות, כאן
שהשאירו  הכספים אותם עם ולומדים היושבים  בניהם היכן לנכסיהם, ?קרה

צוואתם פי על בכספם שנבנו וחסד , צדקה, התורה, מוסדות כל  הם ?היכן 

הרע  היצר טענות עם עינים, כסות רק היה שהכל  רואים אינכם האם ?לד.
לפעול  בכספם יכלו  שעוד כמה מפלתם את ורואים עוד  חיים שאינם העשירים
ליום המתים  לתחיית לקום ויכלו הלוואי  לעצמם, מאחלים ונצורות, גדולות
כבר עבורם בשמים, ערך יש לזה רק כי  לצדקה, כספם כל  את ולחלק נוסף
ופעלו  עשו זמן, עדיין יש לכם אתם אבל  המועד, את איחרו הם מאוחר,
להתחרט תצטרכו  ולא קיים עדיין שלכם שהרגש  עוד כל עתה בכספכם,

לעולם.

היהדות למען בכספכם לעשות בזמן תזכרו חשובים, יהודים כן  על לה.
לעולם אומללים תשארו לא שחלילה ועד .כדי 

בעולם וגם הזה בעולם גם מאושר הוא  בחייו, שכל לו שהיה האדם מאושר לו.
והכינו  תמתינו אל ספורים, כבר  כשהשנים בזקנותכם, נזכרים אתם אם הבא,

של המחאה והיהדות,80מיד  התורה  את להציל בכדי לפחות, מרכושכם %
הקיימות רבות, משפחות שהצלתם הדורות בכל לעולם  ויגדל  יגדל וזכותכם

בזכותם. רק למעשה

ואתם בעיצומן  הן וההתדרדרות שההתבוללות  תשכחו  אל - לא חלילה ואם
באחריות. נושאים

שיוכלו  היהדות" לקיום העולמי  המרכזי  ל"ועד בכסף לעזור שמעוניין  מי 
ל-0527-651911 טלפונית או בכתב ישירות לפנות צריכים בעבודתם, להמשיך

היהדות   לקיו העולמי המרכזי ועד 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יזשאלות

ג' חלק 
הצילו!!! הצילו עשירים!!! עשירים

מובלים הברית  בארצות יהודים  מליון לששה  קרוב
רח"ל. באוישויץ  להשמדה

מובלי ביומו יום  לשמד.מדי אמרקיאים  יהודים אלפי ם

אותן העשירים , היהודים  הם  לעצור , להם  לעזור שיכולים  היחידים 
מכם, ומבקשים  אליכם  מתחננות הנשמות

אותנו תצילו  רחמנות

אחת  בשעה עולמו קונה  יש

נשמות  אלפי  הצלת ע"י  זכויות לקנות יומיומית אפשרות  יש לעשירים 
אחרא. הסטרא מצפרני

הבא, עולם לחיי  אתכם  שתוביל ההזדמנות את מידכם  לחמוק תתנו  אל
העולמות. בכל  להצלחה  עדן, הגן ולהיכלי

שבת  היום : סדר המשפחהכשרות על  טהרת

תפילין מזוזות התבוללות.המסיון נגד המאבק

שיוכלו היהדות"  לקיו העולמי המרכזי ל "ועד בכס לעזור שמעוניי מי 
המרכזי  ל"וועד טלפונית או  בכתב  ישירות לפנות  צריכי , בעבודת  להמשי

היהדות" לקיו העולמי

...טלפו 91211 יארק נוא ברוקלי הברית בארצות הישנה כתובת

ישראל:  באר החדשה  כתובת

24/8 לכיש נחל רחוב גרוס  יהודה שלו שמש :הרב  בית
0527651911  029951300 פקס :

    



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות טז

ההכסף  החשבון פטירתי  ולאחר בבנק , חיי כל את חייתי מנוח? לי נותן  אינו זה
הקמצנות בגלל בשמים, כבדים מעונשים עתה  סובל אני  כולם ועל  הבא, בעולם

היהדות ושבירת !!!התדרדרות

מעלה של דין בבית  הדיון  כאן עד 

לסיכום:

עשירים  חשובים יהודים יהודים יקרים ! יהודים !!

אין  אמת שהכל  איך לדעת תווכחו לעיל, הנאמר בכל  היטב תתבוננו אם לג.
מה הקודם, מהדור העשירים האמריקאים  היהודים  כל  הם היכן גוזמאות, כאן
שהשאירו  הכספים אותם עם ולומדים היושבים  בניהם היכן לנכסיהם, ?קרה

צוואתם פי על בכספם שנבנו וחסד , צדקה, התורה, מוסדות כל  הם ?היכן 

הרע  היצר טענות עם עינים, כסות רק היה שהכל  רואים אינכם האם ?לד.
לפעול  בכספם יכלו  שעוד כמה מפלתם את ורואים עוד  חיים שאינם העשירים
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לעולם.
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יזשאלות

ג' חלק 
הצילו!!! הצילו עשירים!!! עשירים
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מכם, ומבקשים  אליכם  מתחננות הנשמות
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...טלפו 91211 יארק נוא ברוקלי הברית בארצות הישנה כתובת

ישראל:  באר החדשה  כתובת
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות יח

ד' חלק
היהדות הצלת

ובכל באה "ק הנאמנה ליהדות אש חומת  שרשרת הוא הזה האדיר המבצר 
כולו. העולם

השקיע שליט"א אדמו"ר שכ"ק  הגדולה  בעבודה  ולחוש לראות ניתן כאן
הזה . היום עד נפש במסירות

את  לשבור  המבקשים  מאלו הכוח בכל  ולמנוע  המאבק  בראש  לעמוד ...
הכשרות. חומת

ותורתו אמת שמשה  ברור  שיהיה כולו  העולם  נגד שמים  שם ...לקדש 
אמת.

רעות  רוחות  נגד חזקים  מרכזים  הקמת הארץ  מלאה  ...תהלתם 
ישראל. בכלל  הנושבות

התוכ
דורנו. וחכמי מגדולי  ועידוד ברכה מכתבי  אלפים שלשת 

התפוצות . בכל  הקבועים המשרדים ע"י  מתקיימת ההפצה תעמולת
החי  18מספר במשך ונדפסו שנתחברו המחבר:בורים הגאון ע"י  שנה

ספרים. 530 סך הם שליט"א 
יהודה ספרי  להוצאת הועד ע"י  חינם ונחלקו שנדפסו עותקים מספר

ספרים. 2.000.000 סך : הם ישראל תפוצות  בכל וישראל
דולר. מליאן מ-2 למעלה סך הם ועוד והמשלוח  הדפוס  הוצאת

$1.500.000.00(דעפעציט )הגרעון  סך הוא
50.000.00 דין: 1.בית  תש"נ לשנת השנתי  תקציב 

המוסד  בהחזקת חלק  וטלו השתתפו אנא ראש למעלה עלו החובות
מי  כל של חלקו ואשרי  כולו, העולם בכל הרבים לזכות ספרים להוצאת 

מישראל. נפשות  להציל כזה  ונשגב  גדול לדבר שמסייע
קרוביך  לע "נ ספר בהוצאת  להשתתף  הלזה הנשגב להמוסד יד תן אנא
להוושע עליך ימליצו זה  ידי  ועל הטהורה  לנשמתם תהיה  גדול שעילוי

ועכי"א. הדגולה משפחתיך ועל  עליך ישועות מיני  בכל
היהדות   קיו למע העולמי המרכזי וועד
 טלפו אדרעס

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יטשאלות

 העול לעשירי נרגשת קריאה 

כזה  כס של שפע היה  לא עוד הגלות במדינות היהודית בהיסטוריה   פע  א
כיו  נחשבי , חרדי  הקרויי יהודי אצל  לבד, מיליארדר בשני ,היהודי אצל
כל  של והעוני המחסור בעיות את לפתור  יכלו ה , בעול  העשירי  לאנשי

וחסד. תורה  ומוסדות  יחידי הנצרכי

מליונרי  ביניה מאוד  עשירי אנשי כנסת בית בכל כמעט   כיו  מוצאי
את  לגייס מנת על  מאוד קשה   העובדי צדקה מגבאי   שומעי ומנגד ,מיליארדרי
ביותר, העשיר לישוב הנחשב הישוב בעיות את לפתור מנת על שזקוקי  הכספי
מתוכ שישנ אלו, שורות לכותב  אלו  אומרי ובתשובה , מיליארדרי  כשביניה
לב לשמוע, כלל  רוצי שאינ כאלו ישנ  ולעומת בקשה לכל  המתיחסי כאלו
כלל, לשמוע  רוצי אינ  באחרי כשמדובר  א רב ,  הו מפזרי  לעצמ , אב לב 
רוצי לא  ויותר ,נותני שה קט  בסכו מתחמקי  ה עליה  וכשלוחצי

לשמוע.

 מליו של   שבסכו ,"החיי "אור תשובה לבעלי המוסד ממנהלי  אחד לי  אמר
לפנות   ורצי  מעונייני התשובה בעלי ישראל, אר כל את  להפו יכלו דולר
להוצאות  הדרוש   הסכו את אפילו  אי לצערנו א בתשובה ,  ולהחזיר לחבריה

בלבד.

לאח "יד הידוע הארגו  בני ג  כששולחי  הזמני  בי ישיבות בעבר שניהלו "י
בני   נראי ואי  לומדי  אי  לחילוני להראות בכדי ,האר חלקי לכל ישיבות

בתקציב. מחסור  בשל  הזה המבצע את להפסיק נאלצו ה ישיבה ,

יכולי  אינ בכס המחסור בשל  א ולהתרחב, לגדול  יכל החרדי  החינו ג
השני  בשלשי ילדי מספר אותו  את לה יש ולכ השורות, את להרחיב 
שיוכלו בכדי  בפקדו  לה שנית הכס את  ביד אוחזי  העשירי האחרונות,

.שצרי להיכ לתת

10% שפירושו  מעשר ,  נותני  שה  המתגאי  העשירי מבי  שישנ ידוע
שאינני  ואומר אשיב כ ועל אלינו , טענות  לכ יש עוד  הא ושואלי , מרכוש
ידי  מלצאת  רחוקי  ה מעשר,  נותני  ה  א ואפילו מעשר,  נותני שה מאמי
לתת, באפשרותו ואי הרבה  מרויח שאינו מישהו עבור  נאמר המעשר כי חובה .
הוא פרנסה , מכדי  יותר שמרויח מי אבל ,10% נות כשהוא חובה ידי יוצא הוא 
איסורי על עוברי אחרת מהכנסתו, 20% שפירושו  חומש לפחות לתת חייב
בדרכו היה כשהוא  למשפחתו שהשאיר במכתב מוילנא הגאו פוסק כ ,חמורי

דבריו: את כא מצטטי ואנו ישראל לאר



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות יח

ד' חלק
היהדות הצלת

ובכל באה "ק הנאמנה ליהדות אש חומת  שרשרת הוא הזה האדיר המבצר 
כולו. העולם

השקיע שליט"א אדמו"ר שכ"ק  הגדולה  בעבודה  ולחוש לראות ניתן כאן
הזה . היום עד נפש במסירות

את  לשבור  המבקשים  מאלו הכוח בכל  ולמנוע  המאבק  בראש  לעמוד ...
הכשרות. חומת

ותורתו אמת שמשה  ברור  שיהיה כולו  העולם  נגד שמים  שם ...לקדש 
אמת.

רעות  רוחות  נגד חזקים  מרכזים  הקמת הארץ  מלאה  ...תהלתם 
ישראל. בכלל  הנושבות

התוכ
דורנו. וחכמי מגדולי  ועידוד ברכה מכתבי  אלפים שלשת 

התפוצות . בכל  הקבועים המשרדים ע"י  מתקיימת ההפצה תעמולת
החי  18מספר במשך ונדפסו שנתחברו המחבר:בורים הגאון ע"י  שנה

ספרים. 530 סך הם שליט"א 
יהודה ספרי  להוצאת הועד ע"י  חינם ונחלקו שנדפסו עותקים מספר

ספרים. 2.000.000 סך : הם ישראל תפוצות  בכל וישראל
דולר. מליאן מ-2 למעלה סך הם ועוד והמשלוח  הדפוס  הוצאת

$1.500.000.00(דעפעציט )הגרעון  סך הוא
50.000.00 דין: 1.בית  תש"נ לשנת השנתי  תקציב 

המוסד  בהחזקת חלק  וטלו השתתפו אנא ראש למעלה עלו החובות
מי  כל של חלקו ואשרי  כולו, העולם בכל הרבים לזכות ספרים להוצאת 

מישראל. נפשות  להציל כזה  ונשגב  גדול לדבר שמסייע
קרוביך  לע "נ ספר בהוצאת  להשתתף  הלזה הנשגב להמוסד יד תן אנא
להוושע עליך ימליצו זה  ידי  ועל הטהורה  לנשמתם תהיה  גדול שעילוי

ועכי"א. הדגולה משפחתיך ועל  עליך ישועות מיני  בכל
היהדות   קיו למע העולמי המרכזי וועד
 טלפו אדרעס

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  יטשאלות

 העול לעשירי נרגשת קריאה 

כזה  כס של שפע היה  לא עוד הגלות במדינות היהודית בהיסטוריה   פע  א
כיו  נחשבי , חרדי  הקרויי יהודי אצל  לבד, מיליארדר בשני ,היהודי אצל
כל  של והעוני המחסור בעיות את לפתור  יכלו ה , בעול  העשירי  לאנשי

וחסד. תורה  ומוסדות  יחידי הנצרכי

מליונרי  ביניה מאוד  עשירי אנשי כנסת בית בכל כמעט   כיו  מוצאי
את  לגייס מנת על  מאוד קשה   העובדי צדקה מגבאי   שומעי ומנגד ,מיליארדרי
ביותר, העשיר לישוב הנחשב הישוב בעיות את לפתור מנת על שזקוקי  הכספי
מתוכ שישנ אלו, שורות לכותב  אלו  אומרי ובתשובה , מיליארדרי  כשביניה
לב לשמוע, כלל  רוצי שאינ כאלו ישנ  ולעומת בקשה לכל  המתיחסי כאלו
כלל, לשמוע  רוצי אינ  באחרי כשמדובר  א רב ,  הו מפזרי  לעצמ , אב לב 
רוצי לא  ויותר ,נותני שה קט  בסכו מתחמקי  ה עליה  וכשלוחצי

לשמוע.

 מליו של   שבסכו ,"החיי "אור תשובה לבעלי המוסד ממנהלי  אחד לי  אמר
לפנות   ורצי  מעונייני התשובה בעלי ישראל, אר כל את  להפו יכלו דולר
להוצאות  הדרוש   הסכו את אפילו  אי לצערנו א בתשובה ,  ולהחזיר לחבריה

בלבד.

לאח "יד הידוע הארגו  בני ג  כששולחי  הזמני  בי ישיבות בעבר שניהלו "י
בני   נראי ואי  לומדי  אי  לחילוני להראות בכדי ,האר חלקי לכל ישיבות

בתקציב. מחסור  בשל  הזה המבצע את להפסיק נאלצו ה ישיבה ,

יכולי  אינ בכס המחסור בשל  א ולהתרחב, לגדול  יכל החרדי  החינו ג
השני  בשלשי ילדי מספר אותו  את לה יש ולכ השורות, את להרחיב 
שיוכלו בכדי  בפקדו  לה שנית הכס את  ביד אוחזי  העשירי האחרונות,

.שצרי להיכ לתת

10% שפירושו  מעשר ,  נותני  שה  המתגאי  העשירי מבי  שישנ ידוע
שאינני  ואומר אשיב כ ועל אלינו , טענות  לכ יש עוד  הא ושואלי , מרכוש
ידי  מלצאת  רחוקי  ה מעשר,  נותני  ה  א ואפילו מעשר,  נותני שה מאמי
לתת, באפשרותו ואי הרבה  מרויח שאינו מישהו עבור  נאמר המעשר כי חובה .
הוא פרנסה , מכדי  יותר שמרויח מי אבל ,10% נות כשהוא חובה ידי יוצא הוא 
איסורי על עוברי אחרת מהכנסתו, 20% שפירושו  חומש לפחות לתת חייב
בדרכו היה כשהוא  למשפחתו שהשאיר במכתב מוילנא הגאו פוסק כ ,חמורי

דבריו: את כא מצטטי ואנו ישראל לאר



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כ

את  להמרות ולא  שציוויתי כפי   מהרווחי חומש להוריד יש ...למעשה 
כאילו וזה ועשי  לאוי הרבה  על רגע בכל עובר  פחות שנות מי כי הוראתי,
זאת  וידעו זצ "ל, הגר"א רבנו  פסק  כ עכ "ל. ח"ו, הקדושה בתורה  שכופרי
בבחינת   ה אחרת כי , בכ  עומדי  ה  הא לעצמ ויבחנו  ,הליטאי העשירי
אז  היה  והוא מאחר החסידי את  ג מחייבית הגר"א  של הוראתו  ר"ל .  כופרי

רשכבה"ג .

קדושי בפרשת הקדוש  החיי האור  של דבריו את ג יג)נצטט העשירי(יט,
אותנו מזהיר  הקב "ה   ולכ ,ולצדיקי  לנצרכי לתת תכננו  שדרכ אחד צינור ה
כמו , וידידי  אחי לה קורא שהקב "ה  הצדיקי  ה אלו , רע את תעשוק  לא 

לאו. על עוברי  שזקוקי את  נותני לא א אז  ורעי  אחי למע שכתוב 

בגמרא מובא שהוא כפי  המעשה סיפור ידוע כ ע "ב )כמו סו ד כתובות  שרבי (מסכת
יושבת  אחת שאשה  אי ראה הוא חמורו, על רוכב  מירושלי כשיצא זכאי  ב יוחנ
שיפרנס יוחנ מרבי ושאלה , הערבי של הבהמות בפני  שהניחו תבואה ואוספת

השי  את, מי יוחנ רבי  אותה  שאל גוריו אותה, ב נקדימו הצדיק של בתו אני בה 
ביותר   הגדולי  מהצדיקי היה הוא והאיר, חזר האור , היו והעריב הכנסת לבית שכשנכנס עליו  מספרת  בגיטי (שהגמרא

שנה ) 12 ירושלי את לפרנס עצמו  על  כספי שקיבל  נעלמו  להיכ זכאי, ב  יוחנ רבי אותה  שאל ,
ואינו כספו את ימלח  מישהו שא זה , משל   בירושלי אמרו לא  הא השיבה  ? אבי
כ , קיו יהיה  שלדבר עושה  המלח הרי לכספו, מלח יחסר לא הא צדקה ,  נות
 ממו "מלח אחרת  ובדר , קיו לו שיהיה   הכס על שומר  הוא  צדקה  כשנותני
ידי  על מכספו שיחסר ,קיו לו שיהיה כספו את למלוח שרוצה מי  חסד", חסר

וחסד לצדקה  שית(במקו רש "י  .(ראה

ואיבד זה בא השיבה, ? חמי של בכספו נהיה ומה אותה , ושאל יוחנ רבי  המשי
 יוחנ ר' ענה שלי , הכתובה על חתמת כשאתה  זוכר אתה רבי לו, אמרה  זה , את
לתת  מתחייב אביה שצד כתובה היה כתובתה על  כשחתמתי  זוכר אני לתלמידיו

. לית מתחייב שחותנה  ממה חו  דינרי  מיליו

מספרי הרי  צדקה?  נת לא גוריו ב נקדימו  הא הגמרא,  ש שואלת
מקבלי העניי היו ובחזרה, המדרש לבית מביתו  הול היה שכשהוא  עליו
 נות היה שהוא  רואי הרי , ביניה ומחלקי אותו מוכרי היו רכוש ממנו
, לעניי הפכו  ה ולכ צדקה נתנו לא  שה אמרה  בתו מדוע כ  וא צדקה ,
שרבי  מספרת הגמרא  , הערבי בהמות ליד חיטה לאסו נאלצת היתה שהיא 
שאת היהודי  את מאושרי ואמר, זאת ראה  כשהוא  בכה זכאי  ב יוחנ
א , להכחידכ יכולה אינה  בעול אומה א  ולכ , מקו של רצונו  עושי
הוא  ובכ , הערבי לבהמות  משליכ הקב "ה , מקו של רצונו עושי  כשאי

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כאשאלות

הא השאלה נשאלת ולכ הקב"ה, של רצונו את עשה  לא שאביה אישר
צדקה ? הרבה נת הוא  דבר של  בסופו הרי שכזה, עונש לו מגיע  כ בשל

והגמרא לתת, יכל  שהיה  כפי  כ כל לא  א צדקה, נת הוא  ,נכו הגמרא משיבה
דבר  אותו עליו,  מעמיסי  כ הגמל  של הנשיאה יכולת שלפי האימרה , את מביאה
 ונקדימו הצדקה , בעול לשאת  חייב הוא  לשאת שלו היכולת כי  העשיר,  האד  ג

יכלתו. שהוא כפי נת לא גוריו ב

ומראה , והמתנגדי  החסידי  העשירי אל מדברת אלה  בדברי  בעצ הגמרא 
 גוריו ב  נקדימו כמו גדול כ כל  וצדיק בטעות, לחיות יכולי שעשירי אי
רכושו כל את הפסיד הוא במחשבתו הטעות ובשביל והותר, די נת שהוא שחשב 
לעשירי יהיה   תירו איזה נורא. בדחקות חיתה וביתו . לח פת ללא ונשאר

ב מנקדימו  למדת לא  מדוע  אות לפי כשישאלו לתת  שחייבי גוריו 
הגר"א ". מ"אגרת שציטטנו כפי מההכנסות 20% חומש לפחות שזהו האפשרויות,

שהוא בנפשו  שיודע מי א ,גוריו ב נקדימו כמו ועשירי צדיקי בשביל  רק וזה
שכתוב כפי  ואונ ער של החטא " נעורי ב "חטאת במיוחד גדולי  חטאי חטא
שכתוב כפי נפטרו  ה זה  ובשביל ,שמי בידי מיתה  זה  בשביל חייבי בתורה
הנפש  את שלקנות נפשו  בעד ית לו יש אשר כל  בספרי כתוב  זה  ועל וישב  בפרשת
יותר  יבזבז אל "המבזבז חז"ל המאמר נאמר לא זה  ועל רכושו כל את  אד  נות

ראה  הרכוש כל את אפילו לתת מותר רק פט"ז )מחומש" איגה"ק .(תניא 

מחלקי העשירי היו לעמבערג  בהעיר לחסידי כנסיות שבבתי ידוע דבר 
 וכ ,צרכיה בכל לה עזרו מזה וחו ,לעניי  וחצי  לעצמ חציו   רכוש את
, בבנקי הכס את שומרי היו  שא ספק  ואי בעיר, שהיו  הארגוני לכל עזרו
שהתחלקו ידי  על אבל  ,בכספיה ולעסוק  להמשי  לגוי  מאפשרי היו  רק  ה
 הו  צוברי  הרווחי  וש  שמי בעניני  כספ את השקיעו   ה  העניי  ע
מונבז  אצל בתרא  בבבא חז"ל שאמרו כמו  ,עד  בג  הנצחיי  העתידיי לחיי

בג למעלה  הונו  שגנז   המל. עד

במקומות  גרי היו שיהודי היכ  נורמליי בזמני יותר או פחות היה  ובזה 
חיפשו ולא   לחמ בפת  מתחלקי היהודי היו המקומות  באות , בשני מאות

הפסוק  את  בידע כספי ז )לאגור לט, שדוד(תהלי היכ ,"אוספ מי ידע ולא "יצבור
עושה הוא  מי בשביל יודע ואינו  כספי  האוס הטיפש האד אומר  ע"ה  המל
, המליוני את  צוברי את מי בשביל , העשירי  היהודי את  שואלי אנו זאת,
שיש  כפי בדיוק לה יהיה  עשירי שיהיו יהיה מזל א ,והנכדי הילדי בשביל
אינו אחד שא ,אטו פצצת בפני  עומד כשהעול כאלה,  בזמני ובמיוחד , ל
את למה כ וא , קיי הזה העול הצדקה  בזכות ובאמת ,יתפוצ הוא מתי יודע
אות ותמסרו , המליוני את מידכ תוציאו , הבנקי בכספות  הכס את  אוחזי



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כ

את  להמרות ולא  שציוויתי כפי   מהרווחי חומש להוריד יש ...למעשה 
כאילו וזה ועשי  לאוי הרבה  על רגע בכל עובר  פחות שנות מי כי הוראתי,
זאת  וידעו זצ "ל, הגר"א רבנו  פסק  כ עכ "ל. ח"ו, הקדושה בתורה  שכופרי
בבחינת   ה אחרת כי , בכ  עומדי  ה  הא לעצמ ויבחנו  ,הליטאי העשירי
אז  היה  והוא מאחר החסידי את  ג מחייבית הגר"א  של הוראתו  ר"ל .  כופרי

רשכבה"ג .

קדושי בפרשת הקדוש  החיי האור  של דבריו את ג יג)נצטט העשירי(יט,
אותנו מזהיר  הקב "ה   ולכ ,ולצדיקי  לנצרכי לתת תכננו  שדרכ אחד צינור ה
כמו , וידידי  אחי לה קורא שהקב "ה  הצדיקי  ה אלו , רע את תעשוק  לא 

לאו. על עוברי  שזקוקי את  נותני לא א אז  ורעי  אחי למע שכתוב 

בגמרא מובא שהוא כפי  המעשה סיפור ידוע כ ע "ב )כמו סו ד כתובות  שרבי (מסכת
יושבת  אחת שאשה  אי ראה הוא חמורו, על רוכב  מירושלי כשיצא זכאי  ב יוחנ
שיפרנס יוחנ מרבי ושאלה , הערבי של הבהמות בפני  שהניחו תבואה ואוספת

השי  את, מי יוחנ רבי  אותה  שאל גוריו אותה, ב נקדימו הצדיק של בתו אני בה 
ביותר   הגדולי  מהצדיקי היה הוא והאיר, חזר האור , היו והעריב הכנסת לבית שכשנכנס עליו  מספרת  בגיטי (שהגמרא

שנה ) 12 ירושלי את לפרנס עצמו  על  כספי שקיבל  נעלמו  להיכ זכאי, ב  יוחנ רבי אותה  שאל ,
ואינו כספו את ימלח  מישהו שא זה , משל   בירושלי אמרו לא  הא השיבה  ? אבי
כ , קיו יהיה  שלדבר עושה  המלח הרי לכספו, מלח יחסר לא הא צדקה ,  נות
 ממו "מלח אחרת  ובדר , קיו לו שיהיה   הכס על שומר  הוא  צדקה  כשנותני
ידי  על מכספו שיחסר ,קיו לו שיהיה כספו את למלוח שרוצה מי  חסד", חסר

וחסד לצדקה  שית(במקו רש "י  .(ראה

ואיבד זה בא השיבה, ? חמי של בכספו נהיה ומה אותה , ושאל יוחנ רבי  המשי
 יוחנ ר' ענה שלי , הכתובה על חתמת כשאתה  זוכר אתה רבי לו, אמרה  זה , את
לתת  מתחייב אביה שצד כתובה היה כתובתה על  כשחתמתי  זוכר אני לתלמידיו

. לית מתחייב שחותנה  ממה חו  דינרי  מיליו

מספרי הרי  צדקה?  נת לא גוריו ב נקדימו  הא הגמרא,  ש שואלת
מקבלי העניי היו ובחזרה, המדרש לבית מביתו  הול היה שכשהוא  עליו
 נות היה שהוא  רואי הרי , ביניה ומחלקי אותו מוכרי היו רכוש ממנו
, לעניי הפכו  ה ולכ צדקה נתנו לא  שה אמרה  בתו מדוע כ  וא צדקה ,
שרבי  מספרת הגמרא  , הערבי בהמות ליד חיטה לאסו נאלצת היתה שהיא 
שאת היהודי  את מאושרי ואמר, זאת ראה  כשהוא  בכה זכאי  ב יוחנ
א , להכחידכ יכולה אינה  בעול אומה א  ולכ , מקו של רצונו  עושי
הוא  ובכ , הערבי לבהמות  משליכ הקב "ה , מקו של רצונו עושי  כשאי

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כאשאלות

הא השאלה נשאלת ולכ הקב"ה, של רצונו את עשה  לא שאביה אישר
צדקה ? הרבה נת הוא  דבר של  בסופו הרי שכזה, עונש לו מגיע  כ בשל

והגמרא לתת, יכל  שהיה  כפי  כ כל לא  א צדקה, נת הוא  ,נכו הגמרא משיבה
דבר  אותו עליו,  מעמיסי  כ הגמל  של הנשיאה יכולת שלפי האימרה , את מביאה
 ונקדימו הצדקה , בעול לשאת  חייב הוא  לשאת שלו היכולת כי  העשיר,  האד  ג

יכלתו. שהוא כפי נת לא גוריו ב

ומראה , והמתנגדי  החסידי  העשירי אל מדברת אלה  בדברי  בעצ הגמרא 
 גוריו ב  נקדימו כמו גדול כ כל  וצדיק בטעות, לחיות יכולי שעשירי אי
רכושו כל את הפסיד הוא במחשבתו הטעות ובשביל והותר, די נת שהוא שחשב 
לעשירי יהיה   תירו איזה נורא. בדחקות חיתה וביתו . לח פת ללא ונשאר

ב מנקדימו  למדת לא  מדוע  אות לפי כשישאלו לתת  שחייבי גוריו 
הגר"א ". מ"אגרת שציטטנו כפי מההכנסות 20% חומש לפחות שזהו האפשרויות,

שהוא בנפשו  שיודע מי א ,גוריו ב נקדימו כמו ועשירי צדיקי בשביל  רק וזה
שכתוב כפי  ואונ ער של החטא " נעורי ב "חטאת במיוחד גדולי  חטאי חטא
שכתוב כפי נפטרו  ה זה  ובשביל ,שמי בידי מיתה  זה  בשביל חייבי בתורה
הנפש  את שלקנות נפשו  בעד ית לו יש אשר כל  בספרי כתוב  זה  ועל וישב  בפרשת
יותר  יבזבז אל "המבזבז חז"ל המאמר נאמר לא זה  ועל רכושו כל את  אד  נות

ראה  הרכוש כל את אפילו לתת מותר רק פט"ז )מחומש" איגה"ק .(תניא 

מחלקי העשירי היו לעמבערג  בהעיר לחסידי כנסיות שבבתי ידוע דבר 
 וכ ,צרכיה בכל לה עזרו מזה וחו ,לעניי  וחצי  לעצמ חציו   רכוש את
, בבנקי הכס את שומרי היו  שא ספק  ואי בעיר, שהיו  הארגוני לכל עזרו
שהתחלקו ידי  על אבל  ,בכספיה ולעסוק  להמשי  לגוי  מאפשרי היו  רק  ה
 הו  צוברי  הרווחי  וש  שמי בעניני  כספ את השקיעו   ה  העניי  ע
מונבז  אצל בתרא  בבבא חז"ל שאמרו כמו  ,עד  בג  הנצחיי  העתידיי לחיי

בג למעלה  הונו  שגנז   המל. עד

במקומות  גרי היו שיהודי היכ  נורמליי בזמני יותר או פחות היה  ובזה 
חיפשו ולא   לחמ בפת  מתחלקי היהודי היו המקומות  באות , בשני מאות

הפסוק  את  בידע כספי ז )לאגור לט, שדוד(תהלי היכ ,"אוספ מי ידע ולא "יצבור
עושה הוא  מי בשביל יודע ואינו  כספי  האוס הטיפש האד אומר  ע"ה  המל
, המליוני את  צוברי את מי בשביל , העשירי  היהודי את  שואלי אנו זאת,
שיש  כפי בדיוק לה יהיה  עשירי שיהיו יהיה מזל א ,והנכדי הילדי בשביל
אינו אחד שא ,אטו פצצת בפני  עומד כשהעול כאלה,  בזמני ובמיוחד , ל
את למה כ וא , קיי הזה העול הצדקה  בזכות ובאמת ,יתפוצ הוא מתי יודע
אות ותמסרו , המליוני את מידכ תוציאו , הבנקי בכספות  הכס את  אוחזי



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כב

מחכי שאנו השלמה הגאולה את לקרב  תזכו זה  ובזכות והחסד, התורה  למוסדות
ח"ו מקאטאסטרופה העול את להציל שיכול היחידי הדבר ושזה רב , כה זמ לה 

. אמ בימינו במהרה  שיגאלנו צדק הגואל  את וישלח מיד, יעזור שהקב "ה

תשמ"ח הזאת" התורה דברי  כל את "לעשות לסדר  נצבי פ' א ' יו בעה"ח וע"ז 
לפ"ק.

טובה  וחתימה כתיבה  ובברכת
גראס  יהודה   שלו ה "ק
יע "א  האלמי אבדק"ק

ה' חלק
ישראל כלל  להצלת  קריאה

החרדי  לציבור לבבות קורעת קריאה

! יקרי  יהודי

בית  כשאיבד האיומה  הזוועה  את שעבר זה דורנו על נפש חשבו כשעורכי
כולנו כשהיינו הפליטה , שארית , שבה והיקרי הטובי ביניה ,יהודי  מליו :די
במנוחה לחיות נוכל החפשית לארה "ב  שנגיע כולנו קיוינו וברוח , בגש  שבורי
.וטובי  אמיתיי  יהודיי  חיי לחיות ונוכל , ש שעברנו  והצרות הזוועות  מאות

ידי  על הגלות, החלה כא שדוקא  שונה , שהמציאות לנו התברר לדאבוננו  א
שחדרו , התחתו  עול אנשי אנשי החרדי הצבור  בתו בתוכנו שקמו זה
הקדוש  בכל לסחור החלו ה ,הדתיי  הנושאי על והתלבשו החרדית למנהיגות
, חסידיי  יהודי פני מעמידי  ה ,שלה  השפלי לאינטרסי זאת לנצל כדי לנו,

 עליה שיסמכו החברי בכדי היו  אלו לא  הא והגואל, הצרות כל את הגורמי האלה, האנשי ה מי  יודע (ומי

הכל את לחסל  הצליח  כשלא לו  נשארה שעוד העבודה  את לסיי ,אות החדיר דבר שהבעל ימ "ש, והנאצי הקאפוס  של

(דמי .בשפיכות 

ביהודי  שמחדירי אלו ה  החזקי  היהודי שהמנהיגי ידעו, ימ "ש  הנאצי
 כא  שלה השותפי ואז  שלימותו, על לשמור  מצליחי ה זה  ובכוח  חיי רוח
ביודע ,שלה  לדואגי הפכו  וה היהודי  אות של  החיוניי לצרכי חדרו
בטוחי להיות בכדי  , דתיי שרותי עבור יקר  מחיר  לשל מוכ חרדי  שיהודי 
שהתורה כפי  ,כתיקונ המצוות את  לקיי בכדי  מהודרי  שירותי  מקבלי שה
בפניו תתהדר במצות" לפניו "התנאה דורשי וחז"ל וגו'", ואנוהו קלי  "זה אומרת

לזה. והדומה ציצית  וכ ,נאי תפילי נאה , סוכה  במצות,

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כגשאלות

, מופרזי  מחירי ומשלמי  שמזיעי המאמ כל לאחר  לדאבוננו אבל
כשמדובר  כשר, אכ שקנו מה   א בטוחי לא  עדיי קשה ,  כ כל  זה  על שעובדי
במסחר  מדובר שכ , המאכלי כשרות על לדבר ושלא  מזוזה, ,תפילי בציצית,
מחיר   מבקשי כשתמיד ,הו לגרו בשביל ראשית , הרשעי  אות חדרו  ש ענק ,

ההש  הוצאות את לשל בכדי  הריאלי , מערכו מהרבה שיתנוגבוה ובמקו גחה ,
להיות  ,טובי ומשגיחי שוחטי בהעמדת  מקבלי שה הכס על טוב שירות
אלו מגיעי לו , המגיע את יקבל  שהקונה ,המהדרי מ למהדרי שיהיה   בטוחי
, שוחטי של  מאוד  קט מספר  ומעמידי ,טובי  משגיחי לקחת מוכני ואינ
שהיו , במצרי פרעה  נגשי שעשו כפי בדיוק הרבה , שיספיקו  אות וממהרי
וכשהשוחטי , עליכ המוטל את במהירות תספיקו ,מעשיכ כלו  צועקי
שזה שיאשר  בכדי  שמנה  המחאה הוא  א המקבל המכשיר הרב  בפני מתלונני
נהג  שיהיה  עדי במהירות לעבוד יודע שאינו שמי , לשוחטי אומר הוא  אז   כשר 
מספר  את ממנו להוציא המסוגל  הקצב של בידיו  הוא  השוחט זו  בדר משאית,
בבדיקת  מקיל הוא כי , רבי למכשולות הגור דבר  ,לה זקוק שהוא השחיטות

לזה. והדומה הריאה ובדיקת ,הסימני בדיקת , הסכי

על  זאת  עושי  ה , לכיס נוגע כשזה רק שלא  האחרונות,  בשני נודע עוד
ה ,שצרי כפי  הדיני על  שומרי  ואינ  עצלי  סת  ה רק  הכשרות, חשבו
הניקור, בשערורית שנודע כפי כשר, שיהיה   אות מעניי לא  מהעיקר ,  צוחקי
קולות  בקולי  שצעקו ישראל, מאר שהגיעו  מומחי  מנקרי ידי על  שנתגלה דבר
את  ומאכילי טוב לא  יורק  בניו ביותר  החרדיי  בחוגי אפילו כא שהניקור
חלק" "חלב ע , המהדרי  מ למהדרי וכשר חלק רק  לאכול  הרוצה  החרדי הצבור

כרת. באיסורי  וקשור דאורייתא  איסור על   בכ שעוברי

 די בית הושיב  שבשעתו שליט"א מקאשוי האדמו "ר ע"י אושרו אלו דברי
אמרו, [ מכשילי] המכשירי  שהרבני אחרי ,הצדדי שני את ושמע וחקר  ודרש
שבית  אמרו שה ואחרי והונגריה , ישראל אר שבי  מנהגי בחילוקי  תלוי  שזה
הצדדי לכל  ופנו  דאורייתא , חלב  בשאלת כא מדובר  כי  הודיע ישראל  באר  הדי
וגדול  צדיק  אותו של לזעקה חשו לא  וה , תיקו הדרוש את מיד שיתקנו מנת על
בנושא , תיקו שו מתקני אינ עוזר, לא  דבר ששו וכשראה  וידוע,  מפורס
בשר  לאכול להפסיק  לתלמידיו מכתב  הוציא הוא  ערלות,  אזני על  נופלי ודבריו 
נסבל, בלתי  הוא  בזה המצב  ש אפילו כי ביותר, הטובי  מהאטליזי אפילו בהמה ,
מהודרת  שאינה השחיטה  של  והבשרי שהיה כפי נשאר  הכל זה כל  ע יחד אבל 
, לרבני בשטריימל,  החבושי  יהודי של לבתיה ג  מגיעי  וד חלב בה שיש
שבת  בשולח שיריי מחלקי  "אדמורי וכ , מכובדי  ויהודי ישיבות, ראשי
שיותר  מה לעשות הרוצי  הכספי ושודדי  מאחר בשקט, עובר והכל  בשר, מאותו
כאילו בנימוק   מנופחי מחירי ולקחת יהודית, וזיעה יהודי  ד חשבו על כס
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מחכי שאנו השלמה הגאולה את לקרב  תזכו זה  ובזכות והחסד, התורה  למוסדות
ח"ו מקאטאסטרופה העול את להציל שיכול היחידי הדבר ושזה רב , כה זמ לה 

. אמ בימינו במהרה  שיגאלנו צדק הגואל  את וישלח מיד, יעזור שהקב "ה

תשמ"ח הזאת" התורה דברי  כל את "לעשות לסדר  נצבי פ' א ' יו בעה"ח וע"ז 
לפ"ק.

טובה  וחתימה כתיבה  ובברכת
גראס  יהודה   שלו ה "ק
יע "א  האלמי אבדק"ק

ה' חלק
ישראל כלל  להצלת  קריאה

החרדי  לציבור לבבות קורעת קריאה

! יקרי  יהודי

בית  כשאיבד האיומה  הזוועה  את שעבר זה דורנו על נפש חשבו כשעורכי
כולנו כשהיינו הפליטה , שארית , שבה והיקרי הטובי ביניה ,יהודי  מליו :די
במנוחה לחיות נוכל החפשית לארה "ב  שנגיע כולנו קיוינו וברוח , בגש  שבורי
.וטובי  אמיתיי  יהודיי  חיי לחיות ונוכל , ש שעברנו  והצרות הזוועות  מאות

ידי  על הגלות, החלה כא שדוקא  שונה , שהמציאות לנו התברר לדאבוננו  א
שחדרו , התחתו  עול אנשי אנשי החרדי הצבור  בתו בתוכנו שקמו זה
הקדוש  בכל לסחור החלו ה ,הדתיי  הנושאי על והתלבשו החרדית למנהיגות
, חסידיי  יהודי פני מעמידי  ה ,שלה  השפלי לאינטרסי זאת לנצל כדי לנו,

 עליה שיסמכו החברי בכדי היו  אלו לא  הא והגואל, הצרות כל את הגורמי האלה, האנשי ה מי  יודע (ומי

הכל את לחסל  הצליח  כשלא לו  נשארה שעוד העבודה  את לסיי ,אות החדיר דבר שהבעל ימ "ש, והנאצי הקאפוס  של

(דמי .בשפיכות 

ביהודי  שמחדירי אלו ה  החזקי  היהודי שהמנהיגי ידעו, ימ "ש  הנאצי
 כא  שלה השותפי ואז  שלימותו, על לשמור  מצליחי ה זה  ובכוח  חיי רוח
ביודע ,שלה  לדואגי הפכו  וה היהודי  אות של  החיוניי לצרכי חדרו
בטוחי להיות בכדי  , דתיי שרותי עבור יקר  מחיר  לשל מוכ חרדי  שיהודי 
שהתורה כפי  ,כתיקונ המצוות את  לקיי בכדי  מהודרי  שירותי  מקבלי שה
בפניו תתהדר במצות" לפניו "התנאה דורשי וחז"ל וגו'", ואנוהו קלי  "זה אומרת

לזה. והדומה ציצית  וכ ,נאי תפילי נאה , סוכה  במצות,
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, מופרזי  מחירי ומשלמי  שמזיעי המאמ כל לאחר  לדאבוננו אבל
כשמדובר  כשר, אכ שקנו מה   א בטוחי לא  עדיי קשה ,  כ כל  זה  על שעובדי
במסחר  מדובר שכ , המאכלי כשרות על לדבר ושלא  מזוזה, ,תפילי בציצית,
מחיר   מבקשי כשתמיד ,הו לגרו בשביל ראשית , הרשעי  אות חדרו  ש ענק ,

ההש  הוצאות את לשל בכדי  הריאלי , מערכו מהרבה שיתנוגבוה ובמקו גחה ,
להיות  ,טובי ומשגיחי שוחטי בהעמדת  מקבלי שה הכס על טוב שירות
אלו מגיעי לו , המגיע את יקבל  שהקונה ,המהדרי מ למהדרי שיהיה   בטוחי
, שוחטי של  מאוד  קט מספר  ומעמידי ,טובי  משגיחי לקחת מוכני ואינ
שהיו , במצרי פרעה  נגשי שעשו כפי בדיוק הרבה , שיספיקו  אות וממהרי
וכשהשוחטי , עליכ המוטל את במהירות תספיקו ,מעשיכ כלו  צועקי
שזה שיאשר  בכדי  שמנה  המחאה הוא  א המקבל המכשיר הרב  בפני מתלונני
נהג  שיהיה  עדי במהירות לעבוד יודע שאינו שמי , לשוחטי אומר הוא  אז   כשר 
מספר  את ממנו להוציא המסוגל  הקצב של בידיו  הוא  השוחט זו  בדר משאית,
בבדיקת  מקיל הוא כי , רבי למכשולות הגור דבר  ,לה זקוק שהוא השחיטות

לזה. והדומה הריאה ובדיקת ,הסימני בדיקת , הסכי

על  זאת  עושי  ה , לכיס נוגע כשזה רק שלא  האחרונות,  בשני נודע עוד
ה ,שצרי כפי  הדיני על  שומרי  ואינ  עצלי  סת  ה רק  הכשרות, חשבו
הניקור, בשערורית שנודע כפי כשר, שיהיה   אות מעניי לא  מהעיקר ,  צוחקי
קולות  בקולי  שצעקו ישראל, מאר שהגיעו  מומחי  מנקרי ידי על  שנתגלה דבר
את  ומאכילי טוב לא  יורק  בניו ביותר  החרדיי  בחוגי אפילו כא שהניקור
חלק" "חלב ע , המהדרי  מ למהדרי וכשר חלק רק  לאכול  הרוצה  החרדי הצבור

כרת. באיסורי  וקשור דאורייתא  איסור על   בכ שעוברי

 די בית הושיב  שבשעתו שליט"א מקאשוי האדמו "ר ע"י אושרו אלו דברי
אמרו, [ מכשילי] המכשירי  שהרבני אחרי ,הצדדי שני את ושמע וחקר  ודרש
שבית  אמרו שה ואחרי והונגריה , ישראל אר שבי  מנהגי בחילוקי  תלוי  שזה
הצדדי לכל  ופנו  דאורייתא , חלב  בשאלת כא מדובר  כי  הודיע ישראל  באר  הדי
וגדול  צדיק  אותו של לזעקה חשו לא  וה , תיקו הדרוש את מיד שיתקנו מנת על
בנושא , תיקו שו מתקני אינ עוזר, לא  דבר ששו וכשראה  וידוע,  מפורס
בשר  לאכול להפסיק  לתלמידיו מכתב  הוציא הוא  ערלות,  אזני על  נופלי ודבריו 
נסבל, בלתי  הוא  בזה המצב  ש אפילו כי ביותר, הטובי  מהאטליזי אפילו בהמה ,
מהודרת  שאינה השחיטה  של  והבשרי שהיה כפי נשאר  הכל זה כל  ע יחד אבל 
, לרבני בשטריימל,  החבושי  יהודי של לבתיה ג  מגיעי  וד חלב בה שיש
שבת  בשולח שיריי מחלקי  "אדמורי וכ , מכובדי  ויהודי ישיבות, ראשי
שיותר  מה לעשות הרוצי  הכספי ושודדי  מאחר בשקט, עובר והכל  בשר, מאותו
כאילו בנימוק   מנופחי מחירי ולקחת יהודית, וזיעה יהודי  ד חשבו על כס



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כד 

הכשרות  שההוצאות הכל לעשות שני ומצד מיוחדות, כשרות בהוצאות מדובר
על  חשודי אלו  ד מוצצי ,הצדדי משני להרויח וכ אפשרי, למינימו יגיעו 
כס של אפשרי  דר בכל ללחו הכח את  לה יש זעקה  קול  וכשמקימי הכל.
שנה מידי   ממשיכי  וכ ,ידועי גנגסטרי  שותפי  עומדי  לציד כי וטרור ,

אסורות. במאכלות הצבור  את  לפט בשנה

החתימות  את כשראו נעשה , מה  הזמ כל ידע לא הצבור זאת כל בשל
וא ,ימש הזה  הטמטו זמ כמה  יודע ומי  בסדר, שהכל בטוחי היו "הקדושות",
כשהדבר  נפשו, את שמסר   שמי וירא חכ תלמיד אבר  השוחטי בקרב  היה לא 
דבר, עושה  אינו אחד וא ומחמיר, הול המצב  ביומו יו שמדי  כשראה  לו כאב 
הנעשה , על ידעו יהודי בית שבכל עד נח ולא הרבני לכל פנה  עולמות הפ הוא 
להמשי לו לאפשר ולא אותו לשבור   שביכלת ככל עשו האנשי  שאות א על
פיזית  אותו כשהכו בוויליאמסבורג, גר היה  עוד כשהוא במיוחד ,בעני ולפעול 
את  לתק מהחלטתו אותו עצר לא  דבר שו זאת בכל אחרות, פעולות נגדו ועשו 
ותבע הרבניי הארגוני דלתות ועל ,הרבני פתחי על ודפק ,הש והחילול המצב 

ערלות.  אזני על מדבר שהוא  ראה  שהוא עד ,הדי בית של ישיבה

העיתונות  בכל  ורשימות מודעות  ופירס בגלוי, לצאת ברירה בדלית החליט אז
, טובי פירות הניב  הדבר  שמיד כמוב השחיטה , בעול הנעשה על החרדית
של  השגחתו תחת עצמאית שחיטה  לעצמה  פתחה  בוויליאמסבורג מכובדת וקהילה
אלא בזה  הסתפק לא  הוא  ומהודרת, מדוקדקת שחיטה  מקיימי ש הקהילה רב 
הגדול  היהודי הצבור  בפני לבו שבר  את הביע שהוא עד קשה , לעבוד  המשי
ר' מוה "ר הגאו הרב והידוע המוכר הגאו הוא  שלו שהמחבר ישעי", "נפש בספרו
אינפורמציה של שלל  בתוכו הכולל שליט"א מהאלמי האדמו"ר גראס יודא   שלו
של  האיסור  חומר על מוסר  ספרי של ליקוט וכ הכשרות, בשטח הנעשה  על

ורוח. בגש אסורות מאכלות

ובכוחות  , מהאלמי האדמו"ר נח אינו שנה 15 לפני  הראשו ספרו הופעת מאז
ענקית  צבורית מערכה להקמת ולתבוע חמס , לזעוק   ממשי הוא אנושיי על

ע עמדו   יהודי" וקורא  מזהיר הוא ,ש נעשה  מה  ישראל לכלל המשמר!לדווח  ל 
שהקימו , הנאציי שיירי של  מצפרניה תשמרו ,אתכ לחסל   לה תתנו אל

ישראל". נשמות לשריפת ענק  משרפות

ממחצית  יותר  כבר  שהעבירו רבות  שני במש בפח  אתכ שהפילו  אלו כל
ודר גישה כל  לה היה לא  כשהתבוללו, השני לצד הברית בארצות היהודי
הנאצי שיירי  אות ע ביחד אחרא  והסטרא השט ואז החרדי, לצבור להגיע
את  לכא העבירו הברית לארצות והגיעו נצלו וכשאלו רח"ל, ענק  משרפות הקימו
. כא  ג אחרינו  רודפי ה נחי לא   ה ימ "ש הרשעי  אות של הטומאה רוח

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כהשאלות

, בבו עמוק  שקועי שהיו אלו , הניצולי מבי  אנשי ללכוד הצליח הס "מ
בחרו, אשר ככל עובדי  לעצמ לקחו  וה הכשרות, על  בתי בעלי אות ועשה 
כל  את לכבוש שיוכלו ובכדי  ענק , אחוזי   מקבלי  כשה  אטליזי  לה ונתנו
, בלע של מהסוג רבני לכמה שמ עצ לזרוק החלו הבדל, ללא החרדי  הצבור
ה ולפעמי הקצב , של רצונו פי על תועבה כל להכשיר כס בשביל  שמוכני
הרבה נותני ואלו למאפיא, מופנה  הרווחי עיקר אבל ,הקצבי של הדר מורי
כבר  שרצו  רבני מספר  על טרור להפעיל הכשרות] עניני את לתק [לא כס
לאפשר  שלא קהילות, מנהיגי  מספר  נגד וכ שבר, בזעקת לצאת פעמי הרבה 
שהיה כפי ,שצרי כמו  ש שינקרו  מצומצמת קטנה  שחיטה  לעצמ להקי לה

ידועה. קהילה  בכל בעבר

לצבור   וכ ביותר, החרדי לצבור  לחדור הצליחו  ה ומשונות, שונות  בדרכי
נבילה אסורות, במאכלות אות והאכילו  החסידי , לצבור והישיבות, התורה  בני

לזה. והדומה "עכו וחלב  נס  יי , וד חלב טריפה 

, מבפני הנעשה על לדעת כשנוכח שליט "א , מהאלמי הצדיק הרב  האדמו"ר
מודע והיה שונות, במשחטות שוחט  כשהיה  שלו  בשני רבות עשיר  נסיו  מתו
מטרור  ופחדו שחששו   רבני של התנגדות למרות   פתח השונות, לבעיות ומכיר

בעמלק לה' מלחמה  והכריז קשה במאבק (עמלק של  שותפו  שבטבחי אות(כשר נגד
לבדו עומד שהוא  מכ חשש  ולא מאוד, מסוכני אנשי  שה ביודעו  הרשעי
להתעורר  לציבור  קרא הקהלות", דהתאחדות הכשרות "ועד את  והקי במערכה,

ועוד. הכשרות מצב  בעניני  עליה שנפלה  מהתרדמה

כש  "ועדי שיקימו הקהילות מכל תבע הכשרות" שידווחו"ועד ,פרטיי רות"
כל  ולאחר  כשרות, בעניני  הצבור את ולתבוע ולעורר המצב , על בתמידות לצבור 
כפי  האמת את ולדווח לכתוב   מוכרחי קשה כ כל  עבודה של  שני הרבה  כ
"ועדי   לעצמ הקימו הגדולות הקהילות שכל נפש, מסירות ברוב  שהצליחו  שהיא ,
סקווער, בעלז, באבוב , קאשוי , טאש, ,וויזשני הקהילות:  ביניה כשרות"
נגד קשות שנאבק   הרבני התאחדות ג .אחרי וכ קלויזענבורג , ליובאוויטש ,
על  התברר  כשש הכשרות  בתחו הנעשה  על רב  מידע  שהפי הכשרות ועד
בכל  וניסו ,להשגחת הכפופי אחרי ומקומות במשחטות  ג  גדולי מכשולי
נאלצו לחשוש, ממה   אי וכי בסדר  שהכל והבטיחו העובדות, את להכחיש כוח
של  שלאמיתו  הג כשרות, לעניני מיוחד בי"ד והקימו הצבור לדרישת להיכנע
הנעשה אחר ועוקבי  המכירי אלו לכל  כידוע ,תיק מאשר יותר  קילקל זה  דבר

. מזו למוצרי   במפעלי

גילו הברית בארצות  רבני ישראל ,  באר  רבני מאות של  שבאסיפה ידוע
מהכשרות  גדול ושחלק ,בעול ביותר הגדול הרבי המזכה הוא האלמי של שרבה



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כד 

הכשרות  שההוצאות הכל לעשות שני ומצד מיוחדות, כשרות בהוצאות מדובר
על  חשודי אלו  ד מוצצי ,הצדדי משני להרויח וכ אפשרי, למינימו יגיעו 
כס של אפשרי  דר בכל ללחו הכח את  לה יש זעקה  קול  וכשמקימי הכל.
שנה מידי   ממשיכי  וכ ,ידועי גנגסטרי  שותפי  עומדי  לציד כי וטרור ,

אסורות. במאכלות הצבור  את  לפט בשנה

החתימות  את כשראו נעשה , מה  הזמ כל ידע לא הצבור זאת כל בשל
וא ,ימש הזה  הטמטו זמ כמה  יודע ומי  בסדר, שהכל בטוחי היו "הקדושות",
כשהדבר  נפשו, את שמסר   שמי וירא חכ תלמיד אבר  השוחטי בקרב  היה לא 
דבר, עושה  אינו אחד וא ומחמיר, הול המצב  ביומו יו שמדי  כשראה  לו כאב 
הנעשה , על ידעו יהודי בית שבכל עד נח ולא הרבני לכל פנה  עולמות הפ הוא 
להמשי לו לאפשר ולא אותו לשבור   שביכלת ככל עשו האנשי  שאות א על
פיזית  אותו כשהכו בוויליאמסבורג, גר היה  עוד כשהוא במיוחד ,בעני ולפעול 
את  לתק מהחלטתו אותו עצר לא  דבר שו זאת בכל אחרות, פעולות נגדו ועשו 
ותבע הרבניי הארגוני דלתות ועל ,הרבני פתחי על ודפק ,הש והחילול המצב 

ערלות.  אזני על מדבר שהוא  ראה  שהוא עד ,הדי בית של ישיבה

העיתונות  בכל  ורשימות מודעות  ופירס בגלוי, לצאת ברירה בדלית החליט אז
, טובי פירות הניב  הדבר  שמיד כמוב השחיטה , בעול הנעשה על החרדית
של  השגחתו תחת עצמאית שחיטה  לעצמה  פתחה  בוויליאמסבורג מכובדת וקהילה
אלא בזה  הסתפק לא  הוא  ומהודרת, מדוקדקת שחיטה  מקיימי ש הקהילה רב 
הגדול  היהודי הצבור  בפני לבו שבר  את הביע שהוא עד קשה , לעבוד  המשי
ר' מוה "ר הגאו הרב והידוע המוכר הגאו הוא  שלו שהמחבר ישעי", "נפש בספרו
אינפורמציה של שלל  בתוכו הכולל שליט"א מהאלמי האדמו"ר גראס יודא   שלו
של  האיסור  חומר על מוסר  ספרי של ליקוט וכ הכשרות, בשטח הנעשה  על

ורוח. בגש אסורות מאכלות

ובכוחות  , מהאלמי האדמו"ר נח אינו שנה 15 לפני  הראשו ספרו הופעת מאז
ענקית  צבורית מערכה להקמת ולתבוע חמס , לזעוק   ממשי הוא אנושיי על

ע עמדו   יהודי" וקורא  מזהיר הוא ,ש נעשה  מה  ישראל לכלל המשמר!לדווח  ל 
שהקימו , הנאציי שיירי של  מצפרניה תשמרו ,אתכ לחסל   לה תתנו אל

ישראל". נשמות לשריפת ענק  משרפות

ממחצית  יותר  כבר  שהעבירו רבות  שני במש בפח  אתכ שהפילו  אלו כל
ודר גישה כל  לה היה לא  כשהתבוללו, השני לצד הברית בארצות היהודי
הנאצי שיירי  אות ע ביחד אחרא  והסטרא השט ואז החרדי, לצבור להגיע
את  לכא העבירו הברית לארצות והגיעו נצלו וכשאלו רח"ל, ענק  משרפות הקימו
. כא  ג אחרינו  רודפי ה נחי לא   ה ימ "ש הרשעי  אות של הטומאה רוח

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כהשאלות

, בבו עמוק  שקועי שהיו אלו , הניצולי מבי  אנשי ללכוד הצליח הס "מ
בחרו, אשר ככל עובדי  לעצמ לקחו  וה הכשרות, על  בתי בעלי אות ועשה 
כל  את לכבוש שיוכלו ובכדי  ענק , אחוזי   מקבלי  כשה  אטליזי  לה ונתנו
, בלע של מהסוג רבני לכמה שמ עצ לזרוק החלו הבדל, ללא החרדי  הצבור
ה ולפעמי הקצב , של רצונו פי על תועבה כל להכשיר כס בשביל  שמוכני
הרבה נותני ואלו למאפיא, מופנה  הרווחי עיקר אבל ,הקצבי של הדר מורי
כבר  שרצו  רבני מספר  על טרור להפעיל הכשרות] עניני את לתק [לא כס
לאפשר  שלא קהילות, מנהיגי  מספר  נגד וכ שבר, בזעקת לצאת פעמי הרבה 
שהיה כפי ,שצרי כמו  ש שינקרו  מצומצמת קטנה  שחיטה  לעצמ להקי לה

ידועה. קהילה  בכל בעבר

לצבור   וכ ביותר, החרדי לצבור  לחדור הצליחו  ה ומשונות, שונות  בדרכי
נבילה אסורות, במאכלות אות והאכילו  החסידי , לצבור והישיבות, התורה  בני

לזה. והדומה "עכו וחלב  נס  יי , וד חלב טריפה 

, מבפני הנעשה על לדעת כשנוכח שליט "א , מהאלמי הצדיק הרב  האדמו"ר
מודע והיה שונות, במשחטות שוחט  כשהיה  שלו  בשני רבות עשיר  נסיו  מתו
מטרור  ופחדו שחששו   רבני של התנגדות למרות   פתח השונות, לבעיות ומכיר

בעמלק לה' מלחמה  והכריז קשה במאבק (עמלק של  שותפו  שבטבחי אות(כשר נגד
לבדו עומד שהוא  מכ חשש  ולא מאוד, מסוכני אנשי  שה ביודעו  הרשעי
להתעורר  לציבור  קרא הקהלות", דהתאחדות הכשרות "ועד את  והקי במערכה,

ועוד. הכשרות מצב  בעניני  עליה שנפלה  מהתרדמה

כש  "ועדי שיקימו הקהילות מכל תבע הכשרות" שידווחו"ועד ,פרטיי רות"
כל  ולאחר  כשרות, בעניני  הצבור את ולתבוע ולעורר המצב , על בתמידות לצבור 
כפי  האמת את ולדווח לכתוב   מוכרחי קשה כ כל  עבודה של  שני הרבה  כ
"ועדי   לעצמ הקימו הגדולות הקהילות שכל נפש, מסירות ברוב  שהצליחו  שהיא ,
סקווער, בעלז, באבוב , קאשוי , טאש, ,וויזשני הקהילות:  ביניה כשרות"
נגד קשות שנאבק   הרבני התאחדות ג .אחרי וכ קלויזענבורג , ליובאוויטש ,
על  התברר  כשש הכשרות  בתחו הנעשה  על רב  מידע  שהפי הכשרות ועד
בכל  וניסו ,להשגחת הכפופי אחרי ומקומות במשחטות  ג  גדולי מכשולי
נאלצו לחשוש, ממה   אי וכי בסדר  שהכל והבטיחו העובדות, את להכחיש כוח
של  שלאמיתו  הג כשרות, לעניני מיוחד בי"ד והקימו הצבור לדרישת להיכנע
הנעשה אחר ועוקבי  המכירי אלו לכל  כידוע ,תיק מאשר יותר  קילקל זה  דבר

. מזו למוצרי   במפעלי

גילו הברית בארצות  רבני ישראל ,  באר  רבני מאות של  שבאסיפה ידוע
מהכשרות  גדול ושחלק ,בעול ביותר הגדול הרבי המזכה הוא האלמי של שרבה



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כו

בכל  כמו בכשרות שלו  הנפש מסירות על לו  הודו ג ה לו, להודות יש בארה "ב 
מהנעשה גילה  שהוא הסודות ובשביל  בקביעות, עוסק הוא  שבה העניני יתר

השחיטה. בשטח

שנה 30 כבר צועק שהוא בדרשה ש אמר שליט"א מקלויזנבורג  האדמו"ר
.ושלמי  יראי  יהודי אפילו וטריפות נבילות אוכלי שבארה"ב 

ובשחיטה. ומזוזות ,תפילי בס"ת, הנעשה הענק המסחר  נגד מאבקו ידוע ג

ענק בכמויות ושחיטה   " סת של שכשרות עולמות, מרעיש האלמי של רבה 
יחד.  הולכי  אינ

ורוב התאחדו הקהילות  שכל  ונצורות, גדולות לפעול הצליח הוא זה בשטח
כמו: עופות על האיטית בשחיטה  רק   משתמשי החרדית היהדות של ושמנה סלתה
טאש, קרית ,וויזשני סקווער, ,4 נארט  פאלטרי, מונרו, משחטת בעלז, פאפא,

ועוד. מארגארעטע באבוב , ליובאוויטש, קאשוי , קרית

בעניני  מודעות 40.000 הדפיס והוא  ,כול שיתלכדו תבע הוא "סת בעניני
."סת

בית  ושלו תורה 'ס  לדי צדק  די בית שני 5 לפני הקי ג האלמי של רבה 
כול את ועורר  , המזוייפי התורה דיני  בעני וחוברות ספרי אלפי והדפיס , בחנ

.בחנ תורה'ס לדי די בתי  להקי

פאפא , ווישנימונסי, :די בתי והקימו ההצעה את קיבלו להל הקהילות
ועוד.  הרבני מרכז  בעלז , אונגוואר ,

ממשי הוא מזה חו והפרט, הכלל לטובת והשיגיו מפעולותיו חלק  רק   ה אלו
הק בועדבמערכה חברי אשר ואלו עוצמתה , במלא  שלו ש)שה  ידועי עסקני ביניה)

זה ע מתמודדי שה שעה מסמרות עובדות על דיווחו  בעבודתו, לרב  ומסייעי
הציבור . לידיעת לאמיתת הדברי בהבאת הצבורית בעבודת

 וכ יורק, ניו  ניעק מגרעיט  הכלל עסקני גדולי  ע כבר שעבדו  הצבור, עסקני 
הגדולה ההצלחה על  וסייעו שהציעו לאחר  לדעת נוכחו  אחרות  מערי

הכלל. לטובת  בעבודת

לטבע מעל העומדת הגדולה עבודתו  ע להשוות כלל  נית לא  זאת כל אבל
שזה היהדות, תחומי בכל גדולי דברי  יו  יו רואי שבה  ,האלמי של רבה  של
וכל  ישראל , תפוצות בכל המופצות וחוברות מכתבי ספרי משלוח ידי על נעשה 
הוא בחנ שלא ויודע  מבי האלמי של רבה של עבודתו את מקרוב  שרואה מי
ע נעשית העבודה כי  , ספרי 3000ל קרוב להוציא צעיר  כ כל  בגיל כבר  זכה 
עייפות, זו מה יודע אינו  הוא לתארה , מאוד שקשה  ובממונו בגופו נפש מסירות

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כזשאלות

שו אי היהדות לנושאי נוגע כשהדבר  ונסיונות טרדות מקשיי יודע אינו הוא 
מאמיני היינו לא   הבשריי בעינינו זאת ראינו לולי עבודתו , את שיפסיק גור
הרבה שוכח והוא  לעת, מעת שעות 18 קשה  כ כל  עבודה  לעבוד מסוגל שאד

בריאותו  את ומפקיר לאכול  עצמו )פעמי על לשמור לו מאפשר אינו  הזמ .(כי 

ספרי בכתיבת ועוסק וילדיו שלו ללימוד המיועד זמנו את מוסר הוא בנפשו :
זאת. שמבקש מי  לכל   ושולחי  אורזי בעצמ וה הכלל, לטובת מאוד  הנחוצי

כלל  המבקשי מאלו והרבה שמבקש, מי לכל שולחי  הספרי את במאודו:
בכדי  המשלוח את  מפסיקי לא זאת בכל ,הספרי בשביל   תשלו שולחי אינ

הדת. מצב  על לדווח

בית,  שלו תורה 'ס , די כשרות, בנושאי לטלפוני להשיב  העבודה  ג
להשיב יכול  אינו הרב  רבי כשמבקרי ,העול חלקי  מכל ה  כשהשואלי

.רבי  בדמי עולה וזה  מנהל שהוא  הבינלאומיות השיחות בגלל ,במקו

להעמיד והנשמה הגו כוחות כל עצמו, בכוחות הכל עושה הנשיא הרב  , לסיכו
מבצע שהוא  הרי הבריאות, בעיות את בחשבו לקחת מבלי תילה  על היהדות את
לוקח והוא  הפיננסי במצבו  ג מתחשב אינו הוא  הטבע.  לדר מעל  עבודתו את

וממשפחת  הכניסמעצמו הוא  זאת, רק ולא לאכול, מה   לה ואי ממש  הרעבי ו
זאת  עושה  הוא מדוע ידידיו לשאלות דולר !!! ממליו למעלה של  לחובות עצמו את
הכל  יעשו לא   הא להצילו וצרי ח"ו  בסכנה  הנמצא  קרוב למישהו כשיש השיב :

להצילו?! מנת על

שולל, מוליכי  מהרסי של  מידיה ישראל כלל את להציל צרי לצערנו ,כיו
א להציל, בכדי  כול כל  להתמסר  חייבי רק , ידי בחיבוק לשבת אפשר אי
החובות  בעלי  שני כשמצד , כספי להלוות  מהיכ כבר שאי כזה  הוא  המצב   כיו

נפש. עד  מי באו קטסטרופלי, הוא  והמצב  כספ את  ומבקשי  לוחצי

קדושה בעבודה חלק  בלקיחת שיש  הגדולה  הזכות את לתאר  כלל נית לא לכ
היהדות. ושל תורה  של קיומה  תלוי שבה כזו,

ישראל   אר מכל שרבני אי וראו רבני של  עדות בספר ותבחינו תראו
יהודי רבבות  המצילי הספרי של חשיבות על  בהתלהבות  כותבי הבדל ללא 

.מכשולי מיני  מכל 

להחדיר  בכדי רחב  בהיק הספרי את להפי ועזרו הגדולה, בעבודה חלק קחו 
הרוצי התורה , בני הצבור את ולהזהיר שממה, ששוררת היכ יהדות, ערכי בצבור
 בני את לשבור  המבקשי אלו כל כנגד שיעמדו  ולבקש , טובי יהודי להיות

היהודי . הבית את ולהחריב  התורה



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כו

בכל  כמו בכשרות שלו  הנפש מסירות על לו  הודו ג ה לו, להודות יש בארה "ב 
מהנעשה גילה  שהוא הסודות ובשביל  בקביעות, עוסק הוא  שבה העניני יתר

השחיטה. בשטח

שנה 30 כבר צועק שהוא בדרשה ש אמר שליט"א מקלויזנבורג  האדמו"ר
.ושלמי  יראי  יהודי אפילו וטריפות נבילות אוכלי שבארה"ב 

ובשחיטה. ומזוזות ,תפילי בס"ת, הנעשה הענק המסחר  נגד מאבקו ידוע ג

ענק בכמויות ושחיטה   " סת של שכשרות עולמות, מרעיש האלמי של רבה 
יחד.  הולכי  אינ

ורוב התאחדו הקהילות  שכל  ונצורות, גדולות לפעול הצליח הוא זה בשטח
כמו: עופות על האיטית בשחיטה  רק   משתמשי החרדית היהדות של ושמנה סלתה
טאש, קרית ,וויזשני סקווער, ,4 נארט  פאלטרי, מונרו, משחטת בעלז, פאפא,

ועוד. מארגארעטע באבוב , ליובאוויטש, קאשוי , קרית

בעניני  מודעות 40.000 הדפיס והוא  ,כול שיתלכדו תבע הוא "סת בעניני
."סת

בית  ושלו תורה 'ס  לדי צדק  די בית שני 5 לפני הקי ג האלמי של רבה 
כול את ועורר  , המזוייפי התורה דיני  בעני וחוברות ספרי אלפי והדפיס , בחנ

.בחנ תורה'ס לדי די בתי  להקי

פאפא , ווישנימונסי, :די בתי והקימו ההצעה את קיבלו להל הקהילות
ועוד.  הרבני מרכז  בעלז , אונגוואר ,

ממשי הוא מזה חו והפרט, הכלל לטובת והשיגיו מפעולותיו חלק  רק   ה אלו
הק בועדבמערכה חברי אשר ואלו עוצמתה , במלא  שלו ש)שה  ידועי עסקני ביניה)

זה ע מתמודדי שה שעה מסמרות עובדות על דיווחו  בעבודתו, לרב  ומסייעי
הציבור . לידיעת לאמיתת הדברי בהבאת הצבורית בעבודת

 וכ יורק, ניו  ניעק מגרעיט  הכלל עסקני גדולי  ע כבר שעבדו  הצבור, עסקני 
הגדולה ההצלחה על  וסייעו שהציעו לאחר  לדעת נוכחו  אחרות  מערי

הכלל. לטובת  בעבודת

לטבע מעל העומדת הגדולה עבודתו  ע להשוות כלל  נית לא  זאת כל אבל
שזה היהדות, תחומי בכל גדולי דברי  יו  יו רואי שבה  ,האלמי של רבה  של
וכל  ישראל , תפוצות בכל המופצות וחוברות מכתבי ספרי משלוח ידי על נעשה 
הוא בחנ שלא ויודע  מבי האלמי של רבה של עבודתו את מקרוב  שרואה מי
ע נעשית העבודה כי  , ספרי 3000ל קרוב להוציא צעיר  כ כל  בגיל כבר  זכה 
עייפות, זו מה יודע אינו  הוא לתארה , מאוד שקשה  ובממונו בגופו נפש מסירות

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כזשאלות

שו אי היהדות לנושאי נוגע כשהדבר  ונסיונות טרדות מקשיי יודע אינו הוא 
מאמיני היינו לא   הבשריי בעינינו זאת ראינו לולי עבודתו , את שיפסיק גור
הרבה שוכח והוא  לעת, מעת שעות 18 קשה  כ כל  עבודה  לעבוד מסוגל שאד

בריאותו  את ומפקיר לאכול  עצמו )פעמי על לשמור לו מאפשר אינו  הזמ .(כי 

ספרי בכתיבת ועוסק וילדיו שלו ללימוד המיועד זמנו את מוסר הוא בנפשו :
זאת. שמבקש מי  לכל   ושולחי  אורזי בעצמ וה הכלל, לטובת מאוד  הנחוצי

כלל  המבקשי מאלו והרבה שמבקש, מי לכל שולחי  הספרי את במאודו:
בכדי  המשלוח את  מפסיקי לא זאת בכל ,הספרי בשביל   תשלו שולחי אינ

הדת. מצב  על לדווח

בית,  שלו תורה 'ס , די כשרות, בנושאי לטלפוני להשיב  העבודה  ג
להשיב יכול  אינו הרב  רבי כשמבקרי ,העול חלקי  מכל ה  כשהשואלי

.רבי  בדמי עולה וזה  מנהל שהוא  הבינלאומיות השיחות בגלל ,במקו

להעמיד והנשמה הגו כוחות כל עצמו, בכוחות הכל עושה הנשיא הרב  , לסיכו
מבצע שהוא  הרי הבריאות, בעיות את בחשבו לקחת מבלי תילה  על היהדות את
לוקח והוא  הפיננסי במצבו  ג מתחשב אינו הוא  הטבע.  לדר מעל  עבודתו את

וממשפחת  הכניסמעצמו הוא  זאת, רק ולא לאכול, מה   לה ואי ממש  הרעבי ו
זאת  עושה  הוא מדוע ידידיו לשאלות דולר !!! ממליו למעלה של  לחובות עצמו את
הכל  יעשו לא   הא להצילו וצרי ח"ו  בסכנה  הנמצא  קרוב למישהו כשיש השיב :

להצילו?! מנת על

שולל, מוליכי  מהרסי של  מידיה ישראל כלל את להציל צרי לצערנו ,כיו
א להציל, בכדי  כול כל  להתמסר  חייבי רק , ידי בחיבוק לשבת אפשר אי
החובות  בעלי  שני כשמצד , כספי להלוות  מהיכ כבר שאי כזה  הוא  המצב   כיו

נפש. עד  מי באו קטסטרופלי, הוא  והמצב  כספ את  ומבקשי  לוחצי

קדושה בעבודה חלק  בלקיחת שיש  הגדולה  הזכות את לתאר  כלל נית לא לכ
היהדות. ושל תורה  של קיומה  תלוי שבה כזו,

ישראל   אר מכל שרבני אי וראו רבני של  עדות בספר ותבחינו תראו
יהודי רבבות  המצילי הספרי של חשיבות על  בהתלהבות  כותבי הבדל ללא 

.מכשולי מיני  מכל 

להחדיר  בכדי רחב  בהיק הספרי את להפי ועזרו הגדולה, בעבודה חלק קחו 
הרוצי התורה , בני הצבור את ולהזהיר שממה, ששוררת היכ יהדות, ערכי בצבור
 בני את לשבור  המבקשי אלו כל כנגד שיעמדו  ולבקש , טובי יהודי להיות

היהודי . הבית את ולהחריב  התורה



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כח

, רבני 3000 מ מלמעלה חיזוק ודברי  מכתבי כבר קיבל   האלמי של רבה 
ישיבות ראשי ,משגיחי ,8.5/11.5.שוחטי של בגודל  מהודרי כרכי בד  הודפסו המכתבי (כל 

יחידות  מליו לשני קרוב כבר  שיעור, לאי עד בעול השפיעו  החיבורי...
.שני מספר   במש והופצו מהדורות 78  ב שהודפסו  חיבוריו  של ספרי

אשר   בעול כדור בכל המדרש בית או ישיבה , ראש או אחד רב  כמעט   אי ...
ונצורות. גדולות והשפיעו הגיעו לא  חיבוריו

זו!!! קדושה בעבודה  חלק  קחו  אליכ פונה אני לכ
משא תחת חלילה  יפול תורה של לעולמה  שכזה  דינאמי שכח לתת נוכל הא
כשמשיח ,הדי  ביו בחו  הלשו  ע נעמוד זאת, נאפשר   א עליו? הרוב החובות
לעצור  דבר  עשינו לא  שאנחנו  רק  שלא  נענה , ומה  והנורא ! הגדול   הדי ביו יבא
, אות חיזקנו ולא  ליפול במלאכה העוסקי לאלו נתננו , או פועלי   אות את

:לכ  קוראי אנו  לכ ,האלמי של רבה כמו הידיעה  בה"א  עסק בפרט 
חלק בה  לקחת רוצי שאת באיזו מצוות, מתרי"ג אחת מצוה   לכ תבחרו

ישראל!!! כלל את בו לעורר

ו' חלק
היהדות לקיום העולמי המרכזי וועד

הרייכמנים, של הרגל פשיטת לפני שנה  חצי  נשלח הזה  המכתב
כאלו מכתבים ממאה יותר  שלהם , שם  עם בנפרט האחים  לכל  נשלח

פעמים מאה  תוכיח הוכח לקיים 

ני"ו רייכמא משה למוהר"ר מכתב
בס "ד

בכל  המפורס הנכבד הנגיד היקר  ידידי כבוד אל סלה  טוב  וכל  והשלו החיי
כש"ת  בתוי"ר המו"מ לאחרי והמטיב  הטוב  שלו, וחסד צדקה  במעשי   אפסי

ני"ו. רייכמא משה  מוהר"ר
ערבי ישראל שילדי בגמרא  כ על  וכתוב באחיו", איש "וכשלו בתורה נאמר
כתוב עוד בגשמיות. הוא  וכ ברוחניות הוא  כ כולו, הכלל  כל ועבור  לשני אחד
כ על באחריות נושא  יהודי  שכל התוכחה , בעני נאמרה הערבות שעיקר בגמרא 
אצל  לפעול  או למחות יכול  א  הדי והוא היחיד על ה מוחה, ואינו למחות שיכול
והאשמה האחריות כל אזי ,כ עושה אינו  ובא ,בכ מחוייב הוא ישראל כלל 
יכול  שהיה  או  למנוע באפשרותו  שהיה  העבירות את עשה הוא  כאילו עליו מוטלת 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כטשאלות

התורה כמצות שיעשו סח ,לפעול שופטי ילקוט שלדמח , דעה יורה רלט, מצוה חנו קי "ט:, נד., (שבת 

מערכי כ"ט, פרק   נת דרבי אבות מא : סוטה רש"י  א, עקיבא דרבי אותיות  חקת, תנחומא  מדרש  ,משפטי תנחומא  מדרש

 חיי אורח  שי"ק "מהר ותשובות שאלות  בספר  באריכות   ועיי יג , ד ב , חלק ימי יד וספר קנ "ז, ד ע', אות דרוש  לב

והלאה ) שג  חכמהסימ ראשית כט:, א , חלק הקדוש בזוהר עיי המוכיח. שכר  ובעני ,
רות  ילקוט כה , רבה  ויקרא כח., תמיד אבוהב, מהר "י בש יב  פרק הקדושה  שער
 סנהדרי נח, פרשת אנ חומת כט, פרק  נת דרבי  אבות , אבימל וימת  הכתוב על

כו'. כו' קא :)

הכלל!!! לטובת גדולה  בבקשה  שליט"א,  רייכמא משה ר' , אליכ פונה  הנני 

ולכל  והחסד, התורה מוסדות הכלל, עול את עליו שנושא  כאחד ידוע כבודו
ישראל, לכלל לעזור   השמי מ  וזכית במצוות, עשיר שיעור; בלי ואחד אחד
הנני  כ על זה ,  בפקדו להשתמש  אי מבי וכבודו , פקדו לכבודו   נת יתבר הש

ובל  ישראל , נפשות הצלת של גדולה  בבקשה אליכ בכוחכפונה  ספק  שו י 
הפועל. אל הכח מ זאת להוציא 

ישראל, כלל את להציל  שני זה  שעובדי  מתנדבי ממאה למעלה לנו יש (1
כולו. העול ובכל ישראל אר יהודי   ג  וכ אמריקה  יהודי מיליו : די בית
יתבר  הש בעזרת פעלנו כבר .כסדר תמידי בשנה  שנה  מתבצעת העבודה
 ואי ליו מיו תופחי החובות מוגבלות, האפשרויות אבל ונצורות, גדולות

.להמשי בכוחנו

לעומת  קטנה שקבלנו העזרה  אבל ישראל, בני אחינו בי משהו  לעשות ניסינו
להציל  כדי  בעתיד לעשות שעלינו ומה  בהווה  עלינו הרובצות המרובות ההוצאות

שאפשר . כמה נפשות מספר 

בבקשת  חלילה  בכוונתנו שאי למודעי וזאת עזרה , בבקשת כבודו אל אנו פוני
מכבודו ניקח לא לא ! לעבוד,  להמשי שנוכל כדי עצמנו בשביל כספית עזרה
פרוטה שתגיע בכוונתנו ואי  צרי לא  . שמי לש כולה  כוונתנו  אחת. פרוטה
תורה הפצת של וההכנסה  ההוצאה של  החשבונות שכל  אלא ישירות, אלינו אחת
הוצאות  כריכה , ההדפסה, עבור ישל וכבודו כבודו , אל ישירות יגיעו ויהדות
את  בתשובה  להחזיר  המיועדי הספרי כל  את לשלוח   מחשבי חברות דואר,

ישראל. כלל

חלק בתשובה להחזיר  שביכולתנו יתבר  הש בעזרת אנו בטוחי זכרו! (2
אנו  ומחוייבי ,כ על הוכחות די  בידינו יש . יהודי ממליוני ישראל מכלל נכבד
כתבו וכזה ישראל" "נדחי  בספרו  חיי החפ שכותב  כפי התורה  פי על בזה לפעול

וכו'. באריכות ישראל גדולי  כל  ג



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות כח

, רבני 3000 מ מלמעלה חיזוק ודברי  מכתבי כבר קיבל   האלמי של רבה 
ישיבות ראשי ,משגיחי ,8.5/11.5.שוחטי של בגודל  מהודרי כרכי בד  הודפסו המכתבי (כל 

יחידות  מליו לשני קרוב כבר  שיעור, לאי עד בעול השפיעו  החיבורי...
.שני מספר   במש והופצו מהדורות 78  ב שהודפסו  חיבוריו  של ספרי

אשר   בעול כדור בכל המדרש בית או ישיבה , ראש או אחד רב  כמעט   אי ...
ונצורות. גדולות והשפיעו הגיעו לא  חיבוריו

זו!!! קדושה בעבודה  חלק  קחו  אליכ פונה אני לכ
משא תחת חלילה  יפול תורה של לעולמה  שכזה  דינאמי שכח לתת נוכל הא
כשמשיח ,הדי  ביו בחו  הלשו  ע נעמוד זאת, נאפשר   א עליו? הרוב החובות
לעצור  דבר  עשינו לא  שאנחנו  רק  שלא  נענה , ומה  והנורא ! הגדול   הדי ביו יבא
, אות חיזקנו ולא  ליפול במלאכה העוסקי לאלו נתננו , או פועלי   אות את

:לכ  קוראי אנו  לכ ,האלמי של רבה כמו הידיעה  בה"א  עסק בפרט 
חלק בה  לקחת רוצי שאת באיזו מצוות, מתרי"ג אחת מצוה   לכ תבחרו

ישראל!!! כלל את בו לעורר

ו' חלק
היהדות לקיום העולמי המרכזי וועד

הרייכמנים, של הרגל פשיטת לפני שנה  חצי  נשלח הזה  המכתב
כאלו מכתבים ממאה יותר  שלהם , שם  עם בנפרט האחים  לכל  נשלח

פעמים מאה  תוכיח הוכח לקיים 

ני"ו רייכמא משה למוהר"ר מכתב
בס "ד

בכל  המפורס הנכבד הנגיד היקר  ידידי כבוד אל סלה  טוב  וכל  והשלו החיי
כש"ת  בתוי"ר המו"מ לאחרי והמטיב  הטוב  שלו, וחסד צדקה  במעשי   אפסי

ני"ו. רייכמא משה  מוהר"ר
ערבי ישראל שילדי בגמרא  כ על  וכתוב באחיו", איש "וכשלו בתורה נאמר
כתוב עוד בגשמיות. הוא  וכ ברוחניות הוא  כ כולו, הכלל  כל ועבור  לשני אחד
כ על באחריות נושא  יהודי  שכל התוכחה , בעני נאמרה הערבות שעיקר בגמרא 
אצל  לפעול  או למחות יכול  א  הדי והוא היחיד על ה מוחה, ואינו למחות שיכול
והאשמה האחריות כל אזי ,כ עושה אינו  ובא ,בכ מחוייב הוא ישראל כלל 
יכול  שהיה  או  למנוע באפשרותו  שהיה  העבירות את עשה הוא  כאילו עליו מוטלת 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  כטשאלות

התורה כמצות שיעשו סח ,לפעול שופטי ילקוט שלדמח , דעה יורה רלט, מצוה חנו קי "ט:, נד., (שבת 

מערכי כ"ט, פרק   נת דרבי אבות מא : סוטה רש"י  א, עקיבא דרבי אותיות  חקת, תנחומא  מדרש  ,משפטי תנחומא  מדרש

 חיי אורח  שי"ק "מהר ותשובות שאלות  בספר  באריכות   ועיי יג , ד ב , חלק ימי יד וספר קנ "ז, ד ע', אות דרוש  לב

והלאה ) שג  חכמהסימ ראשית כט:, א , חלק הקדוש בזוהר עיי המוכיח. שכר  ובעני ,
רות  ילקוט כה , רבה  ויקרא כח., תמיד אבוהב, מהר "י בש יב  פרק הקדושה  שער
 סנהדרי נח, פרשת אנ חומת כט, פרק  נת דרבי  אבות , אבימל וימת  הכתוב על

כו'. כו' קא :)

הכלל!!! לטובת גדולה  בבקשה  שליט"א,  רייכמא משה ר' , אליכ פונה  הנני 

ולכל  והחסד, התורה מוסדות הכלל, עול את עליו שנושא  כאחד ידוע כבודו
ישראל, לכלל לעזור   השמי מ  וזכית במצוות, עשיר שיעור; בלי ואחד אחד
הנני  כ על זה ,  בפקדו להשתמש  אי מבי וכבודו , פקדו לכבודו   נת יתבר הש

ובל  ישראל , נפשות הצלת של גדולה  בבקשה אליכ בכוחכפונה  ספק  שו י 
הפועל. אל הכח מ זאת להוציא 

ישראל, כלל את להציל  שני זה  שעובדי  מתנדבי ממאה למעלה לנו יש (1
כולו. העול ובכל ישראל אר יהודי   ג  וכ אמריקה  יהודי מיליו : די בית
יתבר  הש בעזרת פעלנו כבר .כסדר תמידי בשנה  שנה  מתבצעת העבודה
 ואי ליו מיו תופחי החובות מוגבלות, האפשרויות אבל ונצורות, גדולות

.להמשי בכוחנו

לעומת  קטנה שקבלנו העזרה  אבל ישראל, בני אחינו בי משהו  לעשות ניסינו
להציל  כדי  בעתיד לעשות שעלינו ומה  בהווה  עלינו הרובצות המרובות ההוצאות

שאפשר . כמה נפשות מספר 

בבקשת  חלילה  בכוונתנו שאי למודעי וזאת עזרה , בבקשת כבודו אל אנו פוני
מכבודו ניקח לא לא ! לעבוד,  להמשי שנוכל כדי עצמנו בשביל כספית עזרה
פרוטה שתגיע בכוונתנו ואי  צרי לא  . שמי לש כולה  כוונתנו  אחת. פרוטה
תורה הפצת של וההכנסה  ההוצאה של  החשבונות שכל  אלא ישירות, אלינו אחת
הוצאות  כריכה , ההדפסה, עבור ישל וכבודו כבודו , אל ישירות יגיעו ויהדות
את  בתשובה  להחזיר  המיועדי הספרי כל  את לשלוח   מחשבי חברות דואר,

ישראל. כלל

חלק בתשובה להחזיר  שביכולתנו יתבר  הש בעזרת אנו בטוחי זכרו! (2
אנו  ומחוייבי ,כ על הוכחות די  בידינו יש . יהודי ממליוני ישראל מכלל נכבד
כתבו וכזה ישראל" "נדחי  בספרו  חיי החפ שכותב  כפי התורה  פי על בזה לפעול

וכו'. באריכות ישראל גדולי  כל  ג



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ל 

ספרי הדפסתי  יתבר  הש בעזרת כי ודמיונות, באשליות חי לא  אני ב"ה (3
ואלפי  כולו,  העול בכל  בחנ  אות והפצתי , עותקי וחצי   מליו לאור והוצאתי
לאור  הוצאנו  שנה  :18 של ומפרכת קשה עבודה  לאחר  יוכיחו. שקבלנו   המכתבי
הוא , ההבדל  הדת. יסודות את המקיפי , הרבי לזכות  ספרי מיני 350ל קרוב
ביו ככה  פעמי עשר לפעול יכולי  את שנה  18  במש שעבדתי  עבודתי שכל 
ח"ו, זאת תעשו לא בא יתבעו   ומכ היכולת, בידכ נת  יתבר הש כי אחד,
כל  על ולשוחח לכבודו , לנסוע  צרי הייתי  באמת אחת . בשעה עולמו קונה  ויש
היות  אלא  כזה, גדול עני שדורש כפי ובאחריות ראש בכובד בפרטיות  העני
מכתב כותב  הנני   כ על אליו, להגיע וקשה  בביתו נמצא לא  רוב  פי  על שכבודו 
באתי  כ על  כבודו. לידי הגיעו שלא וכנראה  מכתבי הרבה בעבר כבר כתבתי זה,
שיכלתי  שנה 120 לאחר  ממני  שיתבעו האחריות את מעלי להסיר החלטה  לידי 

 די ה בית  מתו רבי עשיתי להציל ולא  כולו ומהעול אמריקה  יהודי  מיליו :
לזכות  ימי כל  עוסק  והנני פרנסה ? אפילו לי אי הרי  ובמה? אי אשאל  ובא זאת,
את  שקיבלו  העשירי בדלתות דפקת לא מדוע , השמי מ לי  ישיבו ?הרבי

ויהדות. תורה   להפי כדי פקדו בתורת השמי מ  ממונ

.לה שיי  שהכס חושבי  ה , בכ משוכנעי אינ  העשירי אשיב ,

אפילו  מאמיני ואינ , שקרני מיני לכל ה  מורגלי כי ,מאמיני  שאינ וג
האמת. את לבדוק עצמ  מטריחי  ואינ אמת, אומר  כשאחד

צדקה של מפותח וחוש טוב לב  בעלי העשירי אצל ניסית הא אותי, ישאלו
?רייכמא בדוגמת וחסד

. כ אענה ,

מאד  עסוקי  שהעשירי ל כידוע ? שביכלת ככל עשית  הא אותי, ישאלו
! זוכרי  אינ  עדיי  פעמיי או  פע לה וכשמזכירי

הגדולה האחריות את ממני להסיר בכדי  מכתבי כמה לשלוח  החלטתי , לכ אי
ברכת  תבוא ועליו ישמע והשומע הכל את ניסיתי שלא  זמ כל עלי, הרובצת הזאת

הצלתי !!! נפשי את ואני  טוב,

של  החיוב כפי  מכתבי 101  יתבר  הש בעזרת אליכ לשלוח החלטתי כ על
להראות שנה , 120 לאחר  האלה  המכתבי כל את אתי ואקח תורה, פי על תוכחה
בכל  ובתחנוני  ברחמי כבודו את לעורר  כסדר שפעלתי מעלה  של   די בית לפני
בידי  שיעזור מי היה  ולא   היהודי  מליו שבעה  את  להציל בכדי בקשה , של לשו

שעשיתי . ממה יותר  עשיתי  לא ולכ

המיצר" מ" בספר שנדפס  נורא מעשה  לכבודו ד אספר  עונה "  ואי "קראתי  בספר וג)

מלחמת 64) בעת עשה  זי"ע ווייסמאנדעל  בער  מיכאל ר' הרב  מורנו שהגה "צ  ,

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לאשאלות

מטשכוסלובקיה יהודי 50.000 להציל  השניה   אזהעול נשלחו  שכבר 40.000 מעוד חו)

כדי לדאבוננו ) $50,000 ב צור והיה   ליצל רחמנא  הגזי לתאי   אות ישלחו לבל ,
והעביר  רב  זמ ומפרכת קשה  עבודה ידי  על  בעצמו השיג  הוא $25,000 ,להציל

בטשכוסלובקיה  הנאצי לראש  הכספי הנאצי)את ראש של  השליח  ידי לעצור (על  בכדי
הכס שאר  את להשיג  בידו שיעלה  היה ובטוח , הגזי לתאי   היהודי משלוחי את
למעשה שבועות. :די בית עד הנאצי לידי להגיע אמור  שהיה  $25,000 עוד של

מסירות בעלי יהודי כמה  עוד של  בעזרת ולילה יומ עבד עלההוא ולא נפש,
.שוני בתירוצי הרשעי את דחה  ובינתיי , הסכו את להשיג  בידו

מא ,הכס את  החדשי שלושת לאחר  זצ "ל בער  מיכאל ר ' השיג לא  בפועל 
ובשוויי באמריקה  אירופה )ארגו ליהודי לעזור אמורי בפע(שהיו אמר שמו  ימח והנאצי ,

הוא אז עד הכספי את מקבל אינו ובא כיפור  יו עד רק יחכה  כי האחרונה 
.הגזי לתאי   הנותרי היהודי 50,000 את ,ליצל רחמנא  שולח,

שלושת  של משלוח  ושלח הבטיח אשר  את עשה היהודי צורר  כיפור יו ערב
 עדיי וכס הנורא  המצב את בער מיכאל ר' הגה "צ  כשראה ,לפולי יהודי אלפי 

כיפור  יו בליל מיד שלח , נדרי )אי כל של בזמ)רבני לשלושה  טלגרמות שלושה 
זצ "ל מסאטמאר  הרבי היה הרבני אחד ,זה )חשובי בעני הדואר  את לו נתנו לא אז שעד יתכ)

שמצפה  יהודי אלפי  עשרות של נפשות פיקוח זה  כי ,הכס את מיד מוכרח שהוא
"על  במילי נפתח המכתב .ליצל רחמנא  המוות  מכ ולאחר  נוראי יסורי לה
למחרת  אות מזמי הוא מנייטרא הרב של  בשמו  הקהל", דעת ועל  המקו דעת
שעומדי סלובקיא  ליהודי  לעזור  שלה החיוב  בגלל הגדול  די לבית הקדוש ביו
, להציל אפשר  אי נשלח שאינו הכס ובגלל ושלו חס הגנזי לתאי להישלח
הגיע וזה   הכס את הקדוש ביו מיד  שלח זצ"ל מסטמר  הרבי .אחריות על והכל
ע האחרו המשלוח כי מדי מאוחר בא כבר  זה  אבל  , הכפורי  יו לאחר  אחד  יו
. ליצל רחמנא  עלינו לא באושווי  הגזי לתאי בדרכ היו כבר ה כי   יהודי 3000
כי  אמר הוא  , להחזיר והבכיות, הבקשות כל לאחר ,אופ  בשו רצה  לא  והרשע
תעמדו א  ואיל מעתה  וליצנות,  שקריי  תירוצי מיני בכל אותי  סובבת

הסיפור . כא עד בהבטחתי . אעמוד לא אני ג לאו  וא טוב  בהבטחתכ

חייבי שאנחנו ביחד משנינו השמי  מ תובעי שליט"א, היקר משה  ר'
יחדיו ושנינו כו', ישראל  ואר אירופה באמריקה ,  היהודי מליוני  את להציל
ובא , לכ שזכינו אשרינו זאת נעשה   בא . יתבר הש בעזרת לפעול  בכוחנו
לא ולא בלבד לשנינו בטענות יבואו אזי  זאת נעשה  לא  חלילה   וא חס 
כולו לעבוד שמוכ שלי הצוות  ע אני זאת, לפעול  יכולי אנו רק כי אחד,
לכ נת  יתבר  שהש  כספכ ע  ואת , תשלו שו בלי שמי  לש

. לפקדו



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות ל 

ספרי הדפסתי  יתבר  הש בעזרת כי ודמיונות, באשליות חי לא  אני ב"ה (3
ואלפי  כולו,  העול בכל  בחנ  אות והפצתי , עותקי וחצי   מליו לאור והוצאתי
לאור  הוצאנו  שנה  :18 של ומפרכת קשה עבודה  לאחר  יוכיחו. שקבלנו   המכתבי
הוא , ההבדל  הדת. יסודות את המקיפי , הרבי לזכות  ספרי מיני 350ל קרוב
ביו ככה  פעמי עשר לפעול יכולי  את שנה  18  במש שעבדתי  עבודתי שכל 
ח"ו, זאת תעשו לא בא יתבעו   ומכ היכולת, בידכ נת  יתבר הש כי אחד,
כל  על ולשוחח לכבודו , לנסוע  צרי הייתי  באמת אחת . בשעה עולמו קונה  ויש
היות  אלא  כזה, גדול עני שדורש כפי ובאחריות ראש בכובד בפרטיות  העני
מכתב כותב  הנני   כ על אליו, להגיע וקשה  בביתו נמצא לא  רוב  פי  על שכבודו 
באתי  כ על  כבודו. לידי הגיעו שלא וכנראה  מכתבי הרבה בעבר כבר כתבתי זה,
שיכלתי  שנה 120 לאחר  ממני  שיתבעו האחריות את מעלי להסיר החלטה  לידי 

 די ה בית  מתו רבי עשיתי להציל ולא  כולו ומהעול אמריקה  יהודי  מיליו :
לזכות  ימי כל  עוסק  והנני פרנסה ? אפילו לי אי הרי  ובמה? אי אשאל  ובא זאת,
את  שקיבלו  העשירי בדלתות דפקת לא מדוע , השמי מ לי  ישיבו ?הרבי

ויהדות. תורה   להפי כדי פקדו בתורת השמי מ  ממונ

.לה שיי  שהכס חושבי  ה , בכ משוכנעי אינ  העשירי אשיב ,

אפילו  מאמיני ואינ , שקרני מיני לכל ה  מורגלי כי ,מאמיני  שאינ וג
האמת. את לבדוק עצמ  מטריחי  ואינ אמת, אומר  כשאחד

צדקה של מפותח וחוש טוב לב  בעלי העשירי אצל ניסית הא אותי, ישאלו
?רייכמא בדוגמת וחסד

. כ אענה ,

מאד  עסוקי  שהעשירי ל כידוע ? שביכלת ככל עשית  הא אותי, ישאלו
! זוכרי  אינ  עדיי  פעמיי או  פע לה וכשמזכירי

הגדולה האחריות את ממני להסיר בכדי  מכתבי כמה לשלוח  החלטתי , לכ אי
ברכת  תבוא ועליו ישמע והשומע הכל את ניסיתי שלא  זמ כל עלי, הרובצת הזאת

הצלתי !!! נפשי את ואני  טוב,

של  החיוב כפי  מכתבי 101  יתבר  הש בעזרת אליכ לשלוח החלטתי כ על
להראות שנה , 120 לאחר  האלה  המכתבי כל את אתי ואקח תורה, פי על תוכחה
בכל  ובתחנוני  ברחמי כבודו את לעורר  כסדר שפעלתי מעלה  של   די בית לפני
בידי  שיעזור מי היה  ולא   היהודי  מליו שבעה  את  להציל בכדי בקשה , של לשו

שעשיתי . ממה יותר  עשיתי  לא ולכ

המיצר" מ" בספר שנדפס  נורא מעשה  לכבודו ד אספר  עונה "  ואי "קראתי  בספר וג)

מלחמת 64) בעת עשה  זי"ע ווייסמאנדעל  בער  מיכאל ר' הרב  מורנו שהגה "צ  ,

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לאשאלות

מטשכוסלובקיה יהודי 50.000 להציל  השניה   אזהעול נשלחו  שכבר 40.000 מעוד חו)

כדי לדאבוננו ) $50,000 ב צור והיה   ליצל רחמנא  הגזי לתאי   אות ישלחו לבל ,
והעביר  רב  זמ ומפרכת קשה  עבודה ידי  על  בעצמו השיג  הוא $25,000 ,להציל

בטשכוסלובקיה  הנאצי לראש  הכספי הנאצי)את ראש של  השליח  ידי לעצור (על  בכדי
הכס שאר  את להשיג  בידו שיעלה  היה ובטוח , הגזי לתאי   היהודי משלוחי את
למעשה שבועות. :די בית עד הנאצי לידי להגיע אמור  שהיה  $25,000 עוד של

מסירות בעלי יהודי כמה  עוד של  בעזרת ולילה יומ עבד עלההוא ולא נפש,
.שוני בתירוצי הרשעי את דחה  ובינתיי , הסכו את להשיג  בידו

מא ,הכס את  החדשי שלושת לאחר  זצ "ל בער  מיכאל ר ' השיג לא  בפועל 
ובשוויי באמריקה  אירופה )ארגו ליהודי לעזור אמורי בפע(שהיו אמר שמו  ימח והנאצי ,

הוא אז עד הכספי את מקבל אינו ובא כיפור  יו עד רק יחכה  כי האחרונה 
.הגזי לתאי   הנותרי היהודי 50,000 את ,ליצל רחמנא  שולח,

שלושת  של משלוח  ושלח הבטיח אשר  את עשה היהודי צורר  כיפור יו ערב
 עדיי וכס הנורא  המצב את בער מיכאל ר' הגה "צ  כשראה ,לפולי יהודי אלפי 

כיפור  יו בליל מיד שלח , נדרי )אי כל של בזמ)רבני לשלושה  טלגרמות שלושה 
זצ "ל מסאטמאר  הרבי היה הרבני אחד ,זה )חשובי בעני הדואר  את לו נתנו לא אז שעד יתכ)

שמצפה  יהודי אלפי  עשרות של נפשות פיקוח זה  כי ,הכס את מיד מוכרח שהוא
"על  במילי נפתח המכתב .ליצל רחמנא  המוות  מכ ולאחר  נוראי יסורי לה
למחרת  אות מזמי הוא מנייטרא הרב של  בשמו  הקהל", דעת ועל  המקו דעת
שעומדי סלובקיא  ליהודי  לעזור  שלה החיוב  בגלל הגדול  די לבית הקדוש ביו
, להציל אפשר  אי נשלח שאינו הכס ובגלל ושלו חס הגנזי לתאי להישלח
הגיע וזה   הכס את הקדוש ביו מיד  שלח זצ"ל מסטמר  הרבי .אחריות על והכל
ע האחרו המשלוח כי מדי מאוחר בא כבר  זה  אבל  , הכפורי  יו לאחר  אחד  יו
. ליצל רחמנא  עלינו לא באושווי  הגזי לתאי בדרכ היו כבר ה כי   יהודי 3000
כי  אמר הוא  , להחזיר והבכיות, הבקשות כל לאחר ,אופ  בשו רצה  לא  והרשע
תעמדו א  ואיל מעתה  וליצנות,  שקריי  תירוצי מיני בכל אותי  סובבת

הסיפור . כא עד בהבטחתי . אעמוד לא אני ג לאו  וא טוב  בהבטחתכ

חייבי שאנחנו ביחד משנינו השמי  מ תובעי שליט"א, היקר משה  ר'
יחדיו ושנינו כו', ישראל  ואר אירופה באמריקה ,  היהודי מליוני  את להציל
ובא , לכ שזכינו אשרינו זאת נעשה   בא . יתבר הש בעזרת לפעול  בכוחנו
לא ולא בלבד לשנינו בטענות יבואו אזי  זאת נעשה  לא  חלילה   וא חס 
כולו לעבוד שמוכ שלי הצוות  ע אני זאת, לפעול  יכולי אנו רק כי אחד,
לכ נת  יתבר  שהש  כספכ ע  ואת , תשלו שו בלי שמי  לש

. לפקדו



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות לב

היה שלא  או   מכ ידעת שלא ותירו פה   פתחו  לכ יהיה  לא  זכור!
כל  את ולהציל הכל  לתק ביכולתכ השעה  במחצית כי  !לכ  זמ לכ
ואת , הצרי כתפי על אי "ה אקח השאר  כל את ,היהודי  מליו שבעה
בא שאני  לכ תארו אנא הפירות. את לקצור רק עליכ .המוכ אל תבואו
נותני היית זמ כמה דולר,  ביליו בחמש מנהט כל  את שתקנו בהצעה 
צריכי זמ כמה  , פעמי מליו גדולה היא  שלנו זו  ותוכנית  זה? דבר בשביל

.לכ לתת

יתבר  מהש יראתי בגלל ורק  א שכר , לקבל  מנת על  עובד אינני  זכור!
הטועות  הנשמות כל את הצלת לא מדוע והנורא , הגדול הדי ביו אותי שיתבע
מכ ידעת ואתה הישרה, הדר אל אות שידרי  ומחנ רועה  לה היה שלא 

!וחשבו  די למסור עלי  כ על  מאומה , עשית ולא  להציל היה  וביד

לעשירות  זכה   כ ידי ועל יהודי של שלמה עיר  אבי הציל השמועה, כפי
לדורות.

מליוני  של  כ כל גדול מספר שכ וכל יהודי , להציל הפירוש מה  להבי ועליכ
.יהודי

להביא אפשר זאת, לעשות אנו שמחוייבי בהלכה  למקורות זקוק  כבודו  בא
 ומבי  חכ תלמיד שכבודו מבי הנני  אבל ,ואחרוני  ראשוני  הפוסקי כל את
החזיר  ולא  בתשובה ישראל  את להחזיר  מיחה, ולא  למחות בידו  שיש ש"מי  מעצמו 
להתעל אפשר ואי חז "ל, כלשו ידו", על  אלא   אינ  הנשפכי הדמי כל אז 

.הקדושי חז"ל של האזהרה  מדברי 

הש בעזרת להבא  ותוכניותינו בעבר, פעלנו אשר  כל את בכתב  להביא  אפשר
כל  את ולשלש להכפיל יוכל  הקב "ה של שלוחו שתהיו ידי  על ועזרתכ , יתבר
עתה שעד עבודתינו א שאז  לא , וחלילה חס  בא לכתוב  ברצוננו ואי הפעולות,

האחריות? מי  ועל בסכנה, נמצאת 

הדרא. דלא  פסידא  הוא  יו כל כי בקרוב, מכבודו לשמוע תקותנו

הלב ושבירת צער  מתו הכו"ח

היהדות   לקיו העולמי  המרכזי וועד

גראס  יהודה   שלו ה "ק
יצ"ו , האלמי אבדק"ק
יארק נוא  ברוקלי

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לגשאלות

ז ' חלק

שליט"א.  הרייכמני הרכש " "רכבי   הנכבדי  האחי לכבוד
שני הרבה  שזה  שליט "א   מהאלמי האדמו"ר הנה הגסה , בכותבת אליכ אבוא 
כי  ,לכ ג נוגע שזה כשרות, בעניני הדור פרצות לגדור  ומאודו נפשו מוסר הוא 
בשרי מיני מכל לש שבא  שונות לישיבות "הרמכי "בני  בניכ  שולחי את

כראו  מנוקרי  ואינ טהורי לצאת לא ידו  שהרי מהאלמי האדמו"ר  זה והיה י,
חלב טריפה  בנבילה  ישראל ילדי   ומפטמי אדינרי, דיתבי רשיעי  עכברי  הני נגד
שהיה בעת עני ראה הגבר הוא  חזה  אלה כל  אשר  ישראל ילדי  להציל ע"כ ,וד
פרנסתו את ואבד ,כמוב היה וזה  פרנסתו את הפסיד כל   וקוד שוחט , בעצמו
על  חשודי רשיעי הני הלה  , הגו מאבידת חו , שלכ  הבני להציל   בשבילכ
וועכטער  מנדיל ר '  עירכ  לב שעשו מה שמעת בוודאי הלה  ,דמי שפיכות
מה  האחרוני ובשבועות המות,  ובי בינו היה וכפסע נמרצות מכות אותו שהכו
בסביבה , שנמצאו  הגוי ידי על נס   בדר שניצל וויינגארטע להרב  שעשו
ביתו בני ואת עצמו את והפקיר זה כל ידע  ביניה שנתגדל מהאלמי והאדמו"ר
 עי העלמת כושלות ברכי  לאמ ולאמצו לחזקו  ובמקו האלו, טר לחיתו

זה  לעני  האלו ונעשית החברה בכלל  את ג וממילא הצדקה, מ עי  כמעלי
דמי שופ כאלו הצדקה  מ עי  המעלי כל חז"ל שאמרו בשביל וכמו וג ,

נאמר  עליכ ,לכ אכפת משחית ,שלא  לאיש הוא חבר במלאכתו  מתרפה  ג"
 מהאלמי שהאדמו"ר  לאחר ובפרט ,אות מחזק   ואי  העוסקי ידי  שמרפה  והיינו 

, לבכ על ולדבר   אתכ  לנח ובא עצמו עלהטריח שכתבו מה  חז "ל  מאמרי  מהרבה  כפוי(וידוע

הרשע, סנחריב של ומתלמידיו העול מ לעוקרו שראוי וז"ל:טובה כא  פרק כ"ה  סימ בשלח  תנחומא עמלק ראה יבא

טובה כפוי  מע ויפרע טובה עו "שכפוי טובה, כפוי  מיואש ויפרעו  טובה כפוי אלו  תהלי יבואו במדרש  ועיי (מזמור ,

ח') פ' שהוז"ל:מ"א לפי  רעה   לה  תשל אתה  רבש"ע הקב "ה לפני  דוד  אמר
לי. טובה ה .כפויי  ד ע"ז  רש"י  טובהועיי טובהכפויי להחזיק מכירי  אינ

( עבדלבעלי  וג ,העני כל לו והסביר רייכמא משה  ר '  ע העני כל  ודבר  .
 הספרי על שנה  עמודי)כמעט  900 בער תוכחה, כדי (בעניני הכל ,בשבילכ שהכי

יסדר  והוא נ"י , גראסס  מאיר ישראל לידי הכל שאמסור אמר משה ור' שתתעוררו,
אי  אבל  אל הכל, מדחי  אותי דוחה  כמחריש, והוא  לו  שצלצלתי עונה  ואי קול 

שמצלצלי  מדוכאי  עניי  אנשי מהרבה ששמעתי כמו תבוא  ומחר  שוב  ל דחי
אוי  צא  איי אוי" שאומרי כמו שהוא  מועטת  למתנה   שזוכי ועד לעזרה 
הפחות  לכל   מצלצלי שלא  ועד , טלפוני על מהכס חלק   מבזבזי נישט"
זה על זמ לו אי  מהאלמי האדמו"ר אבל  ,כלו  מקבלי  אינ פעמי  חמישי
לצבור  בעיניכ יקר  והזמ טרודי את  וא  שמי לעניני מוקדש זמנו כל כי 
וא ,שמי לעניני מוקדש זמנו כל כי זה על זמ לו אי מהאלמי האדמו"ר ,הו



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות לב

היה שלא  או   מכ ידעת שלא ותירו פה   פתחו  לכ יהיה  לא  זכור!
כל  את ולהציל הכל  לתק ביכולתכ השעה  במחצית כי  !לכ  זמ לכ
ואת , הצרי כתפי על אי "ה אקח השאר  כל את ,היהודי  מליו שבעה
בא שאני  לכ תארו אנא הפירות. את לקצור רק עליכ .המוכ אל תבואו
נותני היית זמ כמה דולר,  ביליו בחמש מנהט כל  את שתקנו בהצעה 
צריכי זמ כמה  , פעמי מליו גדולה היא  שלנו זו  ותוכנית  זה? דבר בשביל

.לכ לתת

יתבר  מהש יראתי בגלל ורק  א שכר , לקבל  מנת על  עובד אינני  זכור!
הטועות  הנשמות כל את הצלת לא מדוע והנורא , הגדול הדי ביו אותי שיתבע
מכ ידעת ואתה הישרה, הדר אל אות שידרי  ומחנ רועה  לה היה שלא 

!וחשבו  די למסור עלי  כ על  מאומה , עשית ולא  להציל היה  וביד

לעשירות  זכה   כ ידי ועל יהודי של שלמה עיר  אבי הציל השמועה, כפי
לדורות.

מליוני  של  כ כל גדול מספר שכ וכל יהודי , להציל הפירוש מה  להבי ועליכ
.יהודי

להביא אפשר זאת, לעשות אנו שמחוייבי בהלכה  למקורות זקוק  כבודו  בא
 ומבי  חכ תלמיד שכבודו מבי הנני  אבל ,ואחרוני  ראשוני  הפוסקי כל את
החזיר  ולא  בתשובה ישראל  את להחזיר  מיחה, ולא  למחות בידו  שיש ש"מי  מעצמו 
להתעל אפשר ואי חז "ל, כלשו ידו", על  אלא   אינ  הנשפכי הדמי כל אז 

.הקדושי חז"ל של האזהרה  מדברי 
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לגשאלות

ז ' חלק
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ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות לד 

של  בטרדה  טרוד מהאלמי האדמו"ר  ,הו לצבור   אצליכ יקר והזמ  טרודי את
כאות לא  מגעת אד יד שאי  במקו גנוז שלו וההו , הרבי את לזכות מצוה
בהביזנעס אתכ להשתת רצה  והוא  ,"אוספ מי ידע ולא "יצבור  נאמר   שעליה
ממאה יותר  לכ כתב  זה  ובשביל ,הנכבדי אתכ ולזכות ,ער לו   שאי שלו
לא  ואת  פעמי מאה  אפילו תוכיח הוכח חז "ל, שאמרו תוכחה   כדי מכתבי
בעלי  שהלה  ,גדולי  זכותי  לכ שיש חושבי  שאת הג ולכ תוכחתו,  קבלת
גנזת את  וג ולמוסדות, ליחידי  עוזרי באמת ואת , את גדולה צדקה 
יד כי אמת לא זה  אבל , חושבי  את בודאי   כ מגעת,  אד יד שאי  במקו
קיבלת שלא  ידי  על מכ הכל וגנב  שגנזת  למקו הגיע מהאלמי האדמו"ר 
בספר  שאיתא  כמו מהאלמי להאדמו"ר ונית המצוות כל  מכ ניטל תוכחתו

."יוע "פלא  בספר ביאור  וביתר  עלחסידי שלא שעובדי מעבדי הוא  מהאלמי האדמו"ר (אבל 

ותשמרו עליכ תקבלו  והלאה מהיו א  כ על  הבא, לעול אפילו אחרי מעמל  להנות רוצה לא והוא פרס, לקבל מנת

(שלכ הזכותי לכ יחזיר .לתוכחתו 

 ששמעת שזה  תדעו לא  בא תדעו אבל  הרגל את פשטו   עשירי כמה
זכות שהפסידו די ולא , הסו יהיה שזה , בה התרה מהאלמי שהאדמו"ר 
יתנו   נאמני  גזברי לא  שה אחר כי  בעוה "ז,  ג  הונ הפסידו  בעוה"ב

,נאמני  לגזברי זה קופהאת לכ שיש בדור יחידי שאת עליכ אבל
א אבל , בכ לנגוע רצה לא  כ על לו  נותני יד הפושט שכל צדקה של
לחזק  רוצי לא  את  א ,בשמי יאמרו מה יודע לא  הוא   במרדכ תעמדו

רפות אחר......ומיידי  ממקו מהאלמי להאדמו "ר  יעמוד והצלה "רווח
כזאת לעת א .(עיי "ש )וכו'"יודע 

רב בכבוד
רובי שמואל הק'
יהודה. קול וס' ,חלקי ב' רבני של  עדות בעמח"ס 

.יוע פלא  גר"א, ,חסידי מספר צילו בזה רצו נ .ב.

*
אשר בן שלנו,יואל המדרש בבית עסקן  גם הייתי  אני  אבל  ראיתי , "כן ", :

עסקן. שהייתי העיקר עושה שאני  מה החילוק  מה אז דברים, בהרבה ועזרתי 
דין : הזהבית העלון ראית לא ?האם 

מעלה ? של בבית תענה מה

ל'  ותיקו מ "ג   תיקו

נשמעת לא ישראל עם של שמע וקריאת עונה" ואין קול  "אין ?מדוע

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  להשאלות

אליו  מושפע אינו  לו ראוי ישראל שעם  השפע  ?מדוע 

ויבשה  חרבה לארץ משולות ישראל עם נשמות ?למה

ונשגב, עצום אור  לגלות אמורים היינו הגאולה, האחרון דור בדורינו ,

מצויים  אנו  איפה ?אבל

קדוש, כעם לנו  שראוי  הנשגב  האור לנו  אין  אמיתית, שמחה לנו אין

כמו  ולא ובהמות צמחים של  לקיום חיים כמו קיומינו, את שמחיה אור לנו יש
קדושות, נשמות  לנו שראוי

צחצחות  אור  בלימודוללא  שגנוז כבויים.ממרומים, אנו - הקדוש  הזוהר 

הקשורי מלכים, לבני משולים בזפת.אנו מצופות  ופנינו בור  בתוך ם

באפילה. כסהרורים בחיינו  מתהלכים כמשוגעים, אנו

העולם, כל  של השתייה אבן  להיות אמורים ניתן אנו מה  לנו, אין "אין ואם  ?
בו ". שאין מה נותן

עלינו . קמים רבים והתוצאה:

באדונו . ובועט בא העבד

ראש. נושאים העבדים המוסלמים

הללו . מהעבדים אטום פצצת של איום תחת אנו

שלישית. עולם מלחמת  בפני עומד  העולם כל

ופורענויות. אסונות , מלחמות , אחוז

זה ומדוע  ?כל 

תפקידנו  עושים לא אנו  !כי

תפקידנו  ?מה

זה  לכל  אחראים יש ?האם

ל '. ותיקון  מ"ג בתיקון  - הקדוש  מהזוהר לפניכם הכל

ולמעשה. להלכה הנושרים פירות 
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פקפוק  שו ללא בזוהר אמונה

הגדול  הכהן מאיר  ישראל רבינו מרנא כתב כבר
הפשוט יהודי כל מלפנים כי זצ"ל, חיים החפץ

עכת"ד . כלל, פוק היתה ביותר,

מצוי  היה לא שעברו בדורות אם למודעי, וזאת
היה אחד, לכל בהיר  בדפוס גם ומה הזוהר , ספר

ה ליצר יודע.תירוץ איני  לומר  רע

נאות במהדורות הזוהר ספרי שיצאו כיום אך
בי  בר שכל  הקודש, ללשון תרגום עם ומשובחות,
התירוצים. כל וספו תמו ולהבין, לקרוא יכול רב

מדוע  מ "ג:  תיקו זוהר תיקוני  לשו וזה 
נשמעת? אינה שמע  קריאת

שמעון, רבי אמר  יב''ׁש , את''ר ּת ּמ ן את "רבּ רא ׁש ית אותיות יש  בראשי"ת במלת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ויבׁש יב"ש יחרב ונהר  איהוּ  ודא ומבאר , יבש, הוא מקום, הנקרא היסוד  ביאור  ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה) י "ט כלומר(ישעיהו ויבׁש , יחרב נהר  הוּ א וזה השפע,, ממימי ויבש חרב  היסוד  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
למלכות  להשפיע יכול יבש,ואינו שהוא  הזמן באותו יב ׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יבּ ׁש ה, מהיסודואיהי  השפע קבלה לא כי  יבשה, היא בּ נין והמלכות צווחין , ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ישׂ ראל, ׁש מע  ואמרין בּ יח וּ דא בעולם לתּת א למטה ישראל  בני הבנים צועקים ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כתיקונה  התפילה להעלות ישראל " "שמע  השם  יחוד באמירת ק וֹ ל,הזה, ◌ֵ◌ְואין
ומתמלאת  נענית אין  כך  ובגלל  ע וֹ נה, ואין נשמע, לא שמע  קריאת  כל ◌ֶ◌ֵ◌ְכלומר,

דכתיב  הוּ א הדא בתפלתם , כח)בקשתם א יקראוּ נני(משלי קריאתאז הוא  דאז (כלומר , ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גר"א) ותפלה, הואשמע  ברוך להקדוש וקוראים וצועקים בצרה, הם  וכשישראל

בתפלתם. אותם אענה לא אני אענה . וא אבל  שמע, צ"ב ,בקריאת דף הגר "א (ביאור ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מלך ) וכסא

וּ מאוֹ רייתא  ּפ ה דבעל  מא וֹ רייתא וחכמתא קבּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים מאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
כןדבכתב, ברית)וכמו באות דפגים  מאן על מ "ב  בתיקון למעלה שכתב  גם(כמו שגורם , מי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שבכתב התורה ומן  פה  שבעל התורה  מן  הפנימית והחכמה הקבלה ,שתסתלק
צר אין פשט באמרו  אלא ללמוד בּ הוֹ ן,יך  י ׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים לבני, וגורם ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

הקבלה, בחכמת  יתעסקו שלא בּ אוֹ רייתאישראל ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרין
את וּ בתלמוּ דא ומכחישים התורה, פשט אלא ובתלמוד  בתורה שאין  ואומרים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תורה, וסתרי  נהר פנימיות מההוּ א נביע וּ  יסלּ ק  הוּ א כּ אלּ וּ  נחשבבּ ודּ אי בודאי ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לזשאלות

היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק הוא כאילו גן,לו ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א
לי ּה  טב זה, לאדם לו אוי ליּה  ווי גן, הנקראת המלכות היא הגן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַומאותו 
ּפ ה, דבעל ואוֹ רייתא דבכתב א וֹ רייתא ההיא י וֹ ליף  ולא בּ עלמא, אתבּ רי  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא

בעולם  כלל נברא היה שלא לו ותורהטוב  שבכתב תורה לומד היה ולא ,
לא קבלה, ללמוד יודע  ואינו ראוי  שאינו הארץ עם היה אם  כי פה, שבעל 

אבל כך, כל  פוגם פנימיות היה את ומכחיש  התורה, נגלות שלמד  מי
היסוד , של  והיחוד  השפע את מסלק הוא התורה, לי ּה ונסתרות ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב

ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר העולם כּ אלּ וּ  כל את החזיר  כאילו לו נחשב  ועוד ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ ◌ָֹ◌ֹ
ובוהו  ובהוּ לתוהו תהוּ  היתה "והארץ העולם בריאת לפני שכתוב  כמו ,ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֹ

תהוֹ ם ּפ ני  על   ב )וחׁש א' שהנהר,(בראשית  וגורם הקליפות מגביר ובחטאו ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בעונותיו  יבשים ואינון,והגן  משיח , ובלא תורה בלא התוהו עולם  הוא  הזה , שבזמן (והענין

(גר"א) משיח  דיזיל הקדושים,גרמין דבריו ביאור עוסקים , שישראל  ידי שעל 
ומזרזים  לתיקונו , העולם את מביאים הסוד , המשיח בלימוד  ביאת את

ומבטלים  מפריעים וגם הרשב "י, בתורת חלק רוצים שאינם ואלו ברחמים,
ולא  ובהו, לתהו  העולם  את מחזירים הם  הקדוש, הזוהר מלימוד ישראל  את

מ  ומונעים  ומעכבים  השם , מלכות ובגילוי  העולם  בתיקון המשיח רוצים
גּ לוּ תא.,לבא) ואוֹ ר בּ עלמא ענ יּ וּ תא בעולם וגרים  עניות שגורמים אלו והם ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

יהיה  מאין ומלכות , ביסוד להשפיע מישראל שפע  אין  אם כי הגלות, ואורך
מעלים  לשמה  תורה בלימוד  שרק חיים מים הבאר שכתב  וכמו למטה, שפע 
יהיה  מאין עליה, אין ואם  הזה, לעולם השפע ומורידים למעלה התורה

לשמה, תורה לומדי הם הרשב"י, תורת לומדי  ורק למטה, (חסד השפעות

המשיחלאברהם) ביאת  את ומזרז העולם, את מקיים תורה סתרי  שלומד  ומי
מלך )ברחמים. וכסא צ"ב : דף הגר"א .(ביאור 

מאן  אבל ... קבּ לה לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב יוֹ תר הארץ עם  היה ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם 
קבּ לה, ילמד א אם גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ּפ ה, ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְדּ אוֹ ליף
ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר כּ י לי ּה , י וֹ ליף דּ לא לי ּה  וטב בּ ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואדּ רבּ ה

מ"ג ) תיקון האריז"ל בשם מלך .(כסא

עלמא ארי  לא לי טב נס רת רצה  איני גלת לי  י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהאמר 

רוֹ צה  איני  בּ נּ גלוֹ ת לי  דּ י  והאוֹ מר הזּ את הּת וֹ רה  ׁש ל  מעלבּ וֹ נ ּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י
בּ ּת ּק וּ ניםבּ נּ סּת רוֹ ת  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ עלמא אבּ רי  דּ לא ליּה  מג )טב  לׁש וֹ נוֹ :(ּת ּק וּ ן זה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

דּ לא וגרים  דּ כתב וּ מאוֹ ריתא ּפ ה דּ בעל מאוֹ ריתא וחכמתּה  ק בּ לה דּ אסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן
הוה כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי וּ בתלמ וּ דא בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט  אלּ א  אית דּ לא ואמר  בּ הוֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ ל וּ ן



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות לו

פקפוק  שו ללא בזוהר אמונה

הגדול  הכהן מאיר  ישראל רבינו מרנא כתב כבר
הפשוט יהודי כל מלפנים כי זצ"ל, חיים החפץ

עכת"ד . כלל, פוק היתה ביותר,

מצוי  היה לא שעברו בדורות אם למודעי, וזאת
היה אחד, לכל בהיר  בדפוס גם ומה הזוהר , ספר

ה ליצר יודע.תירוץ איני  לומר  רע

נאות במהדורות הזוהר ספרי שיצאו כיום אך
בי  בר שכל  הקודש, ללשון תרגום עם ומשובחות,
התירוצים. כל וספו תמו ולהבין, לקרוא יכול רב

מדוע  מ "ג:  תיקו זוהר תיקוני  לשו וזה 
נשמעת? אינה שמע  קריאת

שמעון, רבי אמר  יב''ׁש , את''ר ּת ּמ ן את "רבּ רא ׁש ית אותיות יש  בראשי"ת במלת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ויבׁש יב"ש יחרב ונהר  איהוּ  ודא ומבאר , יבש, הוא מקום, הנקרא היסוד  ביאור  ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה) י "ט כלומר(ישעיהו ויבׁש , יחרב נהר  הוּ א וזה השפע,, ממימי ויבש חרב  היסוד  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
למלכות  להשפיע יכול יבש,ואינו שהוא  הזמן באותו יב ׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יבּ ׁש ה, מהיסודואיהי  השפע קבלה לא כי  יבשה, היא בּ נין והמלכות צווחין , ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ישׂ ראל, ׁש מע  ואמרין בּ יח וּ דא בעולם לתּת א למטה ישראל  בני הבנים צועקים ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כתיקונה  התפילה להעלות ישראל " "שמע  השם  יחוד באמירת ק וֹ ל,הזה, ◌ֵ◌ְואין
ומתמלאת  נענית אין  כך  ובגלל  ע וֹ נה, ואין נשמע, לא שמע  קריאת  כל ◌ֶ◌ֵ◌ְכלומר,

דכתיב  הוּ א הדא בתפלתם , כח)בקשתם א יקראוּ נני(משלי קריאתאז הוא  דאז (כלומר , ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גר"א) ותפלה, הואשמע  ברוך להקדוש וקוראים וצועקים בצרה, הם  וכשישראל

בתפלתם. אותם אענה לא אני אענה . וא אבל  שמע, צ"ב ,בקריאת דף הגר "א (ביאור ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מלך ) וכסא

וּ מאוֹ רייתא  ּפ ה דבעל  מא וֹ רייתא וחכמתא קבּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים מאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
כןדבכתב, ברית)וכמו באות דפגים  מאן על מ "ב  בתיקון למעלה שכתב  גם(כמו שגורם , מי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שבכתב התורה ומן  פה  שבעל התורה  מן  הפנימית והחכמה הקבלה ,שתסתלק
צר אין פשט באמרו  אלא ללמוד בּ הוֹ ן,יך  י ׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים לבני, וגורם ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

הקבלה, בחכמת  יתעסקו שלא בּ אוֹ רייתאישראל ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרין
את וּ בתלמוּ דא ומכחישים התורה, פשט אלא ובתלמוד  בתורה שאין  ואומרים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תורה, וסתרי  נהר פנימיות מההוּ א נביע וּ  יסלּ ק  הוּ א כּ אלּ וּ  נחשבבּ ודּ אי בודאי ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לזשאלות

היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק הוא כאילו גן,לו ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א
לי ּה  טב זה, לאדם לו אוי ליּה  ווי גן, הנקראת המלכות היא הגן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַומאותו 
ּפ ה, דבעל ואוֹ רייתא דבכתב א וֹ רייתא ההיא י וֹ ליף  ולא בּ עלמא, אתבּ רי  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא

בעולם  כלל נברא היה שלא לו ותורהטוב  שבכתב תורה לומד היה ולא ,
לא קבלה, ללמוד יודע  ואינו ראוי  שאינו הארץ עם היה אם  כי פה, שבעל 

אבל כך, כל  פוגם פנימיות היה את ומכחיש  התורה, נגלות שלמד  מי
היסוד , של  והיחוד  השפע את מסלק הוא התורה, לי ּה ונסתרות ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב

ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר העולם כּ אלּ וּ  כל את החזיר  כאילו לו נחשב  ועוד ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֹ
ובוהו  ובהוּ לתוהו תהוּ  היתה "והארץ העולם בריאת לפני שכתוב  כמו ,ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֹ

תהוֹ ם ּפ ני  על   ב )וחׁש א' שהנהר,(בראשית  וגורם הקליפות מגביר ובחטאו ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בעונותיו  יבשים ואינון,והגן  משיח , ובלא תורה בלא התוהו עולם  הוא  הזה , שבזמן (והענין

(גר"א) משיח  דיזיל הקדושים,גרמין דבריו ביאור עוסקים , שישראל  ידי שעל 
ומזרזים  לתיקונו , העולם את מביאים הסוד , המשיח בלימוד  ביאת את

ומבטלים  מפריעים וגם הרשב "י, בתורת חלק רוצים שאינם ואלו ברחמים,
ולא  ובהו, לתהו  העולם  את מחזירים הם  הקדוש, הזוהר מלימוד ישראל  את

מ  ומונעים  ומעכבים  השם , מלכות ובגילוי  העולם  בתיקון המשיח רוצים
גּ לוּ תא.,לבא) ואוֹ ר בּ עלמא ענ יּ וּ תא בעולם וגרים  עניות שגורמים אלו והם ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

יהיה  מאין ומלכות , ביסוד להשפיע מישראל שפע  אין  אם כי הגלות, ואורך
מעלים  לשמה  תורה בלימוד  שרק חיים מים הבאר שכתב  וכמו למטה, שפע 
יהיה  מאין עליה, אין ואם  הזה, לעולם השפע ומורידים למעלה התורה

לשמה, תורה לומדי הם הרשב"י, תורת לומדי  ורק למטה, (חסד השפעות

המשיחלאברהם) ביאת  את ומזרז העולם, את מקיים תורה סתרי  שלומד  ומי
מלך )ברחמים. וכסא צ"ב : דף הגר"א .(ביאור 

מאן  אבל ... קבּ לה לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב יוֹ תר הארץ עם  היה ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם 
קבּ לה, ילמד א אם גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ּפ ה, ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְדּ אוֹ ליף
ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר כּ י לי ּה , י וֹ ליף דּ לא לי ּה  וטב בּ ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואדּ רבּ ה

מ"ג ) תיקון האריז"ל בשם מלך .(כסא

עלמא ארי  לא לי טב נס רת רצה  איני גלת לי  י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהאמר 

רוֹ צה  איני  בּ נּ גלוֹ ת לי  דּ י  והאוֹ מר הזּ את הּת וֹ רה  ׁש ל  מעלבּ וֹ נ ּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י
בּ ּת ּק וּ ניםבּ נּ סּת רוֹ ת  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ עלמא אבּ רי  דּ לא ליּה  מג )טב  לׁש וֹ נוֹ :(ּת ּק וּ ן זה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

דּ לא וגרים  דּ כתב וּ מאוֹ ריתא ּפ ה דּ בעל מאוֹ ריתא וחכמתּה  ק בּ לה דּ אסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן
הוה כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי וּ בתלמ וּ דא בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט  אלּ א  אית דּ לא ואמר  בּ הוֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ ל וּ ן
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ולא בּ עלמא אתבּ רי  דּ לא ליּה  טב  לי ּה  ווי גּ ן וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק
עניּ וּ ת וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא חזר  כּ אלּ וּ  ליּה  ּת חב דּ א  אוֹ ריתא ההוּ א  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ ליף

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ לוּ תא. ואר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא

?האחראיי  ה מי  'ל תיקו

ל': תיקון  זוהר ענ בתיקוני דּ גרמין ל וֹ ן בּ עלמא,וי ואבּ דן והרג וּ ביזה וחר בּ א יּ וּ תא ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ואיהוּ  הּק דׁש , ר וּ ח  ואיהוּ  דאּת מר , כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהאי

ה' ויראת דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ב )רוּ ח יא .(ישעיה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

היׁש  נא קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר  קוֹ ל  - הדּ בר וסוֹ ד  הקודש: בלשון ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְהזוהר 
חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים  מי  ואל  ֶעוֹ נ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
החסד  כּ ל הדה , כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר , ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמוֹ ת הם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
חסד  כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. עוֹ שׂ ים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים,
וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י  ויּ זכּ ר זמן  בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל  רוּ חוֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ ב 
רוֹ צים וא י בּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים  הם ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
מּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה , מעין  ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל

יבׁש ה, ב ' בּ עוֹ לם,ונׁש ארת ואבדן  והרג וּ ב זּ ה וחרב  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּק ד ׁש , רוּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, רוּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהר וּ ח

ה'. ויראת דּ עת רוּ ח  וּ גב וּ רה, עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח  זוהר והיא (תיקוני  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל ) .תיקון

האסונות  כל על אש הוא  זוהר ללמוד מצוה שלא מי 

כן, היומיעל בדף שיעור  מגידי ישיבות , ראשי רבנים, האדמורי "ם , כל 
לימוד על תלמידיהם את מעוררים שלא ומלמדים, מוסר, בעלי ערוך, ובשולחן
הקדוש בזוהר הרשב "י שאמר  כמו האסונות כל  על אחראים הקדוש, ,הזוהר

הרי  ע "ה, הרשב "י  האלוקי  התנא בדברי משגיחים אינם חשודים ואם הם
ידי על  שנה מאה מלפני המוחרמים  הדרדעים כת ובכלל  רח"ל  באפיקורסות
המעיין  וכל  זיע"א, עולם גדולי  עליון , מלאכי קדושים, וצדיקים  גאונים 156
החומרא  מגודל  אבריו כל  ויתחלחלו ראשו  שערות תסמרנה שם, בדבריהם
נסך, כיין יינם את  ואסרו  עימהם , המשתייך כל  את ואררו שקיללו  והפלגה
ולא  מפיהם , לא תורה לשמוע ואסור  דבריהם, לכל גמורים כגויים אותם ואסרו

כתבם. מפי 
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מוחלפת  תהא  לא התורה זאת

מאמינים אבל בני מאמינים ועמך אנחנו מוחלפת, תהא לא התורה שזאת ,
יתחילו  וכולם עליון, מלאכי של לדבריהם ישמעו וכולם צדיקים, כולם
יתוודע  ובזה אחת, דקה  רק שלוקח ביום  זוהר דף  הפחות לכל  וללמד ללמוד

הדרדעים האפיקורסים הם ומי  הצדיקים הם מי  ה'!!לך  מאת קורא וקול !
הזּ את" העדה  ֹמּת ו כא)"הבּ דל וּ  טז פרק הּמ חנה(במדבר  בּ ׁש ער מׁש ה "ויּ עמד , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לוי" בּ ני  כּ ל  אליו ויּ אספוּ  אלי לה' מי  כו)ויּ אמר לב  בזוהר(שמות שכתוב כמו , ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
אי  אך  ישראל, את לגאול  רוצה הגאולה לעת הוא ברוך  שהקדוש הקדוש
מיני  כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה, השכינה עליהם שתשרה אפשר
ׁש הרעיא וכמו  מכסים", לים כמים ה' את  דעה הארץ  "ומלאה ואז רב. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶהערב 
עד  מאיר הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דווקא, ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד א וֹ תנוּ  מצוּ ה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ׁש יּ גאלנוּ , עד ה וּ א   ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַסוֹ ף

ריט.) ּפ נחס ונגאלים ,(זוֹ הר ישראל  זוכים אז הקדוש, הזוהר בלימוד יעסקו ואם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ממש ומיד חיבוראתיכף "ובהאי יוחאי בן שמעון לרבי אליהו שאמר כמו .
יומיא" בסוף איגליא כד  יתפרקון מ"ג )דילך תיקון מלך  .(כסא

דין : הזהבית העלון את ראית לא ?האם

וטרפות נבלות המאכיל של ענשו גדול  כמה מעלה של  דין בבית תורה דין
הב"ח  חדׁש )לבעל  מלּמ דוֹ (הבּ ית היה ׁש ה גּ אוֹ ן  צדקה וּ בעל עׁש יר  אחד ּת למיד  היה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

אׁש ר בּ צדקוֹ תיו הּמ ּט רה אל יקלע א ּפ ן האי ׁש  חׁש ׁש  כּ י  יוֹ ם י וֹ ם צדקה ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהלכוֹ ת
ׁש א ּת מיד אוֹ מר  היה לּמ וּ ד " ׁש צּ ריכה היא ּת וֹ רה הצּ דקה מעשׂ ה "גּ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה,

העׁש ירנכל  ׁש ל ה צּ דקה מע שׂ י וכל בּ איכוּ ת והן בּ כ ּמ וּ ת  הן בּ מע שׂ יו נכ ׁש ל וא ם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הל וֹ ם. עליו  הב"ח בּ על הגּ א וֹ ן עצת ּפ י  על כּ לּ ם היוּ  והנּ סּת רים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהנּ גלים

לאמר. האלּ ה כּ דברים ל וֹ  וסּפ ר אחד  מ וֹ זג הגּ אוֹ ן הרב אל בּ א אחת ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם

יהוּ די  בּ א ועּת ה הכּ פר  מאדוֹ ני  היּ ין בּ ית את חוֹ כר  אני  בּ ׁש נים ע שׂ ר וֹ ת זה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ"הנּ ה
וּ מבטיח בּ דברים מׁש דלהוּ  הּפ ריץ ּפ תחי על דּ וֹ פק הוּ א יוֹ ם יוֹ ם גּ ב וּ לי, את ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּס יג

היּ ין. בּ ית את לוֹ  ׁש יּ חכיר וּ בלבד גּ דוֹ לה הוֹ ספה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלוֹ 

ורבּ י  הצּ רהמוֹ רי מן והצּ ילני עלי  נא רחם בּ יתי , בּ ני  לחיּ י  יוֹ רד הלּ ז  האיׁש  הנּ ה ! ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ֹ◌ַהזּ את.

הרב : אליו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 

אל   ׁש יּ ל בּ גוּ פוֹ , חסד גּ מיל וּ ת מ ּמ נּ וּ  וּ תבּק ׁש  ּפ לוֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני  הגּ ביר אל ל"ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אליו". ּפ נים י שׂ אוּ  הּמ ק וֹ ם אדוֹ ני  בּ אׁש ר בּ אזניו , ט וֹ בוֹ ת  עלי וידבּ ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהּפ ריץ
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ולא בּ עלמא אתבּ רי  דּ לא ליּה  טב  לי ּה  ווי גּ ן וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק
עניּ וּ ת וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא חזר  כּ אלּ וּ  ליּה  ּת חב דּ א  אוֹ ריתא ההוּ א  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ ליף

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ לוּ תא. ואר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא

?האחראיי  ה מי  'ל תיקו

ל': תיקון  זוהר ענ בתיקוני דּ גרמין ל וֹ ן בּ עלמא,וי ואבּ דן והרג וּ ביזה וחר בּ א יּ וּ תא ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ואיהוּ  הּק דׁש , ר וּ ח  ואיהוּ  דאּת מר , כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהאי

ה' ויראת דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ב )רוּ ח יא .(ישעיה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

היׁש  נא קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר  קוֹ ל  - הדּ בר וסוֹ ד  הקודש: בלשון ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְהזוהר 
חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים  מי  ואל  ֶעוֹ נ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
החסד  כּ ל הדה , כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר , ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמוֹ ת הם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
חסד  כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. עוֹ שׂ ים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים,
וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י  ויּ זכּ ר זמן  בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל  רוּ חוֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ ב 
רוֹ צים וא י בּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים  הם ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
מּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה , מעין  ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל

יבׁש ה, ב ' בּ עוֹ לם,ונׁש ארת ואבדן  והרג וּ ב זּ ה וחרב  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּק ד ׁש , רוּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, רוּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהר וּ ח

ה'. ויראת דּ עת רוּ ח  וּ גב וּ רה, עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח  זוהר והיא (תיקוני  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל ) .תיקון

האסונות  כל על אש הוא  זוהר ללמוד מצוה שלא מי 

כן, היומיעל בדף שיעור  מגידי ישיבות , ראשי רבנים, האדמורי "ם , כל 
לימוד על תלמידיהם את מעוררים שלא ומלמדים, מוסר, בעלי ערוך, ובשולחן
הקדוש בזוהר הרשב "י שאמר  כמו האסונות כל  על אחראים הקדוש, ,הזוהר

הרי  ע "ה, הרשב "י  האלוקי  התנא בדברי משגיחים אינם חשודים ואם הם
ידי על  שנה מאה מלפני המוחרמים  הדרדעים כת ובכלל  רח"ל  באפיקורסות
המעיין  וכל  זיע"א, עולם גדולי  עליון , מלאכי קדושים, וצדיקים  גאונים 156
החומרא  מגודל  אבריו כל  ויתחלחלו ראשו  שערות תסמרנה שם, בדבריהם
נסך, כיין יינם את  ואסרו  עימהם , המשתייך כל  את ואררו שקיללו  והפלגה
ולא  מפיהם , לא תורה לשמוע ואסור  דבריהם, לכל גמורים כגויים אותם ואסרו

כתבם. מפי 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  לטשאלות

מוחלפת  תהא  לא התורה זאת

מאמינים אבל בני מאמינים ועמך אנחנו מוחלפת, תהא לא התורה שזאת ,
יתחילו  וכולם עליון, מלאכי של לדבריהם ישמעו וכולם צדיקים, כולם
יתוודע  ובזה אחת, דקה  רק שלוקח ביום  זוהר דף  הפחות לכל  וללמד ללמוד

הדרדעים האפיקורסים הם ומי  הצדיקים הם מי  ה'!!לך  מאת קורא וקול !
הזּ את" העדה  ֹמּת ו כא)"הבּ דל וּ  טז פרק הּמ חנה(במדבר  בּ ׁש ער מׁש ה "ויּ עמד , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לוי" בּ ני  כּ ל  אליו ויּ אספוּ  אלי לה' מי  כו)ויּ אמר לב  בזוהר(שמות שכתוב כמו , ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
אי  אך  ישראל, את לגאול  רוצה הגאולה לעת הוא ברוך  שהקדוש הקדוש
מיני  כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה, השכינה עליהם שתשרה אפשר
ׁש הרעיא וכמו  מכסים", לים כמים ה' את  דעה הארץ  "ומלאה ואז רב. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶהערב 
עד  מאיר הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דווקא, ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד א וֹ תנוּ  מצוּ ה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ׁש יּ גאלנוּ , עד ה וּ א   ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַסוֹ ף

ריט.) ּפ נחס ונגאלים ,(זוֹ הר ישראל  זוכים אז הקדוש, הזוהר בלימוד יעסקו ואם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ממש ומיד חיבוראתיכף "ובהאי יוחאי בן שמעון לרבי אליהו שאמר כמו .
יומיא" בסוף איגליא כד  יתפרקון מ"ג )דילך תיקון מלך  .(כסא

דין : הזהבית העלון את ראית לא ?האם

וטרפות נבלות המאכיל של ענשו גדול  כמה מעלה של  דין בבית תורה דין
הב"ח  חדׁש )לבעל  מלּמ דוֹ (הבּ ית היה ׁש ה גּ אוֹ ן  צדקה וּ בעל עׁש יר  אחד ּת למיד  היה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

אׁש ר בּ צדקוֹ תיו הּמ ּט רה אל יקלע א ּפ ן האי ׁש  חׁש ׁש  כּ י  יוֹ ם י וֹ ם צדקה ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהלכוֹ ת
ׁש א ּת מיד אוֹ מר  היה לּמ וּ ד " ׁש צּ ריכה היא ּת וֹ רה הצּ דקה מעשׂ ה "גּ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה,

העׁש ירנכל  ׁש ל ה צּ דקה מע שׂ י וכל בּ איכוּ ת והן בּ כ ּמ וּ ת  הן בּ מע שׂ יו נכ ׁש ל וא ם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הל וֹ ם. עליו  הב"ח בּ על הגּ א וֹ ן עצת ּפ י  על כּ לּ ם היוּ  והנּ סּת רים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהנּ גלים

לאמר. האלּ ה כּ דברים ל וֹ  וסּפ ר אחד  מ וֹ זג הגּ אוֹ ן הרב אל בּ א אחת ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם

יהוּ די  בּ א ועּת ה הכּ פר  מאדוֹ ני  היּ ין בּ ית את חוֹ כר  אני  בּ ׁש נים ע שׂ ר וֹ ת זה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ"הנּ ה
וּ מבטיח בּ דברים מׁש דלהוּ  הּפ ריץ ּפ תחי על דּ וֹ פק הוּ א יוֹ ם יוֹ ם גּ ב וּ לי, את ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּס יג

היּ ין. בּ ית את לוֹ  ׁש יּ חכיר וּ בלבד גּ דוֹ לה הוֹ ספה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלוֹ 

ורבּ י  הצּ רהמוֹ רי מן והצּ ילני עלי  נא רחם בּ יתי , בּ ני  לחיּ י  יוֹ רד הלּ ז  האיׁש  הנּ ה ! ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ֹ◌ַהזּ את.

הרב : אליו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 

אל   ׁש יּ ל בּ גוּ פוֹ , חסד גּ מיל וּ ת מ ּמ נּ וּ  וּ תבּק ׁש  ּפ לוֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני  הגּ ביר אל ל"ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אליו". ּפ נים י שׂ אוּ  הּמ ק וֹ ם אדוֹ ני  בּ אׁש ר בּ אזניו , ט וֹ בוֹ ת  עלי וידבּ ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהּפ ריץ



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מ

אׁש ר הדּ ברים כּ ל את אליו וידבּ ר הגּ ביר  אל ויּ ב וֹ א הרב ּפ ני מאת הּמ וֹ זג ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ צא
כּ עצת הּפ ריץ  בּ פני  עליו ׁש יּ מליץ ּת חנּ תוֹ  את לפניו ה ּפ יל גּ ם הרב בּ אזני  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִדּ בּ ר

◌ַ◌ָהרב.

בּ ית בּ דבר הּמ קוֹ ם  אד וֹ ני עם לדבּ ר  ל וֹ  והבטיח היּ הוּ די  דּ ברי  כּ ל את ׁש מע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶהעׁש יר
◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין.

לד בּ ר וימהר  מיּ ד  ׁש יּ ל מאד בּ וֹ  והפציר הגּ ביר  בּ הבטחת הסּת ּפ ק א הּמ וֹ זג ַא◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ מזימוֹ תיו. העריץ יקדמנ וּ  ׁש א הּפ ריץ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִעם 

את אס דּ ר אׁש ר  עד  מסּפ ר ימים עוֹ ד לחכּ וֹ ת  עלי ל וֹ  ואמר  העׁש יר התנצּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז
הכּ ל  את אסדּ ר א ואם עוֹ בר זמנּ וֹ  כּ י בּ ליי ּפ ציג אׁש ר הגּ דוֹ ל ליּ ריד מסחרי  ֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִעניני 

הוֹ ני . רוֹ ב את אפסיד הּק ר וֹ בים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מים

א נּ א הדּ בר , כּ ן "אם  ואמר: לב כּ וֹ ת התחיל  העׁש יר דּ ברי את הּמ וֹ זג ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
בּ א בּ תחבּ וּ לוֹ תיו אני  ויב וֹ א הוּ א, חר וּ ץ  גּ בוּ לי את להיג בּ א אׁש ר  העריץ הא ? ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּפ ריץ  ּפ רנסתי".אל את ויקּפ ח ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אליו : ו יּ אמר  וּ בּט חוֹ ן אמוּ נה  בּ דברי וּ לחזּ קוֹ  בּ דברים לפיּ סוֹ  העׁש יר  התחיל ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאז
'כּ ל  ׁש אמרוּ : לברכה זכר וֹ נם  חכמינוּ  בּ דברי להאמין ועלי אּת ה יהוּ די  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ"הא
בּ מה נוֹ גע אדם ואין הנה ראׁש  ועד  הנה מראׁש  ל וֹ  קצוּ בין אדם ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמז וֹ נוֹ תיו
ּת דע  הרי חכמינוּ , בּ דברי אּת ה מאמין ואם נימא'. כּ מא אפיל וּ  לחברוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ וּ כן
דּ ינ בּ על בּ פני ּת ירא א כּ ן על חר וּ צ וֹ ת, הכי  ה ּת חבּ וּ ל וֹ ת לעריץ לוֹ  י וֹ עיל וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש א
הּפ ריץ, אל אבוֹ א אׁש ר  עד בּ יתי אל אסוּ ר א היּ ריד , מן בּ בוֹ אי  ואני , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה.

."לטוֹ בת ׁש ליח אהיה ה גּ ד וֹ ל וחסדּ וֹ  העליוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ברצוֹ ן

למרי  ויין לאוֹ בד שׂ כר  "ּת נוּ  הכּ ת וּ ב: את העׁש יר  בּ וֹ  ק יּ ם האלּ ה הדּ ברים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר
לׁש ל וֹ ם. לביתוֹ  ויׁש לּ חהוּ  וּ להצלחה לח יּ ים ׁש ניהם  ו יּ ׁש ּת וּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש "

דּ בּ ר אׁש ר הדּ ברים כּ ל את ל ּה  ויסּפ ר אׁש ּת וֹ  אל ויּ ב וֹ א העׁש יר מ בּ ית הּמ וֹ זג ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ צא
יב וֹ אוּ . לימים ּת קוה מלא ולבּ וֹ  העׁש יר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִעם

וּת ד בּ ר וּת בךּ  בּ על ּה , לב על  דּ בּ ר  אׁש ר  הגּ ביר בּ דברי נחוּ מים מצאה  א אׁש ּת וֹ  ַא◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ עיני  ראתה והיא וּ פחד יאוּ ׁש  מלא היה  ל בּ ּה  חרב, כּ מדקרוֹ ת בּ וֹ טים דּ ברים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאליו

ּפ רנסתם. מעל אוֹ תם וּ מנ ל הּפ ריץ  אל הוֹ ל כּ ׁש הוּ א גבוּ לם מּס יג את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָר וּ ח ּה 

לבּ ּה  על לדבּ ר  לפיּ ס ּה , וּ כׁש התחיל דּ בר, לּה  להׁש יב יכוֹ ל וא יׁש ב  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ עלּה 
ורק  ׁש הוּ א אוֹ תוֹ  והא ׁש ימה וּ ביללה בּ בכיּ ה ּפ רצה  וּ ב ּט ח וֹ ן , אמוּ נה בּ דברי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ לחזּ קּה 

להם. קרה א ׁש ר  האסוֹ ן בּ כל  אׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהוּ א

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  מאשאלות

לבד , כּ בּ וּ ׁש ין וּ בדברי  בּ מׁש לים מסּת ּפ ק היה א אחר, אי ׁש  העׁש יר  אל  בּ א היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלוּ 
ט וֹ ב. בּ כי  הכּ ל את ויסדּ ר הּפ ריץ אל יל אׁש ר  עד  מ ּמ נּ וּ  נפטר היה ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָא

חלפוּ  סוֹ ף  סוֹ ף א וׁש לוה, ׁש ל וֹ ם אין וּ בביתוֹ  ורגז ריב ימי  הּמ וֹ זג על  עברוּ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ כה
מפּת ן  על רגליו דּ רכ וּ  א עוֹ ד  דּ בריו, את ק יּ ם והעׁש יר בּ ליי ּפ ציג, א ׁש ר  היּ ריד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְימי

הּפ ריץ  בּ ית  אל סר מצאוּ בּ יתוֹ , וּ דבריו  וחכירתוֹ , הּמ וֹ זג דּ בר  על אּת וֹ  וד בּ ר  ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ לבב וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמס לּ וֹ ת

לעשׂ ר החוֹ זה את וחדּ ׁש  הּמ וֹ זג את לקרא ׁש לח הּפ ריץ , מבּ ית העׁש יר יצא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
◌ִ◌ָׁש נים.

כּ הלכה הסּפ ידוּ הוּ  קראקא העיר  בּ ני  עוֹ למוֹ , לבית והל העׁש יר  נפטר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימים,
בּ עּמ וֹ . לגּ ביר נאה כּ אׁש ר  עוֹ למים למנוּ חת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶוהביאוּ הוּ 

לוֹ : ואמר  הב "ח בּ על  רבּ וֹ  אל בּ חלוֹ ם בּ א אחת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלילה

אחרי  מעלה ׁש ל בּ ּפ ּמ ליא ּפ ני את קבּ לוּ  אי  ל לסּפ ר  ור בּ י מ וֹ רי  אלי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ"בּ אתי 
◌ִמוֹ תי .

הדּ ין, לי וֹ ם וּ מחכּ וֹ ת מרחפ וֹ ת נׁש מוֹ ת כּ ּמ ה מצאתי  הראׁש וֹ נה בּ פעם ׁש ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ בוֹ אי 
הלּ לוּ  הנׁש ּמ וֹ ת הּת חּת וֹ ן, בּ עוֹ לם עוֹ ד בּ היוֹ תי  אוֹ תן ׁש הכּ רּת י נׁש מוֹ ת ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵוּ ביניהן
בּ קראקא אׁש ר ה' לקהל  וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת ׁש האכיל וּ  קצּ בים ׁש ני ׁש ל נׁש מתן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהיוּ 

ר בּ ים. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָימים

 מ ּמ וּ בּק ׁש  עוֹ נוֹ  על והתודּ ה חיּ יו  בּ ימי ע וֹ ד ורבּ י, מ וֹ רי  ,אלי בּ א מהם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 
ּת ׁש וּ בה". ודר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת ּק וּ ן

א וה ני ׁש למה בּ תׁש וּ בה חזר  מהם  אחד  הדּ בר, נכוֹ ן  "אמת הרב , אמר ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ"כּ ן "
רׁש ע". מוֹ ת וּ מת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתחרט

"והּק וֹ ל  הּמ צמרר, סּפ וּ רוֹ  את העׁש יר המׁש י מכריז" קוֹ ל  ׁש מעּת י ּפ תאוֹ ם א"ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מעלה. ׁש ל  דּ ין בּ ית לפני יבוֹ א ּפ לוֹ ני  בּ ן ּפ לוֹ ני  לאמר העוֹ למוֹ ת בּ כל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע

ׁש ל  בּ מהוּ מה וּ מאח וֹ ריו , לפניו רצים אצים  נפׁש  עזּ י  וּ כלבים אי ׁש  נכנס ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
הנּ בלוֹ ת את מהם וגזל  גבוּ לם את הּס יג הזּ ה ׁש האי ׁש  טוֹ ענים והם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנביחה,

אדם. לבני  אוֹ תן וּ מכר עוֹ לם מימוֹ ת חלקם מנת ׁש הן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהּט רפוֹ ת

בּ חרדה: וּ מכריזה י וֹ צאת קוֹ ל וּ בת הס  הׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִוּ פתאוֹ ם

הדּ ין  היּ וֹ ם מּפ ני  ּפ חד ּת  א  אי סר וּ חה בּ ני 'ט ּפ ה את להאכיל ּפ ני העזּת  אי ? ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וּ טרפוֹ ת'. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת

וא  ֹנבו היה הּק צב אל א והׁש ליכוּ הוּ  בּ וֹ  אחזוּ  דּ בּ וּ ר  כּ די   ֹותו מאוּ מה, ענה ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ואינ נּ וּ . הּק הל  ֹמּת ו נאבד והוּ א ׁש אוֹ ל  עמקי  ִֹּת ו◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מ

אׁש ר הדּ ברים כּ ל את אליו וידבּ ר הגּ ביר  אל ויּ ב וֹ א הרב ּפ ני מאת הּמ וֹ זג ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ צא
כּ עצת הּפ ריץ  בּ פני  עליו ׁש יּ מליץ ּת חנּ תוֹ  את לפניו ה ּפ יל גּ ם הרב בּ אזני  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִדּ בּ ר

◌ַ◌ָהרב.

בּ ית בּ דבר הּמ קוֹ ם  אד וֹ ני עם לדבּ ר  ל וֹ  והבטיח היּ הוּ די  דּ ברי  כּ ל את ׁש מע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶהעׁש יר
◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין.

לד בּ ר וימהר  מיּ ד  ׁש יּ ל מאד בּ וֹ  והפציר הגּ ביר  בּ הבטחת הסּת ּפ ק א הּמ וֹ זג ַא◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ מזימוֹ תיו. העריץ יקדמנ וּ  ׁש א הּפ ריץ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִעם 

את אס דּ ר אׁש ר  עד  מסּפ ר ימים עוֹ ד לחכּ וֹ ת  עלי ל וֹ  ואמר  העׁש יר התנצּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז
הכּ ל  את אסדּ ר א ואם עוֹ בר זמנּ וֹ  כּ י בּ ליי ּפ ציג אׁש ר הגּ דוֹ ל ליּ ריד מסחרי  ֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִעניני 

הוֹ ני . רוֹ ב את אפסיד הּק ר וֹ בים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מים

א נּ א הדּ בר , כּ ן "אם  ואמר: לב כּ וֹ ת התחיל  העׁש יר דּ ברי את הּמ וֹ זג ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
בּ א בּ תחבּ וּ לוֹ תיו אני  ויב וֹ א הוּ א, חר וּ ץ  גּ בוּ לי את להיג בּ א אׁש ר  העריץ הא ? ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּפ ריץ  ּפ רנסתי".אל את ויקּפ ח ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אליו : ו יּ אמר  וּ בּט חוֹ ן אמוּ נה  בּ דברי וּ לחזּ קוֹ  בּ דברים לפיּ סוֹ  העׁש יר  התחיל ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאז
'כּ ל  ׁש אמרוּ : לברכה זכר וֹ נם  חכמינוּ  בּ דברי להאמין ועלי אּת ה יהוּ די  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ"הא
בּ מה נוֹ גע אדם ואין הנה ראׁש  ועד  הנה מראׁש  ל וֹ  קצוּ בין אדם ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמז וֹ נוֹ תיו
ּת דע  הרי חכמינוּ , בּ דברי אּת ה מאמין ואם נימא'. כּ מא אפיל וּ  לחברוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ וּ כן
דּ ינ בּ על בּ פני ּת ירא א כּ ן על חר וּ צ וֹ ת, הכי  ה ּת חבּ וּ ל וֹ ת לעריץ לוֹ  י וֹ עיל וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש א
הּפ ריץ, אל אבוֹ א אׁש ר  עד בּ יתי אל אסוּ ר א היּ ריד , מן בּ בוֹ אי  ואני , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה.

."לטוֹ בת ׁש ליח אהיה ה גּ ד וֹ ל וחסדּ וֹ  העליוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ברצוֹ ן

למרי  ויין לאוֹ בד שׂ כר  "ּת נוּ  הכּ ת וּ ב: את העׁש יר  בּ וֹ  ק יּ ם האלּ ה הדּ ברים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר
לׁש ל וֹ ם. לביתוֹ  ויׁש לּ חהוּ  וּ להצלחה לח יּ ים ׁש ניהם  ו יּ ׁש ּת וּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש "

דּ בּ ר אׁש ר הדּ ברים כּ ל את ל ּה  ויסּפ ר אׁש ּת וֹ  אל ויּ ב וֹ א העׁש יר מ בּ ית הּמ וֹ זג ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ צא
יב וֹ אוּ . לימים ּת קוה מלא ולבּ וֹ  העׁש יר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִעם

וּת ד בּ ר וּת בךּ  בּ על ּה , לב על  דּ בּ ר  אׁש ר  הגּ ביר בּ דברי נחוּ מים מצאה  א אׁש ּת וֹ  ַא◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ עיני  ראתה והיא וּ פחד יאוּ ׁש  מלא היה  ל בּ ּה  חרב, כּ מדקרוֹ ת בּ וֹ טים דּ ברים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאליו

ּפ רנסתם. מעל אוֹ תם וּ מנ ל הּפ ריץ  אל הוֹ ל כּ ׁש הוּ א גבוּ לם מּס יג את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָר וּ ח ּה 

לבּ ּה  על לדבּ ר  לפיּ ס ּה , וּ כׁש התחיל דּ בר, לּה  להׁש יב יכוֹ ל וא יׁש ב  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ עלּה 
ורק  ׁש הוּ א אוֹ תוֹ  והא ׁש ימה וּ ביללה בּ בכיּ ה ּפ רצה  וּ ב ּט ח וֹ ן , אמוּ נה בּ דברי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ לחזּ קּה 

להם. קרה א ׁש ר  האסוֹ ן בּ כל  אׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהוּ א
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לבד , כּ בּ וּ ׁש ין וּ בדברי  בּ מׁש לים מסּת ּפ ק היה א אחר, אי ׁש  העׁש יר  אל  בּ א היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלוּ 
ט וֹ ב. בּ כי  הכּ ל את ויסדּ ר הּפ ריץ אל יל אׁש ר  עד  מ ּמ נּ וּ  נפטר היה ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָא

חלפוּ  סוֹ ף  סוֹ ף א וׁש לוה, ׁש ל וֹ ם אין וּ בביתוֹ  ורגז ריב ימי  הּמ וֹ זג על  עברוּ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ כה
מפּת ן  על רגליו דּ רכ וּ  א עוֹ ד  דּ בריו, את ק יּ ם והעׁש יר בּ ליי ּפ ציג, א ׁש ר  היּ ריד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְימי

הּפ ריץ  בּ ית  אל סר מצאוּ בּ יתוֹ , וּ דבריו  וחכירתוֹ , הּמ וֹ זג דּ בר  על אּת וֹ  וד בּ ר  ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ לבב וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמס לּ וֹ ת

לעשׂ ר החוֹ זה את וחדּ ׁש  הּמ וֹ זג את לקרא ׁש לח הּפ ריץ , מבּ ית העׁש יר יצא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
◌ִ◌ָׁש נים.

כּ הלכה הסּפ ידוּ הוּ  קראקא העיר  בּ ני  עוֹ למוֹ , לבית והל העׁש יר  נפטר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימים,
בּ עּמ וֹ . לגּ ביר נאה כּ אׁש ר  עוֹ למים למנוּ חת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶוהביאוּ הוּ 

לוֹ : ואמר  הב "ח בּ על  רבּ וֹ  אל בּ חלוֹ ם בּ א אחת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלילה

אחרי  מעלה ׁש ל בּ ּפ ּמ ליא ּפ ני את קבּ לוּ  אי  ל לסּפ ר  ור בּ י מ וֹ רי  אלי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ"בּ אתי 
◌ִמוֹ תי .

הדּ ין, לי וֹ ם וּ מחכּ וֹ ת מרחפ וֹ ת נׁש מוֹ ת כּ ּמ ה מצאתי  הראׁש וֹ נה בּ פעם ׁש ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ בוֹ אי 
הלּ לוּ  הנׁש ּמ וֹ ת הּת חּת וֹ ן, בּ עוֹ לם עוֹ ד בּ היוֹ תי  אוֹ תן ׁש הכּ רּת י נׁש מוֹ ת ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵוּ ביניהן
בּ קראקא אׁש ר ה' לקהל  וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת ׁש האכיל וּ  קצּ בים ׁש ני ׁש ל נׁש מתן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהיוּ 

ר בּ ים. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָימים

 מ ּמ וּ בּק ׁש  עוֹ נוֹ  על והתודּ ה חיּ יו  בּ ימי ע וֹ ד ורבּ י, מ וֹ רי  ,אלי בּ א מהם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 
ּת ׁש וּ בה". ודר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת ּק וּ ן

א וה ני ׁש למה בּ תׁש וּ בה חזר  מהם  אחד  הדּ בר, נכוֹ ן  "אמת הרב , אמר ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ"כּ ן "
רׁש ע". מוֹ ת וּ מת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתחרט

"והּק וֹ ל  הּמ צמרר, סּפ וּ רוֹ  את העׁש יר המׁש י מכריז" קוֹ ל  ׁש מעּת י ּפ תאוֹ ם א"ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מעלה. ׁש ל  דּ ין בּ ית לפני יבוֹ א ּפ לוֹ ני  בּ ן ּפ לוֹ ני  לאמר העוֹ למוֹ ת בּ כל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע

ׁש ל  בּ מהוּ מה וּ מאח וֹ ריו , לפניו רצים אצים  נפׁש  עזּ י  וּ כלבים אי ׁש  נכנס ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
הנּ בלוֹ ת את מהם וגזל  גבוּ לם את הּס יג הזּ ה ׁש האי ׁש  טוֹ ענים והם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנביחה,

אדם. לבני  אוֹ תן וּ מכר עוֹ לם מימוֹ ת חלקם מנת ׁש הן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהּט רפוֹ ת

בּ חרדה: וּ מכריזה י וֹ צאת קוֹ ל וּ בת הס  הׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִוּ פתאוֹ ם

הדּ ין  היּ וֹ ם מּפ ני  ּפ חד ּת  א  אי סר וּ חה בּ ני 'ט ּפ ה את להאכיל ּפ ני העזּת  אי ? ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וּ טרפוֹ ת'. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת

וא  ֹנבו היה הּק צב אל א והׁש ליכוּ הוּ  בּ וֹ  אחזוּ  דּ בּ וּ ר  כּ די   ֹותו מאוּ מה, ענה ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ואינ נּ וּ . הּק הל  ֹמּת ו נאבד והוּ א ׁש אוֹ ל  עמקי  ִֹּת ו◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
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הּפ עם: עוֹ ד הכריזוּ   ּכ ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר 

מעלה'. ׁש ל דּ ין בּ ית לפני  יב וֹ א ּפ לוֹ ני בּ ן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ'ּפ לוֹ ני 

הדּ ין. בּ ית לפני  ועמד וּ רעדה בּ פחד  חברוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִנכנס 

ורגז : בכעס ׁש וֹ אל קוֹ ל  נׁש מע ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה

לבני ...' וּ טרפ וֹ ת נבלוֹ ת מ לּ האכיל  ּפ חדּת  א אי סר וּ חה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ'ט ּפ ה

אחד  מליץ מלא בּ א דּ ּק ה, דּ ממה קוֹ ל  נׁש מע וה נּ ה  האלה את גּ מרוּ  א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ ד
בּ זה. ׁש כּ תוּ ב  מה זה ׁש ּק יּ ם מעידים ועדים הב"ח ׁש ל דּ ינוֹ  מבּ ית דּ ין  ּפ סק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ בידוֹ 

האלּ ה: כּ דּ ברים בּ ּה  ויקראוּ  הּמ גלּ ה את ּפ ר שׂ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

ול בּ ר יּ וֹ ת. לּמ קוֹ ם בּ כפלים, חטא ה' לעם וּ טרפ וֹ ת נבל וֹ ת ׁש האכיל  ּפ לוֹ ני בּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ'ּפ לוֹ ני 
בּ שׂ ר בּ עד כּ ׁש ר בּ שׂ ר ׁש ל מחיר  לקח כּ י הרבּ ים את גּ זל הרי  ל בּ ריּ וֹ ת ׁש נּ וֹ גע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
ׁש נּ וֹ גע  וּ מה הרבּ ים. לצרכי  נכסיו כּ ל את להקדּ י ׁש  רק אחרת, ּת ּק נה לוֹ  ואין ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְטרפה

לוֹ '. ורפא וׁש ב לחץ וּ במים צר  בּ לחם להסּת ּפ ק עליו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם

הרבּ ים לצרכי  נכסיו כּ ל את הּק צב הקדּ י ׁש  ואיל יוֹ ם ׁש ּמ אוֹ תוֹ  מעידים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהעדים 
האקים. לפני  וּ בתחנוּ נים בּ צ וֹ מוֹ ת ימיו את וּ בּ לה כּ ל וּ בחסר  בּ ערוֹ ם נׁש אר ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א

ּת ׁש וּ בה. בּ עלי  היכל  אל והוֹ ביל וּ הוּ  האי ׁש  את  לקחוּ  האלּ ה  הדּ ברים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 

.הּמ ל אל  לב וֹ א אני נקראתי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מיּ ד

לדא דּ א  ארכּ בוֹ תי  התחילוּ  הכּ ר וֹ ז מּפ י  י וֹ צא מפר ׁש  ׁש מי את ׁש מעּת י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
זכּ אי ויצאתי עלי הי וּ  ה ' חסדי אוּ לם בּ דיני .נקׁש ן. ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עדן. בּ גן אׁש ר להיכלי  ו ׁש ירה רנּ ה בּ ק וֹ ל אוֹ תי  והוֹ ליכ וּ  ׁש לוֹ ם מלאכי בּ אוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְותכף

ל ׁש ער אין אׁש ר  בּ אּפ י  עלה ניחוֹ ח וריח ושׂ מחה בּ אוֹ רה לפני נפ ּת ח וּ  עדן גּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי
הארץ. על היוֹ תי  ימי כּ ל  טעמּת י א כּ זה טעם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ ,

ּפ וֹ סע  אחד מלא ראיתי והנּ ה עדן הגּ ן ׁש ערי סף על רגלי  כּ ּפ וֹ ת דּ רכוּ  כּ א ׁש ר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִויהי
וּ  גּ וֹ נח לקראתי  קטנּ וֹ ת  בּ דּ ר .ּפ סיעוֹ ת לשׂ טן  לי ונצּ ב  אלי נ גּ ׁש  והוּ א מתאנּ ח ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פני'. דּ רכּ י את לסגּ וֹ ר בּ א ׁש אּת ה ל עשׂ יתי  וּ מה אּת ה 'מי  לאמר: ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואׁש אלהוּ 

בּ ׁש עה הּמ וֹ זג עם ׁש ע שׂ ית חסד  מגּ מיל וּ ת ׁש נּ ברא הּמ לא הוּ א 'אני  ויאמר: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַויּ ען
טוֹ בוֹ ת'. עליו לדבּ ר  הּפ ריץ אל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הלכ ּת 

ואמר ּת י : מאד נבהל ּת י הּמ לא מּפ י יוֹ צאים האלּ ה הדּ ברים את ׁש מעּת י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר

אנכי  הא בּ דר כּ י, לי ל שׂ טן יתיצּ ב  חסדים גּ מילוּ ת ׁש ל  ׁש ּמ לא הדּ בר אפׁש ר ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ'וכי
מיּ שׂ ראל'. ׁש למה מׁש ּפ חה והצּ ל ּת י היּ ריד מן בּ ב וֹ אי ּת כף הּפ ריץ אל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמהר ּת י 
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אינ א ההוּ א, ליּ הוּ די  טוֹ בה ׁש עשׂ ית הדּ בר 'אמת ואמר : ענה הּמ לא ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוּ לם
היוּ  וּ קטט וֹ ת  מריבוֹ ת וכּמ ה היׁש וּ עה, בּ וֹ א טרם  יד על נׁש ּפ כ וּ  דּ מעוֹ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

הּפ ריץ. אל  נסע ּת  א ׁש ר  עד  והאה האיׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵבּ ין

צדק  דּ ין, הבּ ית מאת דּ וֹ רׁש ים והם נכּת בים בּ ּס פר האלּ ה הּמ עשׂ ים כּ ל כּ י ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְודע
החק'. כּ פי אוֹ ת לדוּ ן ֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

ולוּ לא כּ סּפ י, את לה צּ יל כּ די  אלּ א לב , מרע  זאת עשׂ יתי  א 'הא לוֹ : אמרּת י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאז
הוֹ ני'. ר וֹ ב  את מפסיד הייתי הזּ ה, ליּ ריד ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָנסע ּת י

ואחרי  מעלה , ׁש ל דּ ין לבית אוֹ תי  החזירוּ  הּפ עם ועוֹ ד  הוֹ עיל וּ , א  טענוֹ תי  ַא◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
להכּ נס  וא עדן הגּ ן בּ ׁש ערי לׁש בת עלי  חד ׁש , ּפ סק דּ ין  הבּ ית הוֹ ציא וּ דברים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ ין

בּ לייּפ ציג. אׁש ר ה יּ ריד מן ׁש וּ בי  עד הּמ וֹ זג המּת ין אׁש ר היּ מים כּ מסּפ ר ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ נימה

ה גּ ן  ל ׁש ערי והביאוּ ני  בּ י אחזוּ  קלּ ים מלאכים וּ ׁש ני הּפ סק את לקרא כּ לוּ  א ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ ד
◌ֶ◌ֵעדן.

וׁש נים ימים  אני  יוֹ ׁש ב כּ אלּ וּ  דּ וֹ מה היה לי  א אדע, א ׁש ם, יׁש ב ּת י ימים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
לי  היתה מּמ ׁש  הנּ פׁש  כּ לוֹ ת בּ מלּ ים, לתארוֹ  ׁש אין ההם בּ יּ מים צערי  היה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוגדוֹ ל

בּ אתי . א  ואליו מרח וֹ ק  ׁש ראיתיו מנ וּ חתי  מקוֹ ם אל ורגע רגע ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

וּ ראוּ  "ׁש מע וּ  ואמר: ועדה, קהל  בּ פני החלוֹ ם את הגּ אוֹ ן הרב סּפ ר  הני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
ועל  אוֹ תּה , להחמיץ ׁש א מצוה  בּ כל נזהרים להי וֹ ת אדם בּ ני  צריכים כּ ּמ ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַעד
ׁש חיּ י  חסדים וּ גמילוּ ת צדקה כּ גוֹ ן לחבר וֹ  אדם ׁש בּ ין בּ מצו וֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת

למצווֹ ת". מקדּ ימין הזּ ריזין מן ּת מיד  להיוֹ ת צריכים בּ הם, ּת לוּ יין אדם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

דין : לידך בית שבא מה ואכלת הכשרות על נזהרת לא ?למה 

אשר: בן הצדיקים....יואל הרבנים בהכשר  רק אכלתי 

דין : ספרי בית וקובץ כרכים ששה כשרות ספר קובץ  הספרים את ראית לא האם
חקרת לא ולא  הכל וידעת בישיבה ישעיה נפש הספר וקראת כרכים, 9 ניקור

בשר בענין בפרט הרבנים על סמכו ולא חקרו שחבירך  ?כמו

הזה קורא הקול ראית לא ?האם

מעלה של דין בבית תורה דין
חמץ, חשש בו  שהיה (מעדעצין) סם לקחת לחולה שהכריח באחד נורא ◌ַמעשה
מעלה של דין לבית  לבוא צריך  שחבירו פסקו מעלה, של דין בבית אותו וכדנו 

זה על  להעיד
מיאס בספר אחד  איש הנה זצ"ל, אשכנזי יואל  רבי הרה"ח בשם אמונה ◌ַדברי 

שצריך  הרה"ק למשמשי ואמר זי"ע, מבעלזא שלום שר הגה"ק כבוד אל  בא
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הּפ עם: עוֹ ד הכריזוּ   ּכ ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר 

מעלה'. ׁש ל דּ ין בּ ית לפני  יב וֹ א ּפ לוֹ ני בּ ן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ'ּפ לוֹ ני 

הדּ ין. בּ ית לפני  ועמד וּ רעדה בּ פחד  חברוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִנכנס 

ורגז : בכעס ׁש וֹ אל קוֹ ל  נׁש מע ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה

לבני ...' וּ טרפ וֹ ת נבלוֹ ת מ לּ האכיל  ּפ חדּת  א אי סר וּ חה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ'ט ּפ ה

אחד  מליץ מלא בּ א דּ ּק ה, דּ ממה קוֹ ל  נׁש מע וה נּ ה  האלה את גּ מרוּ  א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ ד
בּ זה. ׁש כּ תוּ ב  מה זה ׁש ּק יּ ם מעידים ועדים הב"ח ׁש ל דּ ינוֹ  מבּ ית דּ ין  ּפ סק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ בידוֹ 

האלּ ה: כּ דּ ברים בּ ּה  ויקראוּ  הּמ גלּ ה את ּפ ר שׂ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

ול בּ ר יּ וֹ ת. לּמ קוֹ ם בּ כפלים, חטא ה' לעם וּ טרפ וֹ ת נבל וֹ ת ׁש האכיל  ּפ לוֹ ני בּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ'ּפ לוֹ ני 
בּ שׂ ר בּ עד כּ ׁש ר בּ שׂ ר ׁש ל מחיר  לקח כּ י הרבּ ים את גּ זל הרי  ל בּ ריּ וֹ ת ׁש נּ וֹ גע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
ׁש נּ וֹ גע  וּ מה הרבּ ים. לצרכי  נכסיו כּ ל את להקדּ י ׁש  רק אחרת, ּת ּק נה לוֹ  ואין ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְטרפה

לוֹ '. ורפא וׁש ב לחץ וּ במים צר  בּ לחם להסּת ּפ ק עליו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם

הרבּ ים לצרכי  נכסיו כּ ל את הּק צב הקדּ י ׁש  ואיל יוֹ ם ׁש ּמ אוֹ תוֹ  מעידים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהעדים 
האקים. לפני  וּ בתחנוּ נים בּ צ וֹ מוֹ ת ימיו את וּ בּ לה כּ ל וּ בחסר  בּ ערוֹ ם נׁש אר ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א

ּת ׁש וּ בה. בּ עלי  היכל  אל והוֹ ביל וּ הוּ  האי ׁש  את  לקחוּ  האלּ ה  הדּ ברים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 

.הּמ ל אל  לב וֹ א אני נקראתי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מיּ ד

לדא דּ א  ארכּ בוֹ תי  התחילוּ  הכּ ר וֹ ז מּפ י  י וֹ צא מפר ׁש  ׁש מי את ׁש מעּת י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
זכּ אי ויצאתי עלי הי וּ  ה ' חסדי אוּ לם בּ דיני .נקׁש ן. ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עדן. בּ גן אׁש ר להיכלי  ו ׁש ירה רנּ ה בּ ק וֹ ל אוֹ תי  והוֹ ליכ וּ  ׁש לוֹ ם מלאכי בּ אוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְותכף

ל ׁש ער אין אׁש ר  בּ אּפ י  עלה ניחוֹ ח וריח ושׂ מחה בּ אוֹ רה לפני נפ ּת ח וּ  עדן גּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי
הארץ. על היוֹ תי  ימי כּ ל  טעמּת י א כּ זה טעם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ ,

ּפ וֹ סע  אחד מלא ראיתי והנּ ה עדן הגּ ן ׁש ערי סף על רגלי  כּ ּפ וֹ ת דּ רכוּ  כּ א ׁש ר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִויהי
וּ  גּ וֹ נח לקראתי  קטנּ וֹ ת  בּ דּ ר .ּפ סיעוֹ ת לשׂ טן  לי ונצּ ב  אלי נ גּ ׁש  והוּ א מתאנּ ח ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פני'. דּ רכּ י את לסגּ וֹ ר בּ א ׁש אּת ה ל עשׂ יתי  וּ מה אּת ה 'מי  לאמר: ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואׁש אלהוּ 

בּ ׁש עה הּמ וֹ זג עם ׁש ע שׂ ית חסד  מגּ מיל וּ ת ׁש נּ ברא הּמ לא הוּ א 'אני  ויאמר: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַויּ ען
טוֹ בוֹ ת'. עליו לדבּ ר  הּפ ריץ אל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הלכ ּת 

ואמר ּת י : מאד נבהל ּת י הּמ לא מּפ י יוֹ צאים האלּ ה הדּ ברים את ׁש מעּת י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר

אנכי  הא בּ דר כּ י, לי ל שׂ טן יתיצּ ב  חסדים גּ מילוּ ת ׁש ל  ׁש ּמ לא הדּ בר אפׁש ר ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ'וכי
מיּ שׂ ראל'. ׁש למה מׁש ּפ חה והצּ ל ּת י היּ ריד מן בּ ב וֹ אי ּת כף הּפ ריץ אל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמהר ּת י 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  מגשאלות

אינ א ההוּ א, ליּ הוּ די  טוֹ בה ׁש עשׂ ית הדּ בר 'אמת ואמר : ענה הּמ לא ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוּ לם
היוּ  וּ קטט וֹ ת  מריבוֹ ת וכּמ ה היׁש וּ עה, בּ וֹ א טרם  יד על נׁש ּפ כ וּ  דּ מעוֹ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

הּפ ריץ. אל  נסע ּת  א ׁש ר  עד  והאה האיׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵבּ ין

צדק  דּ ין, הבּ ית מאת דּ וֹ רׁש ים והם נכּת בים בּ ּס פר האלּ ה הּמ עשׂ ים כּ ל כּ י ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְודע
החק'. כּ פי אוֹ ת לדוּ ן ֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

ולוּ לא כּ סּפ י, את לה צּ יל כּ די  אלּ א לב , מרע  זאת עשׂ יתי  א 'הא לוֹ : אמרּת י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאז
הוֹ ני'. ר וֹ ב  את מפסיד הייתי הזּ ה, ליּ ריד ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָנסע ּת י

ואחרי  מעלה , ׁש ל דּ ין לבית אוֹ תי  החזירוּ  הּפ עם ועוֹ ד  הוֹ עיל וּ , א  טענוֹ תי  ַא◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
להכּ נס  וא עדן הגּ ן בּ ׁש ערי לׁש בת עלי  חד ׁש , ּפ סק דּ ין  הבּ ית הוֹ ציא וּ דברים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ ין

בּ לייּפ ציג. אׁש ר ה יּ ריד מן ׁש וּ בי  עד הּמ וֹ זג המּת ין אׁש ר היּ מים כּ מסּפ ר ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ נימה

ה גּ ן  ל ׁש ערי והביאוּ ני  בּ י אחזוּ  קלּ ים מלאכים וּ ׁש ני הּפ סק את לקרא כּ לוּ  א ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ ד
◌ֶ◌ֵעדן.

וׁש נים ימים  אני  יוֹ ׁש ב כּ אלּ וּ  דּ וֹ מה היה לי  א אדע, א ׁש ם, יׁש ב ּת י ימים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
לי  היתה מּמ ׁש  הנּ פׁש  כּ לוֹ ת בּ מלּ ים, לתארוֹ  ׁש אין ההם בּ יּ מים צערי  היה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוגדוֹ ל

בּ אתי . א  ואליו מרח וֹ ק  ׁש ראיתיו מנ וּ חתי  מקוֹ ם אל ורגע רגע ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

וּ ראוּ  "ׁש מע וּ  ואמר: ועדה, קהל  בּ פני החלוֹ ם את הגּ אוֹ ן הרב סּפ ר  הני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
ועל  אוֹ תּה , להחמיץ ׁש א מצוה  בּ כל נזהרים להי וֹ ת אדם בּ ני  צריכים כּ ּמ ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַעד
ׁש חיּ י  חסדים וּ גמילוּ ת צדקה כּ גוֹ ן לחבר וֹ  אדם ׁש בּ ין בּ מצו וֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת

למצווֹ ת". מקדּ ימין הזּ ריזין מן ּת מיד  להיוֹ ת צריכים בּ הם, ּת לוּ יין אדם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

דין : לידך בית שבא מה ואכלת הכשרות על נזהרת לא ?למה 

אשר: בן הצדיקים....יואל הרבנים בהכשר  רק אכלתי 

דין : ספרי בית וקובץ כרכים ששה כשרות ספר קובץ  הספרים את ראית לא האם
חקרת לא ולא  הכל וידעת בישיבה ישעיה נפש הספר וקראת כרכים, 9 ניקור

בשר בענין בפרט הרבנים על סמכו ולא חקרו שחבירך  ?כמו

הזה קורא הקול ראית לא ?האם

מעלה של דין בבית תורה דין
חמץ, חשש בו  שהיה (מעדעצין) סם לקחת לחולה שהכריח באחד נורא ◌ַמעשה
מעלה של דין לבית  לבוא צריך  שחבירו פסקו מעלה, של דין בבית אותו וכדנו 

זה על  להעיד
מיאס בספר אחד  איש הנה זצ"ל, אשכנזי יואל  רבי הרה"ח בשם אמונה ◌ַדברי 

שצריך  הרה"ק למשמשי ואמר זי"ע, מבעלזא שלום שר הגה"ק כבוד אל  בא



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מד 

זי "ע : הרה"ק לו אמר פנימה, לקודש כשנכנס מאוד. נחוץ בדבר פנימה  ליכנס
מחמת  הרפואה ליקח ירא  שחברי מעיד  אני ואמר: פיו פתח ותעיד. פיך פתח
הרפואה. ליקח הכרחתיו  נפש פיקוח שהי ' מכיון אלא חמץ, חשש בה שהי'

לשלום. לילך תוכל ז "ל : הרב  לו אמר
וידידו כשיצא חברו שאברך וסיפר המעשה, היה מה אותו שאלו ז"ל, מהרב

שהי ' כיון אלא רפואה, סם ליקח והוצרך חולה, רצההיה לא  חמץ, חשש בו
של  דין בית לפני  נשמתו ועלתה וכשמת אותו. ליקח הכרחתיו ואני לקחתו,
שהוא השיב  חמץ, חשש בה  שהיה  הרפואה שלקח מה על  אותו לדון רצו מעלה
להעיד  האמת לעולם יבוא שחבירו שם אמרו הכריחו. חבירו רק ליקח רצה לא
וביקש  אליו בחלומו בלילה ובא  הכרחתו, מחמת רק ברצונך שלא הסם שלקחת
עלי . להעיד שתבוא מינך  במטותא  לכך אנחנו, אחים ואנשים היות  ממנו 
ידברון". שוא "חלומות באמרו מדעתו והסיחו חלום, והנה וירא ובבוקר
ר' אל והלך לילות. כמה הי' וכך כדאתמול , בא הפעם  עוד והנה השני ובלילה
ובא וחוזר  בא  הוא לילות כמה שכבר  וסיפר ראם, קרני בעל ז"ל טויבש משה
והשיב  נכונה. עצה לי  תנה כן על העליון, בעולם להעיד  שאבוא  בפיו וטענתו
אחר הולך התובע תורה דין  פי  שעל לו תאמר הפעם עוד יבוא שבאם לו,
כשבא הוה. וכך עליו. יעיד  ובכאן  ראם, קרני  בעל  אל הוא יבוא לכן הנתבע,
היות ואמר בחזרה  הפעם עוד הנפטר לו בא שצוהו, כמו לו אמר אליו
אצלו  לילך תוכל לכן מעלה , של דינא מבי  חד הוא זי "ע  מבעלזא  שאדמו"ר 

ועכ "י . זי"ע מבעלזא, הרב אל לכאן בא ולכן תעיד. ושם

הגלגולים  שער 
הזה בעולם שוב  להתגלגל צריך שהיה  באחד נורא מעשה 

מחייו הראשונות שנתיים  מנכרית שינק  עבור

פע נורא: מעשה סיפר זצ "ל מקאסוב  חיי רבי  הקדוש שהרב ,בספרי מובא 
עלינו לא שהיא היות לפניו ובכתה  זי"ע טוב   ש הבעל לפני  אחת אשה  באה אחת
שבזו זי "ע טוב   ש הבעל לה  והבטיח זכר. ב שתלד אותה  שיבר , בני חשוכת
למראה נחמד ילד זכר, ב ילדה  חדשי לתשעה הי'  וכ זכר. בב תפקד השנה
אותו,  שיבר זי "ע הבעש"ט אל אתו נסעה   שנתי לסו דוגמתו.  שאי תואר וטוב 
נסעה כ ואחר ונשקו  וחיבקו  בידיו הילד את לקח טוב  ש להבעל  וכשבאה
 מאי ובכתה מרה צעקה  האשה  עלינו. לא הילד נפטר לבית וכשבאתה  לביתה 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  מהשאלות

לה  ויע הילד. פטירת על וזעקה  טוב ש להבעל ונסעה הילד, פטירת על  הפוגות
שלא במל מעשה  הי':  כ והמעשה  הילד, פטירת על תצטערי אל טוב :  ש הבעל 
ל לעזור  יכולי היהודי רק  לו ויאמרו זה.  בעני יועציו   ע ויתיע , בני לו היו
לא וא ,ב לו שיהיה  לה ' שיתפללו  ליהודי צו  וית ישועה. עבור לפעול בזה
אנשי מארצו  אות ויגרש במדינתו ימצאו ובל יראו בל  זו, בשנה  ב לו יולד
במר  ויצעקו ויבכו הכנסת בבית גדולה  בחרדה  היהודי כל  ויתאספו ,וט נשי

נפש.

הקב"ה לפני  השטתחה  ישראל, בני  צעקת ששמעה  בשמי גדולה נשמה  והנה
הנשמה בקשת הגזירה.  מ  היהודי את הציל למע  להמל ב להיות רוצה  שהיא 
לחנכו התחילו הילד בהגמל נפלא. זכר בב המלכה  נפקדה  שנה  ובאותה  נתקבלה 
ויקרא חכמות. מיני ובכל בלימוד הילד ויגדל .וחרי נפלא  מוחו  הי' כי , בלימודי
הכומר   ויע . בלימודי ולחנכו הילד את לקחת ויורהו מהכומרי אחד כומר  המל
עולה הוא  יו שבכל מכיו התנה: תנאי אבל ,כמוב  המל להוראת מסכי שהוא
את  הכומר ויקח דבריו , על  המל  ויסכי אליו. הילד יכנס  לא אז הנה , לשמי
הכומר  שהי ' בעת הילד אליו נכנס  אחת  פע חכמות. מיני  כל וילמדהו הילד
 ויע זאת? מה הילד: וישאל ומתפלל. ותפילי טלית לבוש הוא  והנה  וירא מתבודד,

האמת. את ל אגלה  סודי שגילית מכוי ויאמר: הכומר

ומתפלל, גמרא  אני לומד .כ עלי עברו שנותי ורוב  אני יהודי  כי  ל דע
לשו זה דבר  חלילה תגלה  שלא נפשי  על אבקש רק מדבש. מתוק הוא והלימוד
הכומר  ויבטיח למיתה. אותי  ידונו בטח  למל יודע  ושלו חס  בא כי אשה , ילוד
מאוד ושמח . היהודי של  קודש וספרי גמרא  יו בכל אתו שילמוד המל לב
עצה ממנו  ויבקש להתגייר, רוצה  שהוא להכומר  ואמר  אלה   ללימודי הילד לב 
רוצה שהוא  היות מאביו, שיבקש הכומר לו  ויאמר לפועל. הדבר להביא אי
ע להתוודע המדינה  מקומות לכל לנסוע רשות לו ית לכ המדינה, דרכי  ללמוד
למדינה  המל  ב ויברח זה . על רשות לו נת המל ואביו , והמושלי  השרי
כאשר  .מהצדיקי אחד ונעשה  ונתגייר  הרב  אל  הל וש . היהודי אל ובא אחרת
כי  חטא, נדנוד  שו בו  מצאו לא  מעלה , של די הבית לפני ובא   המל  ב פטר 

לג אותו  ודנו קדושה , נשמתו  עד .היתה

ויאמרויבא  אחד מנכריתמקטרג שינק  במה עליו  אחת חובה ללמד  לו שיש 
ויצא  .תיקו דורש  זה  ג אבל מאונס, זה שהי'  וא מחייו . הראשונות  שנתי
ולינק ישראל בת אצל ולהולד הזה   בעול שוב להתגלגל שצרי הדי פסק 

הפג יתק ובזה שני שתי מהממנה  ועכשיו להאשה : הבעש"ט  וסיי הנ"ל.
דבר   בחלק שנפל  לשמוח צריכה  את זו, וקדושה  גדולה נשמה שילדת  ל איכפת

כזה. ע"ד )גדול ד ישעיה (נפש



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מד 

זי "ע : הרה"ק לו אמר פנימה, לקודש כשנכנס מאוד. נחוץ בדבר פנימה  ליכנס
מחמת  הרפואה ליקח ירא  שחברי מעיד  אני ואמר: פיו פתח ותעיד. פיך פתח
הרפואה. ליקח הכרחתיו  נפש פיקוח שהי ' מכיון אלא חמץ, חשש בה שהי'

לשלום. לילך תוכל ז "ל : הרב  לו אמר
וידידו כשיצא חברו שאברך וסיפר המעשה, היה מה אותו שאלו ז"ל, מהרב

שהי ' כיון אלא רפואה, סם ליקח והוצרך חולה, רצההיה לא  חמץ, חשש בו
של  דין בית לפני  נשמתו ועלתה וכשמת אותו. ליקח הכרחתיו ואני לקחתו,
שהוא השיב  חמץ, חשש בה  שהיה  הרפואה שלקח מה על  אותו לדון רצו מעלה
להעיד  האמת לעולם יבוא שחבירו שם אמרו הכריחו. חבירו רק ליקח רצה לא
וביקש  אליו בחלומו בלילה ובא  הכרחתו, מחמת רק ברצונך שלא הסם שלקחת
עלי . להעיד שתבוא מינך  במטותא  לכך אנחנו, אחים ואנשים היות  ממנו 
ידברון". שוא "חלומות באמרו מדעתו והסיחו חלום, והנה וירא ובבוקר
ר' אל והלך לילות. כמה הי' וכך כדאתמול , בא הפעם  עוד והנה השני ובלילה
ובא וחוזר  בא  הוא לילות כמה שכבר  וסיפר ראם, קרני בעל ז"ל טויבש משה
והשיב  נכונה. עצה לי  תנה כן על העליון, בעולם להעיד  שאבוא  בפיו וטענתו
אחר הולך התובע תורה דין  פי  שעל לו תאמר הפעם עוד יבוא שבאם לו,
כשבא הוה. וכך עליו. יעיד  ובכאן  ראם, קרני  בעל  אל הוא יבוא לכן הנתבע,
היות ואמר בחזרה  הפעם עוד הנפטר לו בא שצוהו, כמו לו אמר אליו
אצלו  לילך תוכל לכן מעלה , של דינא מבי  חד הוא זי "ע  מבעלזא  שאדמו"ר 

ועכ "י . זי"ע מבעלזא, הרב אל לכאן בא ולכן תעיד. ושם

הגלגולים  שער 
הזה בעולם שוב  להתגלגל צריך שהיה  באחד נורא מעשה 

מחייו הראשונות שנתיים  מנכרית שינק  עבור

פע נורא: מעשה סיפר זצ "ל מקאסוב  חיי רבי  הקדוש שהרב ,בספרי מובא 
עלינו לא שהיא היות לפניו ובכתה  זי"ע טוב   ש הבעל לפני  אחת אשה  באה אחת
שבזו זי "ע טוב   ש הבעל לה  והבטיח זכר. ב שתלד אותה  שיבר , בני חשוכת
למראה נחמד ילד זכר, ב ילדה  חדשי לתשעה הי'  וכ זכר. בב תפקד השנה
אותו,  שיבר זי "ע הבעש"ט אל אתו נסעה   שנתי לסו דוגמתו.  שאי תואר וטוב 
נסעה כ ואחר ונשקו  וחיבקו  בידיו הילד את לקח טוב  ש להבעל  וכשבאה
 מאי ובכתה מרה צעקה  האשה  עלינו. לא הילד נפטר לבית וכשבאתה  לביתה 

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  מהשאלות

לה  ויע הילד. פטירת על וזעקה  טוב ש להבעל ונסעה הילד, פטירת על  הפוגות
שלא במל מעשה  הי':  כ והמעשה  הילד, פטירת על תצטערי אל טוב :  ש הבעל 
ל לעזור  יכולי היהודי רק  לו ויאמרו זה.  בעני יועציו   ע ויתיע , בני לו היו
לא וא ,ב לו שיהיה  לה ' שיתפללו  ליהודי צו  וית ישועה. עבור לפעול בזה
אנשי מארצו  אות ויגרש במדינתו ימצאו ובל יראו בל  זו, בשנה  ב לו יולד
במר  ויצעקו ויבכו הכנסת בבית גדולה  בחרדה  היהודי כל  ויתאספו ,וט נשי

נפש.

הקב"ה לפני  השטתחה  ישראל, בני  צעקת ששמעה  בשמי גדולה נשמה  והנה
הנשמה בקשת הגזירה.  מ  היהודי את הציל למע  להמל ב להיות רוצה  שהיא 
לחנכו התחילו הילד בהגמל נפלא. זכר בב המלכה  נפקדה  שנה  ובאותה  נתקבלה 
ויקרא חכמות. מיני ובכל בלימוד הילד ויגדל .וחרי נפלא  מוחו  הי' כי , בלימודי
הכומר   ויע . בלימודי ולחנכו הילד את לקחת ויורהו מהכומרי אחד כומר  המל
עולה הוא  יו שבכל מכיו התנה: תנאי אבל ,כמוב  המל להוראת מסכי שהוא
את  הכומר ויקח דבריו , על  המל  ויסכי אליו. הילד יכנס  לא אז הנה , לשמי
הכומר  שהי ' בעת הילד אליו נכנס  אחת  פע חכמות. מיני  כל וילמדהו הילד
 ויע זאת? מה הילד: וישאל ומתפלל. ותפילי טלית לבוש הוא  והנה  וירא מתבודד,

האמת. את ל אגלה  סודי שגילית מכוי ויאמר: הכומר

ומתפלל, גמרא  אני לומד .כ עלי עברו שנותי ורוב  אני יהודי  כי  ל דע
לשו זה דבר  חלילה תגלה  שלא נפשי  על אבקש רק מדבש. מתוק הוא והלימוד
הכומר  ויבטיח למיתה. אותי  ידונו בטח  למל יודע  ושלו חס  בא כי אשה , ילוד
מאוד ושמח . היהודי של  קודש וספרי גמרא  יו בכל אתו שילמוד המל לב
עצה ממנו  ויבקש להתגייר, רוצה  שהוא להכומר  ואמר  אלה   ללימודי הילד לב 
רוצה שהוא  היות מאביו, שיבקש הכומר לו  ויאמר לפועל. הדבר להביא אי
ע להתוודע המדינה  מקומות לכל לנסוע רשות לו ית לכ המדינה, דרכי  ללמוד
למדינה  המל  ב ויברח זה . על רשות לו נת המל ואביו , והמושלי  השרי
כאשר  .מהצדיקי אחד ונעשה  ונתגייר  הרב  אל  הל וש . היהודי אל ובא אחרת
כי  חטא, נדנוד  שו בו  מצאו לא  מעלה , של די הבית לפני ובא   המל  ב פטר 

לג אותו  ודנו קדושה , נשמתו  עד .היתה

ויאמרויבא  אחד מנכריתמקטרג שינק  במה עליו  אחת חובה ללמד  לו שיש 
ויצא  .תיקו דורש  זה  ג אבל מאונס, זה שהי'  וא מחייו . הראשונות  שנתי
ולינק ישראל בת אצל ולהולד הזה   בעול שוב להתגלגל שצרי הדי פסק 

הפג יתק ובזה שני שתי מהממנה  ועכשיו להאשה : הבעש"ט  וסיי הנ"ל.
דבר   בחלק שנפל  לשמוח צריכה  את זו, וקדושה  גדולה נשמה שילדת  ל איכפת

כזה. ע"ד )גדול ד ישעיה (נפש



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מו

חמ אכילת דעונש מכא  בפסח  חמ שאכלו מעוני  יהודה  גלתה
גלות  הוא בפסח

אדוני ע מסחר קשרי לו שהיו  אחד באיש  שהיה  עובדא  פי  על  בזה ואמרתי
לו ואירע מסחר, בעניני אחד  אדו אצל היה פסח המועד ובחול אחוזות, בעלי
שתה , היו שפסח ששכח והיהודי, שכר, בכוס כיבדו האדו דאותו רח"ל רע מקרה 

השכר .

בעל  לבוב , אב "ד זצ "ל נתנזו שאול יוס ר ' הגאו אל בא  כשנזכר  כ אחר
שלחו ומשיב  שואל בעל הגאו זה. על תשובה לקבל ומשיב , שואל ספר  מחבר 
אצלו יבא  מבעלזא  שבשובו עליו וציוה  מבעלזא, זצ "ל יהושע מוה"ר  להרה "ק 
מה מבעלזא  למהר"י האיש סיפר  כאשר ויהי מבעלזא. הרה"ק תשובת  ע
מביתו שיסע מבעלזא הרה"ק לו הורה  מעשהו , על תשובה וביקש לו , שאירע

 הקודש.לאר

אמר כששמע מבעלזא , מהר"י הקדוש הרב  תשובת את ומשיב  שואל בעל הגאו
הרב ואמר  הקודש.  לאר לנסוע עליו שציוה זה עני מקור  לדעת רוצה שהיה 

איכה: ממדרש הוא  זה  לדבר שהמקור מבעלזא  שאכלו הקדוש מעוני יהודה גלתה
גלות הוא בפסח  חמ אכילת דעונש מבואר בפסח.  כבר חמ צרי אד  וא .
הקודש. לאר שיסע כבר  מוטב  אחר , למקו מביתו  לגלות

הסוד, לנו  מגלי ומשיב שואל בעל והגאו מבעלז הקדוש הרב 
לנדד  צרי , גרשיי  הטע בו דכתיב חמ באיסור שנכשל דמי 

בגלות מביתו

זצ "ל: שאול  יוס רבי  הרב מורינו הגאו אמר  כ לצדיקיאחר  שיש  אי ראו 
ונכרתה תיבת  שעל  דהטע בתורה, ומאירות פקוחות  י"ט)עיני י "ב , האמור (שמות 

גרשיי הוא   חמ אוכל ונכרתה ,גבי  נמי בהו  דכתיב  מקומות בשאר   כ  שאי מה  ,
, גרשיי  הטע גלות ,אי הוא בפסח  חמ עו של דהתיקו ע"כ.לרמז

הקודש  באר שלומינו מאנשי  אנשי שהרבה הללו   בזמני אנו ורואי
כס לקב  לחדשי או שבועות  למש  למרחקי לנדד צריכי הגולה , ובתפוצות
למצוא כדי   למרחקי לנדד  צרי אחד מדוע מיבעיא  וטעמא שונות, מטרות עבור
ג פרנסת  לה להזמי ויכול לכל, ומפרנס ז הוא ברו הקדוש והלא לחמו , את
ומשיב שואל בעל והגאו מבעלז הקדוש  שהרב  אחר  א .מושבותיה במקומות
לנדד  שצרי ,גרשיי טע בו כתיב  חמ באיסור שנכשל דמי הזה , הסוד לנו גילו 
חמ איסור של בחשש  הרבי בעונותינו נכשלו  אלו  דאנשי אפשר בגלות, מביתו 
.במרחקי  לחמ  טר ולמצוא  מבית לגלות  צריכי כ על שאכלו, במצות  א

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  מזשאלות

כל   שהולכי הטע עיקר  שכל השכל מוסר  מזה  ללמוד אלו אנשי וצריכי
ילמדו ומה רח"ל,  חמ באיסור שנכשלו  משו אולי הוא  בגלות הרבה  כ
שידעו עתה, עד למרחקי לנדוד  צריכי היו לא  לה' שתודה ,אחרי  אנשי
ביותר  מהודר באופ שיהיו המצות, שמירת בעני מאוד ליזהר כ  ג ולהבא  מכא
ישראל  דבני מאליו  מוב והנה  כלל. חמ איסור של ופקפוק חשש שו בלא

שהיו זה על מעידה  הק' התורה  אשר  ,ממצרי  ביציאת מצות עוגותשאכלו
, חמ לא  כי  אפילומצות   בה יהא  שלא השמי מ  שמורי האלו המצות היו

וחשש ח "ו.שלנדנוד  חמ

חינו לבית  שיל והציעו שוטה שהיה  יתו  שני שבע  ב אחד בנער מעשה 
.שבש נכרי ילדי  כשאר  וטריפות נבילות לאכול  צרי וש  לילדי

שבע ב אחד בנער  לברכה  צדיק זכרונו סופר   החת בימי  נוראה עובדא היה 
ואי  מדבר אליו, שמדברי מה  מבי אינו מאד,  יתו  מדבר .שני מה  בעצמו  יודע נו

קלישתיה ודעתיה  שוטה שהוא  ומגידי מעידי וקריצותיו רמיזותיו מעשיו, כל
שיל היחידית העצה הציעו  המומחי הרופאי של עמוקה  התייעצות ואחר מאד.
למעלת  להגיע פני כל על  ש יתעלה  ספק  שו ובלי כאלה,  לילדי  חינו לבית
כי  עקא  דא  אבל  לו, טר  לטרו במשפט דבריו ולכלכל ולית לישא  אנושי בעל
וטריפות  נבילות לאכול  וצרי כשרות מאכלות לו להביא  ינת בל אופ  בשו

.שבש נכרי ילדי  כשאר 

להמציא תורתו בכח זצ"ל  סופר "מהר רשכבה "ג מר ידו  והני
לישנא: כהאי דבריו  וסיי הלזה להנעלב  העידו היתר  מקו ומכל

בנערות אסורות  מאכלות ידי  שעל לברכה זכרונ קדמונינו
שיהיה מוטב אומר אני עדיי רע, טבע  לו  ומוליד הלב  מטמט

וכו'. ימיו כל ישעיה )שוטה נפש פ"ג ,  סימ חיי אורח  סופר חת ותשובות (שאלות

עסק  שחברך כמו  הרבים  בזיכוי עסקת לא  למה  דין : הקולבית  ראית הלא ?
?הזה קורא

 ברו הקדוש לו מחשיב  נפשו לו  ומחזיר   המסכ על   שמרח מי  כל
אותו ברא  כאילו הוא

ויקהל פרשת הקדוש הנ"ל )ובזוהר  הפסוק על  שמ "ג מאן (דף חזי תא  לשונו: וזה
נפשי ' לי' ואתיב למסכנא לנפשי ',דחייס ברא הוא כאילו  עלי' סליק וע "ד קב "ה

דכ ' לו ברא הוא כאילו קוב"ה עלי' סליק עלמא בני לכל חייס דהוה אברהם
וגו. הנפש ואת 



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מו

חמ אכילת דעונש מכא  בפסח  חמ שאכלו מעוני  יהודה  גלתה
גלות  הוא בפסח

אדוני ע מסחר קשרי לו שהיו  אחד באיש  שהיה  עובדא  פי  על  בזה ואמרתי
לו ואירע מסחר, בעניני אחד  אדו אצל היה פסח המועד ובחול אחוזות, בעלי
שתה , היו שפסח ששכח והיהודי, שכר, בכוס כיבדו האדו דאותו רח"ל רע מקרה 

השכר .

בעל  לבוב , אב "ד זצ "ל נתנזו שאול יוס ר ' הגאו אל בא  כשנזכר  כ אחר
שלחו ומשיב  שואל בעל הגאו זה. על תשובה לקבל ומשיב , שואל ספר  מחבר 
אצלו יבא  מבעלזא  שבשובו עליו וציוה  מבעלזא, זצ "ל יהושע מוה"ר  להרה "ק 
מה מבעלזא  למהר"י האיש סיפר  כאשר ויהי מבעלזא. הרה"ק תשובת  ע
מביתו שיסע מבעלזא הרה"ק לו הורה  מעשהו , על תשובה וביקש לו , שאירע

 הקודש.לאר

אמר כששמע מבעלזא , מהר"י הקדוש הרב  תשובת את ומשיב  שואל בעל הגאו
הרב ואמר  הקודש.  לאר לנסוע עליו שציוה זה עני מקור  לדעת רוצה שהיה 

איכה: ממדרש הוא  זה  לדבר שהמקור מבעלזא  שאכלו הקדוש מעוני יהודה גלתה
גלות הוא בפסח  חמ אכילת דעונש מבואר בפסח.  כבר חמ צרי אד  וא .
הקודש. לאר שיסע כבר  מוטב  אחר , למקו מביתו  לגלות

הסוד, לנו  מגלי ומשיב שואל בעל והגאו מבעלז הקדוש הרב 
לנדד  צרי , גרשיי  הטע בו דכתיב חמ באיסור שנכשל דמי 

בגלות מביתו

זצ "ל: שאול  יוס רבי  הרב מורינו הגאו אמר  כ לצדיקיאחר  שיש  אי ראו 
ונכרתה תיבת  שעל  דהטע בתורה, ומאירות פקוחות  י"ט)עיני י "ב , האמור (שמות 

גרשיי הוא   חמ אוכל ונכרתה ,גבי  נמי בהו  דכתיב  מקומות בשאר   כ  שאי מה  ,
, גרשיי  הטע גלות ,אי הוא בפסח  חמ עו של דהתיקו ע"כ.לרמז

הקודש  באר שלומינו מאנשי  אנשי שהרבה הללו   בזמני אנו ורואי
כס לקב  לחדשי או שבועות  למש  למרחקי לנדד צריכי הגולה , ובתפוצות
למצוא כדי   למרחקי לנדד  צרי אחד מדוע מיבעיא  וטעמא שונות, מטרות עבור
ג פרנסת  לה להזמי ויכול לכל, ומפרנס ז הוא ברו הקדוש והלא לחמו , את
ומשיב שואל בעל והגאו מבעלז הקדוש  שהרב  אחר  א .מושבותיה במקומות
לנדד  שצרי ,גרשיי טע בו כתיב  חמ באיסור שנכשל דמי הזה , הסוד לנו גילו 
חמ איסור של בחשש  הרבי בעונותינו נכשלו  אלו  דאנשי אפשר בגלות, מביתו 
.במרחקי  לחמ  טר ולמצוא  מבית לגלות  צריכי כ על שאכלו, במצות  א

ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  מזשאלות

כל   שהולכי הטע עיקר  שכל השכל מוסר  מזה  ללמוד אלו אנשי וצריכי
ילמדו ומה רח"ל,  חמ באיסור שנכשלו  משו אולי הוא  בגלות הרבה  כ
שידעו עתה, עד למרחקי לנדוד  צריכי היו לא  לה' שתודה ,אחרי  אנשי
ביותר  מהודר באופ שיהיו המצות, שמירת בעני מאוד ליזהר כ  ג ולהבא  מכא
ישראל  דבני מאליו  מוב והנה  כלל. חמ איסור של ופקפוק חשש שו בלא

שהיו זה על מעידה  הק' התורה  אשר  ,ממצרי  ביציאת מצות עוגותשאכלו
, חמ לא  כי  אפילומצות   בה יהא  שלא השמי מ  שמורי האלו המצות היו

וחשש ח "ו.שלנדנוד  חמ

חינו לבית  שיל והציעו שוטה שהיה  יתו  שני שבע  ב אחד בנער מעשה 
.שבש נכרי ילדי  כשאר  וטריפות נבילות לאכול  צרי וש  לילדי

שבע ב אחד בנער  לברכה  צדיק זכרונו סופר   החת בימי  נוראה עובדא היה 
ואי  מדבר אליו, שמדברי מה  מבי אינו מאד,  יתו  מדבר .שני מה  בעצמו  יודע נו

קלישתיה ודעתיה  שוטה שהוא  ומגידי מעידי וקריצותיו רמיזותיו מעשיו, כל
שיל היחידית העצה הציעו  המומחי הרופאי של עמוקה  התייעצות ואחר מאד.
למעלת  להגיע פני כל על  ש יתעלה  ספק  שו ובלי כאלה,  לילדי  חינו לבית
כי  עקא  דא  אבל  לו, טר  לטרו במשפט דבריו ולכלכל ולית לישא  אנושי בעל
וטריפות  נבילות לאכול  וצרי כשרות מאכלות לו להביא  ינת בל אופ  בשו

.שבש נכרי ילדי  כשאר 

להמציא תורתו בכח זצ"ל  סופר "מהר רשכבה "ג מר ידו  והני
לישנא: כהאי דבריו  וסיי הלזה להנעלב  העידו היתר  מקו ומכל

בנערות אסורות  מאכלות ידי  שעל לברכה זכרונ קדמונינו
שיהיה מוטב אומר אני עדיי רע, טבע  לו  ומוליד הלב  מטמט

וכו'. ימיו כל ישעיה )שוטה נפש פ"ג ,  סימ חיי אורח  סופר חת ותשובות (שאלות

עסק  שחברך כמו  הרבים  בזיכוי עסקת לא  למה  דין : הקולבית  ראית הלא ?
?הזה קורא

 ברו הקדוש לו מחשיב  נפשו לו  ומחזיר   המסכ על   שמרח מי  כל
אותו ברא  כאילו הוא

ויקהל פרשת הקדוש הנ"ל )ובזוהר  הפסוק על  שמ "ג מאן (דף חזי תא  לשונו: וזה
נפשי ' לי' ואתיב למסכנא לנפשי ',דחייס ברא הוא כאילו  עלי' סליק וע "ד קב "ה

דכ ' לו ברא הוא כאילו קוב"ה עלי' סליק עלמא בני לכל חייס דהוה אברהם
וגו. הנפש ואת 



ג חלק מעלה של דין בבית  ותשובות  שאלות מח

 הרבי את שזיכה מפני  כשמואל לב זכה אלקנה 

ועלה ג' פסוק גו', אלקנה ושמו  כו' אחד איש  ויהי אומר , א', א ', שמואל בספר
גו'. לה' ולזבוח להשתחות ימימה מימים  מעירו ההוא האיש

שקבל  ואחת  התורה, מן שלשה בשנה, פעמים ארבע לשילה עולה הי ' אלקנה
זה בענין [ונאמר  כו' ועלה שנאמר  בנדבה, כ"א)עליו  ואת(שם הימים זבח  את

ובני  ובנו ואשתו אלקנה עלה יעקב] ישועות רגלים, שלש  מן חוץ דמשמע  נדרו
עבודה דרך למדו להם ואמר  עמו, עולין היו קרוביו  וכל ואחיותיו ואחיו  ביתו
שהם פי על  אף שלהם זרה לעבודה עבודה דרך שעשו העכו"ם ומן הכנענים מן 
ה' ברית ארון לפני  ולעלות עבודה דרך לעשות צריכים שאתם ק"ו וריק הבל
כולם שיעלו להם אמר  עלמיא, ולעלמי לעלם שמי ' בריך וקיים חי א-ל שהוא
האנשים מתקבצין  והיו עיר , של ברחובה  לנין היו בדרך עמו  וכשעולים עמו
עם וגדול האשה עם והאשה האיש, עם מדבר הי' האיש  שכן לבד  והנשים לבד
להם ואומרים תלכו להיכן להם שואלין והיו מרגשת המדינה  והיתה הקטן,
תבאו  לא למה ואתם טובים ומעשים תורה תצא שמשם שבשילה האלקים לבית 
וכן  עמכם, נעלה להם ואומרים דמעות משגרות עיניהם מיד ביחד, ונלך  עמנו

עמו. שעלו עד הפעם עוד  להם אמר 

ולשנה בתים, עשרה עמו עלו האחרת ולשנה בתים, חמשה עלו הבאה לשנה
שהי ' ובדרך בתים, ששים כמו עמו עולין והיו לעלות כולם הרגישו האחרת
אלקנה והי ' עולין ישראל כל שהיו עד האחרת, לשנה עולה אינו  זו שנה עולה

ידו. על רבים וזכו במצות אותם וחינך זכות, לכף ישראל כל את מכריע

לאלקנה ליה אמר  וכליות לבות בוחן שהוא הוא ברוך  את הקדוש הכרעת אתה
בן  ממך אוציא אני  ידך  על  הרבים  וזכו במצות אותם וחנכת  זכות לכף ישראל 
הא  ידו, על  רבים ויזכו במצות אותם ויחנך זכות לכף ישראל כל את  שיכריע

שמואל. - אלקנה מעשה  בשכר ח ')(תנאלמדת פרק רבא , דב "א






