
בעזרת השם יתברך

 שלשה ספרים
נפתחים

א. ֵסֶפר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאייֶגער: ַהִּסּפּור ַהּנֹוָרא ָּבִעיר ָלאְמֶזע.

להנצל  איך  הגדול  הסוד  א’:  חלק  ומגוג  גוג  מלחמת  סוד  ספר  ב. 
ממלחמת גוג ומגוג שתהיה בקרוב מאד. - שאלות ותשובות - אכילת 

בשר למעשה - בזמנינו סוד השואה - להזהר ממאכלות אסורות.

גמור  בבירור  יתברר  הזה  בקונטרס  דין:  בעל  הודאת  קונטרס  ג. 
האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין 
היה  ושלא  המהדרין",  מן  למהדרין  כשר  "גלאט  בחזקת  הנמכר  הבשר 
מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי 
האחוריים באיטליזי הבשר. - והתועלת שיצא מקריאת הקונטרס הזה 
שכל איש אשר עמדו רגליו על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין  הוא: 
"בשר  ביתו מאכילת  בני  ואת  עצמו  יפריש את  יראת שמים,  ניצוץ של 
בהמה" כזה אשר כל כשרותו אינו אלא סילוף וזיוף, וסמיית עיניים ואשר 

"בעלי המכשירים בעצמם מודים על אי כשרותה".



הו" ל בחמלת ה’ עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים
שלום יודא גראס אבדק"ק האלמין יצ" ו

יום א' דסליחות תשע"ה



 ספר 
זוהר הכשרות
�

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

התוכן:
של  העונש  גודל  על  ועוד,  מזוה"ק  קצרים  מאמרים  א':  פרק 

הנכשל במאכלות אסורות.
פרק ב: כוחו של אהרן הכהן בהדלקת הנרות בבית המקדש.

פרק ג: הסיפור הנפלא מהמלחמה על כשרות השחיטה.
פרק ד': סיפורו של הטורי זהב שקיבל עליו להיות גולה שנה 
שלמה, ונעשה מנקר מומחה, והעמידו אותו בצינוק, ואחר כך 
נתקבל לאב"ד, וראש ישיבה דק"ק לבוב המעטירה )מתוך ספר 

נפש ישעיה דף ס"ג(.

פרק ה': סיפורו של הטורי זהב שקיבל עליו להיות גולה שנה 
שלמה, ונעשה מנקר מומחה, והעמידו אותו בצינוק, ואחר כך 
נתקבל לאב"ד, וראש ישיבה דק"ק לבוב המעטירה )מתוך דרשה 

של המגיד הרב ישראל מאיר שושן שליט"א(.

�
 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי  "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"

 רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל טל: 052-7651911  
כסלו תשע"ג



 ֵסֶפר

י ֲעִקיָבא ֵאייֶגער ַרּבִ
ּפּור ַהּנֹוָרא  ַהּסִ
ִעיר ָלאְמֶזע ּבָ

י ֲעִקיָבא ֵאייֶגער  אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ יו ׁשֶ ְתקּוַפת ַחּיָ ֵאַרע ּבִ ֶ ִסּפּור ּנֹוָרא ּשׁ
ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ְוִחּיּוִני  ָחׁשּוב  הּוא  ֶ ּשׁ ּוִפְסקֹו  ָעֵלינּו  ֵגן  ּתָ ְזכּותֹו 
ְוַעד  טֹן  ִמּקָ ַוֲאמּוִרים  ֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ְוַהּדְ רּות,  ְלַכׁשְ ַהּנֹוְגִעים 

ים. ַטּנִ ָלִדים ַהּקְ ר זֹאת ַלּיְ דֹול ִלְבחֹן זֹאת ּוְלַסּפֵ ּגָ

ִאית  ּבָ ַהּגַ ם  ּגַ יָעה  ִהּגִ ָקָטן  ִית  ּבַ ְלאֹותֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ים  ָהֲאָנׁשִ ין  ּבֵ
ְלָגאֹון  ִנְכְנָסה  ִהיא  ּתֹור,  ּבַ יָנה  ִהְמּתִ ֶ ּשׁ ֲאֻרּכֹות  עֹות  ׁשָ ְלַאַחר  ֶעְטל, 
ַהּלֹוְמִדים  ְלֶעְטל  ֵיׁש  ִנים  ּבָ ָעה  ׁשְ ּתִ ָלּה?  ָקָרה  ַמה  ְבִכי, -  ּבִ ּוָפְרָצה 
ים ֲחִריִפים, חּוץ ֵמֶאָחד  ֲעֵלי ָראׁשִ ִעּלּוִיים ּבַ ם ְידּוִעים ּכְ ּלָ יבֹות, ּכֻ יׁשִ ּבִ
ַדֲאבֹון הֹוָריו - ֵיׁש לֹו רֹאׁש ָסתּום ְוֵאינֹו ָיכֹול  ּלְ ה נַֹח, - ׁשֶ ם מֹׁשֶ ׁשֵ ּבְ
ֵרה, ַאְך  ן ָחֵמׁש ֶעׂשְ ה נַֹח ּבֶ ָמָרא. מֹׁשֶ ְלָהִבין ֲאִפילּו ׁשּוָרה ַאַחת ֵמַהּגְ

לֹׁש. ן ׁשָ מֹו ֶיֶלד ּבֶ ָמָרא הּוא ּכְ ְלָהִבין ֲחִתיַכת ּגְ ּבִ

 ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי

ת ָים 0527-651911 ֱאלּול תשע"ה ּבַ



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

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  א

ספר
אייגער עקיבא  ר י 

לאמזע עיר  הרא  הר

זיע"א  אייגר  עקיבא רבי  רשכבה"ג הגה "ק
צדיקים  של תולדותיהם

רבי  הק ' לאביו גינזנולד למדמשה בצעירותו  באייזנשטט. תקכ "ב בשנת זצ "ל
רבי דודו אייגר אצל  וול חכמהבנימי ממנו שקנה לאחר  לייפציג  של רבה  זצ "ל

וקרקוב. סלוצק של רבה  שהיה  תאומי  יוס יצחק רבי של לישיבתו  הנ"ל הביאו

לפני שיעורי אמר כבר  ט "ו כב בהיותו . חולי מס' על חיבור חיבר י "ג  כב
הימנו. מבוגרי תלמידי

מו"ה  חותנו אצל לגור עבר  הנישואי מרגליתלאחר טובו יצחק מרוב  לו שהעניק
והעבודה התורה  על ישב  ש גדולה. ספריה ע גדול דירה בית  לו  קנה  וא ועושרו 
וחותנו  תק"נ בשנת בעיר גדולה  שריפה תק"נ  בשנת  שאירעה עד והרחבה , נחת  מתו
פרידלאנד – מרקיש  בעיר הרבנות עול את ע"ע לקבל  נאל אזי, רכושו, כל את איבד 
קצווי מכל שאלותיה את אליו הריצו ורבי הדור כפוסק  המהרה התפרס ושמו

תבל.

הק' הגאו את לקח תקע "ב סופר בשנת משה לבתו ,החת"סבעלרבי  כחת זי "ע
.וחזקי הדוקי בקשרי עמו והיה

הגדולה ישיבתו את  הרחיב  ש פוזנא , של כרבה לשמש  נקרא  תקע"ד בשנת
 והמשכילי הרפורמי כנגד רבה בתקיפות לח .רבי תורה  גדולי  יצאו שממנה
מעומדותו  את לו  יאשרו שלא  השלטונות אצל נגדו לפעול ניסו ה א .למיניה

המדינה. שפת  את יודע  שאינו בטענה  לרבנות 

ספר כל שידע א שעל זצ "ל אייגר עקיבא רבי  הגאו של וקדושתו מגדולתו  מעט
על כותב  היה  מ"מ במתנה , קבלו  או קנהו א ,אחרו ועד   מראשו וכלשונו ככתבו
לפני לילה כל עיני ". יאיר וה' התוס ' דברי  להבי זכיתי "ולא  הראשוני או  הגמ' דברי
ובכה ,היו באותו בה למד  שלא  ספרי מאות וסליחה מחילה מבקש היה שינתו

וענוותנותו. גדולתו מרוב שליש, בדמעות



לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  א

ספר
אייגער עקיבא  ר י 

לאמזע עיר  הרא  הר

זיע"א  אייגר  עקיבא רבי  רשכבה"ג הגה "ק
צדיקים  של תולדותיהם

רבי  הק ' לאביו גינזנולד למדמשה בצעירותו  באייזנשטט. תקכ "ב בשנת זצ "ל
רבי דודו אייגר אצל  וול חכמהבנימי ממנו שקנה לאחר  לייפציג  של רבה  זצ "ל

וקרקוב. סלוצק של רבה  שהיה  תאומי  יוס יצחק רבי של לישיבתו  הנ"ל הביאו

לפני שיעורי אמר כבר  ט "ו כב בהיותו . חולי מס' על חיבור חיבר י "ג  כב
הימנו. מבוגרי תלמידי

מו"ה  חותנו אצל לגור עבר  הנישואי מרגליתלאחר טובו יצחק מרוב  לו שהעניק
והעבודה התורה  על ישב  ש גדולה. ספריה ע גדול דירה בית  לו  קנה  וא ועושרו 
וחותנו  תק"נ בשנת בעיר גדולה  שריפה תק"נ  בשנת  שאירעה עד והרחבה , נחת  מתו
פרידלאנד – מרקיש  בעיר הרבנות עול את ע"ע לקבל  נאל אזי, רכושו, כל את איבד 
קצווי מכל שאלותיה את אליו הריצו ורבי הדור כפוסק  המהרה התפרס ושמו

תבל.

הק' הגאו את לקח תקע "ב סופר בשנת משה לבתו ,החת"סבעלרבי  כחת זי "ע
.וחזקי הדוקי בקשרי עמו והיה

הגדולה ישיבתו את  הרחיב  ש פוזנא , של כרבה לשמש  נקרא  תקע"ד בשנת
 והמשכילי הרפורמי כנגד רבה בתקיפות לח .רבי תורה  גדולי  יצאו שממנה
מעומדותו  את לו  יאשרו שלא  השלטונות אצל נגדו לפעול ניסו ה א .למיניה

המדינה. שפת  את יודע  שאינו בטענה  לרבנות 

ספר כל שידע א שעל זצ "ל אייגר עקיבא רבי  הגאו של וקדושתו מגדולתו  מעט
על כותב  היה  מ"מ במתנה , קבלו  או קנהו א ,אחרו ועד   מראשו וכלשונו ככתבו
לפני לילה כל עיני ". יאיר וה' התוס ' דברי  להבי זכיתי "ולא  הראשוני או  הגמ' דברי
ובכה ,היו באותו בה למד  שלא  ספרי מאות וסליחה מחילה מבקש היה שינתו

וענוותנותו. גדולתו מרוב שליש, בדמעות



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ב

הר אצלו ביקר  רבי כאשר מפרשיסחאה "ק גודרבונ רבינו היה אילו לרבינו: אמר  ,
,העול לכל גדולה טובה הזה  היה אליו, לבוא נות היה ולא  אמות, בד' עצמו כיאת 

העול כל את  החזיק הקדושה העול בתורתו לכל זה הזיק אותו הפריעו וכאשר ,
כולו.

על המעטירה  פרעשבורג בקהילת הרבנות כס  על לישב נתמנה תקצ "ח בשנת
ונתבקש  ימי י "א  במש כסאו על ישב לב "ע, שנסתלק חרי הגר"מ של כסאו

מעלה  של תקצ"חלישיבה תשרי ועכי "א .בי "ג  זי "ע ,

ה"ה: ולשו"ע,חיבוריו למשנה הגהות אייגר , ר"ע שו"ת וחידוש, דרוש הש"ס, גליו
הרבה . ועוד וש"ס

א ' ענף ט' רק יהדה מנחת מפר 

אייגער  עקיבא רי האן ל חיו תקפת ארע רא ס ר 
הענינים כל  וחני חב ה א פסק  עלינ גן ת זכ
ד ל ועד  מטן ואמ רים  חבים והברים  לכרת, הגעים

ה טים . ל לדים זאת לס ר זאת  לבחן 

" מב ת אא רה ל ע סקים נים בני נים לגל  נוז 
ד ק זרע אמת אני אלקים יראי ה' אהבי נבנים חכמים

' וכ טבים במעים רה העלם את  מאירים בקים ",בה' 
אסרת מאכלת ס ר עכ ו ונביא הם  האיפה  וזה 

ן.אתמטמטמים להית  כל י א הילדים 

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ג

ניהלת ִַַַָָ

בּ עתהּס ּפ וּ ר  היתה העיר  כּ ל תקצ "ו. בּ ׁש נת סיון חדׁש  בּ ראׁש  לאמזע בּ עיר  ארע ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹֹ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מוּ כנים, ערוּ כים הי וּ  הבּ ּת ים החג, אוירת את הרגּ יׁש וּ  החג, לקראת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההכנוֹ ת
וצּפ יּ וֹ ת הלחנ וֹ ת, את כּ יסוֹ  הּס דר בּ עת כּ לל בּ דר הּמ ׁש ּמ ׁש וֹ ת לבנוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמ ּפ וֹ ת

הּמ ּט וֹ ת. את כּ יס וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחגיגיּ וֹ ת

הּת וֹ ׁש ביםאבל  כּ אלּ וּ  מאדם, רקים ׁש הם ראה הבּ ּת ים  ֹבּ תו ׁש התבּ וֹ נן מי  כּ ל ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אחר. א וֹ  זה אר וּ ע בּ ׁש ל הּמ ק וֹ ם מן ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָבּ רחוּ 

קרה  ?מה ַ◌ָ◌ָ◌

עקיבאהעיר  רבּ י הדּ וֹ ר גּ אוֹ ן ׁש ל  ּפ ניו את לק בּ ל יצאוּ  וטף נׁש ים אנ ׁש ים כּ לּ ה ָ◌ִ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
קצר. לבּק וּ ר ל ּמ ק וֹ ם ׁש הגּ יע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיגער ,

וכאחד  הכּ תב גּ בּ י מעל  הארוּ ע את העלה בּ ּמ ק וֹ ם, ׁש נּ כח היּ דוּ עים הכּ ּת בים ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
◌ַ◌ָכּ תב :

צּפ וּ "מאוֹ ת המּת ינוּ , ׁש ם העיר אל בּ כּ ניסה  ל דּ ר יצאוּ  ּת וֹ ׁש בים ׁש ל  מאוֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אר בּ עה ידי  על הּמ וּ בלת עגלה מתקרבת מרחוֹ ק  הגּ אוֹ ן, ׁש ל ּפ ניו את לק בּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוחכּ וּ 
על  מיחד בּ כ וֹ בע וחבוּ ׁש  מׁש י בּ בגד לב וּ ׁש  ׁש היה רזה אדם י וֹ ׁש ב בּ עגלה ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִסוּ סים,
להׁש ר וֹ ת ׁש בּ אה הּמ יחדת צוּ רתוֹ  ואת עדינוּ ת וֹ  את לראוֹ ת היה נּת ן ּפ ניו על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹראׁש וֹ ,
ּת חוּ ׁש ה הדּ וֹ ר, מנהיגי  להי וֹ ת מנת על ׁש ּק מ וּ  כּ אלוּ  זוֹ כים ל ּה  כּ זוֹ  הנהגה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאוירת
וּ באמצע  לראוֹ תוֹ , התכּ וֹ פפוּ  כּ לּ ם ל ּמ ק וֹ ם, ׁש התקרבוּ  האנׁש ים מא וֹ ת ׁש ל היתה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָזוֹ 

הבּ א  ּבּ ר ו" בּ ק וֹ ל והכריז אדם אחריו".קם הׁש יבוּ  וכ לּ ם "! ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

התאּס פוּ ,כּ אמ וּ ר כּ לּ ם הצּ בּ וּ ר, וראׁש י העסקנים העיר , ּת וֹ ׁש בי  כּ ל  הגּ יע וּ , כּ לּ ם ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ ּת י  את סגרוּ  הּס וֹ חרים  גמר וֹ תיהם , את סגר וּ  הּת וֹ רה בּ ני  העיר. ׁש ל  הגּ דוֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַבּ כּ כּ ר
כּ לּ ם בּ ידיהן, ילדיהן  עם  בּ יחד  וּ באוּ  בּ ּמ טבּ ח עבוֹ דתם את הׁש אירוּ  ה נּ ׁש ים ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהעסק,

י שׂ ראל . ׁש ל  לרבּ ן כּ בוֹ ד לחק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אוּ 

ידיו גּ לּ י  והוֹ ׁש טת הגּ א וֹ ן ׁש ל הוֹ פעתוֹ  בּ עת נ ׁש ּפ כוּ  וחדוה שׂ מחה ׁש ל  דּ מעוֹ ת ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בקׁש וּ  ילדיהן עם בּ פניו ׁש עבר וּ  הנּ ׁש ים ׁש ל אר כּ וֹ ת  ׁש וּ רוֹ ת ולגּ דוֹ ל , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק טן
אוֹ מר הגּ אוֹ ן  אי לראוֹ ת היה  ונּת ן ויברכם, ילדיהן  ראׁש  על ידיו יניח ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הגּ אוֹ ן

בּ ניכם". ועל עליכם עליכם, ה ' "יסף  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ פתיו

יתאכסן ּת וֹ ׁש בי ׁש הגּ אוֹ ן הזּ כיּ ה ּת ּפ וֹ ל מי בּ ידי עצמם , לבין בּ ינם רב וּ  העיר  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
נוֹ דע  זאת לעשׂ וֹ ת הסּפ יקוּ  בּ טרם עוֹ ד א בּ ענין, גּ וֹ רל להּפ יל  החלט לכן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
בּ עיר. הּמ תגּ וֹ רר  מׁש ּפ חּת וֹ  מבּ ני אחד אצל מׁש כּ נ וֹ  את קבע כּ בר  בּ עצמוֹ  הגּ אוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִכּ י



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ב

הר אצלו ביקר  רבי כאשר מפרשיסחאה "ק גודרבונ רבינו היה אילו לרבינו: אמר  ,
,העול לכל גדולה טובה הזה  היה אליו, לבוא נות היה ולא  אמות, בד' עצמו כיאת 

העול כל את  החזיק הקדושה העול בתורתו לכל זה הזיק אותו הפריעו וכאשר ,
כולו.

על המעטירה  פרעשבורג בקהילת הרבנות כס  על לישב נתמנה תקצ "ח בשנת
ונתבקש  ימי י "א  במש כסאו על ישב לב "ע, שנסתלק חרי הגר"מ של כסאו

מעלה  של תקצ"חלישיבה תשרי ועכי "א .בי "ג  זי "ע ,

ה"ה: ולשו"ע,חיבוריו למשנה הגהות אייגר , ר"ע שו"ת וחידוש, דרוש הש"ס, גליו
הרבה . ועוד וש"ס

א ' ענף ט' רק יהדה מנחת מפר 

אייגער  עקיבא רי האן ל חיו תקפת ארע רא ס ר 
הענינים כל  וחני חב ה א פסק  עלינ גן ת זכ
ד ל ועד  מטן ואמ רים  חבים והברים  לכרת, הגעים

ה טים . ל לדים זאת לס ר זאת  לבחן 

" מב ת אא רה ל ע סקים נים בני נים לגל  נוז 
ד ק זרע אמת אני אלקים יראי ה' אהבי נבנים חכמים

' וכ טבים במעים רה העלם את  מאירים בקים ",בה' 
אסרת מאכלת ס ר עכ ו ונביא הם  האיפה  וזה 

ן.אתמטמטמים להית  כל י א הילדים 

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ג

ניהלת ִַַַָָ

בּ עתהּס ּפ וּ ר  היתה העיר  כּ ל תקצ "ו. בּ ׁש נת סיון חדׁש  בּ ראׁש  לאמזע בּ עיר  ארע ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹֹ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מוּ כנים, ערוּ כים הי וּ  הבּ ּת ים החג, אוירת את הרגּ יׁש וּ  החג, לקראת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההכנוֹ ת
וצּפ יּ וֹ ת הלחנ וֹ ת, את כּ יסוֹ  הּס דר בּ עת כּ לל בּ דר הּמ ׁש ּמ ׁש וֹ ת לבנוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמ ּפ וֹ ת

הּמ ּט וֹ ת. את כּ יס וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחגיגיּ וֹ ת

הּת וֹ ׁש ביםאבל  כּ אלּ וּ  מאדם, רקים ׁש הם ראה הבּ ּת ים  ֹבּ תו ׁש התבּ וֹ נן מי  כּ ל ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אחר. א וֹ  זה אר וּ ע בּ ׁש ל הּמ ק וֹ ם מן ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָבּ רחוּ 

קרה  ?מה ַ◌ָ◌ָ◌

עקיבאהעיר  רבּ י הדּ וֹ ר גּ אוֹ ן ׁש ל  ּפ ניו את לק בּ ל יצאוּ  וטף נׁש ים אנ ׁש ים כּ לּ ה ָ◌ִ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
קצר. לבּק וּ ר ל ּמ ק וֹ ם ׁש הגּ יע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיגער ,

וכאחד  הכּ תב גּ בּ י מעל  הארוּ ע את העלה בּ ּמ ק וֹ ם, ׁש נּ כח היּ דוּ עים הכּ ּת בים ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
◌ַ◌ָכּ תב :

צּפ וּ "מאוֹ ת המּת ינוּ , ׁש ם העיר אל בּ כּ ניסה  ל דּ ר יצאוּ  ּת וֹ ׁש בים ׁש ל  מאוֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אר בּ עה ידי  על הּמ וּ בלת עגלה מתקרבת מרחוֹ ק  הגּ אוֹ ן, ׁש ל ּפ ניו את לק בּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוחכּ וּ 
על  מיחד בּ כ וֹ בע וחבוּ ׁש  מׁש י בּ בגד לב וּ ׁש  ׁש היה רזה אדם י וֹ ׁש ב בּ עגלה ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִסוּ סים,
להׁש ר וֹ ת ׁש בּ אה הּמ יחדת צוּ רתוֹ  ואת עדינוּ ת וֹ  את לראוֹ ת היה נּת ן ּפ ניו על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹראׁש וֹ ,
ּת חוּ ׁש ה הדּ וֹ ר, מנהיגי  להי וֹ ת מנת על ׁש ּק מ וּ  כּ אלוּ  זוֹ כים ל ּה  כּ זוֹ  הנהגה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאוירת
וּ באמצע  לראוֹ תוֹ , התכּ וֹ פפוּ  כּ לּ ם ל ּמ ק וֹ ם, ׁש התקרבוּ  האנׁש ים מא וֹ ת ׁש ל היתה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָזוֹ 

הבּ א  ּבּ ר ו" בּ ק וֹ ל והכריז אדם אחריו".קם הׁש יבוּ  וכ לּ ם "! ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

התאּס פוּ ,כּ אמ וּ ר כּ לּ ם הצּ בּ וּ ר, וראׁש י העסקנים העיר , ּת וֹ ׁש בי  כּ ל  הגּ יע וּ , כּ לּ ם ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ ּת י  את סגרוּ  הּס וֹ חרים  גמר וֹ תיהם , את סגר וּ  הּת וֹ רה בּ ני  העיר. ׁש ל  הגּ דוֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַבּ כּ כּ ר
כּ לּ ם בּ ידיהן, ילדיהן  עם  בּ יחד  וּ באוּ  בּ ּמ טבּ ח עבוֹ דתם את הׁש אירוּ  ה נּ ׁש ים ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהעסק,

י שׂ ראל . ׁש ל  לרבּ ן כּ בוֹ ד לחק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אוּ 

ידיו גּ לּ י  והוֹ ׁש טת הגּ א וֹ ן ׁש ל הוֹ פעתוֹ  בּ עת נ ׁש ּפ כוּ  וחדוה שׂ מחה ׁש ל  דּ מעוֹ ת ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בקׁש וּ  ילדיהן עם בּ פניו ׁש עבר וּ  הנּ ׁש ים ׁש ל אר כּ וֹ ת  ׁש וּ רוֹ ת ולגּ דוֹ ל , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק טן
אוֹ מר הגּ אוֹ ן  אי לראוֹ ת היה  ונּת ן ויברכם, ילדיהן  ראׁש  על ידיו יניח ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הגּ אוֹ ן

בּ ניכם". ועל עליכם עליכם, ה ' "יסף  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ פתיו

יתאכסן ּת וֹ ׁש בי ׁש הגּ אוֹ ן הזּ כיּ ה ּת ּפ וֹ ל מי בּ ידי עצמם , לבין בּ ינם רב וּ  העיר  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
נוֹ דע  זאת לעשׂ וֹ ת הסּפ יקוּ  בּ טרם עוֹ ד א בּ ענין, גּ וֹ רל להּפ יל  החלט לכן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
בּ עיר. הּמ תגּ וֹ רר  מׁש ּפ חּת וֹ  מבּ ני אחד אצל מׁש כּ נ וֹ  את קבע כּ בר  בּ עצמוֹ  הגּ אוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִכּ י
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הּק הל מיה וּ  ראׁש י  נּס וּ  ואז - בּ ביתוֹ  יתאכסן ׁש הגּ אוֹ ן לכ ׁש זּ כה קר וֹ ב אוֹ תוֹ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א מלּ הׁש יב, להתחּמ ק האוֹ רח נּס ה ּת חלּ ה בּ ענין, ּפ רטים  הרב  ׁש ל מּפ יו ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלהיג
כּ עני  ידוּ ע ׁש היה יהוּ די אוֹ תוֹ  ׁש ל  ׁש מוֹ  את להם אמר הוּ א הר ּפ וּ  א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 

הכּ נסת. בּ ית  ׁש ל ה ּמ ערבי  בּ צּ ד  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוי ׁש ב

ה ּפ ר וּ ׁש כּ ׁש ראׁש י מה ואמר וּ , האף את עּק מ וּ  הם הם את ׁש מעוּ  רב ?הּק הל ! ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ זה, ּפ ׁש וּ ט יהוּ די אצל  יתאכסן לאמזע בּ עיר הסט וֹ רי  לב ּק וּ ר  הּמ גּ יע כּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל

הּת וֹ רה כּ בוֹ ד על נׁש מר אי ואנוּ , העיר , טוֹ בי  ּכ על  יאמר וּ  ?מה  ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ אבל ׁש יּ וֹ ביל וּ  מּמ לוּ יו וּ בּק ׁש  דּ עּת וֹ , על עמד איגר עקיבא  ר בּ י  הגּ אוֹ ן ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
לוֹ  להסבּ יר נּס וּ  הם להניאוֹ , ׁש וּ ב נּס וּ  הּק הל ראׁש י הּק רוֹ ב. ׁש ל לביתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהיׁש ר
לאמזע  לעיר יהיה  גּ דוֹ ל וּ בזּ י וֹ ן מתמוֹ טט, ׁש כּ מעט בּ יוֹ תר קטן קרוֹ בוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית
ויכבּ דוּ  ה לחן בּ ראׁש  לוֹ  הּק ר וֹ ב את ׁש יּ וֹ ׁש יבוּ  לוֹ  הבטיח וֹ  הם כּ זה, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ ע שׂ ה

גּ דוֹ ל . הכי בּ כבוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

*

אתהלּ מדנים ל ׁש כנע וּ מנ ּס ים כּ חם , את הם אף מנּס ים העיר טוֹ בי וׁש בעה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א אבדה ה ׁש בת בּ מצות ׁש אפילוּ  בּ פניו, טוֹ ענים כּ ׁש הם הּפ לּפ וּ ל  בּ דר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן

ו   ּמכ ּפ טוּ ר חכם ּת למיד דּ אוֹ ריתא  יכוֹ ל מצוה  אי כּ ן אם כּ ב וֹ דוֹ , לפי  זה אין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
העיר כּ ל ואת עצמוֹ  את לבזּ וֹ ת ?הּק רוֹ ב ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה וּ אכּ ׁש מע כּ אלּ וּ  רציניּ וֹ ת ּפ ניו נהי וּ  הּת למוּ דית ההערה את איגר  עקיבא ר ' ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ידידי , אזוֹ ר  בּ א וֹ ת וֹ  ׁש דּ וקא  בּ ּמ קוֹ ם, מ יּ ד הׁש יב הוּ א א ּת וֹ רה, ח דּ וּ ׁש י וכתב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵֹיׁש ב

"והתעלּ מּת " כּ תוּ ב אבדה בּ הׁש בת  הפוּ כה. ראיה כ"ב )י ׁש נה חז"ל (דּ ברים דּ וֹ ר ׁש ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  א כּ בוֹ דוֹ , לפי  זה ואין בּ זקן מד בּ ר  כּ אׁש ר להתעלּ ם מּת ר ׁש לּ עּת ים  ִּמ כ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תתעלּ ם" א וּ מבּ שׂ ר" כּ תבוּ  קר וֹ בים לקר וּ ב  נ"ח)הּק ׁש וּ ר  ׁש לּ (י ׁש עיה וּ  מהּק רוֹ ב - ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לכבּ ד  וחיּ בים כּ בוֹ דוֹ , לפי ואין לזקן א אפילוּ  הּת ר כּ ל  אין   ּוּ מכ תתעלּ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִא

ׁש אפׁש ר"... מה בּ כל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקר וֹ ב 

ׁש ל הערה לביתוֹ  מיּ ד  הל איגר עקיבא ור' כּ לּ ם את הׁש ּת יק הגּ אוֹ ן ׁש ל  זוֹ  ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ לאמזע. ׁש הה הזּ מן בּ כל  התאכסן הוּ א ׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקרוֹ בוֹ 

אנׁש יםמא וֹ תוֹ  לזרם הפסיקוּ  א ללאמזע איגער  עקיבא  ר בּ י  הגּ יע בּ וֹ  היּ וֹ ם ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌
הר בּ ה הרב, ׁש ל קרוֹ בוֹ  התגּ וֹ רר ׁש ם העיר , ׁש ל האפלים ׁש בּ רחוֹ בוֹ ת הּק טן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַלבּ ית 
הבּ ית האוֹ רח, את לראוֹ ת הגּ יעוּ  ללאמזע הּס מוּ כים מהּמ קוֹ מוֹ ת גּ ם יהוּ דים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְמאד 
בּ יניהם הּמ קוֹ מית, ה ּק ׁש ת גּ וני מכּ ל בּ אנׁש ים מלא היה לּפ וֹ ל כּ מעט ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עמד
עקיבא רבּ י על להקׁש וֹ ת ורבא אבּ יּ י ׁש ל והוי וֹ ת קׁש י וֹ ת עם ׁש הגּ יעוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלמדנים 
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אחרים איגער, עקיבא ר בּ י ׁש ל  ּת פלּ תוֹ  את לראוֹ ת וּ בקׁש וּ  בּ אוּ  אחרים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאיגער,
הא הּס ע וּ דה, את א וֹ כל  אי לרא וֹ ת  רצוּ  אחרים מּמ נּ וּ , ט וֹ בה מלּ ה לׁש מוֹ ע ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אוּ 
א בּ רכוֹ ת המבקׁש ים האנ ׁש ים ס וּ גי כּ ל  הגּ יעוּ  בּ תוֹ רה, מלא היה ׁש לּ וֹ  צעד  וֹ כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נחת בּ ית, ׁש ל וֹ ם ּפ רנסה, בּ עניני  לבּ ם  מר  את ׁש טחוּ  הר בּ ה  הרב, עם לשׂ וֹ חח ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם
וכ דּ וֹ מה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמהיּ לדים

ה אית עטל  ל ְִֶֶַַַַָָָה ה

לאחרבּ ין עטל, הגּ בּ אית גּ ם  הגּ יעה קטן בּ ית לאוֹ תוֹ  ׁש הגּ יעוּ  הרבּ ים האנׁש ים ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הגּ בּ אית עטל בּ בכי, וּ פרצה לגאוֹ ן נכנסה היא  בּ ּת וֹ ר, המּת ינה אר כּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ֲ◌ָׁש עוֹ ת
מצוה כּ ל אחר ר וֹ דפת היא נ ׁש מת ּה  וׁש בּ כל ו שׂ מחה חיּ ים מלאה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד

ל ּה  קרה  מה - לּה  ?הּמ זדּ ּמ נת ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ראׁש יםּת ׁש עה בּ עלי  כּ ע לּ וּ יים יד וּ עים כּ לּ ם בּ יׁש יבוֹ ת, הלּ וֹ מדים לעטל  יׁש  בּ נים ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ואינוֹ  סתוּ ם ראׁש  לוֹ  יׁש  - הוֹ ריו ׁש לּ דאבוֹ ן - נח, מ ׁש ה בּ ׁש ם מאחד חוּ ץ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲחריפים,
אצל  עטל היתה כּ בר זה ענין בּ גלל מהגּ מרא. אחת ׁש וּ רה אפילוּ  להבין  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל 
עזר, א דּ בר ׁש וּ ם  א סגוּ לוֹ ת סוּ גי הרבּ ה נּס תה היא וצ דּ יקים, גּ ד וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
א עשׂ רה , חמׁש  בּ ן נח מׁש ה כּ בר היה לעיר  הגּ יע  איגער עקיבא שר' ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ׁש . בּ ן ילד כּ מוֹ  היה הוּ א גּ מרא חתיכת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ להבין

ה ּק ׁש וּ רה דּ בר  בּ כל וּ במיחד העוֹ לם , וּ בעניני  מאחר ּת מוּ ּה , מאד  היה  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ מהיר וּ ת ּת פס הוּ א מאחיו, בּ הרבּ ה טוֹ ב היה הוּ א אחרים ולּמ וּ דים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַלחׁש בּ וֹ נוֹ ת

. ּהפו אצלוֹ  היה הכּ ל לגּ מרא הדּ ברים כּ ׁש הגּ יעוּ  א מאמץ, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ לא

ל ּה ה גּ אוֹ ן חׁש וּ ב ׁש ּמ אד  הבוּ רה  האּמ א  ׁש ל ללבּ ּה  הבין איגער עקיבא רבּ י ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌
כּ וֹ תבים הּפ וֹ סקים "גּ ד וֹ לי לּה : ואמר בּ נּה , ׁש ל הּת וֹ רה לּמ וּ ד  יו"ד )ענין (ש "ך  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נוֹ גע  זה כּ י  אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת  יטעם א ילד ׁש אפילוּ  זהירים להי וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ בים
וראׁש וֹ  בּ ראׁש וֹ  טוֹ בים א טבעים  ּכ ידי  על  מק בּ ל הוּ א גּ דל  וּ כׁש הוּ א ֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה,

לתוֹ רה"... הּק ׁש וּ ר בּ כל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָסתוּ ם

אסוּ רמהמה, מאכל  אכל ילד  כּ ׁש היה בּ ני האם - בּ היסטריה עטל ׁש אלה  - ??! ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יּת כן  א וזה מע וֹ לם קרה א כּ זה דּ בר ר בּ י  ו ׁש לוֹ ם, !".חס  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אכל "מהּס ּפ וּ ר  הוּ א ילד ׁש היה ׁש בּ עת לי  נראה - בּ רגיעה הגּ אוֹ ן הׁש יב -  ּׁש ל ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
גּ מרא"... מבין  אינוֹ  מדּ וּ ע  הּס בּ ה להיוֹ ת יכוֹ לה זוֹ  ורק אס וּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמאכל 

וׁש אלה:עטל נר גּ עה חכמים אמ וּ נת  בּ ּה  חדוּ ר ׁש היה ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

רבּ י אם  לכ העצה מהי  ?כּ ן  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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הּק הל מיה וּ  ראׁש י  נּס וּ  ואז - בּ ביתוֹ  יתאכסן ׁש הגּ אוֹ ן לכ ׁש זּ כה קר וֹ ב אוֹ תוֹ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א מלּ הׁש יב, להתחּמ ק האוֹ רח נּס ה ּת חלּ ה בּ ענין, ּפ רטים  הרב  ׁש ל מּפ יו ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלהיג
כּ עני  ידוּ ע ׁש היה יהוּ די אוֹ תוֹ  ׁש ל  ׁש מוֹ  את להם אמר הוּ א הר ּפ וּ  א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 

הכּ נסת. בּ ית  ׁש ל ה ּמ ערבי  בּ צּ ד  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוי ׁש ב

ה ּפ ר וּ ׁש כּ ׁש ראׁש י מה ואמר וּ , האף את עּק מ וּ  הם הם את ׁש מעוּ  רב ?הּק הל ! ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ זה, ּפ ׁש וּ ט יהוּ די אצל  יתאכסן לאמזע בּ עיר הסט וֹ רי  לב ּק וּ ר  הּמ גּ יע כּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל

הּת וֹ רה כּ בוֹ ד על נׁש מר אי ואנוּ , העיר , טוֹ בי  ּכ על  יאמר וּ  ?מה  ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ אבל ׁש יּ וֹ ביל וּ  מּמ לוּ יו וּ בּק ׁש  דּ עּת וֹ , על עמד איגר עקיבא  ר בּ י  הגּ אוֹ ן ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
לוֹ  להסבּ יר נּס וּ  הם להניאוֹ , ׁש וּ ב נּס וּ  הּק הל ראׁש י הּק רוֹ ב. ׁש ל לביתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהיׁש ר
לאמזע  לעיר יהיה  גּ דוֹ ל וּ בזּ י וֹ ן מתמוֹ טט, ׁש כּ מעט בּ יוֹ תר קטן קרוֹ בוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית
ויכבּ דוּ  ה לחן בּ ראׁש  לוֹ  הּק ר וֹ ב את ׁש יּ וֹ ׁש יבוּ  לוֹ  הבטיח וֹ  הם כּ זה, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ ע שׂ ה

גּ דוֹ ל . הכי בּ כבוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

*

אתהלּ מדנים ל ׁש כנע וּ מנ ּס ים כּ חם , את הם אף מנּס ים העיר טוֹ בי וׁש בעה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א אבדה ה ׁש בת בּ מצות ׁש אפילוּ  בּ פניו, טוֹ ענים כּ ׁש הם הּפ לּפ וּ ל  בּ דר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן

ו   ּמכ ּפ טוּ ר חכם ּת למיד דּ אוֹ ריתא  יכוֹ ל מצוה  אי כּ ן אם כּ ב וֹ דוֹ , לפי  זה אין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
העיר כּ ל ואת עצמוֹ  את לבזּ וֹ ת ?הּק רוֹ ב ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה וּ אכּ ׁש מע כּ אלּ וּ  רציניּ וֹ ת ּפ ניו נהי וּ  הּת למוּ דית ההערה את איגר  עקיבא ר ' ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ידידי , אזוֹ ר  בּ א וֹ ת וֹ  ׁש דּ וקא  בּ ּמ קוֹ ם, מ יּ ד הׁש יב הוּ א א ּת וֹ רה, ח דּ וּ ׁש י וכתב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵֹיׁש ב

"והתעלּ מּת " כּ תוּ ב אבדה בּ הׁש בת  הפוּ כה. ראיה כ"ב )י ׁש נה חז"ל (דּ ברים דּ וֹ ר ׁש ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  א כּ בוֹ דוֹ , לפי  זה ואין בּ זקן מד בּ ר  כּ אׁש ר להתעלּ ם מּת ר ׁש לּ עּת ים  ִּמ כ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תתעלּ ם" א וּ מבּ שׂ ר" כּ תבוּ  קר וֹ בים לקר וּ ב  נ"ח)הּק ׁש וּ ר  ׁש לּ (י ׁש עיה וּ  מהּק רוֹ ב - ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לכבּ ד  וחיּ בים כּ בוֹ דוֹ , לפי ואין לזקן א אפילוּ  הּת ר כּ ל  אין   ּוּ מכ תתעלּ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִא

ׁש אפׁש ר"... מה בּ כל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקר וֹ ב 

ׁש ל הערה לביתוֹ  מיּ ד  הל איגר עקיבא ור' כּ לּ ם את הׁש ּת יק הגּ אוֹ ן ׁש ל  זוֹ  ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ לאמזע. ׁש הה הזּ מן בּ כל  התאכסן הוּ א ׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקרוֹ בוֹ 

אנׁש יםמא וֹ תוֹ  לזרם הפסיקוּ  א ללאמזע איגער  עקיבא  ר בּ י  הגּ יע בּ וֹ  היּ וֹ ם ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌
הר בּ ה הרב, ׁש ל קרוֹ בוֹ  התגּ וֹ רר ׁש ם העיר , ׁש ל האפלים ׁש בּ רחוֹ בוֹ ת הּק טן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַלבּ ית 
הבּ ית האוֹ רח, את לראוֹ ת הגּ יעוּ  ללאמזע הּס מוּ כים מהּמ קוֹ מוֹ ת גּ ם יהוּ דים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְמאד 
בּ יניהם הּמ קוֹ מית, ה ּק ׁש ת גּ וני מכּ ל בּ אנׁש ים מלא היה לּפ וֹ ל כּ מעט ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עמד
עקיבא רבּ י על להקׁש וֹ ת ורבא אבּ יּ י ׁש ל והוי וֹ ת קׁש י וֹ ת עם ׁש הגּ יעוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלמדנים 
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אחרים איגער, עקיבא ר בּ י ׁש ל  ּת פלּ תוֹ  את לראוֹ ת וּ בקׁש וּ  בּ אוּ  אחרים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאיגער,
הא הּס ע וּ דה, את א וֹ כל  אי לרא וֹ ת  רצוּ  אחרים מּמ נּ וּ , ט וֹ בה מלּ ה לׁש מוֹ ע ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אוּ 
א בּ רכוֹ ת המבקׁש ים האנ ׁש ים ס וּ גי כּ ל  הגּ יעוּ  בּ תוֹ רה, מלא היה ׁש לּ וֹ  צעד  וֹ כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נחת בּ ית, ׁש ל וֹ ם ּפ רנסה, בּ עניני  לבּ ם  מר  את ׁש טחוּ  הר בּ ה  הרב, עם לשׂ וֹ חח ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם
וכ דּ וֹ מה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמהיּ לדים

ה אית עטל  ל ְִֶֶַַַַָָָה ה

לאחרבּ ין עטל, הגּ בּ אית גּ ם  הגּ יעה קטן בּ ית לאוֹ תוֹ  ׁש הגּ יעוּ  הרבּ ים האנׁש ים ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הגּ בּ אית עטל בּ בכי, וּ פרצה לגאוֹ ן נכנסה היא  בּ ּת וֹ ר, המּת ינה אר כּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ֲ◌ָׁש עוֹ ת
מצוה כּ ל אחר ר וֹ דפת היא נ ׁש מת ּה  וׁש בּ כל ו שׂ מחה חיּ ים מלאה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד

ל ּה  קרה  מה - לּה  ?הּמ זדּ ּמ נת ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ראׁש יםּת ׁש עה בּ עלי  כּ ע לּ וּ יים יד וּ עים כּ לּ ם בּ יׁש יבוֹ ת, הלּ וֹ מדים לעטל  יׁש  בּ נים ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ואינוֹ  סתוּ ם ראׁש  לוֹ  יׁש  - הוֹ ריו ׁש לּ דאבוֹ ן - נח, מ ׁש ה בּ ׁש ם מאחד חוּ ץ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲחריפים,
אצל  עטל היתה כּ בר זה ענין בּ גלל מהגּ מרא. אחת ׁש וּ רה אפילוּ  להבין  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל 
עזר, א דּ בר ׁש וּ ם  א סגוּ לוֹ ת סוּ גי הרבּ ה נּס תה היא וצ דּ יקים, גּ ד וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
א עשׂ רה , חמׁש  בּ ן נח מׁש ה כּ בר היה לעיר  הגּ יע  איגער עקיבא שר' ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ׁש . בּ ן ילד כּ מוֹ  היה הוּ א גּ מרא חתיכת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ להבין

ה ּק ׁש וּ רה דּ בר  בּ כל וּ במיחד העוֹ לם , וּ בעניני  מאחר ּת מוּ ּה , מאד  היה  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ מהיר וּ ת ּת פס הוּ א מאחיו, בּ הרבּ ה טוֹ ב היה הוּ א אחרים ולּמ וּ דים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַלחׁש בּ וֹ נוֹ ת

. ּהפו אצלוֹ  היה הכּ ל לגּ מרא הדּ ברים כּ ׁש הגּ יעוּ  א מאמץ, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ לא

ל ּה ה גּ אוֹ ן חׁש וּ ב ׁש ּמ אד  הבוּ רה  האּמ א  ׁש ל ללבּ ּה  הבין איגער עקיבא רבּ י ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌
כּ וֹ תבים הּפ וֹ סקים "גּ ד וֹ לי לּה : ואמר בּ נּה , ׁש ל הּת וֹ רה לּמ וּ ד  יו"ד )ענין (ש "ך  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נוֹ גע  זה כּ י  אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת  יטעם א ילד ׁש אפילוּ  זהירים להי וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ בים
וראׁש וֹ  בּ ראׁש וֹ  טוֹ בים א טבעים  ּכ ידי  על  מק בּ ל הוּ א גּ דל  וּ כׁש הוּ א ֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה,

לתוֹ רה"... הּק ׁש וּ ר בּ כל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָסתוּ ם

אסוּ רמהמה, מאכל  אכל ילד  כּ ׁש היה בּ ני האם - בּ היסטריה עטל ׁש אלה  - ??! ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יּת כן  א וזה מע וֹ לם קרה א כּ זה דּ בר ר בּ י  ו ׁש לוֹ ם, !".חס  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אכל "מהּס ּפ וּ ר  הוּ א ילד ׁש היה ׁש בּ עת לי  נראה - בּ רגיעה הגּ אוֹ ן הׁש יב -  ּׁש ל ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
גּ מרא"... מבין  אינוֹ  מדּ וּ ע  הּס בּ ה להיוֹ ת יכוֹ לה זוֹ  ורק אס וּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמאכל 

וׁש אלה:עטל נר גּ עה חכמים אמ וּ נת  בּ ּה  חדוּ ר ׁש היה ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

רבּ י אם  לכ העצה מהי  ?כּ ן  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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כּ ּמ ה"להתיגּ ע  ּכ על חזר  הגּ אוֹ ן - הרבּ ה" ולעמל בּ דחקוּ ת, ה ּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ּת וֹ ר. הבּ א אחריה נכנס  וּ מ יּ ד ה יחה. הס ּת יּ מה וּ בכ ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

עקיבאעטל  רבּ י ל ּה  ׁש אמר מה לייבּ  היר ׁש  ר ' לבעל ּה  וסּפ רה לביתּה  הגּ יעה ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
נח'ן. מׁש ה בּ ענין ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאיגער  ◌ַֹ◌

עוֹ קץ "אי כּ ׁש כּ לּ וֹ  ליי בּ  הירׁש  ר ' ׁש וֹ אל  - צדקנית א ה ל מתאים זה ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ֵ◌
אסוּ ר אכל  לּפ ה ויכניס יאכל  וּ בננוּ  כּ זה בּ דבר זהירה להיוֹ ת ׁש א - !".?וּ מרירוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ עיני"האם נראית אני   ּמוּ ׁש חתתכ  ּכ כּ ל ׁש אני  בּ טוֹ ן ? עטל  מתרעמת - ? ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
אלּ ה בּ ענינים לי י ׁש  נפׁש  מסירוּ ת כּ ּמ ה  ֹכּ מו יוֹ דע עוֹ ד מי - ּפ עםגּ בוֹ ּה  אף עוֹ ד ,? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אף  ע וֹ ד הילדים החליבה; בּ עת עמדּת י א בּ עצמי  ׁש אני  חלב לביתנוּ  נכנס ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
ׁש יּ ׁש  ירקוֹ ת אוֹ  ּפ ר וֹ ת אפיתי, בּ עצמי ׁש אני  מה  רק הרחוֹ ב מן לחם טעמוּ  א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַּפ עם
י וֹ דע  בּ עצמ אּת ה הא וּ בשׂ ר לּפ ה, נכנסוּ  א ּפ עם אף עוֹ ד ּת וֹ לעים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
היית עצמ ׁש אּת ה מּמ ה רק  הבּ יתה הכנסּת  א ּפ עם  אף  הוֹ ראה כּ מוֹ רה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
כּ אלּ וּ  כּ זוֹ  אׁש מה  עלי  לזרק יכוֹ ל  אּת ה  אי כּ ן אם הבּ דיקה, וּ בעת  החיטה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

ההפ את  ּכ על להעיד יכוֹ ל בּ עצמ כּ ׁש א ּת ה זהירה הייתי !.?א  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ל לאחר בּ דבריו נוֹ סף הרהוּ ר  וּ לאחר עטל נרגּ עה רגיעה  ׁש ל  דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
איזה ילד הי וֹ תוֹ  בּ עת  אכל נח מ ׁש ה ׁש לּ נוּ  הבּ ן "אוּ לי לבעלּה : אמרה היא ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

שׂ מחה בּ איזוֹ  אוֹ  חבר  אוֹ  ׁש כן אצל  אס וּ ר  ?".מאכל  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחקוֹ ר "."זה  מאד  ּפ ׁש וּ ט צריכים - לייבּ  היר ׁש  ר ' מׁש יב - לכאוֹ רה נׁש מע  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
ויּ דעוּ  ראוּ  ׁש הם מבּ לי אכל הוּ א היכן נח  מ ׁש ה  את היטב לחקוֹ ר החליט וּ  ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

. ּכ ◌ָ◌ַעל

ר'כּ ׁש ּמ ׁש ה סבלנוּ ת. לא ההוֹ רים אליו ח יּ כוּ  מהיׁש יבה לביתוֹ  בּ ערב חזר נח ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ֹותו למד הוּ א מה  בּ יּ ׁש יבה, בּ לּמ וּ דיו להתענין והחל וקרבוֹ  לוֹ  קרא ליי בּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
אבל  לבּ ית, מחוּ ץ אנׁש ים אצל  ּפ עם אי אכל  הוּ א האם אוֹ תוֹ  ׁש אל ה וּ א  דּ בּ וּ ר  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
ר ׁש וּ ת לא א וֹ כל מוּ ם  אכל וא האם לצוּ וּ י  נׁש מע  ּת מיד הוּ א כּ י  ט וֹ ען נח ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶֹמ ׁש ה
הכינה בּ עצמּה  ׁש האּמ א מּמ ה חוּ ץ זרים אצל אכל א מע וֹ לם ׁש זּ וֹ כר  וּ כפי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאּמ וֹ 

לּ וֹ .

איגער,אבל  עקיבא ר בּ י ׁש ל  בּ דבריו בּ טוּ ח ה וּ א מר ּפ ה, אינוֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לפיו  הכניס זאת בּ כל  אוּ לי ויזּ כר ׁש לּ וֹ  הזּ כּ רוֹ ן את ׁש יּ פעיל  נח  מׁש ה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְולוֹ חץ

ׁש נים. הר בּ ה לפני  קרא זה אם  אפיל וּ  ל בּ ית, מחוּ ץ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹאכל 

היה"אבּ א  - בּ זכרוֹ נוֹ  מאמץ ׁש עשׂ ה לאחר  נח מ ׁש ה  אוֹ מר - בּ מהוּ  נזכּ רּת י ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש  בּ עת  מהחדר,זה חבר  עם בּ יחד  כּ ׁש חזרּת י החנ כּ ה מימי  בּ אחד חמׁש  בּ ן הייתי ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ז

מהמחּת נים אחד אלינוּ  יצא חתנּ ה, נערכה ׁש ם העיר ׁש ל ה ּמ ל וֹ ן בּ ית ליד  ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעברנוּ 
 ּכ כּ ל אז הייתי ע וֹ ף וחתיכת מרק בּ צּ לּ חת אוֹ תנ וּ  וכבּ ד ּפ נימה  אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניס 

האם"... מצּ וּ וּ י כּ לל  ׁש כחּת י  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָרעב

*

היר ׁש  זרים,ר' אצל סעוּ דה צעיר וּ תוֹ  בּ עת  אכל  בּ נוֹ  כּ י עּת ה י וֹ דע כּ בר לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּמ לוֹ ן  בּ ית כּ י יד וּ ע והא מאחר  וגברה הלכה ׁש לּ וֹ  הּת מיהה זאת עם בּ יחד  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
העוֹ פוֹ ת ׁש וֹ חט  טרוּ נק, אליעזר ר' ׁש מוֹ  חכם ותלמיד ׁש מים ירא ליהוּ די  ַּׁש י◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש דּ וקא להיוֹ ת יכ וֹ ל זה אי כּ ן אם ט וֹ בים, מעשׂ ים וּ בעל  כּ חסיד ידוּ ע  גּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵמהעיר,

ליצלן  רחמנא טרף אכל  אכלוּ  ׁש ם היה ׁש היּ לד סע וּ דה אוֹ תּה  ?בּ עת ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הירׁש  ה וּ אר' אוּ לי  אליעזר ר ' ה ּמ ל וֹ ן בּ ית לבעל כּ ל קדם לפנוֹ ת מחליט ליי בּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
בּ חתנּ ה. אז ׁש הגּ י ׁש וּ  הּמ אכלים  אוֹ תן את זוֹ כר  ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵעוֹ ד

בּ ביתל ּמ חרת אליעזר ר ' אצל  לי בּ  הירׁש  ר ' כּ בר היה ׁש חרית ּת פילת אחרי מיּ ד ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
◌ָ◌ַה ּמ ל וֹ ן.

החת נּ ה"אוּ לי אר וּ חת את - ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש וֹ אל  - אליעזר ר' זוֹ כר, אּת ה ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
ׁש נים עשׂ ר לפני חנכּ ה בּ תקוּ פת  אצל ?".ׁש נּ ערכה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לייבּ "מה הירׁש  ר ' מדבּ ר, -אּת ה כּ בדוֹ ת עינים זוּ ג אליעזר ר' עליו ּפ וֹ תח - ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ד יּ וּ ק  לזכּ ר יכ וֹ ל אני אי גּ דוֹ לוֹ ת  חתנּ וֹ ת כּ אן ׁש נּ ערכוֹ ת בּ ׁש בוּ ע ּפ עמים ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִכּ מעט

ׁש נים עשׂ ר לפני ׁש נּ ערכה חתנּ ה אוֹ תּה  ?את ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

להזּ כראבל  ינּס ה זאת בּ כל ׁש הוּ א בּ תחנוּ נים מּמ ׁש  אליו מתחנּ ן ליי בּ  הירׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וירד  ליי בּ  הירׁש  ר' את אליעזר ר ' ּת פס אז לחיּ י , מּמ ׁש  לי  נוֹ גע הדּ בר - והוֹ סיף -ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עד  החׁש בּ וֹ נוֹ ת, בּ ספרי  לחּפ שׂ  מנּס ה הוּ א לילה מנוֹ רת ליד ׁש ם ל ּמ ר ּת ף ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעּמ וֹ 

כּ דלהלּ ן : ּפ נקס בּ אוֹ תוֹ  כּ ת וּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּמ צא

יקוּ תיאל "בּ י וֹ ם ר' חתנּ ת נערכה תקפ"ו בּ ׁש נת כּ סלו כ "ו חנכּ ה ׁש ל  הני ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ני)הל ּפ ערט ההוֹ צאוֹ ת".(בּ זוּ וּ ג כּ ל את מראׁש  ׁש לּ ם הוּ א ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הירׁש  החת נּ הר' היתה מי  ׁש ל יוֹ דע כּ בר הוּ א מׁש ּת לּ מת, ׁש עק ׁש נוּ ת ראה ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
קרה מה אצלוֹ  ולב דּ ק  ּהּס מו בּ רח וֹ ב הּמ תגּ וֹ רר  יקוּ תיאל אל לעבוֹ ר צרי רק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

הוֹ חט. ידי על חתנּ ה בּ אוֹ תּה  ׁש חטוּ  העוֹ פוֹ ת עם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאז

מאד א וֹ תוֹ  היה  הוּ א לאמזע, ׁש ל ּפ ׁש וּ טים המאד היהוּ דים מן היה ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל 
הּמ וֹ רה לי בּ  הירׁש  ר' את וּ כ ׁש ראה ס וּ סים, ארווֹ ת לתּק ן היה עבוֹ דתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְמגם ,

החיורים. ּפ ניו על היטב  ׁש נּ ראה רחב  ּבּ ח יּ ו א וֹ ת וֹ  קבּ ל  לביתוֹ , נכנס  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָה וֹ ראה
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כּ ּמ ה"להתיגּ ע  ּכ על חזר  הגּ אוֹ ן - הרבּ ה" ולעמל בּ דחקוּ ת, ה ּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ּת וֹ ר. הבּ א אחריה נכנס  וּ מ יּ ד ה יחה. הס ּת יּ מה וּ בכ ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

עקיבאעטל  רבּ י ל ּה  ׁש אמר מה לייבּ  היר ׁש  ר ' לבעל ּה  וסּפ רה לביתּה  הגּ יעה ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
נח'ן. מׁש ה בּ ענין ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאיגער  ◌ַֹ◌

עוֹ קץ "אי כּ ׁש כּ לּ וֹ  ליי בּ  הירׁש  ר ' ׁש וֹ אל  - צדקנית א ה ל מתאים זה ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ֵ◌
אסוּ ר אכל  לּפ ה ויכניס יאכל  וּ בננוּ  כּ זה בּ דבר זהירה להיוֹ ת ׁש א - !".?וּ מרירוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ עיני"האם נראית אני   ּמוּ ׁש חתתכ  ּכ כּ ל ׁש אני  בּ טוֹ ן ? עטל  מתרעמת - ? ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
אלּ ה בּ ענינים לי י ׁש  נפׁש  מסירוּ ת כּ ּמ ה  ֹכּ מו יוֹ דע עוֹ ד מי - ּפ עםגּ בוֹ ּה  אף עוֹ ד ,? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אף  ע וֹ ד הילדים החליבה; בּ עת עמדּת י א בּ עצמי  ׁש אני  חלב לביתנוּ  נכנס ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
ׁש יּ ׁש  ירקוֹ ת אוֹ  ּפ ר וֹ ת אפיתי, בּ עצמי ׁש אני  מה  רק הרחוֹ ב מן לחם טעמוּ  א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַּפ עם
י וֹ דע  בּ עצמ אּת ה הא וּ בשׂ ר לּפ ה, נכנסוּ  א ּפ עם אף עוֹ ד ּת וֹ לעים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
היית עצמ ׁש אּת ה מּמ ה רק  הבּ יתה הכנסּת  א ּפ עם  אף  הוֹ ראה כּ מוֹ רה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
כּ אלּ וּ  כּ זוֹ  אׁש מה  עלי  לזרק יכוֹ ל  אּת ה  אי כּ ן אם הבּ דיקה, וּ בעת  החיטה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

ההפ את  ּכ על להעיד יכוֹ ל בּ עצמ כּ ׁש א ּת ה זהירה הייתי !.?א  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ל לאחר בּ דבריו נוֹ סף הרהוּ ר  וּ לאחר עטל נרגּ עה רגיעה  ׁש ל  דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
איזה ילד הי וֹ תוֹ  בּ עת  אכל נח מ ׁש ה ׁש לּ נוּ  הבּ ן "אוּ לי לבעלּה : אמרה היא ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

שׂ מחה בּ איזוֹ  אוֹ  חבר  אוֹ  ׁש כן אצל  אס וּ ר  ?".מאכל  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחקוֹ ר "."זה  מאד  ּפ ׁש וּ ט צריכים - לייבּ  היר ׁש  ר ' מׁש יב - לכאוֹ רה נׁש מע  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
ויּ דעוּ  ראוּ  ׁש הם מבּ לי אכל הוּ א היכן נח  מ ׁש ה  את היטב לחקוֹ ר החליט וּ  ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

. ּכ ◌ָ◌ַעל

ר'כּ ׁש ּמ ׁש ה סבלנוּ ת. לא ההוֹ רים אליו ח יּ כוּ  מהיׁש יבה לביתוֹ  בּ ערב חזר נח ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ֹותו למד הוּ א מה  בּ יּ ׁש יבה, בּ לּמ וּ דיו להתענין והחל וקרבוֹ  לוֹ  קרא ליי בּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
אבל  לבּ ית, מחוּ ץ אנׁש ים אצל  ּפ עם אי אכל  הוּ א האם אוֹ תוֹ  ׁש אל ה וּ א  דּ בּ וּ ר  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
ר ׁש וּ ת לא א וֹ כל מוּ ם  אכל וא האם לצוּ וּ י  נׁש מע  ּת מיד הוּ א כּ י  ט וֹ ען נח ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶֹמ ׁש ה
הכינה בּ עצמּה  ׁש האּמ א מּמ ה חוּ ץ זרים אצל אכל א מע וֹ לם ׁש זּ וֹ כר  וּ כפי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאּמ וֹ 

לּ וֹ .

איגער,אבל  עקיבא ר בּ י ׁש ל  בּ דבריו בּ טוּ ח ה וּ א מר ּפ ה, אינוֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לפיו  הכניס זאת בּ כל  אוּ לי ויזּ כר ׁש לּ וֹ  הזּ כּ רוֹ ן את ׁש יּ פעיל  נח  מׁש ה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְולוֹ חץ

ׁש נים. הר בּ ה לפני  קרא זה אם  אפיל וּ  ל בּ ית, מחוּ ץ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹאכל 

היה"אבּ א  - בּ זכרוֹ נוֹ  מאמץ ׁש עשׂ ה לאחר  נח מ ׁש ה  אוֹ מר - בּ מהוּ  נזכּ רּת י ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש  בּ עת  מהחדר,זה חבר  עם בּ יחד  כּ ׁש חזרּת י החנ כּ ה מימי  בּ אחד חמׁש  בּ ן הייתי ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ז

מהמחּת נים אחד אלינוּ  יצא חתנּ ה, נערכה ׁש ם העיר ׁש ל ה ּמ ל וֹ ן בּ ית ליד  ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעברנוּ 
 ּכ כּ ל אז הייתי ע וֹ ף וחתיכת מרק בּ צּ לּ חת אוֹ תנ וּ  וכבּ ד ּפ נימה  אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניס 

האם"... מצּ וּ וּ י כּ לל  ׁש כחּת י  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָרעב

*

היר ׁש  זרים,ר' אצל סעוּ דה צעיר וּ תוֹ  בּ עת  אכל  בּ נוֹ  כּ י עּת ה י וֹ דע כּ בר לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּמ לוֹ ן  בּ ית כּ י יד וּ ע והא מאחר  וגברה הלכה ׁש לּ וֹ  הּת מיהה זאת עם בּ יחד  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
העוֹ פוֹ ת ׁש וֹ חט  טרוּ נק, אליעזר ר' ׁש מוֹ  חכם ותלמיד ׁש מים ירא ליהוּ די  ַּׁש י◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש דּ וקא להיוֹ ת יכ וֹ ל זה אי כּ ן אם ט וֹ בים, מעשׂ ים וּ בעל  כּ חסיד ידוּ ע  גּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵמהעיר,

ליצלן  רחמנא טרף אכל  אכלוּ  ׁש ם היה ׁש היּ לד סע וּ דה אוֹ תּה  ?בּ עת ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הירׁש  ה וּ אר' אוּ לי  אליעזר ר ' ה ּמ ל וֹ ן בּ ית לבעל כּ ל קדם לפנוֹ ת מחליט ליי בּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
בּ חתנּ ה. אז ׁש הגּ י ׁש וּ  הּמ אכלים  אוֹ תן את זוֹ כר  ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵעוֹ ד

בּ ביתל ּמ חרת אליעזר ר ' אצל  לי בּ  הירׁש  ר ' כּ בר היה ׁש חרית ּת פילת אחרי מיּ ד ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
◌ָ◌ַה ּמ ל וֹ ן.

החת נּ ה"אוּ לי אר וּ חת את - ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש וֹ אל  - אליעזר ר' זוֹ כר, אּת ה ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
ׁש נים עשׂ ר לפני חנכּ ה בּ תקוּ פת  אצל ?".ׁש נּ ערכה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לייבּ "מה הירׁש  ר ' מדבּ ר, -אּת ה כּ בדוֹ ת עינים זוּ ג אליעזר ר' עליו ּפ וֹ תח - ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ד יּ וּ ק  לזכּ ר יכ וֹ ל אני אי גּ דוֹ לוֹ ת  חתנּ וֹ ת כּ אן ׁש נּ ערכוֹ ת בּ ׁש בוּ ע ּפ עמים ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִכּ מעט

ׁש נים עשׂ ר לפני ׁש נּ ערכה חתנּ ה אוֹ תּה  ?את ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

להזּ כראבל  ינּס ה זאת בּ כל ׁש הוּ א בּ תחנוּ נים מּמ ׁש  אליו מתחנּ ן ליי בּ  הירׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וירד  ליי בּ  הירׁש  ר' את אליעזר ר ' ּת פס אז לחיּ י , מּמ ׁש  לי  נוֹ גע הדּ בר - והוֹ סיף -ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עד  החׁש בּ וֹ נוֹ ת, בּ ספרי  לחּפ שׂ  מנּס ה הוּ א לילה מנוֹ רת ליד ׁש ם ל ּמ ר ּת ף ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעּמ וֹ 

כּ דלהלּ ן : ּפ נקס בּ אוֹ תוֹ  כּ ת וּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּמ צא

יקוּ תיאל "בּ י וֹ ם ר' חתנּ ת נערכה תקפ"ו בּ ׁש נת כּ סלו כ "ו חנכּ ה ׁש ל  הני ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ני)הל ּפ ערט ההוֹ צאוֹ ת".(בּ זוּ וּ ג כּ ל את מראׁש  ׁש לּ ם הוּ א ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הירׁש  החת נּ הר' היתה מי  ׁש ל יוֹ דע כּ בר הוּ א מׁש ּת לּ מת, ׁש עק ׁש נוּ ת ראה ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
קרה מה אצלוֹ  ולב דּ ק  ּהּס מו בּ רח וֹ ב הּמ תגּ וֹ רר  יקוּ תיאל אל לעבוֹ ר צרי רק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

הוֹ חט. ידי על חתנּ ה בּ אוֹ תּה  ׁש חטוּ  העוֹ פוֹ ת עם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאז

מאד א וֹ תוֹ  היה  הוּ א לאמזע, ׁש ל ּפ ׁש וּ טים המאד היהוּ דים מן היה ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל 
הּמ וֹ רה לי בּ  הירׁש  ר' את וּ כ ׁש ראה ס וּ סים, ארווֹ ת לתּק ן היה עבוֹ דתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְמגם ,

החיורים. ּפ ניו על היטב  ׁש נּ ראה רחב  ּבּ ח יּ ו א וֹ ת וֹ  קבּ ל  לביתוֹ , נכנס  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָה וֹ ראה



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ח

בּ מקוֹ מי מה צדק הּמ וֹ רה ׁש ל וֹ ם,עוֹ שׂ ה אמר מבּ לי האוֹ רח את הוּ א ׁש וֹ אל - ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּס וּ סים. ארווֹ ת קוֹ ל וֹ ת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק נׁש מע ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ ל וֹ 

הירׁש  לפני ר' ׁש נּ ערכה ׁש ני בּ זוּ וּ ג חתנ ּת וֹ  בּ ענין  לוֹ  ׁש יּ סּפ ר מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש  ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶע שׂ ר 

היר ׁש את  ר' את ׁש כּ נּ ה כּ פי - רב" "חצי אוֹ תוֹ  מדּ וּ ע מענין א  כּ לל יקוּ תיאל  ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אוֹ תם על נמנה אינוֹ  הוּ א ׁש נים, עשׂ ר לפני בּ חתוּ נתוֹ  קרה מה לדעת מעוּ נין - ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליבּ 

בּ זכר וֹ נ  עדין ונמצא אוֹ תם מענין הזּ ה הּס וּ ג מן ׁש דּ ברים עב וּ ר וֹ האנׁש ים ם, ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וּ מתענין  אּת וֹ  וּ מדבּ ר עוֹ מד  העיר " מ"בּ ני ׁש אחד היּ ב ׁש ה העבדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמס ּפ יקה 

י וֹ תר וגד וֹ ל ׁש ח ׁש וּ ב מהוּ  יׁש  עוֹ ד האם חיּ יו, לר'בּ מהל למסר  היה מוּ כן לכן  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ה וּ א ׁש נה ׁש ׁש ים ׁש לּ פני  לי בּ  היר ׁש  לר ' מסּפ ר הוּ א נּ וֹ גע. מה כּ ל  את ליבּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
לבד  ׁש יּ ׁש ב וּ לאחר ראוונע מהעיר ׁש היתה רחל  הראׁש וֹ נה  מאׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתגרׁש 

חוּ ה. ה ניּ ה אׁש ּת וֹ  עם להתחּת ן החליט ׁש נה ע שׂ רים  ְבּ מׁש◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יקוּ תיאל מבּ לי  ממׁש י  לכ א וֹ ת וֹ  לדחף היה ׁש נּ אלץ וּ מ בּ לי מּמ נּ וּ  ׁש ּת בע ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הּק דּ וּ ׁש ין  מסדּ ר הרב  היה מי ארגּ ן, ׁש הוּ א חתנּ ה מאוֹ תּה  מענינוֹ ת נק וּ דוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלסּפ ר
מסּפ יק, כּ בר  היה זה לי בּ  היר ׁש  לר ' חתנּ ה. לאוֹ תּה  העוֹ פ וֹ ת ׁש ל  הוֹ חט היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מי
מיּ ד  ּפ נה הוּ א וּ מם בּ ית וׁש ל וֹ ם ימים אריכוּ ת לּ וֹ  מאחל כּ ׁש הוּ א מּמ נּ וּ  נפרד  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א

הוֹ חט. ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלביתוֹ 

אוֹ תוֹ מיּ ד וׁש אל ׁש ל וֹ ם לּ וֹ  נתן הוֹ חט ׁש ל לביתוֹ  לי בּ  היר ׁש  ר' האםכּ ׁש נּ כנס  ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  לחתוּ נתוֹ  העוֹ פוֹ ת את ששחטּת  בּ עת  החיטה אז הלכה אי זוֹ כר עדין ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַאּת ה

ׁש נים עשׂ ר לפני הלּפ ערט ?".יקוּ תיאל ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מיּ ד א וֹ תוֹ  הּמ תקדּ ם, גּ ילוֹ  בּ ׁש ל החיטה  מעסק לּפ נסיה יצא ׁש כּ בר זקן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵׁש וֹ חט
לגמגּ ם: והחל  חור ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנהיה

כּ בראוֹ תּה  ּת עניּ וֹ ת  כּ ּמ ה העוֹ פוֹ ת, בּ ׁש חיטת נכ ׁש לּת י ׁש ם יק וּ תיאל ׁש ל חתנּ ה ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ
עווֹ ני  את לי להזכּ יר  ׁש וּ ב בּ א אּת ה ועּת ה ?...התעניתי ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

וׁש לוֹ םהחיטהםהא  חס כּ ׁש רה היתה ליי בּ .א היר ׁש  ר' ורוֹ עד ׁש וֹ אל - ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א ", צרה"א, א הכּ ׁש רוּ ת, בּ תכלית היתה  החיטה - הוֹ חט אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמרגּ יע 
הׁש ּת ּת ק. והוּ א כּ אן ". היתה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

להיוֹ ת יכ וֹ ל ע וֹ ד מה"מה אוֹ ת לענין יכוֹ ל מה לייבּ , היר ׁש  ר' ממ ׁש י "? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ . להתחּמ ק הזּ קן הוֹ חט מנּס ה ׁש נים- עשׂ ר לפני ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶארע

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ט

אׁש רכּ אן כּ ל  את לּ וֹ  מסּפ ר הוּ א הוֹ חט בּ פני  לבּ וֹ  כּ ל את ליבּ  היר ׁש  ר'  ׁש פ ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
למצוֹ א יכ וֹ ל אינ וֹ  הוּ א איגער , עקיבא ר בּ י   ּכ על  אמר וּ מה  נח  מׁש ה לבנוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵארע

. ּכ על אחרים להזהיר  ׁש יּ וּ כל בּ כדי לכ הגּ וֹ רם  היה מה ׁש יּ ּמ צא עד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָמנוֹ ח

מראיתוֹ הוֹ חט התּפ עלוּ ת מלּ א והיה ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש ל  מדּ בריו מאד התר ם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
איגער. עקיבא ר בּ י הגּ אוֹ ן ׁש ל והעמּק ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרח וֹ קה

יקוּ תיאל "זה -  ּנמו בּ קוֹ ל לסּפ ר הוֹ חט החל - ׁש נה ׁש לוֹ ׁש ים לפני קרה ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
איני  הּמ קוֹ מי  דּ ין בּ בית הגּ ט  את סדּ ר מי  ראוונע , מהעיר אׁש ּת וֹ  את גּ ר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַהלפערט
אׁש ּת וֹ  לכן כּ ׁש ר  אינ וֹ  הגּ ט  כּ י ׁש מ וּ ע וֹ ת הי וּ  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה לאחר א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע ,
הכּ ל  עוֹ ד מכּ ן לאחר ׁש נים כּ ּמ ה אי ׁש , אׁש ת עדין היא יקויתאל  ׁש ל  ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה

נׁש כּ ח. הענין  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פ וֹ  אי ׁש  אׁש ת  עדין  היא כּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ בּ רוּ 

הּק דּ וּ ׁש ין לפני מסדּ ר הרב  יקוּ תיאל , ׁש וּ ב התחּת ן חד ׁש ים וּ ׁש ׁש ה ׁש נים עשׂ ר  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש נה עשׂ רים ׁש נּ ער הּפ סוּ ל הגּ ט אוֹ תוֹ  מענין מג כּ ל  לּ וֹ  היתה וא ידע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌א
חזר וׁש וּ ב מהנּ וֹ שׂ א סטה הוּ א וכאן זה. מכּ ל ידעּת י א כּ לל אני וגם לכן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵקוֹ דם

ׁש חט בּ גּ יהנּ ם ׁש יּ שׂ רפוּ  ה יּ דים לאוֹ תם אוֹ י  ואמר  העוֹ פוֹ ת  העוֹ פוֹ תלענין את וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
חתנּ ה. !...לאוֹ תּה  ְ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌

 בּ רחוֹ ב בּ ער ּפ גׁש ּת י  - בּ סּפ וּ ר וֹ  הזּ קן  ממׁש י - חתנּ ה אוֹ תּה  לאחר  ׁש בוּ עים ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
"ה לּ מאי " וטען מוּ סר  לי  ׁש נּ תן חבּ "ד חסידי מזּ קני מן ידיד ירדּת   ּכ כּ ל האם ? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מּת ר הכּ ל כּ סף בּ ׁש ביל האם , רבּ י הדּ ר והּט הוֹ ר  הּק ד וֹ ׁש  ׁש רבּ נוּ  י וֹ דע אינ האם  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את אז ׁש אסר וּ  אלּ וּ  בּ ראׁש  עמד   ּער ו והלחן הּת ניא בּ על מלּ אדי זלמן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ֲ◌ֱ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ניאוֹ ר

הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  יקוּ תיאל ׁש ל לאוֹ תּה הגּ ט  ע וֹ פוֹ ת וׁש חטּת  הלכּת  אי כּ ן אם ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עברה העוֹ שׂ ה  אדם ׁש ל נשׂ וּ י חת נּ ה  הוּ א ׁש עדין בּ זמן ׁש ניּ ה אה עם הּמ תחּת ן ? ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הראׁש וֹ נה !?לאׁש ּת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

וּ לאחרכּ ׁש מעּת י  אוֹ תי  החיּ ה ידידי  מתע לּ ף, נפלּת י בּ מקוֹ ם מיּ ד זאת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל  מכּת ב וֹ  את מכּ יס וֹ  הוֹ ציא הוּ א זאת מכּ ל ידעּת י א כּ לל ׁש אני לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶהוֹ כחּת י
והראה יקוּ תיאל, ׁש ל גּ ט  אוֹ תוֹ  נגד  רב בּ צער כּ וֹ תב הוּ א ׁש בוּ  זי"ע הּת ניא" ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ"בּ על

זאת. ֹ◌ִלי

- לי כּ אוֹ י כּ ל בּ דבר ידעּת י  ל א ׁש נּ כ ׁש לּת י - דּ בריוּ  את זקן  אוֹ תוֹ  מּס ים ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ זוֹ ...חמוֹ ר לחתנּ ה הע וֹ פוֹ ת אוֹ תן  את ׁש חטוֹ  היּ דים לאוֹ תם אוֹ י ! ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ה ניא  על  ל  בְְִֶַַַָָָמכ

רצהבּ מציאוּ ת  הוּ א אבל לדעת,  צרי היה אׁש ר  כּ ל את ליי בּ  הירׁש  ר ' ידע כּ בר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הוֹ חט אבל  מהוֹ חט, זאת בּ ּק ׁש  לכן הּת ניא, בּ על  ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם 



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ח

בּ מקוֹ מי מה צדק הּמ וֹ רה ׁש ל וֹ ם,עוֹ שׂ ה אמר מבּ לי האוֹ רח את הוּ א ׁש וֹ אל - ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּס וּ סים. ארווֹ ת קוֹ ל וֹ ת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק נׁש מע ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ ל וֹ 

הירׁש  לפני ר' ׁש נּ ערכה ׁש ני בּ זוּ וּ ג חתנ ּת וֹ  בּ ענין  לוֹ  ׁש יּ סּפ ר מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש  ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶע שׂ ר 

היר ׁש את  ר' את ׁש כּ נּ ה כּ פי - רב" "חצי אוֹ תוֹ  מדּ וּ ע מענין א  כּ לל יקוּ תיאל  ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אוֹ תם על נמנה אינוֹ  הוּ א ׁש נים, עשׂ ר לפני בּ חתוּ נתוֹ  קרה מה לדעת מעוּ נין - ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליבּ 

בּ זכר וֹ נ  עדין ונמצא אוֹ תם מענין הזּ ה הּס וּ ג מן ׁש דּ ברים עב וּ ר וֹ האנׁש ים ם, ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וּ מתענין  אּת וֹ  וּ מדבּ ר עוֹ מד  העיר " מ"בּ ני ׁש אחד היּ ב ׁש ה העבדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמס ּפ יקה 

י וֹ תר וגד וֹ ל ׁש ח ׁש וּ ב מהוּ  יׁש  עוֹ ד האם חיּ יו, לר'בּ מהל למסר  היה מוּ כן לכן  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ה וּ א ׁש נה ׁש ׁש ים ׁש לּ פני  לי בּ  היר ׁש  לר ' מסּפ ר הוּ א נּ וֹ גע. מה כּ ל  את ליבּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
לבד  ׁש יּ ׁש ב וּ לאחר ראוונע מהעיר ׁש היתה רחל  הראׁש וֹ נה  מאׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתגרׁש 

חוּ ה. ה ניּ ה אׁש ּת וֹ  עם להתחּת ן החליט ׁש נה ע שׂ רים  ְבּ מׁש◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יקוּ תיאל מבּ לי  ממׁש י  לכ א וֹ ת וֹ  לדחף היה ׁש נּ אלץ וּ מ בּ לי מּמ נּ וּ  ׁש ּת בע ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הּק דּ וּ ׁש ין  מסדּ ר הרב  היה מי ארגּ ן, ׁש הוּ א חתנּ ה מאוֹ תּה  מענינוֹ ת נק וּ דוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלסּפ ר
מסּפ יק, כּ בר  היה זה לי בּ  היר ׁש  לר ' חתנּ ה. לאוֹ תּה  העוֹ פ וֹ ת ׁש ל  הוֹ חט היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מי
מיּ ד  ּפ נה הוּ א וּ מם בּ ית וׁש ל וֹ ם ימים אריכוּ ת לּ וֹ  מאחל כּ ׁש הוּ א מּמ נּ וּ  נפרד  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א

הוֹ חט. ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלביתוֹ 

אוֹ תוֹ מיּ ד וׁש אל ׁש ל וֹ ם לּ וֹ  נתן הוֹ חט ׁש ל לביתוֹ  לי בּ  היר ׁש  ר' האםכּ ׁש נּ כנס  ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  לחתוּ נתוֹ  העוֹ פוֹ ת את ששחטּת  בּ עת  החיטה אז הלכה אי זוֹ כר עדין ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַאּת ה

ׁש נים עשׂ ר לפני הלּפ ערט ?".יקוּ תיאל ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מיּ ד א וֹ תוֹ  הּמ תקדּ ם, גּ ילוֹ  בּ ׁש ל החיטה  מעסק לּפ נסיה יצא ׁש כּ בר זקן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵׁש וֹ חט
לגמגּ ם: והחל  חור ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנהיה

כּ בראוֹ תּה  ּת עניּ וֹ ת  כּ ּמ ה העוֹ פוֹ ת, בּ ׁש חיטת נכ ׁש לּת י ׁש ם יק וּ תיאל ׁש ל חתנּ ה ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ
עווֹ ני  את לי להזכּ יר  ׁש וּ ב בּ א אּת ה ועּת ה ?...התעניתי ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

וׁש לוֹ םהחיטהםהא  חס כּ ׁש רה היתה ליי בּ .א היר ׁש  ר' ורוֹ עד ׁש וֹ אל - ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א ", צרה"א, א הכּ ׁש רוּ ת, בּ תכלית היתה  החיטה - הוֹ חט אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמרגּ יע 
הׁש ּת ּת ק. והוּ א כּ אן ". היתה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

להיוֹ ת יכ וֹ ל ע וֹ ד מה"מה אוֹ ת לענין יכוֹ ל מה לייבּ , היר ׁש  ר' ממ ׁש י "? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ . להתחּמ ק הזּ קן הוֹ חט מנּס ה ׁש נים- עשׂ ר לפני ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶארע

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ט

אׁש רכּ אן כּ ל  את לּ וֹ  מסּפ ר הוּ א הוֹ חט בּ פני  לבּ וֹ  כּ ל את ליבּ  היר ׁש  ר'  ׁש פ ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
למצוֹ א יכ וֹ ל אינ וֹ  הוּ א איגער , עקיבא ר בּ י   ּכ על  אמר וּ מה  נח  מׁש ה לבנוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵארע

. ּכ על אחרים להזהיר  ׁש יּ וּ כל בּ כדי לכ הגּ וֹ רם  היה מה ׁש יּ ּמ צא עד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָמנוֹ ח

מראיתוֹ הוֹ חט התּפ עלוּ ת מלּ א והיה ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש ל  מדּ בריו מאד התר ם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
איגער. עקיבא ר בּ י הגּ אוֹ ן ׁש ל והעמּק ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרח וֹ קה

יקוּ תיאל "זה -  ּנמו בּ קוֹ ל לסּפ ר הוֹ חט החל - ׁש נה ׁש לוֹ ׁש ים לפני קרה ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
איני  הּמ קוֹ מי  דּ ין בּ בית הגּ ט  את סדּ ר מי  ראוונע , מהעיר אׁש ּת וֹ  את גּ ר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַהלפערט
אׁש ּת וֹ  לכן כּ ׁש ר  אינ וֹ  הגּ ט  כּ י ׁש מ וּ ע וֹ ת הי וּ  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה לאחר א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע ,
הכּ ל  עוֹ ד מכּ ן לאחר ׁש נים כּ ּמ ה אי ׁש , אׁש ת עדין היא יקויתאל  ׁש ל  ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה ◌ֹ

נׁש כּ ח. הענין  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פ וֹ  אי ׁש  אׁש ת  עדין  היא כּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ בּ רוּ 

הּק דּ וּ ׁש ין לפני מסדּ ר הרב  יקוּ תיאל , ׁש וּ ב התחּת ן חד ׁש ים וּ ׁש ׁש ה ׁש נים עשׂ ר  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש נה עשׂ רים ׁש נּ ער הּפ סוּ ל הגּ ט אוֹ תוֹ  מענין מג כּ ל  לּ וֹ  היתה וא ידע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌א
חזר וׁש וּ ב מהנּ וֹ שׂ א סטה הוּ א וכאן זה. מכּ ל ידעּת י א כּ לל אני וגם לכן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵקוֹ דם

ׁש חט בּ גּ יהנּ ם ׁש יּ שׂ רפוּ  ה יּ דים לאוֹ תם אוֹ י  ואמר  העוֹ פוֹ ת  העוֹ פוֹ תלענין את וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
חתנּ ה. !...לאוֹ תּה  ְ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌

 בּ רחוֹ ב בּ ער ּפ גׁש ּת י  - בּ סּפ וּ ר וֹ  הזּ קן  ממׁש י - חתנּ ה אוֹ תּה  לאחר  ׁש בוּ עים ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
"ה לּ מאי " וטען מוּ סר  לי  ׁש נּ תן חבּ "ד חסידי מזּ קני מן ידיד ירדּת   ּכ כּ ל האם ? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מּת ר הכּ ל כּ סף בּ ׁש ביל האם , רבּ י הדּ ר והּט הוֹ ר  הּק ד וֹ ׁש  ׁש רבּ נוּ  י וֹ דע אינ האם  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את אז ׁש אסר וּ  אלּ וּ  בּ ראׁש  עמד   ּער ו והלחן הּת ניא בּ על מלּ אדי זלמן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ֲ◌ֱ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ניאוֹ ר

הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  יקוּ תיאל ׁש ל לאוֹ תּה הגּ ט  ע וֹ פוֹ ת וׁש חטּת  הלכּת  אי כּ ן אם ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עברה העוֹ שׂ ה  אדם ׁש ל נשׂ וּ י חת נּ ה  הוּ א ׁש עדין בּ זמן ׁש ניּ ה אה עם הּמ תחּת ן ? ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הראׁש וֹ נה !?לאׁש ּת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

וּ לאחרכּ ׁש מעּת י  אוֹ תי  החיּ ה ידידי  מתע לּ ף, נפלּת י בּ מקוֹ ם מיּ ד זאת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל  מכּת ב וֹ  את מכּ יס וֹ  הוֹ ציא הוּ א זאת מכּ ל ידעּת י א כּ לל ׁש אני לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶהוֹ כחּת י
והראה יקוּ תיאל, ׁש ל גּ ט  אוֹ תוֹ  נגד  רב בּ צער כּ וֹ תב הוּ א ׁש בוּ  זי"ע הּת ניא" ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ"בּ על

זאת. ֹ◌ִלי

- לי כּ אוֹ י כּ ל בּ דבר ידעּת י  ל א ׁש נּ כ ׁש לּת י - דּ בריוּ  את זקן  אוֹ תוֹ  מּס ים ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ זוֹ ...חמוֹ ר לחתנּ ה הע וֹ פוֹ ת אוֹ תן  את ׁש חטוֹ  היּ דים לאוֹ תם אוֹ י ! ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ה ניא  על  ל  בְְִֶַַַָָָמכ

רצהבּ מציאוּ ת  הוּ א אבל לדעת,  צרי היה אׁש ר  כּ ל את ליי בּ  הירׁש  ר ' ידע כּ בר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הוֹ חט אבל  מהוֹ חט, זאת בּ ּק ׁש  לכן הּת ניא, בּ על  ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם 



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי י

לייבּ  הירׁש  ר ' אבל ה גּ וּ ף , בּ כל צמרמורת עליו עבר הּמ כּת ב בּ הזכּ רת רק רצה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָא
בּ יער חבּ "ד חסיד אוֹ תוֹ  גר היכן לּ וֹ  אמר ׁש הוֹ חט עד נחוּ ץ זה כּ ּמ ה והס בּ יר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָטען

מ לּ אמזע. מיל  עשׂ רים ׁש ל בּ מרחק  ָּסמו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

הירׁש  חׁש ׁש ר ' א איגער, עקיבא ר בּ י  ׁש ל דּ בריו התקיּ מ וּ  כּ ּמ ה עד ׁש ראה  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
ׁש ל  בּ יתוֹ  ליד  ׁש עצר  ועגלּ ה ס וּ ס עם חזר וּ מיּ ד לרח וֹ ב ויּ צא  מכׁש וֹ ל מכּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
את להריץ החל  העגלה וּ בעל לעגלה נכנסוּ  והוֹ חט ליי בּ  הירׁש  ור ' ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהוֹ חט ,

◌ִ◌ַהּס וּ סים.

הפסקה.חמׁש  לא  גׁש ם ׁש ל מבּ וּ ל ירד  ה זּ מן וּ בכל  הנּ סיעה ערכה ׁש עוֹ ת ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נקיׁש הבּ ׁש עה  וּ לאחר חבּ "ד, חסיד אוֹ תוֹ  ׁש ל לביתוֹ  הגּ יע וּ  הם בּ לּ ילה מאחרת ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לפּת ח הגּ מרא  מן הּק ם יהוּ די  ׁש ל ּפ נים הדרת ּפ ניהם את קדמה הדּ לת על ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַקלּ ה
רבּ י  וצדּ יקים הּק דוֹ ׁש ים את לׁש ּמ ׁש  צעירוּ תוֹ  בּ ימי זכּ ה  ׁש עוֹ ד היּ הוּ די  הדּ לת, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת 
להם נתן  בּ שׂ מחה, האוֹ רחים את ק בּ ל הּת ניא" וּ "בעל מוויטעבסק מענדל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמנחם

וע וּ גוֹ ת. חמה  בּ ׁש תיּ ה אוֹ תם וכבּ ד ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָׁש לוֹ ם

מלּ אמזע האוֹ רחים הוֹ חט בּ חוּ ץ, ׁש רר  העז הּק ר  מן בּ ביתוֹ  הּת חּמ מוּ  קצת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
מדּ וּ ע  לּ וֹ  סּפ ר  ואז מׁש ּפ חּת וֹ , וּ בני ה וּ א  עוֹ שׂ ים מה וׁש אל  ידידוֹ  ׁש ל בּ ׁש לוֹ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָדּ רׁש 
וס ּפ ר מל וּ הוּ  את בּ פניו הצּ יג הוּ א בּ ערב, מאחרת   ּכ כּ ל בּ ׁש עה אליו הגּ יעוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵהם 
ׁש ל  הגּ ט  בּ ענין הּת ניא בּ על הרב ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת בּ חיּ ים לּ וֹ  ׁש הוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶלּ וֹ 
ארע  מה  את לּ וֹ  סּפ ר זאת עם וּ ביחד רחל , הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  אלפערט ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל

בּ נוֹ . בּ ענין ׁש אמר וּ מה איגער  עקיבא  רבּ י  ה גּ אוֹ ן  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִעם

וּ ׁש ל ׁש ּת םהבּ על הּמ כּת ב את והוֹ ציא המגרה את הכּ ב וֹ ד בּ יראת הוֹ ציא הבּ ית ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ דלהלּ ן : בּ וֹ  הכּ תוּ ב את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִקראוּ 

מהּמ עשׂ ההזדּ עזעּת י קר וֹ ב ל ׁש מוֹ ע ׁש בּ מקוֹ ם יהוּ דים , אצל ׁש ּק רה האסוּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּת וֹ רה מן ּפ סוּ ל ׁש הוּ א גּ ט על  ארע, רחל )אליכם האה ׁש ל ׁש מ ּה  את  בּ גט  ׁש כּ תב וּ  ,(מה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ראשע  בּ ׁש ם ל ּה  קראוּ  כ וּ לּ ם אבל רחל הוּ א וּ ויּ גל  מהעיר ׁש מּה  למרוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְוזאת
אחרת, אה עם להתח ּת ן לּה  מה ּמ גרׁש  למנוֹ ע החוֹ בה עליה מּט לת לכן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ָא.וֹ ..
עוֹ פוֹ ת א וֹ  בּ המה יׁש חטוּ  א וׁש ל וֹ ם חס  ׁש הם הוֹ חטים על גּ דוֹ לה  גּ זרה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְושתגזרו 

נבלה" ׁש חיטתם ּת היה זאת יּ ע שׂ וּ  ח "וּ  ואם י וּ "ד )לחתנּ ה, הּת ניא בּ על .(שו "ת ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אתׁש ניהם, והרטיבוּ  זרמוּ  והדּ מעוֹ ת  בּ בכי  ּפ רצ וּ  הזּ קן והוֹ חט ליי בּ  היר ׁש  ר ' ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
למלא דּ וֹ מה ׁש היה והצּ דּ יק  הגּ אוֹ ן ׁש ל מכּת בוֹ  כּ תוּ ב היה עליו שהצהיב , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ יר

. ּער ו והשולחן הּת ניא בּ על צבאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵה'

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  יא

בּ ביתעוֹ ד  ללוּ ן נׁש אר  הזּ קן והוֹ חט ללאמזע, ליי בּ  היר ׁש  ר ' חזר  לילה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
החּמ ה נץ עם הוּ תיקין בּ מנין להתּפ לּ ל הס ּפ יק בּ קׁש י לייבּ  הירׁש  ר' בּ יער, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידידוֹ 
לפני  לבּ וֹ  את ׁש פ ה וּ א  ע שׂ רה ׁש מוֹ נה וּ בתפ לּ ת בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מדּ י  ׁש התּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ּת וֹ רה ללּמ ד נח מׁש ה בּ נוֹ  את לׁש ח היכן הנּ כ וֹ נה בּ עצה אוֹ תוֹ  יחן  ׁש ה וּ א  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶהשי"ת
לרעיתוֹ  ׁש הצּ יע כּ פי  איגער עקיבא ר בּ י ׁש ל  הוֹ רא וֹ תיו את למאות ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת
את לּ וֹ  יפּת ח השי "ת בּ דחקוּ ת, ּת וֹ רה ילמד ׁש לּ כם נח  "ׁש ּמ ׁש ה עטל: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהצּ דקנית

בּ ּת וֹ רה". ◌ָ◌ַ◌ִלבּ וֹ 

היר ׁש  הלּ ׁש וֹ ן כשר' ,"עיר "וליר וּ ׁש לים ׁש ל לברכה בּ תפלּ ת וֹ  הגּ יע  לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הּמ לּ ים, בּ אוֹ תן  לעמוֹ ד רגע נׁש אר הוּ א  ..."עיר" "וליר וּ ׁש לים"... לּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנתּפ סה
התקבּ לה בּ ּק ׁש תוֹ  המים מן  לּ וֹ  להראוֹ ת רצוּ  אוּ לי  רעי וֹ ן, רגע בּ אוֹ תוֹ  לּ וֹ  ?ונפל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הצ  מאד הרבּ ה הא - וח ׁש ב עמד ה וּ א ׁש ה יּ הוּ דים- בּ דחקוּ ת הּת וֹ רה בּ ענין טערּת י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּמ תאים הּמ קוֹ ם הוּ א המים ׁש ער ליד ׁש ם הא  הּק ד ׁש , בּ עיר  וחיּ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
נחת לראוֹ ת נזכּ ה ה' בּ עזרת עוֹ ד ואנוּ  הרפוּ אה, לּ וֹ  ׁש ּת היה נח מׁש ה לבננוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר

בּ מקוֹ ם ּת פלּ תי  התקבּ לה בּ אמת האם מּמ נּ וּ , ׁש ל גּ ם ר בּ וֹ נוֹ  הלואי , הכי  אי  ? ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
!"עוֹ לם ָ◌

רה   קל לגלת תל  רה   קל לה  ְֱִֵֵֵֶַַָָָָהוה

אני ע וֹ ד  " עינים : בּ ארבּ ע נח מׁש ה בּ נוֹ  עם לייבּ  הירׁש  ר ' דּ בּ ר בּ קר ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
בּ רכה כּ ה עד ראית א לדאבוֹ ני  אבל בּ ּת וֹ רה, קצת עוֹ סק  ׁש אּת ה בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ דע 
לּה , אמר והוּ א י שׂ ראל  מ גּ ד וֹ לי אחד  אצל  עצה  ׁש אלה הצּ דקנית  אּמ ,ְבּ לּמ וּ ד◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה ללמד ׁש ּת אלץ לּמ קוֹ ם ּת ּס ע אם רק עצמ את להצּ יל  יכ וֹ ל ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש אּת ה 

◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת".

הירׁש  הני ר' ׁש ל לעיניו אחד מבּ יטים וה בּ ן האב  בּ ׁש קט, לׁש בת נ ׁש אר  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ילדּ י  "אמנם מדּ מעוֹ ת: חנוּ ק בּ קוֹ ל  ליי בּ  היר ׁש  רבּ י  ממׁש י וׁש וּ ב חוֹ דרוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָבעינים
אׁש ר ישׂ ראל לארץ ולנדּ ד , ר בּ גיל הה וֹ רים בּ ית את לעזב מאד  ק ׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהיּ קר
לב, בּ כל  א וֹ ת האוֹ הבים להוֹ רי ׁש בעתים הדּ בר  וקׁש ה המים, מן ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ עיד וּ 
רק  האדם, נוֹ צר  למענּה  אׁש ר  האמּת י  לתכלית תגּ יע ׁש ם רק כּ י  בּ ני ל דּ ע ַא◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ישׂ ראל". מגּ דוֹ לי לאחד בּ ּת וֹ רה ּת גדּ ל ה' וּ בעזר למכּ ת רפוּ אה ּת מצא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם

נח  ה וּ אמׁש ה וּ כבר בּ לבד , עשׂ רה חמׁש  בּ ן הוּ א הכּ ל בּ ס מר, בּ בכי  ּפ רץ ֶֹ ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א א המסוּ רוֹ ת, ומאחיותיו הנּ פלאים מאחיו היּ קרים, מהוֹ ריו להּפ רד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌מכרח
ה וּ א וּ באהבה אלּ ה, מכּ ל  יוֹ תר גּ רוּ ע עוֹ ד הּת וֹ רה מן  הארץ עם להאר כּ י  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

ּת וֹ רה. לּמ קוֹ ם הגּ לוּ ת את עליו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל 
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לייבּ  הירׁש  ר ' אבל ה גּ וּ ף , בּ כל צמרמורת עליו עבר הּמ כּת ב בּ הזכּ רת רק רצה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָא
בּ יער חבּ "ד חסיד אוֹ תוֹ  גר היכן לּ וֹ  אמר ׁש הוֹ חט עד נחוּ ץ זה כּ ּמ ה והס בּ יר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָטען

מ לּ אמזע. מיל  עשׂ רים ׁש ל בּ מרחק  ָּסמו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

הירׁש  חׁש ׁש ר ' א איגער, עקיבא ר בּ י  ׁש ל דּ בריו התקיּ מ וּ  כּ ּמ ה עד ׁש ראה  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
ׁש ל  בּ יתוֹ  ליד  ׁש עצר  ועגלּ ה ס וּ ס עם חזר וּ מיּ ד לרח וֹ ב ויּ צא  מכׁש וֹ ל מכּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
את להריץ החל  העגלה וּ בעל לעגלה נכנסוּ  והוֹ חט ליי בּ  הירׁש  ור ' ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהוֹ חט ,

◌ִ◌ַהּס וּ סים.

הפסקה.חמׁש  לא  גׁש ם ׁש ל מבּ וּ ל ירד  ה זּ מן וּ בכל  הנּ סיעה ערכה ׁש עוֹ ת ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נקיׁש הבּ ׁש עה  וּ לאחר חבּ "ד, חסיד אוֹ תוֹ  ׁש ל לביתוֹ  הגּ יע וּ  הם בּ לּ ילה מאחרת ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לפּת ח הגּ מרא  מן הּק ם יהוּ די  ׁש ל ּפ נים הדרת ּפ ניהם את קדמה הדּ לת על ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַקלּ ה
רבּ י  וצדּ יקים הּק דוֹ ׁש ים את לׁש ּמ ׁש  צעירוּ תוֹ  בּ ימי זכּ ה  ׁש עוֹ ד היּ הוּ די  הדּ לת, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת 
להם נתן  בּ שׂ מחה, האוֹ רחים את ק בּ ל הּת ניא" וּ "בעל מוויטעבסק מענדל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמנחם

וע וּ גוֹ ת. חמה  בּ ׁש תיּ ה אוֹ תם וכבּ ד ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָׁש לוֹ ם

מלּ אמזע האוֹ רחים הוֹ חט בּ חוּ ץ, ׁש רר  העז הּק ר  מן בּ ביתוֹ  הּת חּמ מוּ  קצת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
מדּ וּ ע  לּ וֹ  סּפ ר  ואז מׁש ּפ חּת וֹ , וּ בני ה וּ א  עוֹ שׂ ים מה וׁש אל  ידידוֹ  ׁש ל בּ ׁש לוֹ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָדּ רׁש 
וס ּפ ר מל וּ הוּ  את בּ פניו הצּ יג הוּ א בּ ערב, מאחרת   ּכ כּ ל בּ ׁש עה אליו הגּ יעוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵהם 
ׁש ל  הגּ ט  בּ ענין הּת ניא בּ על הרב ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת בּ חיּ ים לּ וֹ  ׁש הוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶלּ וֹ 
ארע  מה  את לּ וֹ  סּפ ר זאת עם וּ ביחד רחל , הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  אלפערט ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל

בּ נוֹ . בּ ענין ׁש אמר וּ מה איגער  עקיבא  רבּ י  ה גּ אוֹ ן  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִעם

וּ ׁש ל ׁש ּת םהבּ על הּמ כּת ב את והוֹ ציא המגרה את הכּ ב וֹ ד בּ יראת הוֹ ציא הבּ ית ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ דלהלּ ן : בּ וֹ  הכּ תוּ ב את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִקראוּ 

מהּמ עשׂ ההזדּ עזעּת י קר וֹ ב ל ׁש מוֹ ע ׁש בּ מקוֹ ם יהוּ דים , אצל ׁש ּק רה האסוּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּת וֹ רה מן ּפ סוּ ל ׁש הוּ א גּ ט על  ארע, רחל )אליכם האה ׁש ל ׁש מ ּה  את  בּ גט  ׁש כּ תב וּ  ,(מה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ראשע  בּ ׁש ם ל ּה  קראוּ  כ וּ לּ ם אבל רחל הוּ א וּ ויּ גל  מהעיר ׁש מּה  למרוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְוזאת
אחרת, אה עם להתח ּת ן לּה  מה ּמ גרׁש  למנוֹ ע החוֹ בה עליה מּט לת לכן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ָא.וֹ ..
עוֹ פוֹ ת א וֹ  בּ המה יׁש חטוּ  א וׁש ל וֹ ם חס  ׁש הם הוֹ חטים על גּ דוֹ לה  גּ זרה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְושתגזרו 

נבלה" ׁש חיטתם ּת היה זאת יּ ע שׂ וּ  ח "וּ  ואם י וּ "ד )לחתנּ ה, הּת ניא בּ על .(שו "ת ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אתׁש ניהם, והרטיבוּ  זרמוּ  והדּ מעוֹ ת  בּ בכי  ּפ רצ וּ  הזּ קן והוֹ חט ליי בּ  היר ׁש  ר ' ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
למלא דּ וֹ מה ׁש היה והצּ דּ יק  הגּ אוֹ ן ׁש ל מכּת בוֹ  כּ תוּ ב היה עליו שהצהיב , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ יר

. ּער ו והשולחן הּת ניא בּ על צבאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵה'
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בּ ביתעוֹ ד  ללוּ ן נׁש אר  הזּ קן והוֹ חט ללאמזע, ליי בּ  היר ׁש  ר ' חזר  לילה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
החּמ ה נץ עם הוּ תיקין בּ מנין להתּפ לּ ל הס ּפ יק בּ קׁש י לייבּ  הירׁש  ר' בּ יער, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידידוֹ 
לפני  לבּ וֹ  את ׁש פ ה וּ א  ע שׂ רה ׁש מוֹ נה וּ בתפ לּ ת בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מדּ י  ׁש התּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ּת וֹ רה ללּמ ד נח מׁש ה בּ נוֹ  את לׁש ח היכן הנּ כ וֹ נה בּ עצה אוֹ תוֹ  יחן  ׁש ה וּ א  ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶהשי"ת ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לרעיתוֹ  ׁש הצּ יע כּ פי  איגער עקיבא ר בּ י ׁש ל  הוֹ רא וֹ תיו את למאות ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת
את לּ וֹ  יפּת ח השי "ת בּ דחקוּ ת, ּת וֹ רה ילמד ׁש לּ כם נח  "ׁש ּמ ׁש ה עטל: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהצּ דקנית

בּ ּת וֹ רה". ◌ָ◌ַ◌ִלבּ וֹ 

היר ׁש  הלּ ׁש וֹ ן כשר' ,"עיר "וליר וּ ׁש לים ׁש ל לברכה בּ תפלּ ת וֹ  הגּ יע  לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הּמ לּ ים, בּ אוֹ תן  לעמוֹ ד רגע נׁש אר הוּ א  ..."עיר" "וליר וּ ׁש לים"... לּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנתּפ סה
התקבּ לה בּ ּק ׁש תוֹ  המים מן  לּ וֹ  להראוֹ ת רצוּ  אוּ לי  רעי וֹ ן, רגע בּ אוֹ תוֹ  לּ וֹ  ?ונפל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הצ  מאד הרבּ ה הא - וח ׁש ב עמד ה וּ א ׁש ה יּ הוּ דים- בּ דחקוּ ת הּת וֹ רה בּ ענין טערּת י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּמ תאים הּמ קוֹ ם הוּ א המים ׁש ער ליד ׁש ם הא  הּק ד ׁש , בּ עיר  וחיּ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
נחת לראוֹ ת נזכּ ה ה' בּ עזרת עוֹ ד ואנוּ  הרפוּ אה, לּ וֹ  ׁש ּת היה נח מׁש ה לבננוּ  ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ מקוֹ ם ּת פלּ תי  התקבּ לה בּ אמת האם מּמ נּ וּ , ׁש ל גּ ם ר בּ וֹ נוֹ  הלואי , הכי  אי  ? ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
!"עוֹ לם ָ◌

רה   קל לגלת תל  רה   קל לה  ְֱִֵֵֵֶַַָָָָהוה

אני ע וֹ ד  " עינים : בּ ארבּ ע נח מׁש ה בּ נוֹ  עם לייבּ  הירׁש  ר ' דּ בּ ר בּ קר ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
בּ רכה כּ ה עד ראית א לדאבוֹ ני  אבל בּ ּת וֹ רה, קצת עוֹ סק  ׁש אּת ה בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ דע 
לּה , אמר והוּ א י שׂ ראל  מ גּ ד וֹ לי אחד  אצל  עצה  ׁש אלה הצּ דקנית  אּמ ,ְבּ לּמ וּ ד◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה ללמד ׁש ּת אלץ לּמ קוֹ ם ּת ּס ע אם רק עצמ את להצּ יל  יכ וֹ ל ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש אּת ה 

◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת".

הירׁש  הני ר' ׁש ל לעיניו אחד מבּ יטים וה בּ ן האב  בּ ׁש קט, לׁש בת נ ׁש אר  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ילדּ י  "אמנם מדּ מעוֹ ת: חנוּ ק בּ קוֹ ל  ליי בּ  היר ׁש  רבּ י  ממׁש י וׁש וּ ב חוֹ דרוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָבעינים
אׁש ר ישׂ ראל לארץ ולנדּ ד , ר בּ גיל הה וֹ רים בּ ית את לעזב מאד  ק ׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהיּ קר
לב, בּ כל  א וֹ ת האוֹ הבים להוֹ רי ׁש בעתים הדּ בר  וקׁש ה המים, מן ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ עיד וּ 
רק  האדם, נוֹ צר  למענּה  אׁש ר  האמּת י  לתכלית תגּ יע ׁש ם רק כּ י  בּ ני ל דּ ע ַא◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ישׂ ראל". מגּ דוֹ לי לאחד בּ ּת וֹ רה ּת גדּ ל ה' וּ בעזר למכּ ת רפוּ אה ּת מצא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם

נח  ה וּ אמׁש ה וּ כבר בּ לבד , עשׂ רה חמׁש  בּ ן הוּ א הכּ ל בּ ס מר, בּ בכי  ּפ רץ ֶֹ ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א א המסוּ רוֹ ת, ומאחיותיו הנּ פלאים מאחיו היּ קרים, מהוֹ ריו להּפ רד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌מכרח
ה וּ א וּ באהבה אלּ ה, מכּ ל  יוֹ תר גּ רוּ ע עוֹ ד הּת וֹ רה מן  הארץ עם להאר כּ י  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

ּת וֹ רה. לּמ קוֹ ם הגּ לוּ ת את עליו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל 
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בּ ּת יםבּ יּ מים וּ בעלי  חכמים  ּת למידי ׁש ל  קבוּ צה בּ ליטה, נתארגנה ההם ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הנּ וֹ סעים, אחד  עם והתיידד  נזדּ רז לייבּ  היר ׁש  רבּ י ישׂ ראל, לארץ לעליּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲח ׁש וּ בים
עד  עליו  עין לשׂ ים מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  בּ נוֹ  את בּ ידוֹ  מסר ענינוֹ , כּ ל את  לפניו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִסּפ ר

ּת וֹ רה. ללמד כּ די  מתאים חבר  לּ וֹ  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

האחיםעבר וּ  עטל, ואׁש ּת וֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר בּ י  הגּ יע, הנּ סיעה זמן אחדים , ימים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ארכה אר וּ כה  ׁש עה נח, מׁש ה את ללוּ וֹ ת  כּ די החוֹ ף אל  יצאוּ  כוּ לּ ם , ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת, ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
האחים וּ ברכוֹ ת, נׁש יקוֹ ת העתירה האם בשׂ פתיו,  נׁש האב המר גּ ׁש ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רידה
יצאה העוֹ לים היהוּ דים ׁש ל וֹ ׁש ים עם ׁש הּס פינה עד בּ ׁש לוֹ ם, נופפוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרכּ ּה .

הּס פינהאחרי הגּ יעה הּת יכוֹ ן היּ ם גּ לּ י ּפ ני על נענוּ עים ׁש ל  חדׁש ים ׁש ׁש ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ רא להם נזדּ ּמ נה בּ אכסניא מנוּ חה ׁש ל ימים ׁש ׁש ת ואחרי ליפוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם
נח מ ׁש ה  גּ ם  וּ ביניהם  וארגזיהם, סליהם את ארזוּ  העוֹ לים ליר וּ ׁש לים, ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לה ◌ַֹ◌
אׁש ר א גּ רת בּ יד וֹ  החזיק גּ ם מדּ תוֹ , על ׁש עלה ארגזו על נוֹ סף אׁש ר  העוֹ לים ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצעיר
ׁש יּ מסר נּ ה עד  מיּ ד וֹ , להוֹ ציאּה  וּ לבלּת י מׁש מר  מכּ ל ל ׁש מר ּה  ציוווהו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאביו

גּ בּ ּה . על המצויינת  לכּ תבת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

רבּ י אגּ רת החסיד  הגּ אוֹ ן מּמ כּ יריו  לאחד מוּ פנית היתה לייבּ , היר ׁש  מרבּ י  זוֹ  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּפ ירא קאפיל מיכל )יעקב  צבי רבּ י היּ דוּ ע  היּ ר וּ ׁש למי  הצּ דּ יק ׁש ל כּ תוּ ב (אביו היה וּ ב ּה  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וי ׁש רוֹ ת: משורטטות ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש וּ רוֹ ת

ה יק אה ה קר הרב  ב ד  שליט"א .למעלת קאפיל יעקב  ר י ְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָֹ

אדיע אחרי , יחי הכדה  חלמ   ל רת  ה רה לכבד ק ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
את לה ציא ידי  עלה מא סעא י  ד ה למכבי  המ זה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
טהרה , כנה  לי ליר עלה  המוכ "ז נ"י  נח מה  בני  לפעל , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהבר 
ידידי  מ מב הני החק, מ רה  ללמד  די  עצמ למסר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹב רה 

ה במנה נספת פע ח "ו יירי יבל  א  עי בבת עליו מר  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קה עה   אפיל ה רה  מ דלפ ילי  נמת את  יד מסר הני בזה  , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

י ה , לבד  ית מקה יאכל , לבד  מ ,העניני כל מע ה  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמירה 
מל והרחיקה התמדה, מ רה וליגע ללמד חנכהו יסב. לחנ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻועל

.גיותענ ְֲִַָמתר ת

מפי  רה א הרה , יגיעת המ לה   מצאתי , ל תבי  אר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
עה ,ל לח הנני   מ ת"ו, לי יר אא  מצאתי לא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהחק

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי יג

 בי ה  י חלק את יל יל  האחר  במכ  הבטחת פי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע
 ל ויפח דמ עזר י לח רחמיו  רב  והקב"ה ,מיה ל ער  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹסמ

עמלי . מ ל  חלקי  זה  י  רת תְְֲִִִֵֶֶָָָ

זצ"ל יקטימ וועלוויל רי  הגה"צ  אביו ידיד  , דמכ  קירְְְְִִִִִִִַַָמ

פארבער ליי  ְִֵהיר

לי ויר לאמזע  יְִִֵֶַַָ

לירוּ ׁש לים,עם בּ בוֹ אוֹ  נח מׁש ה נקלע  לגמרי אחר עוֹ לם חדׁש , ע וֹ לם ׁש ל מראה ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הס ּפ יק  כּ בר וראׁש וֹ  קאפיל, יעקב רבּ י ׁש ל בּ ביתוֹ  נמצא הוּ א בּ לבד אחדים ימים ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַרק

בּ לאמ אביו בּ ית גּ ם מהוּ תוֹ , כּ ל את ששינו ׁש וֹ נים  רוּ מים  רחוֹ ק לקט הי ' זע ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מחבת היתה ּפ רוּ טה כּ ל בּ צמצוּ ם, התנהל וּ  יוֹ מיּ וֹ ת ה יּ וֹ ם והה וֹ צאוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמ ּמ וֹ תרוֹ ת,
יעקב  רבּ י ׁש ל בּ ית וֹ  התנהגוּ ת היתה אחרת זאת  וּ בכל בּ לבד , החיּ וּ ני  הצּ וֹ ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוּ לפי 

להתם. מהכא  הזּ ה הע וֹ לם חיּ י הגת היתה מ ּמ ערב מזרח וכרחוֹ ק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְקאפיל,

מסויידיםאצל הבּ ית כּ ותלי גּ דוֹ לים, חדרים ׁש ׁש ה היוּ  בּ לאמזע הוֹ ריו ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
גּ דוֹ ל  ׁש לחן האוּ כל בּ חדר מגולפות, דּ לתוֹ ת עם עץ אר וֹ נוֹ ת בּ גונים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִומכויירים
לבוּ ׁש ם מל ּט ׁש , בּ רזל אוֹ  מוכחלת  מחרסינה הבּ ית כּ לי אחד, מצּ בע כסאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולוֹ 
עליהם, נראה א טלאי ׁש כּ ל וּ בודּ אי  נאה גּ ם א צנוּ ע אמנם הי' הבּ ית בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
כּ די  בּ ׁש פע  הוּ א גּ ם והאוֹ כל הן, מה בּ כלל ׁש ם ידעוּ  א הּמ נעלים גּ בּ י על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְטלאים
א דּ ר בּ א לאמזע , עשׂ ירי  בּ ין ּפ עם אף לייבּ  הירׁש  רבּ י נמנה א זאת וּ בכל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׂ ביעה,

א וּ לי הצּ בּ וּ רי מעמד וֹ  וּ באוֹ תוֹ וגםאלמלא  ּׁש כ אלּ א העניּ ים. בּ ין אוֹ תוֹ  מוֹ נין  הי וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
בּ יתם את ׁש נּ הל וּ  ה בּ ינוֹ ני  הּמ עמד מן לאמזע יהוּ די גּ ם חיּ יהם את אז חיוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָמעמד

הּמ כרחת".בּ "הצטרכוּ תרק  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌

חלּ וֹ נוֹ תוא לּ וּ  בּ לבד , וחצי חדר מכיל בּ ירוּ ׁש לים קאפיל יעקב רבּ י  ׁש ל  מעוֹ נוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נּ עשׂ ה הּס יד מן קלּ וּ פים הכּ תלים , ּהּס מו הרחוֹ ב עם בק וֹ מתם  גּ וֹ בלים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
בּ בית היּ חידי האר הׁש לחן וֹ נה, צוּ רה להם גּ ם הבּ ית ורהיטי הדּ ירה. בּ נין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
ׁש עוֹ ד  כסאוֹ ת שׂ רידי כּ ּמ ה  ולוֹ  עצמית, מּת וֹ צרת וּ קרׁש ים קוֹ רוֹ ת מצירופי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
קבוּ ע  מקוֹ ם להם הי' א הבּ ית בּ ני  בּ גדי  ׁש נה, ׁש לוֹ ׁש ים לפני לחתנּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ַהוענקו
אצט בּ א וּ מעליהם הצּ פוֹ ני . בּ קיר  ׁש נּ ק בּ עוּ  מסּמ רים על נתלוּ  אלּ א מיחד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָבּ אר וֹ ן 

חיו  א וֹ ר  ׁש ּמ פיצה נפט מנוֹ רת עליו נדלקת ערב ׁש ּמ דּ י החדרכּ בדה ּפ ני  על ור ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה. לׁש קידת  ּת אבוֹ ן עּמ ּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ מביא ּה 
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בּ ּת יםבּ יּ מים וּ בעלי  חכמים  ּת למידי ׁש ל  קבוּ צה בּ ליטה, נתארגנה ההם ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הנּ וֹ סעים, אחד  עם והתיידד  נזדּ רז לייבּ  היר ׁש  רבּ י ישׂ ראל, לארץ לעליּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲח ׁש וּ בים
עד  עליו  עין לשׂ ים מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  בּ נוֹ  את בּ ידוֹ  מסר ענינוֹ , כּ ל את  לפניו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִסּפ ר

ּת וֹ רה. ללמד כּ די  מתאים חבר  לּ וֹ  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

האחיםעבר וּ  עטל, ואׁש ּת וֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר בּ י  הגּ יע, הנּ סיעה זמן אחדים , ימים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ארכה אר וּ כה  ׁש עה נח, מׁש ה את ללוּ וֹ ת  כּ די החוֹ ף אל  יצאוּ  כוּ לּ ם , ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת, ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
האחים וּ ברכוֹ ת, נׁש יקוֹ ת העתירה האם בשׂ פתיו,  נׁש האב המר גּ ׁש ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רידה
יצאה העוֹ לים היהוּ דים ׁש ל וֹ ׁש ים עם ׁש הּס פינה עד בּ ׁש לוֹ ם, נופפוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרכּ ּה .

הּס פינהאחרי הגּ יעה הּת יכוֹ ן היּ ם גּ לּ י ּפ ני על נענוּ עים ׁש ל  חדׁש ים ׁש ׁש ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ רא להם נזדּ ּמ נה בּ אכסניא מנוּ חה ׁש ל ימים ׁש ׁש ת ואחרי ליפוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם
נח מ ׁש ה  גּ ם  וּ ביניהם  וארגזיהם, סליהם את ארזוּ  העוֹ לים ליר וּ ׁש לים, ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לה ◌ַֹ◌
אׁש ר א גּ רת בּ יד וֹ  החזיק גּ ם מדּ תוֹ , על ׁש עלה ארגזו על נוֹ סף אׁש ר  העוֹ לים ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצעיר
ׁש יּ מסר נּ ה עד  מיּ ד וֹ , להוֹ ציאּה  וּ לבלּת י מׁש מר  מכּ ל ל ׁש מר ּה  ציוווהו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאביו

גּ בּ ּה . על המצויינת  לכּ תבת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

רבּ י אגּ רת החסיד  הגּ אוֹ ן מּמ כּ יריו  לאחד מוּ פנית היתה לייבּ , היר ׁש  מרבּ י  זוֹ  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּפ ירא קאפיל מיכל )יעקב  צבי רבּ י היּ דוּ ע  היּ ר וּ ׁש למי  הצּ דּ יק ׁש ל כּ תוּ ב (אביו היה וּ ב ּה  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וי ׁש רוֹ ת: משורטטות ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש וּ רוֹ ת

ה יק אה ה קר הרב  ב ד  שליט"א .למעלת קאפיל יעקב  ר י ְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָֹ

אדיע אחרי , יחי הכדה  חלמ   ל רת  ה רה לכבד ק ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
את לה ציא ידי  עלה מא סעא י  ד ה למכבי  המ זה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
טהרה , כנה  לי ליר עלה  המוכ "ז נ"י  נח מה  בני  לפעל , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהבר 
ידידי  מ מב הני החק, מ רה  ללמד  די  עצמ למסר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹב רה 

ה במנה נספת פע ח "ו יירי יבל  א  עי בבת עליו מר  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קה עה   אפיל ה רה  מ דלפ ילי  נמת את  יד מסר הני בזה  , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

י ה , לבד  ית מקה יאכל , לבד  מ ,העניני כל מע ה  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמירה 
מל והרחיקה התמדה, מ רה וליגע ללמד חנכהו יסב. לחנ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻועל

.גיותענ ְֲִַָמתר ת

מפי  רה א הרה , יגיעת המ לה   מצאתי , ל תבי  אר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
עה ,ל לח הנני   מ ת"ו, לי יר אא  מצאתי לא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהחק

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי יג

 בי ה  י חלק את יל יל  האחר  במכ  הבטחת פי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע
 ל ויפח דמ עזר י לח רחמיו  רב  והקב"ה ,מיה ל ער  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹסמ

עמלי . מ ל  חלקי  זה  י  רת תְְֲִִִֵֶֶָָָ

זצ"ל יקטימ וועלוויל רי  הגה"צ  אביו ידיד  , דמכ  קירְְְְִִִִִִִַַָמ

פארבער ליי  ְִֵהיר

לי ויר לאמזע  יְִִֵֶַַָ

לירוּ ׁש לים,עם בּ בוֹ אוֹ  נח מׁש ה נקלע  לגמרי אחר עוֹ לם חדׁש , ע וֹ לם ׁש ל מראה ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הס ּפ יק  כּ בר וראׁש וֹ  קאפיל, יעקב רבּ י ׁש ל בּ ביתוֹ  נמצא הוּ א בּ לבד אחדים ימים ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַרק

בּ לאמ אביו בּ ית גּ ם מהוּ תוֹ , כּ ל את ששינו ׁש וֹ נים  רוּ מים  רחוֹ ק לקט הי ' זע ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מחבת היתה ּפ רוּ טה כּ ל בּ צמצוּ ם, התנהל וּ  יוֹ מיּ וֹ ת ה יּ וֹ ם והה וֹ צאוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמ ּמ וֹ תרוֹ ת,
יעקב  רבּ י ׁש ל בּ ית וֹ  התנהגוּ ת היתה אחרת זאת  וּ בכל בּ לבד , החיּ וּ ני  הצּ וֹ ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוּ לפי 

להתם. מהכא  הזּ ה הע וֹ לם חיּ י הגת היתה מ ּמ ערב מזרח וכרחוֹ ק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְקאפיל,

מסויידיםאצל הבּ ית כּ ותלי גּ דוֹ לים, חדרים ׁש ׁש ה היוּ  בּ לאמזע הוֹ ריו ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
גּ דוֹ ל  ׁש לחן האוּ כל בּ חדר מגולפות, דּ לתוֹ ת עם עץ אר וֹ נוֹ ת בּ גונים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִומכויירים
לבוּ ׁש ם מל ּט ׁש , בּ רזל אוֹ  מוכחלת  מחרסינה הבּ ית כּ לי אחד, מצּ בע כסאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולוֹ 
עליהם, נראה א טלאי ׁש כּ ל וּ בודּ אי  נאה גּ ם א צנוּ ע אמנם הי' הבּ ית בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
כּ די  בּ ׁש פע  הוּ א גּ ם והאוֹ כל הן, מה בּ כלל ׁש ם ידעוּ  א הּמ נעלים גּ בּ י על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְטלאים
א דּ ר בּ א לאמזע , עשׂ ירי  בּ ין ּפ עם אף לייבּ  הירׁש  רבּ י נמנה א זאת וּ בכל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׂ ביעה,

א וּ לי הצּ בּ וּ רי מעמד וֹ  וּ באוֹ תוֹ וגםאלמלא  ּׁש כ אלּ א העניּ ים. בּ ין אוֹ תוֹ  מוֹ נין  הי וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
בּ יתם את ׁש נּ הל וּ  ה בּ ינוֹ ני  הּמ עמד מן לאמזע יהוּ די גּ ם חיּ יהם את אז חיוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָמעמד

הּמ כרחת".בּ "הצטרכוּ תרק  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌

חלּ וֹ נוֹ תוא לּ וּ  בּ לבד , וחצי חדר מכיל בּ ירוּ ׁש לים קאפיל יעקב רבּ י  ׁש ל  מעוֹ נוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נּ עשׂ ה הּס יד מן קלּ וּ פים הכּ תלים , ּהּס מו הרחוֹ ב עם בק וֹ מתם  גּ וֹ בלים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
בּ בית היּ חידי האר הׁש לחן וֹ נה, צוּ רה להם גּ ם הבּ ית ורהיטי הדּ ירה. בּ נין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
ׁש עוֹ ד  כסאוֹ ת שׂ רידי כּ ּמ ה  ולוֹ  עצמית, מּת וֹ צרת וּ קרׁש ים קוֹ רוֹ ת מצירופי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
קבוּ ע  מקוֹ ם להם הי' א הבּ ית בּ ני  בּ גדי  ׁש נה, ׁש לוֹ ׁש ים לפני לחתנּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ַהוענקו
אצט בּ א וּ מעליהם הצּ פוֹ ני . בּ קיר  ׁש נּ ק בּ עוּ  מסּמ רים על נתלוּ  אלּ א מיחד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָבּ אר וֹ ן 

חיו  א וֹ ר  ׁש ּמ פיצה נפט מנוֹ רת עליו נדלקת ערב ׁש ּמ דּ י החדרכּ בדה ּפ ני  על ור ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה. לׁש קידת  ּת אבוֹ ן עּמ ּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ מביא ּה 



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי יד

לפני בּ נוֹ שׂ א  חד ׁש ים כּ ּמ ה כּ אן: נׁש מעים לגמרי  אחרים בּ ּט וּ יים ה לּ בוּ ׁש , ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
י וּ לד  אוּ לי ראׁש  בּ כבד מדבּ רים וּ כבר  בּ בית, הילדים אחד  ׁש ל  מצוה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ר 
ימ וּ ת בּ כל  כּ ן על כּ י  ח גּ וּ , ליּ וֹ ם חדׁש וֹ ת  נעלים  לנּ ער לקנוֹ ת אפׁש רוּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיזה
ׁש ל  ומנעליהם בגדיהם ׁש על הּט לאים מנּ ין את  ל ּס ּפ וּ ר הי ' ק ׁש ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנה

הבּ ית.בּ ני ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וּ בכל ענין  בּ כלל , ּת פקיד  כּ אן משׂ חקים אינם ה ּמ אכלים ותפריטי הּמ זוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ בר על גּ ם וזוּ גתוֹ  קאפיל  יעקב רבּ י הּמ ׁש ּפ חה ראׁש י לפעמים שׂ וֹ חחוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹזאת
ראׁש וֹ ן : בּ י וֹ ם מכרזת האה את ׁש לּ נוּ  מׁש ה ּפ עם ׁש וֹ מע למׁש ל הנּ ה זה, ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ס ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

חלב,ילדי " לקנוֹ ת בּ אפ ׁש ר וּ ת לנוּ  אין לטוֹ בה  עלינוּ  הבּ א  הבוּ ע היּ קרים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אבא , ׁש ל ידיו מּמ עשׂ י יין וּ מעט בּ מים נא גּ וּ פכםוהּק בּ "ההסּת ּפ ק וּ  את יאמץ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כּ ׁש היא הבּ ית עקרת  עת ׁש וּ ב  ׁש וֹ מע  הוּ א בּ ׁש בּ ת ׁש ליׁש י  בּ י וֹ ם ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה".
מחצית את אּת ה  אכלּת  אתמוֹ ל "י ּק ירי מילדיה: לאחד ר בּ מענה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמב ּק ׁש ת
בּ כל  ׁש וֹ קל  עצמוֹ  קאפיל יעקב ר בּ י  ואילו ... "לאחי אוֹ תּה  ּת ן היּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהבּ יצה,
סעוּ דתוֹ  אחר הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת לבר ׁש יּ וּ כל  כּ די בּ דיּ וּ ק כ זּ ית - לחם מנת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְיוֹ ם

והיחידה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ מית

עיניו,בּ ּת חלּ ה  מּמ ראה סחרחר עליו  הי' ראׁש וֹ  זוֹ , חיּ ים  מדר נח מׁש ה נדהם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
כּ י בּ עצמוֹ  הי ' כּ י יתמוֹ טטבּ טוּ ח נוֹ כח מהרה עד  א אביו, לבית לחזר  ויכרח ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

עליהםילדי  עבר ׁש א וּ מאחיו מּמ נּ וּ  יוֹ תר עוֹ ד  בּ גוּ פם, וּ ׁש למים  בּ ריאים  הבּ ית ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
מנוּ חת הרוּ חניּ ים, הח יּ ים ׁש גּ ם לדעת השׂ כּ יל הנּ ער ותבׁש יל, בּ שׂ ר מנת ל א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ ם

ה גּ וּ ף. לבריאוּ ת ק וֹ בעים והרצוֹ ן, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פ ׁש 

לאמזע "הא  מיּ לדי  יוֹ תר וכ ּמ ה בּ כּמ ה מאירים הבּ ית ילדּ י ׁש ל ּפ ניהם ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ ה יר וּ ׁש לים יהוּ די  ׁש ל עיניהם מהיכן לעצמוֹ , סח נח מ ׁש ה  הי ' – ֶֹ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ַהבעים " ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ
וּ בחלק  היּ וֹ ם כּ ל הּת וֹ רה להתמדת הכּ חוֹ ת את ילדיהם לוֹ קחים מהיכן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְקוֹ רנוֹ ת",
הּס עוּ דוֹ ת  ֹמ ּת ו האם הנּ ער , ׁש ל בּ מוֹ חוֹ  מנּק רת הּמ חׁש בה היתה - ה לּ ילה" ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמן 
ׁש אר אוֹ  שׂ וֹ ם בּ מיץ וּ מרוּ חוֹ ת בּ ׁש מן  טבוּ לוֹ ת  קבּ ר  לחם  ּפ ר וּ ס וֹ ת ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהמצמצמ וֹ ת
 ֹמּת ו האם טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת  והרגוּ עים האצילים ּפ ניהם  מהיכן  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְירקוֹ ת,
ילדּ י  ׁש ל הּמ א ר  חיוכם נוֹ בע מה  ֹוּ מּת ו בּ כלל וּ מאין המטלּ אים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַמל בּ וּ ׁש יהם 
הּמ הרׁש "א ׁש ל ק ׁש יוֹ תיו על החדר בּ נגּ וּ ן אביהם לפני  ׁש חוֹ זרים  בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

מרבּ ם. ׁש מעוּ  י וּ ׁש ע הּפ ני ׁש ל  ּפ רוּ ׁש יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאוֹ 

וכל קמעא  היּ ר וּ ׁש למי, הּק דׁש  בּ ׁש להבת נח מׁש ה ׁש ל נׁש מתוֹ  גּ ם נדלקה קמעא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעצמם. נעלמוּ  וּ תמיהוֹ תי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְפליאותיו

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  טו

הּת נ"יר וּ ׁש לים  מן  הכּ יּ ר  אוֹ תן הּת נאים, מדּ וֹ ר הּמ לכים, מוֹ ׁש ב הנּ ביאים, עיר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ סערה. לבּ וֹ  את כּ ב שׂ ה קדוֹ ׁש ה , וּ מהוּ תּה  נׁש מה, אוירה אׁש ר הגּ מרא, ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מן 

מצּ יל וֹ ,בּ ר בּ י את רוֹ אה הוּ א , ּוּ מחנ לרב  אביו לּ וֹ  הוֹ עיד  אוֹ תוֹ  קאפיל , יעקב ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש גּ ם בּ עצמוֹ  מרגּ יׁש  והוּ א ּת וֹ רה, ׁש ל בּ עמלּה  ׁש וֹ קד  הוּ א בּ י וֹ ם ׁש עוֹ ת עשׂ רה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָחמׁש 
בּ ריאים ונפׁש וֹ  גּ וּ פוֹ  ר בּ ה, ועצמה כּ ח בּ ׁש מן, טבוּ ל וֹ ת ּפ רוּ סוֹ ת אוֹ תן מסּפ קוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ וֹ 
קוֹ לט הּת וֹ רה בּ הר  עוֹ לה עצמוֹ  את מ וֹ צא הוּ א גּ ם וה נּ ה מאר, כּ לּ וֹ  וכל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ אוּ לם,
בּ ני  כּ ל על  ועולה חדּ ה, ּת פיסתוֹ  טּפ ה מא בּ ד אינוֹ  זכר וֹ נוֹ  חדּ וּ ׁש , דּ בר כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מבּ ין

◌ִגּ יל וּ .

הוּ אׁש לׁש  קאפיל ,ר בּ וֹ עםעיּ וּ ן ׁש עוּ רלוֹ מדכּ ברׁש נים יעקב ר בּ י  וּ מּט יבוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לּ וֹ ׁש לׁש   ּסמ ו י וֹ ׁש ב הוּ א יוֹ ם בּ כל וּ מחצה ציּ וֹ ן"בּ ביתׁש עוֹ ת  "מנחם הּמ דר ׁש  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

 ֹמּת ו וּ פוֹ רח כּ מעט קאפיל יעקב  רבּ י לבין  בּ ינוֹ  הגּ יל ׁש הבדּ ל עד  בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ סק
נעשׂ ה נח מׁש ה וחדּ וּ ׁש ים. סברוֹ ת ה וּ אלבריהּפ לּפ וּ לים מאוי וֹ  כּ ל חדׁש ה, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

היּ מים בּ אחד א זוֹ , בּ דּ ר ׁש הגּ יעמרּמ ז להמׁש י קאפיל יעקב  רבּ י  ,ּפ רקוֹ לּ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
זזים הי וּ  א ההם ה יּ מים ׁש ל וּ בירוּ ׁש לים לחּפ ה", עשׂ רה ׁש מוֹ נה "בּ ן קבעוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲחז "ל

זוֹ . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּק ביעה

אבד ה עיר יקרה ְְִֶֶֶַָָֹ

ה וּ אמׁש ה האם ,לכ בּ נּ וֹ גע מה דּ בר עליו מ וּ טל  האם א הרמז, את מבין  נח ֶֹ ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וה וּ א הבּ חוּ ר, ׁש ל  מחׁש בוֹ תיו את קוֹ רא קאפיל יעקב רבּ י בּ עצמוֹ , לעשׂ וֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְמס גּ ל

סאלאנט. ׁש מוּ אל  רבּ י הגּ אוֹ ן העיר רב אצל וּ להבּ חן  ליל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמיעצוֹ 

ל ׁש דּ וּ ׁש ב וּ ע  ה דּ אגה הּפ רק מן ירדה כּ בר  לבחינה, נח מׁש  מעמד מכּ ן לאחר  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וחריפוּ תוֹ  בּ קיאוּ תוֹ  לנוֹ כח ׁש נּ דהם סאלאנט ׁש מוּ אל  ר בּ י ירוּ ׁש לים ׁש ל ר בּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהגוּ ן.
זוֹ  בּ חינה לאחר בּ לבד אחדים וימים עבוּ רוֹ , ׁש דכן הי ' מלּ אמזע, הבּ חוּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
קאוונער. י וֹ סף רבּ י ׁש בּ עיר , הדּ עת מנּק י הצּ דּ יק ׁש ל בּ ּת וֹ  עם חתן נח מׁש ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

האר:ׁש הריץ טוֹ ב -מזּ ל וּ ברכּת בּ א גּ רת בּ ין כּ תב בּ לאמזע , ואּמ וֹ  לאביו החתן ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

.יח קריה מרתי  ואי  מרי ְְְֲִִִִִִַַָָאבי 

 מ לה רד עלי  זרת אר  אז למעני יתע מה מיג ה ני  עה  ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָרק
והי  לי , עמדה היא דחק ת  ד י   ז רה רק  הרי י  ומאחיותי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאחי
ע"ה , חי ' וזגתי  לי  למב איוותי' אר לי יר חי ימי  ל  לי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעמד 
כל צאצאיכ מל מ י נחת חפני מלא , מי ה ל  יורענ ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהי

.יזמ יע ואהבה  יראה מ נח ה תב  מה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי יד

לפני בּ נוֹ שׂ א  חד ׁש ים כּ ּמ ה כּ אן: נׁש מעים לגמרי  אחרים בּ ּט וּ יים ה לּ בוּ ׁש , ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
י וּ לד  אוּ לי ראׁש  בּ כבד מדבּ רים וּ כבר  בּ בית, הילדים אחד  ׁש ל  מצוה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ר 
ימ וּ ת בּ כל  כּ ן על כּ י  ח גּ וּ , ליּ וֹ ם חדׁש וֹ ת  נעלים  לנּ ער לקנוֹ ת אפׁש רוּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיזה
ׁש ל  ומנעליהם בגדיהם ׁש על הּט לאים מנּ ין את  ל ּס ּפ וּ ר הי ' ק ׁש ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנה

הבּ ית.בּ ני ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וּ בכל ענין  בּ כלל , ּת פקיד  כּ אן משׂ חקים אינם ה ּמ אכלים ותפריטי הּמ זוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ בר על גּ ם וזוּ גתוֹ  קאפיל  יעקב רבּ י הּמ ׁש ּפ חה ראׁש י לפעמים שׂ וֹ חחוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹזאת
ראׁש וֹ ן : בּ י וֹ ם מכרזת האה את ׁש לּ נוּ  מׁש ה ּפ עם ׁש וֹ מע למׁש ל הנּ ה זה, ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ס ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

חלב,ילדי " לקנוֹ ת בּ אפ ׁש ר וּ ת לנוּ  אין לטוֹ בה  עלינוּ  הבּ א  הבוּ ע היּ קרים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אבא , ׁש ל ידיו מּמ עשׂ י יין וּ מעט בּ מים נא גּ וּ פכםוהּק בּ "ההסּת ּפ ק וּ  את יאמץ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כּ ׁש היא הבּ ית עקרת  עת ׁש וּ ב  ׁש וֹ מע  הוּ א בּ ׁש בּ ת ׁש ליׁש י  בּ י וֹ ם ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה".
מחצית את אּת ה  אכלּת  אתמוֹ ל "י ּק ירי מילדיה: לאחד ר בּ מענה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמב ּק ׁש ת
בּ כל  ׁש וֹ קל  עצמוֹ  קאפיל יעקב ר בּ י  ואילו ... "לאחי אוֹ תּה  ּת ן היּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהבּ יצה,
סעוּ דתוֹ  אחר הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת לבר ׁש יּ וּ כל  כּ די בּ דיּ וּ ק כ זּ ית - לחם מנת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְיוֹ ם

והיחידה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ מית

עיניו,בּ ּת חלּ ה  מּמ ראה סחרחר עליו  הי' ראׁש וֹ  זוֹ , חיּ ים  מדר נח מׁש ה נדהם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
כּ י בּ עצמוֹ  הי ' כּ י יתמוֹ טטבּ טוּ ח נוֹ כח מהרה עד  א אביו, לבית לחזר  ויכרח ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

עליהםילדי  עבר ׁש א וּ מאחיו מּמ נּ וּ  יוֹ תר עוֹ ד  בּ גוּ פם, וּ ׁש למים  בּ ריאים  הבּ ית ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
מנוּ חת הרוּ חניּ ים, הח יּ ים ׁש גּ ם לדעת השׂ כּ יל הנּ ער ותבׁש יל, בּ שׂ ר מנת ל א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ ם

ה גּ וּ ף. לבריאוּ ת ק וֹ בעים והרצוֹ ן, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פ ׁש 

לאמזע "הא  מיּ לדי  יוֹ תר וכ ּמ ה בּ כּמ ה מאירים הבּ ית ילדּ י ׁש ל ּפ ניהם ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ ה יר וּ ׁש לים יהוּ די  ׁש ל עיניהם מהיכן לעצמוֹ , סח נח מ ׁש ה  הי ' – ֶֹ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ַהבעים " ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ
וּ בחלק  היּ וֹ ם כּ ל הּת וֹ רה להתמדת הכּ חוֹ ת את ילדיהם לוֹ קחים מהיכן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְקוֹ רנוֹ ת",
הּס עוּ דוֹ ת  ֹמ ּת ו האם הנּ ער , ׁש ל בּ מוֹ חוֹ  מנּק רת הּמ חׁש בה היתה - ה לּ ילה" ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמן 
ׁש אר אוֹ  שׂ וֹ ם בּ מיץ וּ מרוּ חוֹ ת בּ ׁש מן  טבוּ לוֹ ת  קבּ ר  לחם  ּפ ר וּ ס וֹ ת ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהמצמצמ וֹ ת
 ֹמּת ו האם טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת  והרגוּ עים האצילים ּפ ניהם  מהיכן  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְירקוֹ ת,
ילדּ י  ׁש ל הּמ א ר  חיוכם נוֹ בע מה  ֹוּ מּת ו בּ כלל וּ מאין המטלּ אים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַמל בּ וּ ׁש יהם 
הּמ הרׁש "א ׁש ל ק ׁש יוֹ תיו על החדר בּ נגּ וּ ן אביהם לפני  ׁש חוֹ זרים  בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

מרבּ ם. ׁש מעוּ  י וּ ׁש ע הּפ ני ׁש ל  ּפ רוּ ׁש יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאוֹ 

וכל קמעא  היּ ר וּ ׁש למי, הּק דׁש  בּ ׁש להבת נח מׁש ה ׁש ל נׁש מתוֹ  גּ ם נדלקה קמעא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעצמם. נעלמוּ  וּ תמיהוֹ תי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְפליאותיו

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  טו

הּת נ"יר וּ ׁש לים  מן  הכּ יּ ר  אוֹ תן הּת נאים, מדּ וֹ ר הּמ לכים, מוֹ ׁש ב הנּ ביאים, עיר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ סערה. לבּ וֹ  את כּ ב שׂ ה קדוֹ ׁש ה , וּ מהוּ תּה  נׁש מה, אוירה אׁש ר הגּ מרא, ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מן 

מצּ יל וֹ ,בּ ר בּ י את רוֹ אה הוּ א , ּוּ מחנ לרב  אביו לּ וֹ  הוֹ עיד  אוֹ תוֹ  קאפיל , יעקב ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש גּ ם בּ עצמוֹ  מרגּ יׁש  והוּ א ּת וֹ רה, ׁש ל בּ עמלּה  ׁש וֹ קד  הוּ א בּ י וֹ ם ׁש עוֹ ת עשׂ רה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָחמׁש 
בּ ריאים ונפׁש וֹ  גּ וּ פוֹ  ר בּ ה, ועצמה כּ ח בּ ׁש מן, טבוּ ל וֹ ת ּפ רוּ סוֹ ת אוֹ תן מסּפ קוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ וֹ 
קוֹ לט הּת וֹ רה בּ הר  עוֹ לה עצמוֹ  את מ וֹ צא הוּ א גּ ם וה נּ ה מאר, כּ לּ וֹ  וכל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ אוּ לם,
בּ ני  כּ ל על  ועולה חדּ ה, ּת פיסתוֹ  טּפ ה מא בּ ד אינוֹ  זכר וֹ נוֹ  חדּ וּ ׁש , דּ בר כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מבּ ין

◌ִגּ יל וּ .

הוּ אׁש לׁש  קאפיל ,ר בּ וֹ עםעיּ וּ ן ׁש עוּ רלוֹ מדכּ ברׁש נים יעקב ר בּ י  וּ מּט יבוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לּ וֹ ׁש לׁש   ּסמ ו י וֹ ׁש ב הוּ א יוֹ ם בּ כל וּ מחצה ציּ וֹ ן"בּ ביתׁש עוֹ ת  "מנחם הּמ דר ׁש  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
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.יח קריה מרתי  ואי  מרי ְְְֲִִִִִִַַָָאבי 

 מ לה רד עלי  זרת אר  אז למעני יתע מה מיג ה ני  עה  ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָרק
והי  לי , עמדה היא דחק ת  ד י   ז רה רק  הרי י  ומאחיותי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאחי
ע"ה , חי ' וזגתי  לי  למב איוותי' אר לי יר חי ימי  ל  לי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעמד 
כל צאצאיכ מל מ י נחת חפני מלא , מי ה ל  יורענ ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהי

.יזמ יע ואהבה  יראה מ נח ה תב  מה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי טז

הּת וֹ רהוכאׁש ר  מוֹ סד וֹ ת לטוֹ בת לגּ וֹ לה  סאלאנט ׁש מוּ אל רבּ י יצא ׁש נה בּ אוֹ תּה  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הא נח מׁש ה ׁש ל  הוֹ ריו לבית מיחד לב ּק וּ ר  גּ ם נכנס בּ לאמזע, וּ ביקר ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים, ◌ַֹ◌ֲ◌

טוֹ בה: בּ שׂ וֹ רה וּ בשׂ רם עטל, וזוּ גתוֹ  ליי בּ  היר ׁש  רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵהם

הּק דׁש " בּ עיר לכם י ׁש  עצוּ ם רכ וּ ׁש  יקרה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ"אבן 

הּמ ע שׂ ה. כּ אן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַעד 



בעזרת ה' יתברך

ספר

 סוד
  מלחמת
גוג ומגוג

חלק א'
 הסוד הגדול איך להנצל ממלחמת גוג ומגוג

שתהיה בקרוב מאד
שאלות ותשובות - אכילת בשר למעשה - בזמנינו

יצא לאור ע"י מכון "מפעל הזוהר העולמי"
 בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

תמוז תשע"ה

צפה בהרב הצה"ק מרן עובדיה יוסף זיע"א שאומר:
לאחר שחיטת 10 עופות- הסכין נפגם! וזה דבר חמור 

מאד, מכשול גדול
... דברי הרב עובדיה יוסף  זצ"ל בסרטון:

שחיטה זה דבר חמור מאד.
יש ללמוד הלכות שחיטה,

יש לשים לב שלא תהיה פגימה דקה מן הדקה, צריך סכין חד וחלק
ואם יש פגימה דקה מן הדקה העוף הזה נבלה, כלומר לא טריפה! יותר גרוע! 

זה נבלה!!
לכן צריך ששוחטים ישחטו לאט לאט ויבדקו את הסכין מידי פעם לפעם.

וכל מה ששחטו  בסכין,  פגימה  נעשה  בדקו,  ולא  עופות,  ואם שחטו כמה 
כולם נבלה. מאד צריך להזהר!!

לאחר 10 עופות הסכין מתחיל להפגם, זה דבר חמור מאד! מכשול גדול!!

הרב עובדיה אומר שכבר אחרי 10 עופות סכין 
נפגם!!!

האם אתם צריכים יותר מזה?
זה מספיק לדעת כי כל השחיטה שלהם נבילות 

וטריפות!!!

http://www.ha-zohar.info/p/47583
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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

 ha-zohar.info-ha-zohar.com-ha-zohar.net-allzohar.com-
dafzoharyomi.com-dailyzohar.com-unityzohar.com-israel613.com

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות לקרב את 
עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף בהדפסת ספרים הקדושים 
ספרי הערב רב והמסתעף 5 חלקים, תורת הזוהר י"ח חלקים דהיינו כל 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר 
והבטחות  לכל הברכות  יזכו   ישראל,  להצלת עם  ויותר,  בתי מדרשיות 
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

1 ומגוג גוג מלחמת סוד  השואה  סוד | א' פרק

א' פרק

השואה  סוד
אסורות ממאכלות  להזהר 

אסורות מאכלות שאכלו ידי  על בא ימ "ש הגרמני  הרשע של כוחו כל
מפני מדה כנגד  במדה  והיה הגרמני , עמלק  נולד ומזה קלי שוחטי שהיו

 כדבעי  הסכיני השחיזו שהואשלא דבר הבעל של החרב את השחיז
עמלק . של רח "ל שר יהודי מיליוני  לשחוט בכוחו היה  זה  ידי  ועל

זי"ע ) שווייצער הגר"ש  דרשות  ספר זי"ע  מבעלזא  האדמו"ר מר כ "ק  בש).
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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

 ha-zohar.info-ha-zohar.com-ha-zohar.net-allzohar.com-
dafzoharyomi.com-dailyzohar.com-unityzohar.com-israel613.com

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות לקרב את 
עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף בהדפסת ספרים הקדושים 
ספרי הערב רב והמסתעף 5 חלקים, תורת הזוהר י"ח חלקים דהיינו כל 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר 
והבטחות  לכל הברכות  יזכו   ישראל,  להצלת עם  ויותר,  בתי מדרשיות 
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

1 ומגוג גוג מלחמת סוד  השואה  סוד | א' פרק

א' פרק

השואה  סוד
אסורות ממאכלות  להזהר 

אסורות מאכלות שאכלו ידי  על בא ימ "ש הגרמני  הרשע של כוחו כל
מפני מדה כנגד  במדה  והיה הגרמני , עמלק  נולד ומזה קלי שוחטי שהיו

 כדבעי  הסכיני השחיזו שהואשלא דבר הבעל של החרב את השחיז
עמלק . של רח "ל שר יהודי מיליוני  לשחוט בכוחו היה  זה  ידי  ועל

זי"ע ) שווייצער הגר"ש  דרשות  ספר זי"ע  מבעלזא  האדמו"ר מר כ "ק  בש).



1 ומגוג גוג מלחמת סוד  השואה  סוד | א' פרק

א' פרק

השואה  סוד
אסורות ממאכלות  להזהר 

אסורות מאכלות שאכלו ידי  על בא ימ "ש הגרמני  הרשע של כוחו כל
מפני מדה כנגד  במדה  והיה הגרמני , עמלק  נולד ומזה קלי שוחטי שהיו

 כדבעי  הסכיני השחיזו שהואשלא דבר הבעל של החרב את השחיז
עמלק . של רח "ל שר יהודי מיליוני  לשחוט בכוחו היה  זה  ידי  ועל

זי"ע ) שווייצער הגר"ש  דרשות  ספר זי"ע  מבעלזא  האדמו"ר מר כ "ק  בש).





ומגוג2 גוג מלחמת להנצל ?סוד  רוצים | ב' פרק 

ב' פרק 
!!!עול מלחמת לפני אנחנו

בפתח  ומגוג  גוג  מלחמת
להנצל ??? רוצי

בחיי ובחרת  האמיתית הבחירה
תהיו " קדושי"

ואסונות  צרות  תאונות, , פיגועי התורה, עול על  גזירות הבעיותיש לכל הסיבה  מה וכו' .
כועס האלה? שבשמי שאבינו סימ צרות, יש  שא יודע יהודי כל ? לתק אפשר  אי

בסדר. לא שאנחנו בגלל עלינו 
שלנו הבעיות כל כי שומעי או בעיתו קוראי פע מידי בסדר ? לא אנחנו ואיפה
הבעיות עיקר לא אלה כי עצוב. מאד וזה , האיפו או האינטרנט הטכנולוגיה, בגלל נגרמות

!!! וד חלב  וטריפות  נבילות ע אותנו שמפטמי שלנו הבעיות שלנו,
 והפלאפוני האינטרנט  ללא ג ישראל בע פגעו  האיומה והשואה  המקדש בית חורב

הטריפה השחיטה בגלל היה זה !!! הנושרי כל היו זה ובגלל
!יקרי תהיו "אחי  קדושי" של  המצוה את  מקיימי לא שאנחנו  היא לאכולהבעיה (הכוונה

כשר ) שזה  אומר  לא עוד  זה   הכשר  עליו שיהיה  רק לא  כשר  שלנורק הבעיה מצווה, שהקב "ה  כמו
! עול גדולי זה את  ואומרי וטרפות , נבלות אכילת היא

הלב , כל  ע , מכ בתי בבקשה  חורב לפני אבותינו של הטעויות על נחזור  נא אל אנא,
מאד. עד כבד מחיר עליה שילמנו אשר  טעויות השואה, לפני המקדש,

אחד , מכל  מבקשי אשראנו  את   ולקיי תשובה לעשות ,בדברי להתבונ היטב, לקרוא
ת  קדושי" אותנו מצווה כלומר הקב"ה רק היו"  עו ולאכול  בהמה , בשר  שו לאכול לא

וכשרה. קטנה משחיטה

לגאולה!!! ונזכה בהמה בשר  אוכלי לא 
שנה, לחמישי קרוב לפני הברית בארצות שוחט שהייתי בשחיטה, גדול  נסיו ב"ה לי יש 
וקלטות ומסמכי עדויות לי ויש  רבות  שני הברית  בארצות  הכשרות על ונלחמתי

רח"ל. בכשרות שישנ הרבות המכשולות על המספרי

'מגיפה'!!! אותיות  'פגימה'
הערבי של מההברחות חו וכו')כי והכל חותמות   ע מהערבי מוברח טר בשר שהרבה  שאומרי),

,בסכי פגימות ומכשירי  ממונ על  חסי גדולה בשחיטה כי בעיות. עצמה בשחיטה יש 
של כזה דבר  שאי למצב  שהגענו בסכי עד מטהרפגימה כס כי ,הכס מצד  ה וכו',

בעל יעמוד לא של [ההלכה  הרבני ועל השוחטי על ואיו השחיטה, ומהירות ,ממזרי
,באר לגמרי נעלמה  שורו על  למעשה )השור  הלכה בשר אכילת  בספר  באריכות  ].(ראה

 הסכי הבדצי" בדיקות ובגלל מגיפה אותיות ופגימה  באר נמחק הסכי פגימת עניי] ,
ואלמנות]. יתומי אלפי שנה כל לנו יש  המכשירי הרבני

הריאות  וטריפות].בדיקת נבילות ממש   שמתירי כול אצל כמעט [נמחק 
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 הגידי צומת עי ].בדיקת למראית רק זה בודקי וא  המקומות  ברוב בכלל איכפת [לא

 ד ש,צרירות רבות תקלות שיש ועוד האריזה המליחה , ההשריה, ההכשרה, על השגחה ,
כהלכתה בשר  ואכילת  שחיטת למעשה, הלכה  בשר  אכילת בספר  קול(ב "ח)כמבואר  ,

תזעק  מקיר אב ,השוחטי קול ועוד).(ג"ח)השחיטה , צדק זבחי זבחו שו"ת יצחק, לב  ,

זה פלוני "בד על  אד ל יאמר  שכשר"א לו תענה  ובדק, שחקר  בלי ר"תכש "ר, זה
לאכול???"'מאות ,ר'קרש 'ולוכ מותר הזה הכשר  את

בכלל בהמה בשר מאכילת  להינזר מאד וכו')כדאי וסירכות החלב  ניקור  בעיה  יש  רק (כי ולאכול , 
פגימות. לה כשיש שמטריפי שידוע וכשרה, קטנה משחיטה  עו

הקדוש : החיי האור יא)כתב  שצריכי אומרו"(ויקרא לומר  שיכוי אולי  בה תטמאו " ולא
למזיד השוגג  שבי ההפרש  כי הדעת, בהיסח אפילו , לפיה יכנסו לבל  להזהר  ישראל
הדעת, בהיסח אפילו , אד בנפש מעשהו  יעשה התיעוב כי  כמזיד. כשוגג  זה, במציאות
הוא ,ותטמט נפשו תטמא בשוגג  ,שק נפשו תעשה  מזיד במעשה הפג שישתנה אלא

." ב  ונטמת תטמאו "ולא אומרו 

יוע בפלא בשר )וכתב לשונו:(ער וזה לאכולו, לו  באפשר הוא א טוב  יותר הכי בלאו 
הרבה. ממכשולות נצול הוא כי  ,עו בשר  לעול

כתב )  טר כשרה (ובער ושתהא רע דבר  מכל נקיה שתהא בהמה, להמצא יוכל בקושי "והנה ,
זה  על המשמר על לעמוד  יוכל ומי עלמא, דכולי ואנשיאליבא  חסידי מנהג  הנאני  לכ ,

.עו בשר   א כי  אוכלי היו שלא שראיתי ."מעשה ,

עצומה סכנה היא  הבשר  אכילת 
כתב ) שוחט ובער),ערי באיזה שיש  וההכנה הישוב ומעוט שצרי הזהירות גודל ולפי

עצומה סכנה  היא הבשר דאכילת  אסור ,,אמינא באכילת נכשל   א גדולה  רעה והיא
סורו ,חיי ארחות להשיג יוכל  ואי דאסורא, חתיכה גופו  ונעשה  באיסור הגו שמתגדל 

קראו  למו.טמא

שלא לפחות  או  כלל, בשר  לאכול שלא  ולהזהר  לעמד שיוכל מי ואשרי
עו בשר  א כי לאכול

 א כי לאכול שלא לפחות או כלל, בשר לאכול שלא ולהזהר לעמוד שיוכל  מי ואשרי
עו ובשר  גורלו, נעי ומה חלקו טוב  מה הדעת, בישוב לשחטו להזהר שיוכל בדור, בפרט

השו שרבו זה   תבונהיתו ולא דעת ולא פניה נגד הש יראת אי אשר  בכפרי חטי
,ברי על הדיני לידע  בעלבה דיני קצת  שלמדו מעט רק , בספרי לגע  יודעי ואינ

יפה  בדיקה בלי  ביד סמיכה  כתב  שנותני והמורי השוחטי בצואר תלוי והקולר פה,
את ירא הוא אשר ארח עובר  לגבר  טוב חטא. יראת לה קדמה וא ,בקיאי ה א יפה

בגוה, לה קי ולא השוחט את לבדוק יכול אינו  א ,משחיטתו ,הש יאכל  ולא ידו   ימש
ובתראי , קמאי עלה צוחו וכבר כאלו, בשוחטי המכשלה  רבה כי

עכ"ל.  שד''י !!! במלכות  עול שיתק עד תקנה ואי
ולסמות זו במלאכה העוסקי על דוקא לרכוב  הסט"א של כחה היכ עד רואי אנו מהנ "ל
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ב' פרק 
!!!עול מלחמת לפני אנחנו

בפתח  ומגוג  גוג  מלחמת
להנצל ??? רוצי

בחיי ובחרת  האמיתית הבחירה
תהיו " קדושי"

ואסונות  צרות  תאונות, , פיגועי התורה, עול על  גזירות הבעיותיש לכל הסיבה  מה וכו' .
כועס האלה? שבשמי שאבינו סימ צרות, יש  שא יודע יהודי כל ? לתק אפשר  אי

בסדר. לא שאנחנו בגלל עלינו 
שלנו הבעיות כל כי שומעי או בעיתו קוראי פע מידי בסדר ? לא אנחנו ואיפה
הבעיות עיקר לא אלה כי עצוב. מאד וזה , האיפו או האינטרנט הטכנולוגיה, בגלל נגרמות

!!! וד חלב  וטריפות  נבילות ע אותנו שמפטמי שלנו הבעיות שלנו,
 והפלאפוני האינטרנט  ללא ג ישראל בע פגעו  האיומה והשואה  המקדש בית חורב

הטריפה השחיטה בגלל היה זה !!! הנושרי כל היו זה ובגלל
!יקרי תהיו "אחי  קדושי" של  המצוה את  מקיימי לא שאנחנו  היא לאכולהבעיה (הכוונה

כשר ) שזה  אומר  לא עוד  זה   הכשר  עליו שיהיה  רק לא  כשר  שלנורק הבעיה מצווה, שהקב "ה  כמו
! עול גדולי זה את  ואומרי וטרפות , נבלות אכילת היא

הלב , כל  ע , מכ בתי בבקשה  חורב לפני אבותינו של הטעויות על נחזור  נא אל אנא,
מאד. עד כבד מחיר עליה שילמנו אשר  טעויות השואה, לפני המקדש,

אחד , מכל  מבקשי אשראנו  את   ולקיי תשובה לעשות ,בדברי להתבונ היטב, לקרוא
ת  קדושי" אותנו מצווה כלומר הקב"ה רק היו"  עו ולאכול  בהמה , בשר  שו לאכול לא

וכשרה. קטנה משחיטה

לגאולה!!! ונזכה בהמה בשר  אוכלי לא 
שנה, לחמישי קרוב לפני הברית בארצות שוחט שהייתי בשחיטה, גדול  נסיו ב"ה לי יש 
וקלטות ומסמכי עדויות לי ויש  רבות  שני הברית  בארצות  הכשרות על ונלחמתי

רח"ל. בכשרות שישנ הרבות המכשולות על המספרי

'מגיפה'!!! אותיות  'פגימה'
הערבי של מההברחות חו וכו')כי והכל חותמות   ע מהערבי מוברח טר בשר שהרבה  שאומרי),

,בסכי פגימות ומכשירי  ממונ על  חסי גדולה בשחיטה כי בעיות. עצמה בשחיטה יש 
של כזה דבר  שאי למצב  שהגענו בסכי עד מטהרפגימה כס כי ,הכס מצד  ה וכו',

בעל יעמוד לא של [ההלכה  הרבני ועל השוחטי על ואיו השחיטה, ומהירות ,ממזרי
,באר לגמרי נעלמה  שורו על  למעשה )השור  הלכה בשר אכילת  בספר  באריכות  ].(ראה

 הסכי הבדצי" בדיקות ובגלל מגיפה אותיות ופגימה  באר נמחק הסכי פגימת עניי] ,
ואלמנות]. יתומי אלפי שנה כל לנו יש  המכשירי הרבני

הריאות  וטריפות].בדיקת נבילות ממש   שמתירי כול אצל כמעט [נמחק 
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 הגידי צומת עי ].בדיקת למראית רק זה בודקי וא  המקומות  ברוב בכלל איכפת [לא

 ד ש,צרירות רבות תקלות שיש ועוד האריזה המליחה , ההשריה, ההכשרה, על השגחה ,
כהלכתה בשר  ואכילת  שחיטת למעשה, הלכה  בשר  אכילת בספר  קול(ב "ח)כמבואר  ,

תזעק  מקיר אב ,השוחטי קול ועוד).(ג"ח)השחיטה , צדק זבחי זבחו שו"ת יצחק, לב  ,

זה פלוני "בד על  אד ל יאמר  שכשר"א לו תענה  ובדק, שחקר  בלי ר"תכש "ר, זה
לאכול???"'מאות ,ר'קרש 'ולוכ מותר הזה הכשר  את

בכלל בהמה בשר מאכילת  להינזר מאד וכו')כדאי וסירכות החלב  ניקור  בעיה  יש  רק (כי ולאכול , 
פגימות. לה כשיש שמטריפי שידוע וכשרה, קטנה משחיטה  עו

הקדוש : החיי האור יא)כתב  שצריכי אומרו"(ויקרא לומר  שיכוי אולי  בה תטמאו " ולא
למזיד השוגג  שבי ההפרש  כי הדעת, בהיסח אפילו , לפיה יכנסו לבל  להזהר  ישראל
הדעת, בהיסח אפילו , אד בנפש מעשהו  יעשה התיעוב כי  כמזיד. כשוגג  זה, במציאות
הוא ,ותטמט נפשו תטמא בשוגג  ,שק נפשו תעשה  מזיד במעשה הפג שישתנה אלא

." ב  ונטמת תטמאו "ולא אומרו 

יוע בפלא בשר )וכתב לשונו:(ער וזה לאכולו, לו  באפשר הוא א טוב  יותר הכי בלאו 
הרבה. ממכשולות נצול הוא כי  ,עו בשר  לעול

כתב )  טר כשרה (ובער ושתהא רע דבר  מכל נקיה שתהא בהמה, להמצא יוכל בקושי "והנה ,
זה  על המשמר על לעמוד  יוכל ומי עלמא, דכולי ואנשיאליבא  חסידי מנהג  הנאני  לכ ,

.עו בשר   א כי  אוכלי היו שלא שראיתי ."מעשה ,

עצומה סכנה היא  הבשר  אכילת 
כתב ) שוחט ובער),ערי באיזה שיש  וההכנה הישוב ומעוט שצרי הזהירות גודל ולפי

עצומה סכנה  היא הבשר דאכילת  אסור ,,אמינא באכילת נכשל   א גדולה  רעה והיא
סורו ,חיי ארחות להשיג יוכל  ואי דאסורא, חתיכה גופו  ונעשה  באיסור הגו שמתגדל 

קראו  למו.טמא

שלא לפחות  או  כלל, בשר  לאכול שלא  ולהזהר  לעמד שיוכל מי ואשרי
עו בשר  א כי לאכול

 א כי לאכול שלא לפחות או כלל, בשר לאכול שלא ולהזהר לעמוד שיוכל  מי ואשרי
עו ובשר  גורלו, נעי ומה חלקו טוב  מה הדעת, בישוב לשחטו להזהר שיוכל בדור, בפרט

השו שרבו זה   תבונהיתו ולא דעת ולא פניה נגד הש יראת אי אשר  בכפרי חטי
,ברי על הדיני לידע  בעלבה דיני קצת  שלמדו מעט רק , בספרי לגע  יודעי ואינ

יפה  בדיקה בלי  ביד סמיכה  כתב  שנותני והמורי השוחטי בצואר תלוי והקולר פה,
את ירא הוא אשר ארח עובר  לגבר  טוב חטא. יראת לה קדמה וא ,בקיאי ה א יפה

בגוה, לה קי ולא השוחט את לבדוק יכול אינו  א ,משחיטתו ,הש יאכל  ולא ידו   ימש
ובתראי , קמאי עלה צוחו וכבר כאלו, בשוחטי המכשלה  רבה כי

עכ"ל.  שד''י !!! במלכות  עול שיתק עד תקנה ואי
ולסמות זו במלאכה העוסקי על דוקא לרכוב  הסט"א של כחה היכ עד רואי אנו מהנ "ל
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ב' פרק 
!!!עול מלחמת לפני אנחנו

בפתח  ומגוג  גוג  מלחמת
להנצל ??? רוצי

בחיי ובחרת  האמיתית הבחירה
תהיו " קדושי"

ואסונות  צרות  תאונות, , פיגועי התורה, עול על  גזירות הבעיותיש לכל הסיבה  מה וכו' .
כועס האלה? שבשמי שאבינו סימ צרות, יש  שא יודע יהודי כל ? לתק אפשר  אי

בסדר. לא שאנחנו בגלל עלינו 
שלנו הבעיות כל כי שומעי או בעיתו קוראי פע מידי בסדר ? לא אנחנו ואיפה
הבעיות עיקר לא אלה כי עצוב. מאד וזה , האיפו או האינטרנט הטכנולוגיה, בגלל נגרמות

!!! וד חלב  וטריפות  נבילות ע אותנו שמפטמי שלנו הבעיות שלנו,
 והפלאפוני האינטרנט  ללא ג ישראל בע פגעו  האיומה והשואה  המקדש בית חורב

הטריפה השחיטה בגלל היה זה !!! הנושרי כל היו זה ובגלל
!יקרי תהיו "אחי  קדושי" של  המצוה את  מקיימי לא שאנחנו  היא לאכולהבעיה (הכוונה

כשר ) שזה  אומר  לא עוד  זה   הכשר  עליו שיהיה  רק לא  כשר  שלנורק הבעיה מצווה, שהקב "ה  כמו
! עול גדולי זה את  ואומרי וטרפות , נבלות אכילת היא

הלב , כל  ע , מכ בתי בבקשה  חורב לפני אבותינו של הטעויות על נחזור  נא אל אנא,
מאד. עד כבד מחיר עליה שילמנו אשר  טעויות השואה, לפני המקדש,

אחד , מכל  מבקשי אשראנו  את   ולקיי תשובה לעשות ,בדברי להתבונ היטב, לקרוא
ת  קדושי" אותנו מצווה כלומר הקב"ה רק היו"  עו ולאכול  בהמה , בשר  שו לאכול לא

וכשרה. קטנה משחיטה

לגאולה!!! ונזכה בהמה בשר  אוכלי לא 
שנה, לחמישי קרוב לפני הברית בארצות שוחט שהייתי בשחיטה, גדול  נסיו ב"ה לי יש 
וקלטות ומסמכי עדויות לי ויש  רבות  שני הברית  בארצות  הכשרות על ונלחמתי

רח"ל. בכשרות שישנ הרבות המכשולות על המספרי

'מגיפה'!!! אותיות  'פגימה'
הערבי של מההברחות חו וכו')כי והכל חותמות   ע מהערבי מוברח טר בשר שהרבה  שאומרי),

,בסכי פגימות ומכשירי  ממונ על  חסי גדולה בשחיטה כי בעיות. עצמה בשחיטה יש 
של כזה דבר  שאי למצב  שהגענו בסכי עד מטהרפגימה כס כי ,הכס מצד  ה וכו',

בעל יעמוד לא של [ההלכה  הרבני ועל השוחטי על ואיו השחיטה, ומהירות ,ממזרי
,באר לגמרי נעלמה  שורו על  למעשה )השור  הלכה בשר אכילת  בספר  באריכות  ].(ראה

 הסכי הבדצי" בדיקות ובגלל מגיפה אותיות ופגימה  באר נמחק הסכי פגימת עניי] ,
ואלמנות]. יתומי אלפי שנה כל לנו יש  המכשירי הרבני

הריאות  וטריפות].בדיקת נבילות ממש   שמתירי כול אצל כמעט [נמחק 
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 הגידי צומת עי ].בדיקת למראית רק זה בודקי וא  המקומות  ברוב בכלל איכפת [לא

 ד ש,צרירות רבות תקלות שיש ועוד האריזה המליחה , ההשריה, ההכשרה, על השגחה ,
כהלכתה בשר  ואכילת  שחיטת למעשה, הלכה  בשר  אכילת בספר  קול(ב "ח)כמבואר  ,

תזעק  מקיר אב ,השוחטי קול ועוד).(ג"ח)השחיטה , צדק זבחי זבחו שו"ת יצחק, לב  ,

זה פלוני "בד על  אד ל יאמר  שכשר"א לו תענה  ובדק, שחקר  בלי ר"תכש "ר, זה
לאכול???"'מאות ,ר'קרש 'ולוכ מותר הזה הכשר  את

בכלל בהמה בשר מאכילת  להינזר מאד וכו')כדאי וסירכות החלב  ניקור  בעיה  יש  רק (כי ולאכול , 
פגימות. לה כשיש שמטריפי שידוע וכשרה, קטנה משחיטה  עו

הקדוש : החיי האור יא)כתב  שצריכי אומרו"(ויקרא לומר  שיכוי אולי  בה תטמאו " ולא
למזיד השוגג  שבי ההפרש  כי הדעת, בהיסח אפילו , לפיה יכנסו לבל  להזהר  ישראל
הדעת, בהיסח אפילו , אד בנפש מעשהו  יעשה התיעוב כי  כמזיד. כשוגג  זה, במציאות
הוא ,ותטמט נפשו תטמא בשוגג  ,שק נפשו תעשה  מזיד במעשה הפג שישתנה אלא

." ב  ונטמת תטמאו "ולא אומרו 

יוע בפלא בשר )וכתב לשונו:(ער וזה לאכולו, לו  באפשר הוא א טוב  יותר הכי בלאו 
הרבה. ממכשולות נצול הוא כי  ,עו בשר  לעול

כתב )  טר כשרה (ובער ושתהא רע דבר  מכל נקיה שתהא בהמה, להמצא יוכל בקושי "והנה ,
זה  על המשמר על לעמוד  יוכל ומי עלמא, דכולי ואנשיאליבא  חסידי מנהג  הנאני  לכ ,

.עו בשר   א כי  אוכלי היו שלא שראיתי ."מעשה ,

עצומה סכנה היא  הבשר  אכילת 
כתב ) שוחט ובער),ערי באיזה שיש  וההכנה הישוב ומעוט שצרי הזהירות גודל ולפי

עצומה סכנה  היא הבשר דאכילת  אסור ,,אמינא באכילת נכשל   א גדולה  רעה והיא
סורו ,חיי ארחות להשיג יוכל  ואי דאסורא, חתיכה גופו  ונעשה  באיסור הגו שמתגדל 

קראו  למו.טמא

שלא לפחות  או  כלל, בשר  לאכול שלא  ולהזהר  לעמד שיוכל מי ואשרי
עו בשר  א כי לאכול

 א כי לאכול שלא לפחות או כלל, בשר לאכול שלא ולהזהר לעמוד שיוכל  מי ואשרי
עו ובשר  גורלו, נעי ומה חלקו טוב  מה הדעת, בישוב לשחטו להזהר שיוכל בדור, בפרט

השו שרבו זה   תבונהיתו ולא דעת ולא פניה נגד הש יראת אי אשר  בכפרי חטי
,ברי על הדיני לידע  בעלבה דיני קצת  שלמדו מעט רק , בספרי לגע  יודעי ואינ

יפה  בדיקה בלי  ביד סמיכה  כתב  שנותני והמורי השוחטי בצואר תלוי והקולר פה,
את ירא הוא אשר ארח עובר  לגבר  טוב חטא. יראת לה קדמה וא ,בקיאי ה א יפה

בגוה, לה קי ולא השוחט את לבדוק יכול אינו  א ,משחיטתו ,הש יאכל  ולא ידו   ימש
ובתראי , קמאי עלה צוחו וכבר כאלו, בשוחטי המכשלה  רבה כי

עכ"ל.  שד''י !!! במלכות  עול שיתק עד תקנה ואי
ולסמות זו במלאכה העוסקי על דוקא לרכוב  הסט"א של כחה היכ עד רואי אנו מהנ "ל
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ב' פרק 
!!!עול מלחמת לפני אנחנו

בפתח  ומגוג  גוג  מלחמת
להנצל ??? רוצי

בחיי ובחרת  האמיתית הבחירה
תהיו " קדושי"

ואסונות  צרות  תאונות, , פיגועי התורה, עול על  גזירות הבעיותיש לכל הסיבה  מה וכו' .
כועס האלה? שבשמי שאבינו סימ צרות, יש  שא יודע יהודי כל ? לתק אפשר  אי

בסדר. לא שאנחנו בגלל עלינו 
שלנו הבעיות כל כי שומעי או בעיתו קוראי פע מידי בסדר ? לא אנחנו ואיפה
הבעיות עיקר לא אלה כי עצוב. מאד וזה , האיפו או האינטרנט הטכנולוגיה, בגלל נגרמות

!!! וד חלב  וטריפות  נבילות ע אותנו שמפטמי שלנו הבעיות שלנו,
 והפלאפוני האינטרנט  ללא ג ישראל בע פגעו  האיומה והשואה  המקדש בית חורב

הטריפה השחיטה בגלל היה זה !!! הנושרי כל היו זה ובגלל
!יקרי תהיו "אחי  קדושי" של  המצוה את  מקיימי לא שאנחנו  היא לאכולהבעיה (הכוונה

כשר ) שזה  אומר  לא עוד  זה   הכשר  עליו שיהיה  רק לא  כשר  שלנורק הבעיה מצווה, שהקב "ה  כמו
! עול גדולי זה את  ואומרי וטרפות , נבלות אכילת היא

הלב , כל  ע , מכ בתי בבקשה  חורב לפני אבותינו של הטעויות על נחזור  נא אל אנא,
מאד. עד כבד מחיר עליה שילמנו אשר  טעויות השואה, לפני המקדש,

אחד , מכל  מבקשי אשראנו  את   ולקיי תשובה לעשות ,בדברי להתבונ היטב, לקרוא
ת  קדושי" אותנו מצווה כלומר הקב"ה רק היו"  עו ולאכול  בהמה , בשר  שו לאכול לא

וכשרה. קטנה משחיטה

לגאולה!!! ונזכה בהמה בשר  אוכלי לא 
שנה, לחמישי קרוב לפני הברית בארצות שוחט שהייתי בשחיטה, גדול  נסיו ב"ה לי יש 
וקלטות ומסמכי עדויות לי ויש  רבות  שני הברית  בארצות  הכשרות על ונלחמתי

רח"ל. בכשרות שישנ הרבות המכשולות על המספרי

'מגיפה'!!! אותיות  'פגימה'
הערבי של מההברחות חו וכו')כי והכל חותמות   ע מהערבי מוברח טר בשר שהרבה  שאומרי),

,בסכי פגימות ומכשירי  ממונ על  חסי גדולה בשחיטה כי בעיות. עצמה בשחיטה יש 
של כזה דבר  שאי למצב  שהגענו בסכי עד מטהרפגימה כס כי ,הכס מצד  ה וכו',

בעל יעמוד לא של [ההלכה  הרבני ועל השוחטי על ואיו השחיטה, ומהירות ,ממזרי
,באר לגמרי נעלמה  שורו על  למעשה )השור  הלכה בשר אכילת  בספר  באריכות  ].(ראה

 הסכי הבדצי" בדיקות ובגלל מגיפה אותיות ופגימה  באר נמחק הסכי פגימת עניי] ,
ואלמנות]. יתומי אלפי שנה כל לנו יש  המכשירי הרבני

הריאות  וטריפות].בדיקת נבילות ממש   שמתירי כול אצל כמעט [נמחק 
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 הגידי צומת עי ].בדיקת למראית רק זה בודקי וא  המקומות  ברוב בכלל איכפת [לא

 ד ש,צרירות רבות תקלות שיש ועוד האריזה המליחה , ההשריה, ההכשרה, על השגחה ,
כהלכתה בשר  ואכילת  שחיטת למעשה, הלכה  בשר  אכילת בספר  קול(ב "ח)כמבואר  ,

תזעק  מקיר אב ,השוחטי קול ועוד).(ג"ח)השחיטה , צדק זבחי זבחו שו"ת יצחק, לב  ,

זה פלוני "בד על  אד ל יאמר  שכשר"א לו תענה  ובדק, שחקר  בלי ר"תכש "ר, זה
לאכול???"'מאות ,ר'קרש 'ולוכ מותר הזה הכשר  את

בכלל בהמה בשר מאכילת  להינזר מאד וכו')כדאי וסירכות החלב  ניקור  בעיה  יש  רק (כי ולאכול , 
פגימות. לה כשיש שמטריפי שידוע וכשרה, קטנה משחיטה  עו

הקדוש : החיי האור יא)כתב  שצריכי אומרו"(ויקרא לומר  שיכוי אולי  בה תטמאו " ולא
למזיד השוגג  שבי ההפרש  כי הדעת, בהיסח אפילו , לפיה יכנסו לבל  להזהר  ישראל
הדעת, בהיסח אפילו , אד בנפש מעשהו  יעשה התיעוב כי  כמזיד. כשוגג  זה, במציאות
הוא ,ותטמט נפשו תטמא בשוגג  ,שק נפשו תעשה  מזיד במעשה הפג שישתנה אלא

." ב  ונטמת תטמאו "ולא אומרו 

יוע בפלא בשר )וכתב לשונו:(ער וזה לאכולו, לו  באפשר הוא א טוב  יותר הכי בלאו 
הרבה. ממכשולות נצול הוא כי  ,עו בשר  לעול

כתב )  טר כשרה (ובער ושתהא רע דבר  מכל נקיה שתהא בהמה, להמצא יוכל בקושי "והנה ,
זה  על המשמר על לעמוד  יוכל ומי עלמא, דכולי ואנשיאליבא  חסידי מנהג  הנאני  לכ ,

.עו בשר   א כי  אוכלי היו שלא שראיתי ."מעשה ,

עצומה סכנה היא  הבשר  אכילת 
כתב ) שוחט ובער),ערי באיזה שיש  וההכנה הישוב ומעוט שצרי הזהירות גודל ולפי

עצומה סכנה  היא הבשר דאכילת  אסור ,,אמינא באכילת נכשל   א גדולה  רעה והיא
סורו ,חיי ארחות להשיג יוכל  ואי דאסורא, חתיכה גופו  ונעשה  באיסור הגו שמתגדל 

קראו  למו.טמא

שלא לפחות  או  כלל, בשר  לאכול שלא  ולהזהר  לעמד שיוכל מי ואשרי
עו בשר  א כי לאכול

 א כי לאכול שלא לפחות או כלל, בשר לאכול שלא ולהזהר לעמוד שיוכל  מי ואשרי
עו ובשר  גורלו, נעי ומה חלקו טוב  מה הדעת, בישוב לשחטו להזהר שיוכל בדור, בפרט

השו שרבו זה   תבונהיתו ולא דעת ולא פניה נגד הש יראת אי אשר  בכפרי חטי
,ברי על הדיני לידע  בעלבה דיני קצת  שלמדו מעט רק , בספרי לגע  יודעי ואינ

יפה  בדיקה בלי  ביד סמיכה  כתב  שנותני והמורי השוחטי בצואר תלוי והקולר פה,
את ירא הוא אשר ארח עובר  לגבר  טוב חטא. יראת לה קדמה וא ,בקיאי ה א יפה

בגוה, לה קי ולא השוחט את לבדוק יכול אינו  א ,משחיטתו ,הש יאכל  ולא ידו   ימש
ובתראי , קמאי עלה צוחו וכבר כאלו, בשוחטי המכשלה  רבה כי

עכ"ל.  שד''י !!! במלכות  עול שיתק עד תקנה ואי
ולסמות זו במלאכה העוסקי על דוקא לרכוב  הסט"א של כחה היכ עד רואי אנו מהנ "ל
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 עי על נופלת גדולה חשיכה אימה בחדרי ורק טוב בכי הכל יתראה שמחו  העיני
נעשית. מה ורואה החודרת 

בירושלמי  לדוגמא: נבצר לא חז"ל בימי ג הזאת  המכשלה כי נראה היטב נדייק וכאשר
ה"ג)תרומות פע"א(פ "ח וטריפות נבילות לישראל מאכיל שהי'  בציפורי אחד בטבח מעשה

מה  כדת  חנינא לר ' שאלו דמו, מלקקי כלבי והיו ומת  הגג  מ ונפל בער"ש  יי שתה
הי' וזה אותו", תשליכו לכלב תאכלו לא טריפה בשדה "ובשר  כתיב  להו והשיב  לעשות ,
ועי' ע"כ . ,אוכלי  דמשלה הכלבי תבריחו לא וע"כ לישראל ומאכיל הכלבי את  גוזל
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ספיקי  ופירש"י עמלק" של שותפו שבטבחי "כשר  במשנה בתרא פרק בקידושי וע"ע
חז"ל העריכו  היכ עד מזה אנ  רואי ע"כ . , ומאכיל ממונו על וחש לידו באות טריפות
שמצינו חריפה היותר  בביטוי לכנות נמנעו שלא עד  הטבחי ידי על הבאי מכשולות

מקו עמלק,באיזה של ראששותפו  שערות מסמרי הדברי הדברי היכ עד חזי פוק
! מגיעי בלשו לגנות חז"ל חששו לא ואעפ"כ  חוששי אנו לבד  טריפות  מספק הלא

לדורות להורות "שבטבחי "כשר שכתבו עד  ז"ל רבותינו דעת נח ולא חרב . מדקרות
ישר כשרו טבח שהעמדתי מאחר נפשי עלי שלו לומר  אד שו יבטח לבל הבאי
,מתוק שאינו דבר  ידו מתחת יוציא שלא לחבר וחזקה ידו, מתחת מכשול יצא לא בודאי
ע "ה  יעשה ולא זוטא איסורא ליעביד לחבר לי ניחא נאמר שבו ת "ח הטבח  א ובפרט

רבה.איסורא
חשוב  מאד והלוואי לכ להנצל. שזכית מאד וטוב  ,אוכלי וממי אוכלי מה להיזהר 

בני  עדת  לכל "ונסלח ח"ו. אסורת במאכלות מלהכשל עצמ וישמרו מזה ידעו שכול
בשגגה". הע לכל כי ישראל

טוב לכל נזכה זה ובזכות  וקדושה. בכשרות  נזהרי שאת ישראל  אשריכ
ומגו"ג  גוג ממלחמת  ולהנצל ובבא  בהמ"ה )בזה (בגימטריא

מי  על ,לכ שיספרו ולמה גדול, וביזנס גדולה מאפייה  זה כי עכשיו  עד  ידעת שלא וזה 
פיו? את לפתוח יכול ומי בחיי, פעמי הרבה להתנקש ניסו בי וג ברצח, איימו שסיפר

ומכשלות בעיות הרבה יש  כי בכלל, בהמה בשר מאכילת להמנע  מאד מומל  וכמו ולכ)
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 להאמי רק, להגיד ולא ממש  בזה  להאמי צריכי ואנחנו לטובתינו הכל עושה  הקב"ה
הבא. העול של חלק לו ויהיה  ישרוד הוא אמיתית תשובה ועשה בזה  שמאמי ומי ממש,

משיח. הבא, העול
ח"ו והקושיות הכפירה ויתגברו  לגמרי  שכלו  נסת יהיה   חלב אוכל כל וד,,כי  חלב  (הלכות  

ד) .הלכה 
 לאכל אסור  ולכ  וד בחלב הוא וכוחותיו הרע היצר ומשכ הדירה  (הגר"א .עיקר 

זצ"ל) .מוילנא
הבשר. ע בעיות מספיק יש  באר ג אבל  בעול הבשר על גדולי סקנדלי יש

5 ומגוג גוג מלחמת סוד  להנצל ? רוצים | ב' פרק 

בשר... לאכול  בכלל אפשר  אי אז שאלה:

ע תשובה: ג קשות  בעיות ויש בשר, רק לא לאכול, לנו שאסור דברי הרבה עוד יש
מהר, הול שכ"כ היו חדשה טכנולוגיה שישנה מאחר אבל שערוריות, היו ותמיד עופות .
ואי  זה, על להשתלט קשה מאד זה אז בשעה, עופות  6009001500 שוחט אחד שוחט

אותו... ששחטו בשעה חי היה  העו א להוכיח  ג אפשר 

יעיל? מספיק לא זה  הא סגור , מעגל בוידיאו,  משתמשי  היו שאלה:

עכשיו,תשובה: אנג'לס  אתבלוס וראו סגור , מעגל לה היה ,טובי הכי ההכשרי אחד
היה  מאד, עליו וסמכו טוב , משגיח דוקא נקרא היה שהוא המשגיח ,וש פה מה? רק הכל,
הבשר  בי זה את והכניסו ,טר בשר  לקנות הלכו ה  יצא כשהוא ודוקא להתפלל. יוצא
לאכול היה אפשר זה את  שגילו שעד אמרו ה אז לעשות, מה הרבני את  שאלו אז הכשר,
.ושלו חס יהיה מה יודע מי  מעט עוד יגיע  לא המשיח  א אגיד? אני מה אוי! הבשר. את 

מספיק  מוכחי לא למה אוי, ומלואה,  אר ולמלאות והערב , השכ זה  על לעורר  צרי כמה
זה? על

מעלה? של  די בבית יענה ומה חבירו, את  לעורר צרי אחד כל

כל על נתפס כולו העול בכל וכו' ביתו באנשי למחות שאפשר כל אמרת ? ולא ידעת 
כלו! העול

!נוראי והדברי
!ברחמי הגאולה  את  נביא ובכ .נרדמי  להקי עצמו על יקח  אחד כל

הטריפה!!!! הכשרות  בגלל   המשיח  ביאת  עיכוב 
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ואי  זה, על להשתלט קשה מאד זה אז בשעה, עופות  6009001500 שוחט אחד שוחט

אותו... ששחטו בשעה חי היה  העו א להוכיח  ג אפשר 

יעיל? מספיק לא זה  הא סגור , מעגל בוידיאו,  משתמשי  היו שאלה:

עכשיו,תשובה: אנג'לס  אתבלוס וראו סגור , מעגל לה היה ,טובי הכי ההכשרי אחד
היה  מאד, עליו וסמכו טוב , משגיח דוקא נקרא היה שהוא המשגיח ,וש פה מה? רק הכל,
הבשר  בי זה את והכניסו ,טר בשר  לקנות הלכו ה  יצא כשהוא ודוקא להתפלל. יוצא
לאכול היה אפשר זה את  שגילו שעד אמרו ה אז לעשות, מה הרבני את  שאלו אז הכשר,
.ושלו חס יהיה מה יודע מי  מעט עוד יגיע  לא המשיח  א אגיד? אני מה אוי! הבשר. את 

מספיק  מוכחי לא למה אוי, ומלואה,  אר ולמלאות והערב , השכ זה  על לעורר  צרי כמה
זה? על

מעלה? של  די בבית יענה ומה חבירו, את  לעורר צרי אחד כל

כל על נתפס כולו העול בכל וכו' ביתו באנשי למחות שאפשר כל אמרת ? ולא ידעת 
כלו! העול

!נוראי והדברי
!ברחמי הגאולה  את  נביא ובכ .נרדמי  להקי עצמו על יקח  אחד כל

הטריפה!!!! הכשרות  בגלל   המשיח  ביאת  עיכוב 
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ואי  זה, על להשתלט קשה מאד זה אז בשעה, עופות  6009001500 שוחט אחד שוחט
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מספיק  מוכחי לא למה אוי, ומלואה,  אר ולמלאות והערב , השכ זה  על לעורר  צרי כמה
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כל על נתפס כולו העול בכל וכו' ביתו באנשי למחות שאפשר כל אמרת ? ולא ידעת 
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!ברחמי הגאולה  את  נביא ובכ .נרדמי  להקי עצמו על יקח  אחד כל

הטריפה!!!! הכשרות  בגלל   המשיח  ביאת  עיכוב 
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ג' פרק 

להנצל ואיך - ומגוג גוג מלחמת סוד
לישמעאל. אדו בי תהיה   בקרוב  שתהיה האחרונה  שהמלחמה ועוד)ידוע "מלבי (אברבנאל,

ישמעא"לתיבות  "[502]אדו תק "ב גימטריא  גימטריא בש"רה כ ג הישר)[502]תק"בהוא  (קב

שנכנס   והטר הטמא הבשר  הבשר. סיר  צרת  היא  הבעיה הבעיה ! ה לא
וישמעאל. אדו ח "ו מתגברי זה ידי ועל להזהרלפה...  מה להנצל והדר

הבשר!!! כשרות בשמירת 

 אדו  ד ישמעאל   חלב
זיע "אאמר הקדוש  האר "י "רבינו  ויקרא פרשת   תורה לקוטי לאבספר ד וכל  חלב  'כל

יניקתתאכלו  ובחינת  מ ישמעאל מ אברהימי והואזרוע מסיומו חלבדז"א בחינת
דנוגה.הטמא

שמאליויניקת זרוע מיצחק בחינתעשו  בסיומו טמאדז"א ומאכלודאדו הוא בסוד 
לגבוה בהקרב  אבל  וד חלב  נאסר לכ ד ענינו  וכל   אדו ולבושו  נוגהאדו יוכלל 

לרמח "ל . תפילו  תקט"ו בפר ג זה  עניי ומובא ע"כ .והב מש ינקו ולא בקדושה

כשאיננו עלינו   והתגברות . ד  בחינת ואדו חלב בחינת  הוא שישמעאל מכא  רואי
.וד חלב  באכילת  נזהרי

.וד חלב  לאכול שלא זהירי מאד להיות צריכי מה להנצל כ ועל 
בהמה. בשר  כלל  לאכול לא מאד  עדי שוחט)ולכ ,טר בשר , ער יוע (פלא 

המשיח. ביאת עד כשרה בהמה יהיה  שלא אמר הרידב "ז  והגאו

צדקנו. משיח ביאת  עד כשר בהמה  בשר להשיג אפשר  זצ"ל)ואי מקאשוי האדמו"ר  (כ"ק

: טר בשר כאוכלי ומגוג גוג את ומדגיש מגדיר  הכתוב 

ישעיה של   אחרו בחמה טו.בפרק  להשיב   מרכבותיו וכסופה יבוא, באש ה' הנה  כי
אש.  בלהבי וגערתו יהוהטז.אפו, חללי  ורבו, את כל בשר; ובחרבו  נשפט, ה' באש .כי

וישמעאל)  יז.(אדו,בתוו אחת אחר הגנות,  אל  והמיטהרי בשרהמתקדשי אוכלי
נאוה' יסופו , והעכבריחדיו   והשק וישמעאל.החזיר, יח.)(אדו מעשיה ואנוכי,

כבודי.  את וראו ובאו, והלשונות; הגויי  כל   את לקב באה,  יטומחשבותיה
 קשת מושכי ולוד פול תרשיש הגויי  אל פליטי  מה ושילחתי אות, בה ושמתי

ויוו ומגוג)תובל רד"ק.(גוג עיי

 פירש יחזקאל)ורד "ק שבנבואת  ומגוג גוג ממלחמת  פעמי כמה מקבילות  שהביא  ברד"ק (עיי"ש

והעכבר השק יספו יחדיו והעכבר.  השק  אוכלי שה הפרסיי אלו גוג במלחמת
ושתיה ומגוג דניאל במראות רביעית מלכות  והיא הזה, בעול הגוברות אלה המלכיות  כי

,נכו אינו ישראל על הפסוק והמפרשי ,בעול לבדה אחת שלטה שלא לפי אחת למלכות
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ו ומגוג גוג  בימי העתיד על אלא הפרשה עניי אינו  החזירכי בשר אוכלי בישראל עתה  אי
אשרה. ועובדי

זאת . לומר אפשר  א יודע לא אני בדורנו הרד "ק,  בזמ היה הנפש)זה מרת  יודע  .(ולב 

העכבר" מקומותאוכלי בכמה , תילאנד באינדונזיה, הנה  נאמר, מי על ביאור  צרי "
.וויטמיני כח  לה  נות שזה מאמיני וא עכברי לאכול נוהגי באפריקה,

 אומרי  הכותי וא שכרו, ויטול יבא בתורה  שעסק מי כל כרוז מוציא הקב "ה  לבא לעתיד 
 ושקצי חזיר בשר  אכל שלא מי כל  הקב "ה אמר  מצות, עשינו  אנו  שא שכרנו, לנו ת
בשר אוכלי  שנאמר  ,שלה  איפופסי נוטלי ה שעה באותה שכרו , ויטול  יבא ורמשי

ה' נא יסופו  יחדו והעכבר  והשק תקלו).החזיר יא, פרק  ויקרא שמעוני, .(ילקוט

מצוות ! ומקיי בתורה עוסק א א לעיכובא הוא כשרות על שההקפדה מש רואי

 המתקדשי ז "ל : בחיי רבינו ואדו אלווכתב ,אצבעותיה לנענע  שרגילי אלוהמטהרי
 העיקר.ישמעאלי שהוא לב ולא תמיד,  גופ וכל ורגליה ידיה לרחו  אחדשדרכ אחר

 א',בתו ביו ואלו ששי ביו אלו ,איד ליו ירמוז  או ,אדו של וערב  לשתי ירמוז  
,בתוו אותנו ומניחי החזיר בשר  אדו אוכלי ישמעאל...,אלו אלו והעכבר   והשק

... לאדו גלותנו עיקר , ברשות ומשועבדי מפוזרי שאנו פי על א כי ידוע (כדוכבר

פלאות ) ותראה  עוד  ש  עיי א , גאולה  .הקמח 

אדו  בי עצומה מלחמה תהיה ומגוג  גוג שלפני ידוע כי   מצויי מסתדר זה (אמריקהבעז"ה 

וכו') י )(ידועוישמעאלאירופה  מסקנה מגלה  ישעיה והנביא !'ה  נאו יסופו  חדו 
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וישמעאל)  יז.(אדו,בתוו אחת אחר הגנות,  אל  והמיטהרי בשרהמתקדשי אוכלי
נאוה' יסופו , והעכבריחדיו   והשק וישמעאל.החזיר, יח.)(אדו מעשיה ואנוכי,

כבודי.  את וראו ובאו, והלשונות; הגויי  כל   את לקב באה,  יטומחשבותיה
 קשת מושכי ולוד פול תרשיש הגויי  אל פליטי  מה ושילחתי אות, בה ושמתי

ויוו ומגוג)תובל רד"ק.(גוג עיי

 פירש יחזקאל)ורד "ק שבנבואת  ומגוג גוג ממלחמת  פעמי כמה מקבילות  שהביא  ברד"ק (עיי"ש

והעכבר השק יספו יחדיו והעכבר.  השק  אוכלי שה הפרסיי אלו גוג במלחמת
ושתיה ומגוג דניאל במראות רביעית מלכות  והיא הזה, בעול הגוברות אלה המלכיות  כי

,נכו אינו ישראל על הפסוק והמפרשי ,בעול לבדה אחת שלטה שלא לפי אחת למלכות
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ו ומגוג גוג  בימי העתיד על אלא הפרשה עניי אינו  החזירכי בשר אוכלי בישראל עתה  אי
אשרה. ועובדי

זאת . לומר אפשר  א יודע לא אני בדורנו הרד "ק,  בזמ היה הנפש)זה מרת  יודע  .(ולב 

העכבר" מקומותאוכלי בכמה , תילאנד באינדונזיה, הנה  נאמר, מי על ביאור  צרי "
.וויטמיני כח  לה  נות שזה מאמיני וא עכברי לאכול נוהגי באפריקה,

 אומרי  הכותי וא שכרו, ויטול יבא בתורה  שעסק מי כל כרוז מוציא הקב "ה  לבא לעתיד 
 ושקצי חזיר בשר  אכל שלא מי כל  הקב "ה אמר  מצות, עשינו  אנו  שא שכרנו, לנו ת
בשר אוכלי  שנאמר  ,שלה  איפופסי נוטלי ה שעה באותה שכרו , ויטול  יבא ורמשי

ה' נא יסופו  יחדו והעכבר  והשק תקלו).החזיר יא, פרק  ויקרא שמעוני, .(ילקוט

מצוות ! ומקיי בתורה עוסק א א לעיכובא הוא כשרות על שההקפדה מש רואי

 המתקדשי ז "ל : בחיי רבינו ואדו אלווכתב ,אצבעותיה לנענע  שרגילי אלוהמטהרי
 העיקר.ישמעאלי שהוא לב ולא תמיד,  גופ וכל ורגליה ידיה לרחו  אחדשדרכ אחר

 א',בתו ביו ואלו ששי ביו אלו ,איד ליו ירמוז  או ,אדו של וערב  לשתי ירמוז  
,בתוו אותנו ומניחי החזיר בשר  אדו אוכלי ישמעאל...,אלו אלו והעכבר   והשק

... לאדו גלותנו עיקר , ברשות ומשועבדי מפוזרי שאנו פי על א כי ידוע (כדוכבר

פלאות ) ותראה  עוד  ש  עיי א , גאולה  .הקמח 

אדו  בי עצומה מלחמה תהיה ומגוג  גוג שלפני ידוע כי   מצויי מסתדר זה (אמריקהבעז"ה 

וכו') י )(ידועוישמעאלאירופה  מסקנה מגלה  ישעיה והנביא !'ה  נאו יסופו  חדו 
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ג' פרק 

להנצל ואיך - ומגוג גוג מלחמת סוד
לישמעאל. אדו בי תהיה   בקרוב  שתהיה האחרונה  שהמלחמה ועוד)ידוע "מלבי (אברבנאל,

ישמעא"לתיבות  "[502]אדו תק "ב גימטריא  גימטריא בש"רה כ ג הישר)[502]תק"בהוא  (קב

שנכנס   והטר הטמא הבשר  הבשר. סיר  צרת  היא  הבעיה הבעיה ! ה לא
וישמעאל. אדו ח "ו מתגברי זה ידי ועל להזהרלפה...  מה להנצל והדר

הבשר!!! כשרות בשמירת 

 אדו  ד ישמעאל   חלב
זיע "אאמר הקדוש  האר "י "רבינו  ויקרא פרשת   תורה לקוטי לאבספר ד וכל  חלב  'כל

יניקתתאכלו  ובחינת  מ ישמעאל מ אברהימי והואזרוע מסיומו חלבדז"א בחינת
דנוגה.הטמא

שמאליויניקת זרוע מיצחק בחינתעשו  בסיומו טמאדז"א ומאכלודאדו הוא בסוד 
לגבוה בהקרב  אבל  וד חלב  נאסר לכ ד ענינו  וכל   אדו ולבושו  נוגהאדו יוכלל 

לרמח "ל . תפילו  תקט"ו בפר ג זה  עניי ומובא ע"כ .והב מש ינקו ולא בקדושה

כשאיננו עלינו   והתגברות . ד  בחינת ואדו חלב בחינת  הוא שישמעאל מכא  רואי
.וד חלב  באכילת  נזהרי

.וד חלב  לאכול שלא זהירי מאד להיות צריכי מה להנצל כ ועל 
בהמה. בשר  כלל  לאכול לא מאד  עדי שוחט)ולכ ,טר בשר , ער יוע (פלא 

המשיח. ביאת עד כשרה בהמה יהיה  שלא אמר הרידב "ז  והגאו

צדקנו. משיח ביאת  עד כשר בהמה  בשר להשיג אפשר  זצ"ל)ואי מקאשוי האדמו"ר  (כ"ק

: טר בשר כאוכלי ומגוג גוג את ומדגיש מגדיר  הכתוב 

ישעיה של   אחרו בחמה טו.בפרק  להשיב   מרכבותיו וכסופה יבוא, באש ה' הנה  כי
אש.  בלהבי וגערתו יהוהטז.אפו, חללי  ורבו, את כל בשר; ובחרבו  נשפט, ה' באש .כי

וישמעאל)  יז.(אדו,בתוו אחת אחר הגנות,  אל  והמיטהרי בשרהמתקדשי אוכלי
נאוה' יסופו , והעכבריחדיו   והשק וישמעאל.החזיר, יח.)(אדו מעשיה ואנוכי,

כבודי.  את וראו ובאו, והלשונות; הגויי  כל   את לקב באה,  יטומחשבותיה
 קשת מושכי ולוד פול תרשיש הגויי  אל פליטי  מה ושילחתי אות, בה ושמתי

ויוו ומגוג)תובל רד"ק.(גוג עיי

 פירש יחזקאל)ורד "ק שבנבואת  ומגוג גוג ממלחמת  פעמי כמה מקבילות  שהביא  ברד"ק (עיי"ש

והעכבר השק יספו יחדיו והעכבר.  השק  אוכלי שה הפרסיי אלו גוג במלחמת
ושתיה ומגוג דניאל במראות רביעית מלכות  והיא הזה, בעול הגוברות אלה המלכיות  כי

,נכו אינו ישראל על הפסוק והמפרשי ,בעול לבדה אחת שלטה שלא לפי אחת למלכות
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ו ומגוג גוג  בימי העתיד על אלא הפרשה עניי אינו  החזירכי בשר אוכלי בישראל עתה  אי
אשרה. ועובדי

זאת . לומר אפשר  א יודע לא אני בדורנו הרד "ק,  בזמ היה הנפש)זה מרת  יודע  .(ולב 

העכבר" מקומותאוכלי בכמה , תילאנד באינדונזיה, הנה  נאמר, מי על ביאור  צרי "
.וויטמיני כח  לה  נות שזה מאמיני וא עכברי לאכול נוהגי באפריקה,

 אומרי  הכותי וא שכרו, ויטול יבא בתורה  שעסק מי כל כרוז מוציא הקב "ה  לבא לעתיד 
 ושקצי חזיר בשר  אכל שלא מי כל  הקב "ה אמר  מצות, עשינו  אנו  שא שכרנו, לנו ת
בשר אוכלי  שנאמר  ,שלה  איפופסי נוטלי ה שעה באותה שכרו , ויטול  יבא ורמשי

ה' נא יסופו  יחדו והעכבר  והשק תקלו).החזיר יא, פרק  ויקרא שמעוני, .(ילקוט

מצוות ! ומקיי בתורה עוסק א א לעיכובא הוא כשרות על שההקפדה מש רואי

 המתקדשי ז "ל : בחיי רבינו ואדו אלווכתב ,אצבעותיה לנענע  שרגילי אלוהמטהרי
 העיקר.ישמעאלי שהוא לב ולא תמיד,  גופ וכל ורגליה ידיה לרחו  אחדשדרכ אחר

 א',בתו ביו ואלו ששי ביו אלו ,איד ליו ירמוז  או ,אדו של וערב  לשתי ירמוז  
,בתוו אותנו ומניחי החזיר בשר  אדו אוכלי ישמעאל...,אלו אלו והעכבר   והשק

... לאדו גלותנו עיקר , ברשות ומשועבדי מפוזרי שאנו פי על א כי ידוע (כדוכבר

פלאות ) ותראה  עוד  ש  עיי א , גאולה  .הקמח 

אדו  בי עצומה מלחמה תהיה ומגוג  גוג שלפני ידוע כי   מצויי מסתדר זה (אמריקהבעז"ה 

וכו') י )(ידועוישמעאלאירופה  מסקנה מגלה  ישעיה והנביא !'ה  נאו יסופו  חדו 



ומגוג6 גוג מלחמת להנצלסוד  איך  | ג ' פרק 

ג' פרק 

להנצל ואיך - ומגוג גוג מלחמת סוד
לישמעאל. אדו בי תהיה   בקרוב  שתהיה האחרונה  שהמלחמה ועוד)ידוע "מלבי (אברבנאל,

ישמעא"לתיבות  "[502]אדו תק "ב גימטריא  גימטריא בש"רה כ ג הישר)[502]תק"בהוא  (קב

שנכנס   והטר הטמא הבשר  הבשר. סיר  צרת  היא  הבעיה הבעיה ! ה לא
וישמעאל. אדו ח "ו מתגברי זה ידי ועל להזהרלפה...  מה להנצל והדר

הבשר!!! כשרות בשמירת 

 אדו  ד ישמעאל   חלב
זיע "אאמר הקדוש  האר "י "רבינו  ויקרא פרשת   תורה לקוטי לאבספר ד וכל  חלב  'כל

יניקתתאכלו  ובחינת  מ ישמעאל מ אברהימי והואזרוע מסיומו חלבדז"א בחינת
דנוגה.הטמא

שמאליויניקת זרוע מיצחק בחינתעשו  בסיומו טמאדז"א ומאכלודאדו הוא בסוד 
לגבוה בהקרב  אבל  וד חלב  נאסר לכ ד ענינו  וכל   אדו ולבושו  נוגהאדו יוכלל 

לרמח "ל . תפילו  תקט"ו בפר ג זה  עניי ומובא ע"כ .והב מש ינקו ולא בקדושה

כשאיננו עלינו   והתגברות . ד  בחינת ואדו חלב בחינת  הוא שישמעאל מכא  רואי
.וד חלב  באכילת  נזהרי

.וד חלב  לאכול שלא זהירי מאד להיות צריכי מה להנצל כ ועל 
בהמה. בשר  כלל  לאכול לא מאד  עדי שוחט)ולכ ,טר בשר , ער יוע (פלא 

המשיח. ביאת עד כשרה בהמה יהיה  שלא אמר הרידב "ז  והגאו

צדקנו. משיח ביאת  עד כשר בהמה  בשר להשיג אפשר  זצ"ל)ואי מקאשוי האדמו"ר  (כ"ק

: טר בשר כאוכלי ומגוג גוג את ומדגיש מגדיר  הכתוב 

ישעיה של   אחרו בחמה טו.בפרק  להשיב   מרכבותיו וכסופה יבוא, באש ה' הנה  כי
אש.  בלהבי וגערתו יהוהטז.אפו, חללי  ורבו, את כל בשר; ובחרבו  נשפט, ה' באש .כי

וישמעאל)  יז.(אדו,בתוו אחת אחר הגנות,  אל  והמיטהרי בשרהמתקדשי אוכלי
נאוה' יסופו , והעכבריחדיו   והשק וישמעאל.החזיר, יח.)(אדו מעשיה ואנוכי,

כבודי.  את וראו ובאו, והלשונות; הגויי  כל   את לקב באה,  יטומחשבותיה
 קשת מושכי ולוד פול תרשיש הגויי  אל פליטי  מה ושילחתי אות, בה ושמתי

ויוו ומגוג)תובל רד"ק.(גוג עיי

 פירש יחזקאל)ורד "ק שבנבואת  ומגוג גוג ממלחמת  פעמי כמה מקבילות  שהביא  ברד"ק (עיי"ש

והעכבר השק יספו יחדיו והעכבר.  השק  אוכלי שה הפרסיי אלו גוג במלחמת
ושתיה ומגוג דניאל במראות רביעית מלכות  והיא הזה, בעול הגוברות אלה המלכיות  כי

,נכו אינו ישראל על הפסוק והמפרשי ,בעול לבדה אחת שלטה שלא לפי אחת למלכות
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ו ומגוג גוג  בימי העתיד על אלא הפרשה עניי אינו  החזירכי בשר אוכלי בישראל עתה  אי
אשרה. ועובדי

זאת . לומר אפשר  א יודע לא אני בדורנו הרד "ק,  בזמ היה הנפש)זה מרת  יודע  .(ולב 

העכבר" מקומותאוכלי בכמה , תילאנד באינדונזיה, הנה  נאמר, מי על ביאור  צרי "
.וויטמיני כח  לה  נות שזה מאמיני וא עכברי לאכול נוהגי באפריקה,

 אומרי  הכותי וא שכרו, ויטול יבא בתורה  שעסק מי כל כרוז מוציא הקב "ה  לבא לעתיד 
 ושקצי חזיר בשר  אכל שלא מי כל  הקב "ה אמר  מצות, עשינו  אנו  שא שכרנו, לנו ת
בשר אוכלי  שנאמר  ,שלה  איפופסי נוטלי ה שעה באותה שכרו , ויטול  יבא ורמשי

ה' נא יסופו  יחדו והעכבר  והשק תקלו).החזיר יא, פרק  ויקרא שמעוני, .(ילקוט

מצוות ! ומקיי בתורה עוסק א א לעיכובא הוא כשרות על שההקפדה מש רואי

 המתקדשי ז "ל : בחיי רבינו ואדו אלווכתב ,אצבעותיה לנענע  שרגילי אלוהמטהרי
 העיקר.ישמעאלי שהוא לב ולא תמיד,  גופ וכל ורגליה ידיה לרחו  אחדשדרכ אחר

 א',בתו ביו ואלו ששי ביו אלו ,איד ליו ירמוז  או ,אדו של וערב  לשתי ירמוז  
,בתוו אותנו ומניחי החזיר בשר  אדו אוכלי ישמעאל...,אלו אלו והעכבר   והשק

... לאדו גלותנו עיקר , ברשות ומשועבדי מפוזרי שאנו פי על א כי ידוע (כדוכבר

פלאות ) ותראה  עוד  ש  עיי א , גאולה  .הקמח 

אדו  בי עצומה מלחמה תהיה ומגוג  גוג שלפני ידוע כי   מצויי מסתדר זה (אמריקהבעז"ה 

וכו') י )(ידועוישמעאלאירופה  מסקנה מגלה  ישעיה והנביא !'ה  נאו יסופו  חדו 
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ד' פרק 

ומגוג? גוג ממלחמת ינצל מי 
הקדושים!!! רק

ע"ה: נביאו יואל ידי על הקב"ה אמר

והרח ,לח יהפ מה ד. .ע ותימר ת ,וא   :באר , מי ,פתימ ונת י , ג .
והרא. הדל , יהוה,  י א לפני, הפרק].לד סו ג, [יואל 

חמה. וליקוי אדו ירח היה השנה. התקיי כבר  מזה שחלק להיות יכול
 המפרשי זה(אברבנאל)וכתבו מוני  שה וכידוע  לישמעאל . וירח  לאדו רמז  שהשמש 
שנה. בלוח  לזה,

אמר אר פליטה , היה  לביר  צ הר  י ילט : ה'   יקרא אר ל  והיה, ה .
קרא. ה' אר  ,רידיב ה',

ימלטו באמת  האל ויראי הקדושי
ומגוג גוג  במלחמת אז  כי  יקרא אשר  כל  כמווהיה  מועט, זמ לישראל גדולה צרה תהיה 

: הזמ אותו על זע שאמר  יעבור עד רגע  כמעט והקדושי ,חבי מישראל  רבי יפלו ואז 
ימלטו באמת האל ישעיה:ויראי בנבואת שאמר כמו . בירושל והנותר  בציו הנשאר והיה

לו יאמר בירושל..קדוש   לחיי הכתוב  כל

אמר . ה'וכ  בש יקרא אשר  שאמר:כל כמו באמת, שיקראוהו לכלקוראיווהוא ה ' קרוב
באמת  יקראוהו אשר יקראלכל  והוא באמת יקראוהו  ה כי קורא ה' אשר שרידי וה

ואוהביאות .(רד "ק),עבדי

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר   קד לייר וה אר  צ "התר

 מלאכי יקד רק   אר י ולא , ילח מנס אי הבע  בדר

שערי לפני ממש  כמותה,תהיה  היתה שלא , שבעול הנוראה  "מלחמה :הנביאי מ קבלה
"!קדושי רק ישארו לא  ירושלי

ה  מ אצל מק לת  ק לה רק מברא,  ר זה תרואי י הראה הלחמה , ביאי 
 מה אחד לע האת ל  ציתק  ,לייר ערי לפני מ היה  ל ע היתה 

נעדר אינ לא האת  ל אחד בצד נ צרית , ת החזיקת האת  ל אחד צד , 
ז מלחמה ועל הצחת . אה ואיז צד מל הבא רי מת  מקל ,ז דת מאמינ ת

אל,  מ האת  א ב אל", ממ יחיה  מי  "אי  מרא  לע בדר נא 
 מלאכי יקד רק   ארי ולא , ילח מנ ס אי זהנאמרהבע  ועל ג'), ד ', (ישעיה 

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר קד לייר והאר  צ יערב,"ה תר  מי 
,יח אר א ידמ להית  בהקדמה )לנפ "בני על .("אבות  

9 ומגוג גוג מלחמת סוד  מכשול להסיר | ה' פרק

ה' פרק 

ואזהרה  הודעה עמי מדרך מכשול להסיר
מאיסורא לאפרושי

ידעתי !" לא לי ! אמרו  "לא לטעון  יכול לא אחד  שכל  כך
והתבונן : עצור  יהודי!

לנדא . ליב יהודה משה  רבי הגאו  "העול בכל  כשרה בהמה בשר  אי "הידעת? א.
ממש  טר להיות יוכול למהדרי  " בד ג כי  ,"בד שו על  לסמו  אי" "א ב.

בהמה ". מבשר  ולהמנע עו בשר  רק לאכול  שעדי כתוב ספרי "בהרבה ג.
הניקור ". את יודעי לא כי , טר הוא  בשוק  שיש בהמה בשר  "רוב ד.
ש  בהמה בשר לאכול מאשר לאו רק  שזה חזיר בשר לאכול עדי" כרת".ה. חשש בו  יש

דבריםא. הרבה לי נודע [ועוד כעת, לי נודע
הגאון  הרב כאשר  לסובלם] יכול הנייר שאין 
בשכונת ומו "ץ רב שליט"א  שווימער דוד רבי
מכתב  שפירסם בירושלים, ישראל בית
מה  הנוראים המכשולים את עמודים בחמש
החרדית העדה  של בהשחיטה  שיש 
רצו  [וכן אותו להרוג  עליו ואיימו  בירושלים ,
שטרנבוך משה  רבי הגה"צ את להרוג 
והיה  טריפה שהם  הכריסים על כשאמר
ובתוך עיה "ק, ירושלים  בכל גדולות מודעות
הם כי אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים 
ידי  על נשלט  והכל תיכף , זה את הורידו 
של  טריפות ועל – עמלק של שותפם 
שנים 8 שכבר השוחטים לכל ידוע הכרסים,
אם הכרסים] נקיבת של הזאת הבעיה  יש
ולבסוף  כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב  לא
בפרסומים רצה  ולא דעתו  על שעמד בגלל
הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם  שקר, של
אותו  העבירו סובלתן ] שמים ירא של
כסף  לו  שמשלמים  אומרת זאת ממשמרתו .
כזה  וכשרות כשר !!! שהכל יגיד  אם רק 
שהמשנה  כמו ושותפיו לעמלק  רק  שייכת
עמלק. של שותפו  שבטבחים טוב  אומרת

פ"ב) כל (קידושין את באמת להבין שרוצה  ומי .
בארבע יעיין כיום השחיטה של הבעיות

ויתבהר  הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות
הכל.

2000 üערà äרסמï éבר àŁעõôנים  ידäע äְְְְְִִִֵֶֶַָָָָכבר
הכŁרים עם  טרפ õת ä פסôŁ üאי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָמקרים
הכŁר  לג àי ïעם  אõתי  Łאל ואחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמה âרים.
õל סïר ôי אז äמה âר, טõב  זה האם הרב ..., Łְְִִִֶֶַַַָָָֻל
Łעõבד ŁמŁ מàית יהäדי  ïגôŁי ïŁְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעם
מפעל  õתõאàŁ לי וסïר łàר, Łל áדõל àְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמפעל 
הכŁרים מיני éל עם łàר, Łל קõנטיינרים ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמáיע
וגם הכŁר  àלי łàר  וגם  áלאט , õואינ áְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאט 
ïעמים הרàה  וגם – üאריô ה את Łעבר łàְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָר 
ה łàר  äמ ëילא נתקלקל האנçה על  ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהפריזער
את לבõâק הוטרינר äכáëŁיע מסריח  éְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָבר 
הäא מקלקל  łàר  מõצא הäא אם הłàר, ְְִֵֵַָָָָָֻאיכäת
לאïŁה  זה את וזõרק  מיחד õיâ זה  על üפõŁְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
את àחזרה  לõקחים üלõ ה Łהäא äלאחר àְְֲִֵֶֶַַַַָָח äץ,
כימçים, ח õמרים  עם זה את äמïŁרים ְְִִִִִִֶֶַַָָָה łàר
äמ Łוקים "דליŁעס", מיחד אכל מåה ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹֻועłõים
מעłה  ועõד   ה"י . אבõת. àית לאיזה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַָאת
לפני  Łלמה להיכל Łהלכôי עëי , היה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמבהיל
äלאחר  Łéרäת, על להם Łõ לדר Łנה 15ְְְִֶַַַַָָָ
ט õבים מנñרים ëéה אõתם Łאלôי ְְְְִִִַַַַָָָָָה âר Łה

ïרטיה) àכל נ äñר הלכ õת  לי (õçŁדעים äואמר לכם, Łי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אôם מנñרים וכ ëה אõתם  וŁאל ôי Łְְְְְְִִִֶַַַַַָָָנים,
ה "י. àכרת, זה ונäñר ,500 ü ערà לי äוענ ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָצריכים,

ומגוג8 גוג מלחמת ינצלסוד  מי  | ד ' פרק

ד' פרק 

ומגוג? גוג ממלחמת ינצל מי 
הקדושים!!! רק

ע"ה: נביאו יואל ידי על הקב"ה אמר

והרח ,לח יהפ מה ד. .ע ותימר ת ,וא   :באר , מי ,פתימ ונת י , ג .
והרא. הדל , יהוה,  י א לפני, הפרק].לד סו ג, [יואל 

חמה. וליקוי אדו ירח היה השנה. התקיי כבר  מזה שחלק להיות יכול
 המפרשי זה(אברבנאל)וכתבו מוני  שה וכידוע  לישמעאל . וירח  לאדו רמז  שהשמש 
שנה. בלוח  לזה,

אמר אר פליטה , היה  לביר  צ הר  י ילט : ה'   יקרא אר ל  והיה, ה .
קרא. ה' אר  ,רידיב ה',

ימלטו באמת  האל ויראי הקדושי
ומגוג גוג  במלחמת אז  כי  יקרא אשר  כל  כמווהיה  מועט, זמ לישראל גדולה צרה תהיה 

: הזמ אותו על זע שאמר  יעבור עד רגע  כמעט והקדושי ,חבי מישראל  רבי יפלו ואז 
ימלטו באמת האל ישעיה:ויראי בנבואת שאמר כמו . בירושל והנותר  בציו הנשאר והיה

לו יאמר בירושל..קדוש   לחיי הכתוב  כל

אמר . ה'וכ  בש יקרא אשר  שאמר:כל כמו באמת, שיקראוהו לכלקוראיווהוא ה ' קרוב
באמת  יקראוהו אשר יקראלכל  והוא באמת יקראוהו  ה כי קורא ה' אשר שרידי וה

ואוהביאות .(רד "ק),עבדי

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר   קד לייר וה אר  צ "התר

 מלאכי יקד רק   אר י ולא , ילח מנס אי הבע  בדר

שערי לפני ממש  כמותה,תהיה  היתה שלא , שבעול הנוראה  "מלחמה :הנביאי מ קבלה
"!קדושי רק ישארו לא  ירושלי

ה  מ אצל מק לת  ק לה רק מברא,  ר זה תרואי י הראה הלחמה , ביאי 
 מה אחד לע האת ל  ציתק  ,לייר ערי לפני מ היה  ל ע היתה 

נעדר אינ לא האת  ל אחד בצד נ צרית , ת החזיקת האת  ל אחד צד , 
ז מלחמה ועל הצחת . אה ואיז צד מל הבא רי מת  מקל ,ז דת מאמינ ת

אל,  מ האת  א ב אל", ממ יחיה  מי  "אי  מרא  לע בדר נא 
 מלאכי יקד רק   ארי ולא , ילח מנ ס אי זהנאמרהבע  ועל ג'), ד ', (ישעיה 

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר קד לייר והאר  צ יערב,"ה תר  מי 
,יח אר א ידמ להית  בהקדמה )לנפ "בני על .("אבות  
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ה' פרק 

ואזהרה  הודעה עמי מדרך מכשול להסיר
מאיסורא לאפרושי

ידעתי !" לא לי ! אמרו  "לא לטעון  יכול לא אחד  שכל  כך
והתבונן : עצור  יהודי!

לנדא . ליב יהודה משה  רבי הגאו  "העול בכל  כשרה בהמה בשר  אי "הידעת? א.
ממש  טר להיות יוכול למהדרי  " בד ג כי  ,"בד שו על  לסמו  אי" "א ב.

בהמה ". מבשר  ולהמנע עו בשר  רק לאכול  שעדי כתוב ספרי "בהרבה ג.
הניקור ". את יודעי לא כי , טר הוא  בשוק  שיש בהמה בשר  "רוב ד.
ש  בהמה בשר לאכול מאשר לאו רק  שזה חזיר בשר לאכול עדי" כרת".ה. חשש בו  יש

דבריםא. הרבה לי נודע [ועוד כעת, לי נודע
הגאון  הרב כאשר  לסובלם] יכול הנייר שאין 
בשכונת ומו "ץ רב שליט"א  שווימער דוד רבי
מכתב  שפירסם בירושלים, ישראל בית
מה  הנוראים המכשולים את עמודים בחמש
החרדית העדה  של בהשחיטה  שיש 
רצו  [וכן אותו להרוג  עליו ואיימו  בירושלים ,
שטרנבוך משה  רבי הגה"צ את להרוג 
והיה  טריפה שהם  הכריסים על כשאמר
ובתוך עיה "ק, ירושלים  בכל גדולות מודעות
הם כי אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים 
ידי  על נשלט  והכל תיכף , זה את הורידו 
של  טריפות ועל – עמלק של שותפם 
שנים 8 שכבר השוחטים לכל ידוע הכרסים,
אם הכרסים] נקיבת של הזאת הבעיה  יש
ולבסוף  כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב  לא
בפרסומים רצה  ולא דעתו  על שעמד בגלל
הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם  שקר, של
אותו  העבירו סובלתן ] שמים ירא של
כסף  לו  שמשלמים  אומרת זאת ממשמרתו .
כזה  וכשרות כשר !!! שהכל יגיד  אם רק 
שהמשנה  כמו ושותפיו לעמלק  רק  שייכת
עמלק. של שותפו  שבטבחים טוב  אומרת

פ"ב) כל (קידושין את באמת להבין שרוצה  ומי .
בארבע יעיין כיום השחיטה של הבעיות

ויתבהר  הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות
הכל.

2000 üערà äרסמï éבר àŁעõôנים  ידäע äְְְְְִִִֵֶֶַָָָָכבר
הכŁרים עם  טרפ õת ä פסôŁ üאי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָמקרים
הכŁר  לג àי ïעם  אõתי  Łאל ואחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמה âרים.
õל סïר ôי אז äמה âר, טõב  זה האם הרב ..., Łְְִִִֶֶַַַָָָֻל
Łעõבד ŁמŁ מàית יהäדי  ïגôŁי ïŁְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעם
מפעל  õתõאàŁ לי וסïר łàר, Łל áדõל àְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמפעל 
הכŁרים מיני éל עם łàר, Łל קõנטיינרים ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמáיע
וגם הכŁר  àלי łàר  וגם  áלאט , õואינ áְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאט 
ïעמים הרàה  וגם – üאריô ה את Łעבר łàְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָר 
ה łàר  äמ ëילא נתקלקל האנçה על  ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהפריזער
את לבõâק הוטרינר äכáëŁיע מסריח  éְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָבר 
הäא מקלקל  łàר  מõצא הäא אם הłàר, ְְִֵֵַָָָָָֻאיכäת
לאïŁה  זה את וזõרק  מיחד õיâ זה  על üפõŁְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
את àחזרה  לõקחים üלõ ה Łהäא äלאחר àְְֲִֵֶֶַַַַָָח äץ,
כימçים, ח õמרים  עם זה את äמïŁרים ְְִִִִִִֶֶַַָָָה łàר
äמ Łוקים "דליŁעס", מיחד אכל מåה ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹֻועłõים
מעłה  ועõד   ה"י . אבõת. àית לאיזה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַָאת
לפני  Łלמה להיכל Łהלכôי עëי , היה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמבהיל
äלאחר  Łéרäת, על להם Łõ לדר Łנה 15ְְְִֶַַַַָָָ
ט õבים מנñרים ëéה אõתם Łאלôי ְְְְִִִַַַַָָָָָה âר Łה

ïרטיה) àכל נ äñר הלכ õת  לי (õçŁדעים äואמר לכם, Łי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אôם מנñרים וכ ëה אõתם  וŁאל ôי Łְְְְְְִִִֶַַַַַָָָנים,
ה "י. àכרת, זה ונäñר ,500 ü ערà לי äוענ ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָצריכים,
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ד' פרק 

ומגוג? גוג ממלחמת ינצל מי 
הקדושים!!! רק

ע"ה: נביאו יואל ידי על הקב"ה אמר

והרח ,לח יהפ מה ד. .ע ותימר ת ,וא   :באר , מי ,פתימ ונת י , ג .
והרא. הדל , יהוה,  י א לפני, הפרק].לד סו ג, [יואל 

חמה. וליקוי אדו ירח היה השנה. התקיי כבר  מזה שחלק להיות יכול
 המפרשי זה(אברבנאל)וכתבו מוני  שה וכידוע  לישמעאל . וירח  לאדו רמז  שהשמש 
שנה. בלוח  לזה,

אמר אר פליטה , היה  לביר  צ הר  י ילט : ה'   יקרא אר ל  והיה, ה .
קרא. ה' אר  ,רידיב ה',

ימלטו באמת  האל ויראי הקדושי
ומגוג גוג  במלחמת אז  כי  יקרא אשר  כל  כמווהיה  מועט, זמ לישראל גדולה צרה תהיה 

: הזמ אותו על זע שאמר  יעבור עד רגע  כמעט והקדושי ,חבי מישראל  רבי יפלו ואז 
ימלטו באמת האל ישעיה:ויראי בנבואת שאמר כמו . בירושל והנותר  בציו הנשאר והיה

לו יאמר בירושל..קדוש   לחיי הכתוב  כל

אמר . ה'וכ  בש יקרא אשר  שאמר:כל כמו באמת, שיקראוהו לכלקוראיווהוא ה ' קרוב
באמת  יקראוהו אשר יקראלכל  והוא באמת יקראוהו  ה כי קורא ה' אשר שרידי וה

ואוהביאות .(רד "ק),עבדי

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר   קד לייר וה אר  צ "התר

 מלאכי יקד רק   אר י ולא , ילח מנס אי הבע  בדר

שערי לפני ממש  כמותה,תהיה  היתה שלא , שבעול הנוראה  "מלחמה :הנביאי מ קבלה
"!קדושי רק ישארו לא  ירושלי

ה  מ אצל מק לת  ק לה רק מברא,  ר זה תרואי י הראה הלחמה , ביאי 
 מה אחד לע האת ל  ציתק  ,לייר ערי לפני מ היה  ל ע היתה 

נעדר אינ לא האת  ל אחד בצד נ צרית , ת החזיקת האת  ל אחד צד , 
ז מלחמה ועל הצחת . אה ואיז צד מל הבא רי מת  מקל ,ז דת מאמינ ת

אל,  מ האת  א ב אל", ממ יחיה  מי  "אי  מרא  לע בדר נא 
 מלאכי יקד רק   ארי ולא , ילח מנ ס אי זהנאמרהבע  ועל ג'), ד ', (ישעיה 

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר קד לייר והאר  צ יערב,"ה תר  מי 
,יח אר א ידמ להית  בהקדמה )לנפ "בני על .("אבות  
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ה' פרק 

ואזהרה  הודעה עמי מדרך מכשול להסיר
מאיסורא לאפרושי

ידעתי !" לא לי ! אמרו  "לא לטעון  יכול לא אחד  שכל  כך
והתבונן : עצור  יהודי!

לנדא . ליב יהודה משה  רבי הגאו  "העול בכל  כשרה בהמה בשר  אי "הידעת? א.
ממש  טר להיות יוכול למהדרי  " בד ג כי  ,"בד שו על  לסמו  אי" "א ב.

בהמה ". מבשר  ולהמנע עו בשר  רק לאכול  שעדי כתוב ספרי "בהרבה ג.
הניקור ". את יודעי לא כי , טר הוא  בשוק  שיש בהמה בשר  "רוב ד.
ש  בהמה בשר לאכול מאשר לאו רק  שזה חזיר בשר לאכול עדי" כרת".ה. חשש בו  יש

דבריםא. הרבה לי נודע [ועוד כעת, לי נודע
הגאון  הרב כאשר  לסובלם] יכול הנייר שאין 
בשכונת ומו "ץ רב שליט"א  שווימער דוד רבי
מכתב  שפירסם בירושלים, ישראל בית
מה  הנוראים המכשולים את עמודים בחמש
החרדית העדה  של בהשחיטה  שיש 
רצו  [וכן אותו להרוג  עליו ואיימו  בירושלים ,
שטרנבוך משה  רבי הגה"צ את להרוג 
והיה  טריפה שהם  הכריסים על כשאמר
ובתוך עיה "ק, ירושלים  בכל גדולות מודעות
הם כי אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים 
ידי  על נשלט  והכל תיכף , זה את הורידו 
של  טריפות ועל – עמלק של שותפם 
שנים 8 שכבר השוחטים לכל ידוע הכרסים,
אם הכרסים] נקיבת של הזאת הבעיה  יש
ולבסוף  כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב  לא
בפרסומים רצה  ולא דעתו  על שעמד בגלל
הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם  שקר, של
אותו  העבירו סובלתן ] שמים ירא של
כסף  לו  שמשלמים  אומרת זאת ממשמרתו .
כזה  וכשרות כשר !!! שהכל יגיד  אם רק 
שהמשנה  כמו ושותפיו לעמלק  רק  שייכת
עמלק. של שותפו  שבטבחים טוב  אומרת

פ"ב) כל (קידושין את באמת להבין שרוצה  ומי .
בארבע יעיין כיום השחיטה של הבעיות

ויתבהר  הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות
הכל.

2000 üערà äרסמï éבר àŁעõôנים  ידäע äְְְְְִִִֵֶֶַָָָָכבר
הכŁרים עם  טרפ õת ä פסôŁ üאי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָמקרים
הכŁר  לג àי ïעם  אõתי  Łאל ואחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמה âרים.
õל סïר ôי אז äמה âר, טõב  זה האם הרב ..., Łְְִִִֶֶַַַָָָֻל
Łעõבד ŁמŁ מàית יהäדי  ïגôŁי ïŁְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעם
מפעל  õתõאàŁ לי וסïר łàר, Łל áדõל àְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמפעל 
הכŁרים מיני éל עם łàר, Łל קõנטיינרים ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמáיע
וגם הכŁר  àלי łàר  וגם  áלאט , õואינ áְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאט 
ïעמים הרàה  וגם – üאריô ה את Łעבר łàְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָר 
ה łàר  äמ ëילא נתקלקל האנçה על  ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהפריזער
את לבõâק הוטרינר äכáëŁיע מסריח  éְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָבר 
הäא מקלקל  łàר  מõצא הäא אם הłàר, ְְִֵֵַָָָָָֻאיכäת
לאïŁה  זה את וזõרק  מיחד õיâ זה  על üפõŁְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
את àחזרה  לõקחים üלõ ה Łהäא äלאחר àְְֲִֵֶֶַַַַָָח äץ,
כימçים, ח õמרים  עם זה את äמïŁרים ְְִִִִִִֶֶַַָָָה łàר
äמ Łוקים "דליŁעס", מיחד אכל מåה ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹֻועłõים
מעłה  ועõד   ה"י . אבõת. àית לאיזה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַָאת
לפני  Łלמה להיכל Łהלכôי עëי , היה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמבהיל
äלאחר  Łéרäת, על להם Łõ לדר Łנה 15ְְְִֶַַַַָָָ
ט õבים מנñרים ëéה אõתם Łאלôי ְְְְִִִַַַַָָָָָה âר Łה

ïרטיה) àכל נ äñר הלכ õת  לי (õçŁדעים äואמר לכם, Łי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אôם מנñרים וכ ëה אõתם  וŁאל ôי Łְְְְְְִִִֶַַַַַָָָנים,
ה "י. àכרת, זה ונäñר ,500 ü ערà לי äוענ ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָצריכים,
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ד' פרק 

ומגוג? גוג ממלחמת ינצל מי 
הקדושים!!! רק

ע"ה: נביאו יואל ידי על הקב"ה אמר

והרח ,לח יהפ מה ד. .ע ותימר ת ,וא   :באר , מי ,פתימ ונת י , ג .
והרא. הדל , יהוה,  י א לפני, הפרק].לד סו ג, [יואל 

חמה. וליקוי אדו ירח היה השנה. התקיי כבר  מזה שחלק להיות יכול
 המפרשי זה(אברבנאל)וכתבו מוני  שה וכידוע  לישמעאל . וירח  לאדו רמז  שהשמש 
שנה. בלוח  לזה,

אמר אר פליטה , היה  לביר  צ הר  י ילט : ה'   יקרא אר ל  והיה, ה .
קרא. ה' אר  ,רידיב ה',

ימלטו באמת  האל ויראי הקדושי
ומגוג גוג  במלחמת אז  כי  יקרא אשר  כל  כמווהיה  מועט, זמ לישראל גדולה צרה תהיה 

: הזמ אותו על זע שאמר  יעבור עד רגע  כמעט והקדושי ,חבי מישראל  רבי יפלו ואז 
ימלטו באמת האל ישעיה:ויראי בנבואת שאמר כמו . בירושל והנותר  בציו הנשאר והיה

לו יאמר בירושל..קדוש   לחיי הכתוב  כל

אמר . ה'וכ  בש יקרא אשר  שאמר:כל כמו באמת, שיקראוהו לכלקוראיווהוא ה ' קרוב
באמת  יקראוהו אשר יקראלכל  והוא באמת יקראוהו  ה כי קורא ה' אשר שרידי וה

ואוהביאות .(רד "ק),עבדי

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר   קד לייר וה אר  צ "התר

 מלאכי יקד רק   אר י ולא , ילח מנס אי הבע  בדר

שערי לפני ממש  כמותה,תהיה  היתה שלא , שבעול הנוראה  "מלחמה :הנביאי מ קבלה
"!קדושי רק ישארו לא  ירושלי

ה  מ אצל מק לת  ק לה רק מברא,  ר זה תרואי י הראה הלחמה , ביאי 
 מה אחד לע האת ל  ציתק  ,לייר ערי לפני מ היה  ל ע היתה 

נעדר אינ לא האת  ל אחד בצד נ צרית , ת החזיקת האת  ל אחד צד , 
ז מלחמה ועל הצחת . אה ואיז צד מל הבא רי מת  מקל ,ז דת מאמינ ת

אל,  מ האת  א ב אל", ממ יחיה  מי  "אי  מרא  לע בדר נא 
 מלאכי יקד רק   ארי ולא , ילח מנ ס אי זהנאמרהבע  ועל ג'), ד ', (ישעיה 

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר קד לייר והאר  צ יערב,"ה תר  מי 
,יח אר א ידמ להית  בהקדמה )לנפ "בני על .("אבות  
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ה' פרק 

ואזהרה  הודעה עמי מדרך מכשול להסיר
מאיסורא לאפרושי

ידעתי !" לא לי ! אמרו  "לא לטעון  יכול לא אחד  שכל  כך
והתבונן : עצור  יהודי!

לנדא . ליב יהודה משה  רבי הגאו  "העול בכל  כשרה בהמה בשר  אי "הידעת? א.
ממש  טר להיות יוכול למהדרי  " בד ג כי  ,"בד שו על  לסמו  אי" "א ב.

בהמה ". מבשר  ולהמנע עו בשר  רק לאכול  שעדי כתוב ספרי "בהרבה ג.
הניקור ". את יודעי לא כי , טר הוא  בשוק  שיש בהמה בשר  "רוב ד.
ש  בהמה בשר לאכול מאשר לאו רק  שזה חזיר בשר לאכול עדי" כרת".ה. חשש בו  יש

דבריםא. הרבה לי נודע [ועוד כעת, לי נודע
הגאון  הרב כאשר  לסובלם] יכול הנייר שאין 
בשכונת ומו "ץ רב שליט"א  שווימער דוד רבי
מכתב  שפירסם בירושלים, ישראל בית
מה  הנוראים המכשולים את עמודים בחמש
החרדית העדה  של בהשחיטה  שיש 
רצו  [וכן אותו להרוג  עליו ואיימו  בירושלים ,
שטרנבוך משה  רבי הגה"צ את להרוג 
והיה  טריפה שהם  הכריסים על כשאמר
ובתוך עיה "ק, ירושלים  בכל גדולות מודעות
הם כי אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים 
ידי  על נשלט  והכל תיכף , זה את הורידו 
של  טריפות ועל – עמלק של שותפם 
שנים 8 שכבר השוחטים לכל ידוע הכרסים,
אם הכרסים] נקיבת של הזאת הבעיה  יש
ולבסוף  כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב  לא
בפרסומים רצה  ולא דעתו  על שעמד בגלל
הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם  שקר, של
אותו  העבירו סובלתן ] שמים ירא של
כסף  לו  שמשלמים  אומרת זאת ממשמרתו .
כזה  וכשרות כשר !!! שהכל יגיד  אם רק 
שהמשנה  כמו ושותפיו לעמלק  רק  שייכת
עמלק. של שותפו  שבטבחים טוב  אומרת

פ"ב) כל (קידושין את באמת להבין שרוצה  ומי .
בארבע יעיין כיום השחיטה של הבעיות

ויתבהר  הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות
הכל.

2000 üערà äרסמï éבר àŁעõôנים  ידäע äְְְְְִִִֵֶֶַָָָָכבר
הכŁרים עם  טרפ õת ä פסôŁ üאי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָמקרים
הכŁר  לג àי ïעם  אõתי  Łאל ואחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמה âרים.
õל סïר ôי אז äמה âר, טõב  זה האם הרב ..., Łְְִִִֶֶַַַָָָֻל
Łעõבד ŁמŁ מàית יהäדי  ïגôŁי ïŁְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעם
מפעל  õתõאàŁ לי וסïר łàר, Łל áדõל àְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמפעל 
הכŁרים מיני éל עם łàר, Łל קõנטיינרים ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמáיע
וגם הכŁר  àלי łàר  וגם  áלאט , õואינ áְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאט 
ïעמים הרàה  וגם – üאריô ה את Łעבר łàְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָר 
ה łàר  äמ ëילא נתקלקל האנçה על  ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהפריזער
את לבõâק הוטרינר äכáëŁיע מסריח  éְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָבר 
הäא מקלקל  łàר  מõצא הäא אם הłàר, ְְִֵֵַָָָָָֻאיכäת
לאïŁה  זה את וזõרק  מיחד õיâ זה  על üפõŁְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
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מכשלות". הרבה  יש רגילה בשחיטה כי קטנה, משחיטה עו רק אוכל  "אני ו .

שו על  תסמכו  אל רב, הערב של  סימני שתי  ממו ותאוות  בשר אכילת  "תאוות ז.
."כס ש  שלוקחי בגלל  רגילה  שחיטה כשרות 

בעצמי?" ובדקתי  ש הייתי לא א השחיטה על  לסמו אפשר אי" ח.

." עליה "בד הכשר  יש א  ג אסורות אסורות , "מאכלות ט .

לוקחי שלא קטנה  משחיטה רק תאכלו לכ קונו , כבוד על  ולא  ממונו על חס "השוחט י .
."כס

סומכי לא כאשר , למהדרי שבת  עונג  זה   ודגי וכשרה  קטנה משחיטה  עו "בשר יא .
בהמה " בשר של   ההכשרי על 

כשר ?יב. הבשר לי  תאמר  בדקתי "."רבי ! ולא ש הייתי  לא אדע אני  אי

ובשוגג ,שר נפש נעשית  במזיד "בד תוצרת טריפות שבאכילת הידעת  "יהודי! יג.
ח"ו" ותטמט נפש תטמא  החיי)נעשית  .(אור

בשר תאכל אל ככה ?לפי רעל מכניס היית   הא" הבד" ".(טר)יג. בהשגחת 

" בשראזהרה:יד. הלב".(טר)אכילת לטמטו גורמת  "הבד בהשגחת

""בד בהכשר  טר בשר  מאכילת  זה רעה לתרבות  שיורדי מהסיבות "אחת (דברי טו .

(חיי.

"שלה הפגו  בסכי אותנו   שוחטי השוחטי אסונות ? יש "למה מבעלזא)טז. אהר .(רבי

וטריפות  נבילות  משקוצי ופרושי קדושי את א" הבד"ץיז. ואשל שלי ,  את הרי 
שלי " אינכ ל')לאו  משפטי .(רש"י

" דורש:יח . כשרות,העם שחיטות  תייסדו  !ובעול באר וטריפות נבילות להאכיל   הק
" "הבד על אפילו  לסמו אפשר  אי כי

ל  יאמר  א "אחי, ש'קריט. כ'ולו ר"ת זה שכש"ר לו תענה כשר . זה  "שהבד אד 
לאכול??? מותר הזה הכשר  את  ר'מאות,

גיהודי !כ. ממש? טריפות בית בני את מאכיל ואתה  ,ל  שמוכרי מה  הינ היודע
שחת! מרדת נפש והצל  וכשרה, קטנה משחיטה רק תאכל   לכ , טר זה "בד
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ו' פרק 

למעשה  בשר אכילת  על ותשובות שאלות
א '

עלשאלה:ב"ה, לומר  יכולי ומה אי ,טר שזה אוכלי ישראל בני שאחינו כשר בשר
בשר? שלי לילדי  ית לא אני

הכל.תשובה: ל  יתור שו"ת  הזה בספר  רק שכתוב מה תקרא  א

ב'
לכבודשאלה: לאכול גדולה מצוה  הלא בהמה, בשר  לאכול לנו לעצור  יכול כבודו אי

?"מטעמי וכל ודגי "בשר בזמירות בשבת  שרי ואנחנו טוב ויו שבת
אבלתשובה: בשמחה , תאכל אז  הסימני את  רואה שאתה  הדגי כמו כשר  כשהבשר

,טר ובשר  וד בחלב נכשל שבת כשאתה שמחת  מקיי לא מפט אתה ואתה ,כמוב ,
מזה !!! בא רח"ל  הסרט מחלת  שכל רח"ל, אסורות במאכלות  אות

ג '
להיזהרשאלה : לציבור  שיורו ישראל, גדולי  דר לפרסמה ראוי גדולה, מכשלה יש  אכ א

בשר. מצריכת 
מה  בעייתי, לי, נראה הדור , גדולי של מפורשת  הוראה ללא שכזאת  הודעה להפי אמנ
לומר אז ,הדי עיקרי את  לקיי מצליחי בקושי אנשי עקיבא. ר' של בדורו שאיננו ג

.הש מעבודת  רבי להפיל עלול כשר, בשר לאכול כעת יכולי שאינ
בשר? לאכילת ראויה כשרות  שו אי  מבי שאני ממה
קודש? שבת בעניי , ביי בבשר שיש השמחה ע ומה

קטנה"? ב"שחיטה הפשט מה בורותי, על סליחה
?טר הינו  שלדבריכ לבשר  כ כל  מהודרי הכשרי שיש העובדה את תסבירו הכיצד
בעולמנו לנו נותר מה אזי לא, ותו כס של עניי שהכל לי תאמרו שא לציי חייב אני

הזאת?! בעת 
הדעת ... לחלישות מביא והדבר דבריכ את  קורא אני

 א זה,  בעניי שלח שליט"א האדמו"ר שכ"ק מה כל את לקרוא הספקתי לא שעוד כמוב
הדבר ... להבי אשמח 

הזותשובה: קודש שמות )בשבת  חו (פרשת  כשרות  א על  ממלי לא שאני הכרזתי
טוב  שהיה וב"ה השחיטה, ואחר לפני הסכיני ובדקתי ש הייתי כי קטנה, מהשחיטה

וכו'. מאוד
הזו ו ההתעוררות את  להפי מאד ההכשר )כדאי  על   לסמו אפשר  ואי כשר , בהמה בשר  שאי)

.העול בכל
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בשר? לאכילת ראויה כשרות  שו אי  מבי שאני ממה
קודש? שבת בעניי , ביי בבשר שיש השמחה ע ומה

קטנה"? ב"שחיטה הפשט מה בורותי, על סליחה
?טר הינו  שלדבריכ לבשר  כ כל  מהודרי הכשרי שיש העובדה את תסבירו הכיצד
בעולמנו לנו נותר מה אזי לא, ותו כס של עניי שהכל לי תאמרו שא לציי חייב אני

הזאת?! בעת 
הדעת ... לחלישות מביא והדבר דבריכ את  קורא אני

 א זה,  בעניי שלח שליט"א האדמו"ר שכ"ק מה כל את לקרוא הספקתי לא שעוד כמוב
הדבר ... להבי אשמח 

הזותשובה: קודש שמות )בשבת  חו (פרשת  כשרות  א על  ממלי לא שאני הכרזתי
טוב  שהיה וב"ה השחיטה, ואחר לפני הסכיני ובדקתי ש הייתי כי קטנה, מהשחיטה

וכו'. מאוד
הזו ו ההתעוררות את  להפי מאד ההכשר )כדאי  על   לסמו אפשר  ואי כשר , בהמה בשר  שאי)

.העול בכל
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מכשלות". הרבה  יש רגילה בשחיטה כי קטנה, משחיטה עו רק אוכל  "אני ו .

שו על  תסמכו  אל רב, הערב של  סימני שתי  ממו ותאוות  בשר אכילת  "תאוות ז.
."כס ש  שלוקחי בגלל  רגילה  שחיטה כשרות 

בעצמי?" ובדקתי  ש הייתי לא א השחיטה על  לסמו אפשר אי" ח.

." עליה "בד הכשר  יש א  ג אסורות אסורות , "מאכלות ט .

לוקחי שלא קטנה  משחיטה רק תאכלו לכ קונו , כבוד על  ולא  ממונו על חס "השוחט י .
."כס

סומכי לא כאשר , למהדרי שבת  עונג  זה   ודגי וכשרה  קטנה משחיטה  עו "בשר יא .
בהמה " בשר של   ההכשרי על 

כשר ?יב. הבשר לי  תאמר  בדקתי "."רבי ! ולא ש הייתי  לא אדע אני  אי

ובשוגג ,שר נפש נעשית  במזיד "בד תוצרת טריפות שבאכילת הידעת  "יהודי! יג.
ח"ו" ותטמט נפש תטמא  החיי)נעשית  .(אור

בשר תאכל אל ככה ?לפי רעל מכניס היית   הא" הבד" ".(טר)יג. בהשגחת 

" בשראזהרה:יד. הלב".(טר)אכילת לטמטו גורמת  "הבד בהשגחת

""בד בהכשר  טר בשר  מאכילת  זה רעה לתרבות  שיורדי מהסיבות "אחת (דברי טו .

(חיי.

"שלה הפגו  בסכי אותנו   שוחטי השוחטי אסונות ? יש "למה מבעלזא)טז. אהר .(רבי

וטריפות  נבילות  משקוצי ופרושי קדושי את א" הבד"ץיז. ואשל שלי ,  את הרי 
שלי " אינכ ל')לאו  משפטי .(רש"י

" דורש:יח . כשרות,העם שחיטות  תייסדו  !ובעול באר וטריפות נבילות להאכיל   הק
" "הבד על אפילו  לסמו אפשר  אי כי

ל  יאמר  א "אחי, ש'קריט. כ'ולו ר"ת זה שכש"ר לו תענה כשר . זה  "שהבד אד 
לאכול??? מותר הזה הכשר  את  ר'מאות,

גיהודי !כ. ממש? טריפות בית בני את מאכיל ואתה  ,ל  שמוכרי מה  הינ היודע
שחת! מרדת נפש והצל  וכשרה, קטנה משחיטה רק תאכל   לכ , טר זה "בד
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ו' פרק 

למעשה  בשר אכילת  על ותשובות שאלות
א '

עלשאלה:ב"ה, לומר  יכולי ומה אי ,טר שזה אוכלי ישראל בני שאחינו כשר בשר
בשר? שלי לילדי  ית לא אני

הכל.תשובה: ל  יתור שו"ת  הזה בספר  רק שכתוב מה תקרא  א

ב'
לכבודשאלה: לאכול גדולה מצוה  הלא בהמה, בשר  לאכול לנו לעצור  יכול כבודו אי

?"מטעמי וכל ודגי "בשר בזמירות בשבת  שרי ואנחנו טוב ויו שבת
אבלתשובה: בשמחה , תאכל אז  הסימני את  רואה שאתה  הדגי כמו כשר  כשהבשר

,טר ובשר  וד בחלב נכשל שבת כשאתה שמחת  מקיי לא מפט אתה ואתה ,כמוב ,
מזה !!! בא רח"ל  הסרט מחלת  שכל רח"ל, אסורות במאכלות  אות

ג '
להיזהרשאלה : לציבור  שיורו ישראל, גדולי  דר לפרסמה ראוי גדולה, מכשלה יש  אכ א

בשר. מצריכת 
מה  בעייתי, לי, נראה הדור , גדולי של מפורשת  הוראה ללא שכזאת  הודעה להפי אמנ
לומר אז ,הדי עיקרי את  לקיי מצליחי בקושי אנשי עקיבא. ר' של בדורו שאיננו ג

.הש מעבודת  רבי להפיל עלול כשר, בשר לאכול כעת יכולי שאינ
בשר? לאכילת ראויה כשרות  שו אי  מבי שאני ממה
קודש? שבת בעניי , ביי בבשר שיש השמחה ע ומה

קטנה"? ב"שחיטה הפשט מה בורותי, על סליחה
?טר הינו  שלדבריכ לבשר  כ כל  מהודרי הכשרי שיש העובדה את תסבירו הכיצד
בעולמנו לנו נותר מה אזי לא, ותו כס של עניי שהכל לי תאמרו שא לציי חייב אני

הזאת?! בעת 
הדעת ... לחלישות מביא והדבר דבריכ את  קורא אני

 א זה,  בעניי שלח שליט"א האדמו"ר שכ"ק מה כל את לקרוא הספקתי לא שעוד כמוב
הדבר ... להבי אשמח 

הזותשובה: קודש שמות )בשבת  חו (פרשת  כשרות  א על  ממלי לא שאני הכרזתי
טוב  שהיה וב"ה השחיטה, ואחר לפני הסכיני ובדקתי ש הייתי כי קטנה, מהשחיטה

וכו'. מאוד
הזו ו ההתעוררות את  להפי מאד ההכשר )כדאי  על   לסמו אפשר  ואי כשר , בהמה בשר  שאי)

.העול בכל
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שלו. אחריות  בהמה בשר לאכול שרוצה מי

קטנה. משחיטה רק  עו בשר  להשיג  אפשר

לעמ  יכול הציבור  שאי "גזירה שזה לי נראה אנשי ולא אלפי עשרות יש וב"ה בה". וד
.עו בשר רק ואוכלי כי עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר  לאכול שהפסיקו

בהמה. בשר מאכילת להינזר מאד כדאי

וכשרה. קטנה משחיטה עו רק ולאכול

באמת. שחפ לאד מתאי ככה 

 הקדושי  בספרי כתבו ככה  ועוד)כי הטהור  שלח ,יוע גדולת(פלא בעיות שיש בגלל
בהמה. בשר ואכילת בשחיטת
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ז' פרק 
 כתב ישרי שיכניס המסילת המשוגע הוא מי ממש, רעל  כמו זה אסורות שהמאכלות

יאכל!!!! לא הוא רעל ספק ואפילו  לפיו??? רעל 

יא: פרק ישרי במסילת בי וכתב ,עצמ הטריפות  בעני  בי המאכלות , איסור הוא הנה
געולי   ועני , גוי בישולי ועני וד חלב או בחלב בשר  בעני  בי , תערובותיה בעני
יש כי חיזוק, וצרי גדול  דקדוק צרי בה הנקיות אלה כל .יינ וסת נסכ יי ,גויי
בזה. וכיוצא התערובות באיסורי הכיס וחסרו  הטובי במאכלי המתאוה הלב תאות
 במקו בה והמקיל .הפוסקי בספרי והמבוארי הידועי דיניה ככל  רבי ופרטיה

בספרא אמרו וכ לנפשו. משחית אלא אינו להחמיר, ג)שאמרו יב , בה (שמיני תטמאו לא
ב מג)ונטמאת יא, ב,(ויקרא לטמא סופכ ,ב את מטמאי א ,

של שקדושתו עד אד של ובנפשו בלבו  טומאה מכניסי האסורות המאכלות כי והיינו,
 כ ג בש"ס  שאמרו מה והוא ממנו. ומתרחקת  מסתלקת  הוא ברו א)המקו לט, (יומא

ב מג)ונטמאת יא, לבו(ויקרא  מטמטמת שהעבירה ,ונטמת אלא ,ונטמאת תיקרי אל ,
,לחסידי  נות הוא ברו שהקדוש השכל ורוח  האמיתית הדיעה ממנו מסלקת כי ,אד של

הכתוב שאמר  ו)כמו ב , בגסות(משלי משוקע וחומרי בהמיי  נשאר הוא והנה  חכמה, ית ה' כי
הזה. העול

 האד של בגופו נכנסי שה כיוו , האיסורי כל על בזה יתירות  האסורות והמאכלות
מבשרו.. בשר ונעשי ממש

הטריפות ג אלא הטמאי ה בלבד השקצי או הטמאות הבהמות שלא להודיענו וכדי
הכתוב אמר טומאה, בכלל ה עצמו הכשר  מז)שבמי יא, ובי (ויקרא הטמא בי להבדיל

לברכה  זכרונ לרבותינו הפירוש ובא ז)הטהור, י, שמיני חמור(ספרא  בי לומר צרי אי
הטהור  ובי הטמא  בי נאמר  למה רובולפרה, נשחט  בי ,ל טהורה  ובי ל טמאה  בי ?

 לשו ואמרו .לשונ כא עד השערה, מלא לחציו? רובו בי וכמה  חציו. לנשחט קנה, של
מבדיל השערה שחוט  המצוה, כח  נפלא כמה להראות וכו', רובו בי וכמה  :מאמר בסיו זה 

ממש: לטהרה טומאה בי

בקדקדו מוח לו שיש  מי כמאכלוהנה או   הארסיי  כמאכלי המאכל  איסורי יחשוב ,
ארסי. דבר  איזה בו ממנושנתערב  לאכול עצמו על אד היקל יארע, זה דבר א הנה  כי

יהיה  לא יקל, וא יקל. שלא ודאי קטנה? חששא ואפילו מיחוש, בית  איזה בו לו ישאר א
 א ולנפש: ללב ממש ארס שהוא בארנו, כבר המאכל איסור א גמור לשוטה אלא נחשב
נאמר זה דבר ועל הוא. שכל בעל א איסור של חששא במקו המיקל יהיה איפוא מי  כ

ב ) כג, עכ "ל.(משלי אתה. נפש בעל א בלועי  סכי ושמת 

! זה את  יפרסמו הדור גדולי א מאד אשמח  אני

 ואז בבשר  גדולה מכשלה  שיש פרס שליט"א  שטרנבו הגר "מ הדור מגדולי  אחד
עליו . ברצח איימו

?פה לפתוח יכול מי אז
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שלו. אחריות  בהמה בשר לאכול שרוצה מי

קטנה. משחיטה רק  עו בשר  להשיג  אפשר

לעמ  יכול הציבור  שאי "גזירה שזה לי נראה אנשי ולא אלפי עשרות יש וב"ה בה". וד
.עו בשר רק ואוכלי כי עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר  לאכול שהפסיקו

בהמה. בשר מאכילת להינזר מאד כדאי

וכשרה. קטנה משחיטה עו רק ולאכול

באמת. שחפ לאד מתאי ככה 

 הקדושי  בספרי כתבו ככה  ועוד)כי הטהור  שלח ,יוע גדולת(פלא בעיות שיש בגלל
בהמה. בשר ואכילת בשחיטת
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ז' פרק 
 כתב ישרי שיכניס המסילת המשוגע הוא מי ממש, רעל  כמו זה אסורות שהמאכלות

יאכל!!!! לא הוא רעל ספק ואפילו  לפיו??? רעל 

יא: פרק ישרי במסילת בי וכתב ,עצמ הטריפות  בעני  בי המאכלות , איסור הוא הנה
געולי   ועני , גוי בישולי ועני וד חלב או בחלב בשר  בעני  בי , תערובותיה בעני
יש כי חיזוק, וצרי גדול  דקדוק צרי בה הנקיות אלה כל .יינ וסת נסכ יי ,גויי
בזה. וכיוצא התערובות באיסורי הכיס וחסרו  הטובי במאכלי המתאוה הלב תאות
 במקו בה והמקיל .הפוסקי בספרי והמבוארי הידועי דיניה ככל  רבי ופרטיה

בספרא אמרו וכ לנפשו. משחית אלא אינו להחמיר, ג)שאמרו יב , בה (שמיני תטמאו לא
ב מג)ונטמאת יא, ב,(ויקרא לטמא סופכ ,ב את מטמאי א ,

של שקדושתו עד אד של ובנפשו בלבו  טומאה מכניסי האסורות המאכלות כי והיינו,
 כ ג בש"ס  שאמרו מה והוא ממנו. ומתרחקת  מסתלקת  הוא ברו א)המקו לט, (יומא

ב מג)ונטמאת יא, לבו(ויקרא  מטמטמת שהעבירה ,ונטמת אלא ,ונטמאת תיקרי אל ,
,לחסידי  נות הוא ברו שהקדוש השכל ורוח  האמיתית הדיעה ממנו מסלקת כי ,אד של

הכתוב שאמר  ו)כמו ב , בגסות(משלי משוקע וחומרי בהמיי  נשאר הוא והנה  חכמה, ית ה' כי
הזה. העול

 האד של בגופו נכנסי שה כיוו , האיסורי כל על בזה יתירות  האסורות והמאכלות
מבשרו.. בשר ונעשי ממש

הטריפות ג אלא הטמאי ה בלבד השקצי או הטמאות הבהמות שלא להודיענו וכדי
הכתוב אמר טומאה, בכלל ה עצמו הכשר  מז)שבמי יא, ובי (ויקרא הטמא בי להבדיל

לברכה  זכרונ לרבותינו הפירוש ובא ז)הטהור, י, שמיני חמור(ספרא  בי לומר צרי אי
הטהור  ובי הטמא  בי נאמר  למה רובולפרה, נשחט  בי ,ל טהורה  ובי ל טמאה  בי ?

 לשו ואמרו .לשונ כא עד השערה, מלא לחציו? רובו בי וכמה  חציו. לנשחט קנה, של
מבדיל השערה שחוט  המצוה, כח  נפלא כמה להראות וכו', רובו בי וכמה  :מאמר בסיו זה 

ממש: לטהרה טומאה בי

בקדקדו מוח לו שיש  מי כמאכלוהנה או   הארסיי  כמאכלי המאכל  איסורי יחשוב ,
ארסי. דבר  איזה בו ממנושנתערב  לאכול עצמו על אד היקל יארע, זה דבר א הנה  כי

יהיה  לא יקל, וא יקל. שלא ודאי קטנה? חששא ואפילו מיחוש, בית  איזה בו לו ישאר א
 א ולנפש: ללב ממש ארס שהוא בארנו, כבר המאכל איסור א גמור לשוטה אלא נחשב
נאמר זה דבר ועל הוא. שכל בעל א איסור של חששא במקו המיקל יהיה איפוא מי  כ

ב ) כג, עכ "ל.(משלי אתה. נפש בעל א בלועי  סכי ושמת 

! זה את  יפרסמו הדור גדולי א מאד אשמח  אני

 ואז בבשר  גדולה מכשלה  שיש פרס שליט"א  שטרנבו הגר "מ הדור מגדולי  אחד
עליו . ברצח איימו

?פה לפתוח יכול מי אז
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שלו. אחריות  בהמה בשר לאכול שרוצה מי

קטנה. משחיטה רק  עו בשר  להשיג  אפשר

לעמ  יכול הציבור  שאי "גזירה שזה לי נראה אנשי ולא אלפי עשרות יש וב"ה בה". וד
.עו בשר רק ואוכלי כי עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר  לאכול שהפסיקו

בהמה. בשר מאכילת להינזר מאד כדאי

וכשרה. קטנה משחיטה עו רק ולאכול

באמת. שחפ לאד מתאי ככה 

 הקדושי  בספרי כתבו ככה  ועוד)כי הטהור  שלח ,יוע גדולת(פלא בעיות שיש בגלל
בהמה. בשר ואכילת בשחיטת



13 ומגוג גוג מלחמת סוד  ז' פרק

ז' פרק 
 כתב ישרי שיכניס המסילת המשוגע הוא מי ממש, רעל  כמו זה אסורות שהמאכלות

יאכל!!!! לא הוא רעל ספק ואפילו  לפיו??? רעל 

יא: פרק ישרי במסילת בי וכתב ,עצמ הטריפות  בעני  בי המאכלות , איסור הוא הנה
געולי   ועני , גוי בישולי ועני וד חלב או בחלב בשר  בעני  בי , תערובותיה בעני
יש כי חיזוק, וצרי גדול  דקדוק צרי בה הנקיות אלה כל .יינ וסת נסכ יי ,גויי
בזה. וכיוצא התערובות באיסורי הכיס וחסרו  הטובי במאכלי המתאוה הלב תאות
 במקו בה והמקיל .הפוסקי בספרי והמבוארי הידועי דיניה ככל  רבי ופרטיה

בספרא אמרו וכ לנפשו. משחית אלא אינו להחמיר, ג)שאמרו יב , בה (שמיני תטמאו לא
ב מג)ונטמאת יא, ב,(ויקרא לטמא סופכ ,ב את מטמאי א ,

של שקדושתו עד אד של ובנפשו בלבו  טומאה מכניסי האסורות המאכלות כי והיינו,
 כ ג בש"ס  שאמרו מה והוא ממנו. ומתרחקת  מסתלקת  הוא ברו א)המקו לט, (יומא

ב מג)ונטמאת יא, לבו(ויקרא  מטמטמת שהעבירה ,ונטמת אלא ,ונטמאת תיקרי אל ,
,לחסידי  נות הוא ברו שהקדוש השכל ורוח  האמיתית הדיעה ממנו מסלקת כי ,אד של

הכתוב שאמר  ו)כמו ב , בגסות(משלי משוקע וחומרי בהמיי  נשאר הוא והנה  חכמה, ית ה' כי
הזה. העול

 האד של בגופו נכנסי שה כיוו , האיסורי כל על בזה יתירות  האסורות והמאכלות
מבשרו.. בשר ונעשי ממש

הטריפות ג אלא הטמאי ה בלבד השקצי או הטמאות הבהמות שלא להודיענו וכדי
הכתוב אמר טומאה, בכלל ה עצמו הכשר  מז)שבמי יא, ובי (ויקרא הטמא בי להבדיל

לברכה  זכרונ לרבותינו הפירוש ובא ז)הטהור, י, שמיני חמור(ספרא  בי לומר צרי אי
הטהור  ובי הטמא  בי נאמר  למה רובולפרה, נשחט  בי ,ל טהורה  ובי ל טמאה  בי ?

 לשו ואמרו .לשונ כא עד השערה, מלא לחציו? רובו בי וכמה  חציו. לנשחט קנה, של
מבדיל השערה שחוט  המצוה, כח  נפלא כמה להראות וכו', רובו בי וכמה  :מאמר בסיו זה 

ממש: לטהרה טומאה בי

בקדקדו מוח לו שיש  מי כמאכלוהנה או   הארסיי  כמאכלי המאכל  איסורי יחשוב ,
ארסי. דבר  איזה בו ממנושנתערב  לאכול עצמו על אד היקל יארע, זה דבר א הנה  כי

יהיה  לא יקל, וא יקל. שלא ודאי קטנה? חששא ואפילו מיחוש, בית  איזה בו לו ישאר א
 א ולנפש: ללב ממש ארס שהוא בארנו, כבר המאכל איסור א גמור לשוטה אלא נחשב
נאמר זה דבר ועל הוא. שכל בעל א איסור של חששא במקו המיקל יהיה איפוא מי  כ

ב ) כג, עכ "ל.(משלי אתה. נפש בעל א בלועי  סכי ושמת 

! זה את  יפרסמו הדור גדולי א מאד אשמח  אני

 ואז בבשר  גדולה מכשלה  שיש פרס שליט"א  שטרנבו הגר "מ הדור מגדולי  אחד
עליו . ברצח איימו

?פה לפתוח יכול מי אז
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שלו. אחריות  בהמה בשר לאכול שרוצה מי

קטנה. משחיטה רק  עו בשר  להשיג  אפשר

לעמ  יכול הציבור  שאי "גזירה שזה לי נראה אנשי ולא אלפי עשרות יש וב"ה בה". וד
.עו בשר רק ואוכלי כי עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר  לאכול שהפסיקו

בהמה. בשר מאכילת להינזר מאד כדאי

וכשרה. קטנה משחיטה עו רק ולאכול

באמת. שחפ לאד מתאי ככה 

 הקדושי  בספרי כתבו ככה  ועוד)כי הטהור  שלח ,יוע גדולת(פלא בעיות שיש בגלל
בהמה. בשר ואכילת בשחיטת
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ז' פרק 
 כתב ישרי שיכניס המסילת המשוגע הוא מי ממש, רעל  כמו זה אסורות שהמאכלות

יאכל!!!! לא הוא רעל ספק ואפילו  לפיו??? רעל 

יא: פרק ישרי במסילת בי וכתב ,עצמ הטריפות  בעני  בי המאכלות , איסור הוא הנה
געולי   ועני , גוי בישולי ועני וד חלב או בחלב בשר  בעני  בי , תערובותיה בעני
יש כי חיזוק, וצרי גדול  דקדוק צרי בה הנקיות אלה כל .יינ וסת נסכ יי ,גויי
בזה. וכיוצא התערובות באיסורי הכיס וחסרו  הטובי במאכלי המתאוה הלב תאות
 במקו בה והמקיל .הפוסקי בספרי והמבוארי הידועי דיניה ככל  רבי ופרטיה

בספרא אמרו וכ לנפשו. משחית אלא אינו להחמיר, ג)שאמרו יב , בה (שמיני תטמאו לא
ב מג)ונטמאת יא, ב,(ויקרא לטמא סופכ ,ב את מטמאי א ,

של שקדושתו עד אד של ובנפשו בלבו  טומאה מכניסי האסורות המאכלות כי והיינו,
 כ ג בש"ס  שאמרו מה והוא ממנו. ומתרחקת  מסתלקת  הוא ברו א)המקו לט, (יומא

ב מג)ונטמאת יא, לבו(ויקרא  מטמטמת שהעבירה ,ונטמת אלא ,ונטמאת תיקרי אל ,
,לחסידי  נות הוא ברו שהקדוש השכל ורוח  האמיתית הדיעה ממנו מסלקת כי ,אד של

הכתוב שאמר  ו)כמו ב , בגסות(משלי משוקע וחומרי בהמיי  נשאר הוא והנה  חכמה, ית ה' כי
הזה. העול

 האד של בגופו נכנסי שה כיוו , האיסורי כל על בזה יתירות  האסורות והמאכלות
מבשרו.. בשר ונעשי ממש

הטריפות ג אלא הטמאי ה בלבד השקצי או הטמאות הבהמות שלא להודיענו וכדי
הכתוב אמר טומאה, בכלל ה עצמו הכשר  מז)שבמי יא, ובי (ויקרא הטמא בי להבדיל

לברכה  זכרונ לרבותינו הפירוש ובא ז)הטהור, י, שמיני חמור(ספרא  בי לומר צרי אי
הטהור  ובי הטמא  בי נאמר  למה רובולפרה, נשחט  בי ,ל טהורה  ובי ל טמאה  בי ?

 לשו ואמרו .לשונ כא עד השערה, מלא לחציו? רובו בי וכמה  חציו. לנשחט קנה, של
מבדיל השערה שחוט  המצוה, כח  נפלא כמה להראות וכו', רובו בי וכמה  :מאמר בסיו זה 

ממש: לטהרה טומאה בי

בקדקדו מוח לו שיש  מי כמאכלוהנה או   הארסיי  כמאכלי המאכל  איסורי יחשוב ,
ארסי. דבר  איזה בו ממנושנתערב  לאכול עצמו על אד היקל יארע, זה דבר א הנה  כי

יהיה  לא יקל, וא יקל. שלא ודאי קטנה? חששא ואפילו מיחוש, בית  איזה בו לו ישאר א
 א ולנפש: ללב ממש ארס שהוא בארנו, כבר המאכל איסור א גמור לשוטה אלא נחשב
נאמר זה דבר ועל הוא. שכל בעל א איסור של חששא במקו המיקל יהיה איפוא מי  כ

ב ) כג, עכ "ל.(משלי אתה. נפש בעל א בלועי  סכי ושמת 

! זה את  יפרסמו הדור גדולי א מאד אשמח  אני

 ואז בבשר  גדולה מכשלה  שיש פרס שליט"א  שטרנבו הגר "מ הדור מגדולי  אחד
עליו . ברצח איימו

?פה לפתוח יכול מי אז



ומגוג14 גוג מלחמת ז'סוד  פרק

.זה את  שמסתירי רב ערב הרבה יש  הסת ומ

עמלק של  שותפו   שבטבחי טוב קידושי)כי .(מסכת 

". לזה זה  ערבי "ישראל  כל  די ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל כי בעייתי לא וזה

קדושי" ממצות  זה כי להש מקרב זה  אדרבה  , הש מעבודת אחד א מפיל לא וזה
ויוצאי הלב, את  מטמט זה טריפות. מאכילת  נובעי קילקולי שהרבה ועוד תהיו",

נדע . שלא וכו' רעה לתרבות 

.המשיח מל הבא לברו נזכה בהמה בשר לאכול  לא  שמההקפדה  בהמה)נקווה (ר"ת 

 ולא מדבר והכס ,כס  שמקבלי בגלל  זה גדולה בשחיטה שיש מהבעיות חלק
רח"ל . הכשרות 

בס"ד. האמת את  יקבל אמת  שמחפש ומי זה,  בעניי להרחיב  הרבה ויש

הרשב "י של הזוהר לימוד בזכות  לההבטחה בשרי)ונזכה מהגלות(אותיות  לצאת נזכה
.ברחמי



15 ומגוג גוג מלחמת סוד  ולהיוודע להודיע | ח' פרק

ח' פרק

ולהיוודע: להודיע
כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר אי

"מכשיר ".א. וכס ,כס  ולוקחי וכו' גדולה בכמות שוחטי כי טר שהבשר  להיות יכול
.טר בבשר  כשר  בשר  שהחילפו סיפורי הרבה  ויש 

וכו'. וכו' חותמות  זיו ויש
מהערבי ב. מוברח שזה להיות  כלל.ב יכול כשר עו בשר  לא זה ובאמת  ,
שזה ג . החלב בניקור וג סירכות ובדיקת בשחיטה ג בעיה יש בעיה יש בהמה בבשר 

כרת. איסור
,תנאי ועוד ועוד

 נפג ולא כשרה, משחיטה  כשר  עו מבשר  להתענג  אפשר   שבת ? ועונג  שמחה ע ומה
כשר. בשר לאכול  השבת שמחת  זוהיא  אדרבה השבת, כבוד כלל

לקבל. קשה יהיה לא שזה מקווה אני אמת , שמחפש לאד
 שו ידעו  ולא ממש וטריפות  נבילות שהאכילו שהיה, מעשה קראקא", "בעיר  בספר עיי

שהיה מה שהיה עד מזה, גדולה )רבני ושני (מגיפה  וכו',  לה שנודע  עד וכו', תענית וגזרו ,

שליט"אב . מהאלמין האדמו"ר  מספר
àעת עëי Łהיה מבהיל מעłה  עôה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ:ואסïר
רõפא אצל Łם הייתי אמריקה , àגלäת Łְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה äתי
מõנית, הזמנôי  מם çŁצאתי  äלאחר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻממחה,
äרדçŁ והגם Łעה, חצי  עõד çŁבõא לי äְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָואמר
üמהל àרגל üליל àדעôי חŁב ôי עåים Łáְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמים
יהäדי, ïג ôŁי üרâה äבאמצע õñâת, עłר Łְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָל
çŁרד, הõטף Łáàם וחצי Łעה  äחחנõłְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָו
לרב  äאà מה ëדינה  Łליחים לי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוס ïר
לא Łהם õל ä ואמר זצ"ל, מðפת ְְְִֵֶַַַָֹביעסטרצקי
ואäלי  הłàר, Łל ההברחõת את לתïס ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹיכõלים
לעõłת üאי יõדעים חכמה  להם ŁçŁ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהרàנים 
Łל  חõתמת עם łàŁר õל ä ואמר ְְִֶֶֶֶָָָֹזאת,
וזה  מהערבים, מáיעים  המהâרים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻההכŁרים
מאכילים Łהם אחד  רצינçים, àעיõת Łני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיõצר
ה áŁחה  ואין àריא õאינŁ אõכל הàהמõת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאת
עם àעיה Ł וי האõכל, על  ְְְִִִֵֵַַָָָוויטראנית
מêŁמים אינם Łהם àעיה  וע õד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה àריאäת.
ïלילים ôיקים 300 להם Łוי ה íëים, ְְִִִִִִֵֶֶַָאת
מהערבים, áëŁיע  הכŁר  עם łàר  ä פסôŁְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
õתõא äקחêŁ מאמעריקא יהäדי õתõ א ְְְְִִִֵֶֶַָָוס ïר

âרכי  חדŁים  ŁלŁה üŁ מà õôא ä ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָֹולמד
ה łàר  את מגניב מי  לגõêת üאי àְְִִִֵֶַַַָָיל äש
מליõן  éחצי áדõל üס õל ä והבטיח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָמהערבים
ליד ה áיע מ éן äלאחר זה . עב äר Łôלäם õâְְְֲִִִֵֶַַַַַָלר 
ôת ס õדי מקõם àאיזה  Łם  וראה  ְְִֵֶַַַַָָָָראמלה
מ âפים המõן Łם Łהיה áדõל מפעל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָקרקעי
עם õŁנה , הכŁר  סäג עם מâף éל ְְִִִֵֶֶַַָָמסäדרים,

Łל äפקידיםïלõמ õàת ההכŁרים, סäגי éל ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
מאõת ŁלŁ צריכים äאנחנ" טלפõנים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹמקàלים
łàר  ולõקחים ïלõני", הכŁר  עם łàר õ ְְְְְִִִִֵֶַָָקיל
Łל.... ה ïלõמ õàת עליהם וłמים äáïְְְֲִִִֵֶֶַָלים
łקõçת, éעłר õëע ולקח זה, את äְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמ Łוקים 
נכנס  לאחראיים, זה את להראõת äְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָכàŁא
àחäץ , ה õçñfiת את וה ìיח  êŁהם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלłëרד
להם, להראõת âגמאõת ëéה õëע ְְְְִֶַַַָָָָֻולקח
àחזרה  ה õçñfiת Łאר את לקחת äְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָכçŁצא
ìáבים? Łי éאן  áם ואמר ,äנעלמ Łהם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראה 
תעłיית Łל מהאחראים אחד אליו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה áיע
õŁלרא קרõב אקâח והרים  הæרף , ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה łàר
יłראל  ארץ את עõזב ýאינ אם ,õל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואמר

לארץ. לח äץ  äברח ,ýŁראà ý מâְְְְֶֶַַָָֹ

ומגוג14 גוג מלחמת ז'סוד  פרק

.זה את  שמסתירי רב ערב הרבה יש  הסת ומ

עמלק של  שותפו   שבטבחי טוב קידושי)כי .(מסכת 

". לזה זה  ערבי "ישראל  כל  די ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל כי בעייתי לא וזה

קדושי" ממצות  זה כי להש מקרב זה  אדרבה  , הש מעבודת אחד א מפיל לא וזה
ויוצאי הלב, את  מטמט זה טריפות. מאכילת  נובעי קילקולי שהרבה ועוד תהיו",

נדע . שלא וכו' רעה לתרבות 

.המשיח מל הבא לברו נזכה בהמה בשר לאכול  לא  שמההקפדה  בהמה)נקווה (ר"ת 

 ולא מדבר והכס ,כס  שמקבלי בגלל  זה גדולה בשחיטה שיש מהבעיות חלק
רח"ל . הכשרות 

בס"ד. האמת את  יקבל אמת  שמחפש ומי זה,  בעניי להרחיב  הרבה ויש

הרשב "י של הזוהר לימוד בזכות  לההבטחה בשרי)ונזכה מהגלות(אותיות  לצאת נזכה
.ברחמי
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ח' פרק

ולהיוודע: להודיע
כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר אי

"מכשיר ".א. וכס ,כס  ולוקחי וכו' גדולה בכמות שוחטי כי טר שהבשר  להיות יכול
.טר בבשר  כשר  בשר  שהחילפו סיפורי הרבה  ויש 

וכו'. וכו' חותמות  זיו ויש
מהערבי ב. מוברח שזה להיות  כלל.ב יכול כשר עו בשר  לא זה ובאמת  ,
שזה ג . החלב בניקור וג סירכות ובדיקת בשחיטה ג בעיה יש בעיה יש בהמה בבשר 

כרת. איסור
,תנאי ועוד ועוד

 נפג ולא כשרה, משחיטה  כשר  עו מבשר  להתענג  אפשר   שבת ? ועונג  שמחה ע ומה
כשר. בשר לאכול  השבת שמחת  זוהיא  אדרבה השבת, כבוד כלל

לקבל. קשה יהיה לא שזה מקווה אני אמת , שמחפש לאד
 שו ידעו  ולא ממש וטריפות  נבילות שהאכילו שהיה, מעשה קראקא", "בעיר  בספר עיי

שהיה מה שהיה עד מזה, גדולה )רבני ושני (מגיפה  וכו',  לה שנודע  עד וכו', תענית וגזרו ,

שליט"אב . מהאלמין האדמו"ר  מספר
àעת עëי Łהיה מבהיל מעłה  עôה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ:ואסïר
רõפא אצל Łם הייתי אמריקה , àגלäת Łְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה äתי
מõנית, הזמנôי  מם çŁצאתי  äלאחר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻממחה,
äרדçŁ והגם Łעה, חצי  עõד çŁבõא לי äְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָואמר
üמהל àרגל üליל àדעôי חŁב ôי עåים Łáְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמים
יהäדי, ïג ôŁי üרâה äבאמצע õñâת, עłר Łְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָל
çŁרד, הõטף Łáàם וחצי Łעה  äחחנõłְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָו
לרב  äאà מה ëדינה  Łליחים לי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוס ïר
לא Łהם õל ä ואמר זצ"ל, מðפת ְְְִֵֶַַַָֹביעסטרצקי
ואäלי  הłàר, Łל ההברחõת את לתïס ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹיכõלים
לעõłת üאי יõדעים חכמה  להם ŁçŁ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהרàנים 
Łל  חõתמת עם łàŁר õל ä ואמר ְְִֶֶֶֶָָָֹזאת,
וזה  מהערבים, מáיעים  המהâרים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻההכŁרים
מאכילים Łהם אחד  רצינçים, àעיõת Łני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיõצר
ה áŁחה  ואין àריא õאינŁ אõכל הàהמõת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאת
עם àעיה Ł וי האõכל, על  ְְְִִִֵֵַַָָָוויטראנית
מêŁמים אינם Łהם àעיה  וע õד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה àריאäת.
ïלילים ôיקים 300 להם Łוי ה íëים, ְְִִִִִִֵֶֶַָאת
מהערבים, áëŁיע  הכŁר  עם łàר  ä פסôŁְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
õתõא äקחêŁ מאמעריקא יהäדי õתõ א ְְְְִִִֵֶֶַָָוס ïר

âרכי  חדŁים  ŁלŁה üŁ מà õôא ä ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָֹולמד
ה łàר  את מגניב מי  לגõêת üאי àְְִִִֵֶַַַָָיל äש
מליõן  éחצי áדõל üס õל ä והבטיח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָמהערבים
ליד ה áיע מ éן äלאחר זה . עב äר Łôלäם õâְְְֲִִִֵֶַַַַַָלר 
ôת ס õדי מקõם àאיזה  Łם  וראה  ְְִֵֶַַַַָָָָראמלה
מ âפים המõן Łם Łהיה áדõל מפעל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָקרקעי
עם õŁנה , הכŁר  סäג עם מâף éל ְְִִִֵֶֶַַָָמסäדרים,

Łל äפקידיםïלõמ õàת ההכŁרים, סäגי éל ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
מאõת ŁלŁ צריכים äאנחנ" טלפõנים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹמקàלים
łàר  ולõקחים ïלõני", הכŁר  עם łàר õ ְְְְְִִִִֵֶַָָקיל
Łל.... ה ïלõמ õàת עליהם וłמים äáïְְְֲִִִֵֶֶַָלים
łקõçת, éעłר õëע ולקח זה, את äְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמ Łוקים 
נכנס  לאחראיים, זה את להראõת äְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָכàŁא
àחäץ , ה õçñfiת את וה ìיח  êŁהם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלłëרד
להם, להראõת âגמאõת ëéה õëע ְְְְִֶַַַָָָָֻולקח
àחזרה  ה õçñfiת Łאר את לקחת äְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָכçŁצא
ìáבים? Łי éאן  áם ואמר ,äנעלמ Łהם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראה 
תעłיית Łל מהאחראים אחד אליו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה áיע
õŁלרא קרõב אקâח והרים  הæרף , ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה łàר
יłראל  ארץ את עõזב ýאינ אם ,õל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואמר

לארץ. לח äץ  äברח ,ýŁראà ý מâְְְְֶֶַַָָֹ



ומגוג14 גוג מלחמת ז'סוד  פרק

.זה את  שמסתירי רב ערב הרבה יש  הסת ומ

עמלק של  שותפו   שבטבחי טוב קידושי)כי .(מסכת 

". לזה זה  ערבי "ישראל  כל  די ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל כי בעייתי לא וזה

קדושי" ממצות  זה כי להש מקרב זה  אדרבה  , הש מעבודת אחד א מפיל לא וזה
ויוצאי הלב, את  מטמט זה טריפות. מאכילת  נובעי קילקולי שהרבה ועוד תהיו",

נדע . שלא וכו' רעה לתרבות 

.המשיח מל הבא לברו נזכה בהמה בשר לאכול  לא  שמההקפדה  בהמה)נקווה (ר"ת 

 ולא מדבר והכס ,כס  שמקבלי בגלל  זה גדולה בשחיטה שיש מהבעיות חלק
רח"ל . הכשרות 

בס"ד. האמת את  יקבל אמת  שמחפש ומי זה,  בעניי להרחיב  הרבה ויש

הרשב "י של הזוהר לימוד בזכות  לההבטחה בשרי)ונזכה מהגלות(אותיות  לצאת נזכה
.ברחמי
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ח' פרק

ולהיוודע: להודיע
כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר אי

"מכשיר ".א. וכס ,כס  ולוקחי וכו' גדולה בכמות שוחטי כי טר שהבשר  להיות יכול
.טר בבשר  כשר  בשר  שהחילפו סיפורי הרבה  ויש 

וכו'. וכו' חותמות  זיו ויש
מהערבי ב. מוברח שזה להיות  כלל.ב יכול כשר עו בשר  לא זה ובאמת  ,
שזה ג . החלב בניקור וג סירכות ובדיקת בשחיטה ג בעיה יש בעיה יש בהמה בבשר 

כרת. איסור
,תנאי ועוד ועוד

 נפג ולא כשרה, משחיטה  כשר  עו מבשר  להתענג  אפשר   שבת ? ועונג  שמחה ע ומה
כשר. בשר לאכול  השבת שמחת  זוהיא  אדרבה השבת, כבוד כלל

לקבל. קשה יהיה לא שזה מקווה אני אמת , שמחפש לאד
 שו ידעו  ולא ממש וטריפות  נבילות שהאכילו שהיה, מעשה קראקא", "בעיר  בספר עיי

שהיה מה שהיה עד מזה, גדולה )רבני ושני (מגיפה  וכו',  לה שנודע  עד וכו', תענית וגזרו ,

שליט"אב . מהאלמין האדמו"ר  מספר
àעת עëי Łהיה מבהיל מעłה  עôה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ:ואסïר
רõפא אצל Łם הייתי אמריקה , àגלäת Łְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה äתי
מõנית, הזמנôי  מם çŁצאתי  äלאחר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻממחה,
äרדçŁ והגם Łעה, חצי  עõד çŁבõא לי äְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָואמר
üמהל àרגל üליל àדעôי חŁב ôי עåים Łáְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמים
יהäדי, ïג ôŁי üרâה äבאמצע õñâת, עłר Łְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָל
çŁרד, הõטף Łáàם וחצי Łעה  äחחנõłְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָו
לרב  äאà מה ëדינה  Łליחים לי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוס ïר
לא Łהם õל ä ואמר זצ"ל, מðפת ְְְִֵֶַַַָֹביעסטרצקי
ואäלי  הłàר, Łל ההברחõת את לתïס ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹיכõלים
לעõłת üאי יõדעים חכמה  להם ŁçŁ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהרàנים 
Łל  חõתמת עם łàŁר õל ä ואמר ְְִֶֶֶֶָָָֹזאת,
וזה  מהערבים, מáיעים  המהâרים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻההכŁרים
מאכילים Łהם אחד  רצינçים, àעיõת Łני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיõצר
ה áŁחה  ואין àריא õאינŁ אõכל הàהמõת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאת
עם àעיה Ł וי האõכל, על  ְְְִִִֵֵַַָָָוויטראנית
מêŁמים אינם Łהם àעיה  וע õד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה àריאäת.
ïלילים ôיקים 300 להם Łוי ה íëים, ְְִִִִִִֵֶֶַָאת
מהערבים, áëŁיע  הכŁר  עם łàר  ä פסôŁְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
õתõא äקחêŁ מאמעריקא יהäדי õתõ א ְְְְִִִֵֶֶַָָוס ïר

âרכי  חדŁים  ŁלŁה üŁ מà õôא ä ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָֹולמד
ה łàר  את מגניב מי  לגõêת üאי àְְִִִֵֶַַַָָיל äש
מליõן  éחצי áדõל üס õל ä והבטיח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָמהערבים
ליד ה áיע מ éן äלאחר זה . עב äר Łôלäם õâְְְֲִִִֵֶַַַַַָלר 
ôת ס õדי מקõם àאיזה  Łם  וראה  ְְִֵֶַַַַָָָָראמלה
מ âפים המõן Łם Łהיה áדõל מפעל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָקרקעי
עם õŁנה , הכŁר  סäג עם מâף éל ְְִִִֵֶֶַַָָמסäדרים,

Łל äפקידיםïלõמ õàת ההכŁרים, סäגי éל ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
מאõת ŁלŁ צריכים äאנחנ" טלפõנים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹמקàלים
łàר  ולõקחים ïלõני", הכŁר  עם łàר õ ְְְְְִִִִֵֶַָָקיל
Łל.... ה ïלõמ õàת עליהם וłמים äáïְְְֲִִִֵֶֶַָלים
łקõçת, éעłר õëע ולקח זה, את äְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמ Łוקים 
נכנס  לאחראיים, זה את להראõת äְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָכàŁא
àחäץ , ה õçñfiת את וה ìיח  êŁהם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלłëרד
להם, להראõת âגמאõת ëéה õëע ְְְְִֶַַַָָָָֻולקח
àחזרה  ה õçñfiת Łאר את לקחת äְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָכçŁצא
ìáבים? Łי éאן  áם ואמר ,äנעלמ Łהם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראה 
תעłיית Łל מהאחראים אחד אליו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה áיע
õŁלרא קרõב אקâח והרים  הæרף , ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה łàר
יłראל  ארץ את עõזב ýאינ אם ,õל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואמר

לארץ. לח äץ  äברח ,ýŁראà ý מâְְְְֶֶַַָָֹ

ומגוג14 גוג מלחמת ז'סוד  פרק

.זה את  שמסתירי רב ערב הרבה יש  הסת ומ

עמלק של  שותפו   שבטבחי טוב קידושי)כי .(מסכת 

". לזה זה  ערבי "ישראל  כל  די ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל כי בעייתי לא וזה

קדושי" ממצות  זה כי להש מקרב זה  אדרבה  , הש מעבודת אחד א מפיל לא וזה
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.המשיח מל הבא לברו נזכה בהמה בשר לאכול  לא  שמההקפדה  בהמה)נקווה (ר"ת 

 ולא מדבר והכס ,כס  שמקבלי בגלל  זה גדולה בשחיטה שיש מהבעיות חלק
רח"ל . הכשרות 
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.ברחמי
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ח' פרק

ולהיוודע: להודיע
כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר אי
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לרב  äאà מה ëדינה  Łליחים לי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוס ïר
לא Łהם õל ä ואמר זצ"ל, מðפת ְְְִֵֶַַַָֹביעסטרצקי
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ìáבים? Łי éאן  áם ואמר ,äנעלמ Łהם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראה 
תעłיית Łל מהאחראים אחד אליו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה áיע
õŁלרא קרõב אקâח והרים  הæרף , ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה łàר
יłראל  ארץ את עõזב ýאינ אם ,õל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואמר

לארץ. לח äץ  äברח ,ýŁראà ý מâְְְְֶֶַַָָֹ
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גדולה תשובה לעשות צריכי היו הקצביברבי מעשיה את  ולפרס לעיר מעיר   באר ולנוע  (לנוד

לומדי וכו') . העליו בעול איתו שהיה מה לו וסיפר בחלו אליו נגלה השני השות ואז ,
נשגבות מדרגות לאיזה  ושנית , העברה;  מ להתרחק  האד חייב כמה עד כל, ראשית מזה :
כוחה  גדול כמה ושלישית , הזה :  בעול הטובי מעשיו ע "י הבא בעול להגיע הצדיק יכול
 גמורי צדיקי אי עומדי תשובה שבעלי  במקו כי הכבוד, כסא עד המגעת תשובה של
 ואי לתאר  אי מצוות של שכר  שמת באפו , נשמה אשר כל ידע ולמע לעמוד, יכולי

ראתה! לא  עי לשער,

הרבני מזה יודעי ולא אחרא, סטרא ממש שיש מכא רואי כברועוד  לה ידאגו כ וא)

(יתפרס לא טריפות.שזה  שמאכיל מישהו עוד תופסי  זמ כמה וכל הרבה. כאלו מעשי ויש

והלוואי  להנצל. שזכית מאד וטוב  ,אוכלי וממי אוכלי מה להיזהר  חשוב מאד  לכ
ח"ו. אסורת  במאכלות מלהכשל עצמ וישמרו מזה ידעו שכול

בשגגה". הע לכל כי ישראל בני עדת  לכל "ונסלח
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ט' פרק 
משוחט  ורק קטנה משחיטה רק כשר  עו בשר לאכול עצה  אי לכ תדעו ורבותי, מורי
כידוע   כשר  א יודע מי העד כי העיד שזה ולא טוב,  סכי באמת לו שיש שמי ירא

לתאר. אפשר שאי גרוע כ כל המצב בכשרות לעוסקי

הערב  ה המכשירי הרבני ,הרבני כל עלינו משקרי גדולי שקרי באיזה תראו  כא
אל ,המכשירי  לרבני להודות צריכי ישראל ע של האסונות כל ,הגדולי הכי רב 
מכניס  שהיית  בעסק כמו הפחות  לכל 100% שתבררו עד שיהיה, מי יהיה  רב  לשו תאמינו

דולר!!! מיליו כמו שלכ הכס כל

.עליה לסמו שאפשר קטנות  שחיטות  כמה רק יש  עופות שחיטת ואפילו

הג  הדי ליו תענו והנורא?מה דול

ש לכא כלהגענו כי , טר הטובי הכי  ההכשרי  ע הבשר  כל כמעט  למה להבי יכולי
ממש  וטריפות נבילות לנו ונותני חציר  והבעלי הבשר  ועל, המשחטות על  השולטי

,אית להתעסק  שסכנה ,התחתו עול אנשי גדולה, אחד מאפיה ה בבשר , המסחר 
את  הרגו כבר  כאשר , אות שיהרגו  שמפחדי לדבר , מפחדי  הצדיקי והרבני
כמו קטנות בשחיטות  רק להשתמש להתחיל  ליושנה  עטרה להחזיר   וצריכי ,המעוררי

גדולה  שחיטה כי  הקדמוניות  בשני 400שהיה זה  על לנו ויש כשרה, להיות  יכולה לא
לברר. יכול לברר  הרוצה וכל השחיטה, על וקונטרסי יש ספרי למה חידוש זה והא

,[?נושרי הרבה כל  שותקי?לנו  כול למה הקדושה? בעד שלוחמי הקנאי כל איפה
לאכול לנו יתנו ולא האמת ?!!! את ויגידו השחיטות  שיבדקו אמיתי, וועד לנו  אי למה

הדת? מ היהודי יוצאי זה ידי על  אשר  נבילות  משחיטות

המשיח  ביאת עיכוב שעיקר  אדלער ,  נת רבי הקדוש מהצדיק מובא הנשר דר בספר
יתקנו וא וטריפות  בנבילות  ישראל ע את  שמאכילי השחיטה בגלל הוא בא שאינו

"האבי"ב " מספר ממקצת שכתוב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכ יבא א 'חינו זאת תיבות  (ראשי 

ב 'גולה ) י'שראל סופרב 'ני משה ר' ותלמידו אדלר  נת ר' וז"ל: בדורנו  לדעת מהנוגע כתב,
דמיי)מפ"ב דפפד"מ,(פראנקפוט השוחטי לפסול רצה אדלער נת ר' בנסתר , מקובלי

וגו' תחי' חרב על בסוד פסולי שוחטי על ששורה אחרא הסטרא חות ולהכניע
 והוצר קצבי רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח, בא רצונו כל השיג ואלמלא
זה  על ורמז הדי לעלמא הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד היה [וזה מפ"ב . לברוח

תיבות  ראשי ,אר תצעד ""ע'ביחהז'ב"זעקוואות ]מ'ירובי
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דולר!!! מיליו כמו שלכ הכס כל

.עליה לסמו שאפשר קטנות  שחיטות  כמה רק יש  עופות שחיטת ואפילו

הג  הדי ליו תענו והנורא?מה דול

ש לכא כלהגענו כי , טר הטובי הכי  ההכשרי  ע הבשר  כל כמעט  למה להבי יכולי
ממש  וטריפות נבילות לנו ונותני חציר  והבעלי הבשר  ועל, המשחטות על  השולטי

,אית להתעסק  שסכנה ,התחתו עול אנשי גדולה, אחד מאפיה ה בבשר , המסחר 
את  הרגו כבר  כאשר , אות שיהרגו  שמפחדי לדבר , מפחדי  הצדיקי והרבני
כמו קטנות בשחיטות  רק להשתמש להתחיל  ליושנה  עטרה להחזיר   וצריכי ,המעוררי

גדולה  שחיטה כי  הקדמוניות  בשני 400שהיה זה  על לנו ויש כשרה, להיות  יכולה לא
לברר. יכול לברר  הרוצה וכל השחיטה, על וקונטרסי יש ספרי למה חידוש זה והא

,[?נושרי הרבה כל  שותקי?לנו  כול למה הקדושה? בעד שלוחמי הקנאי כל איפה
לאכול לנו יתנו ולא האמת ?!!! את ויגידו השחיטות  שיבדקו אמיתי, וועד לנו  אי למה

הדת? מ היהודי יוצאי זה ידי על  אשר  נבילות  משחיטות

המשיח  ביאת עיכוב שעיקר  אדלער ,  נת רבי הקדוש מהצדיק מובא הנשר דר בספר
יתקנו וא וטריפות  בנבילות  ישראל ע את  שמאכילי השחיטה בגלל הוא בא שאינו

"האבי"ב " מספר ממקצת שכתוב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכ יבא א 'חינו זאת תיבות  (ראשי 

ב 'גולה ) י'שראל סופרב 'ני משה ר' ותלמידו אדלר  נת ר' וז"ל: בדורנו  לדעת מהנוגע כתב,
דמיי)מפ"ב דפפד"מ,(פראנקפוט השוחטי לפסול רצה אדלער נת ר' בנסתר , מקובלי

וגו' תחי' חרב על בסוד פסולי שוחטי על ששורה אחרא הסטרא חות ולהכניע
 והוצר קצבי רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח, בא רצונו כל השיג ואלמלא
זה  על ורמז הדי לעלמא הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד היה [וזה מפ"ב . לברוח

תיבות  ראשי ,אר תצעד ""ע'ביחהז'ב"זעקוואות ]מ'ירובי





ומגוג16 גוג מלחמת ולהיוודעסוד  להודיע | ח' פרק

גדולה תשובה לעשות צריכי היו הקצביברבי מעשיה את  ולפרס לעיר מעיר   באר ולנוע  (לנוד

לומדי וכו') . העליו בעול איתו שהיה מה לו וסיפר בחלו אליו נגלה השני השות ואז ,
נשגבות מדרגות לאיזה  ושנית , העברה;  מ להתרחק  האד חייב כמה עד כל, ראשית מזה :
כוחה  גדול כמה ושלישית , הזה :  בעול הטובי מעשיו ע "י הבא בעול להגיע הצדיק יכול
 גמורי צדיקי אי עומדי תשובה שבעלי  במקו כי הכבוד, כסא עד המגעת תשובה של
 ואי לתאר  אי מצוות של שכר  שמת באפו , נשמה אשר כל ידע ולמע לעמוד, יכולי

ראתה! לא  עי לשער,

הרבני מזה יודעי ולא אחרא, סטרא ממש שיש מכא רואי כברועוד  לה ידאגו כ וא)

(יתפרס לא טריפות.שזה  שמאכיל מישהו עוד תופסי  זמ כמה וכל הרבה. כאלו מעשי ויש

והלוואי  להנצל. שזכית מאד וטוב  ,אוכלי וממי אוכלי מה להיזהר  חשוב מאד  לכ
ח"ו. אסורת  במאכלות מלהכשל עצמ וישמרו מזה ידעו שכול

בשגגה". הע לכל כי ישראל בני עדת  לכל "ונסלח



17 ומגוג גוג מלחמת סוד  ט' פרק

ט' פרק 
משוחט  ורק קטנה משחיטה רק כשר  עו בשר לאכול עצה  אי לכ תדעו ורבותי, מורי
כידוע   כשר  א יודע מי העד כי העיד שזה ולא טוב,  סכי באמת לו שיש שמי ירא

לתאר. אפשר שאי גרוע כ כל המצב בכשרות לעוסקי

הערב  ה המכשירי הרבני ,הרבני כל עלינו משקרי גדולי שקרי באיזה תראו  כא
אל ,המכשירי  לרבני להודות צריכי ישראל ע של האסונות כל ,הגדולי הכי רב 
מכניס  שהיית  בעסק כמו הפחות  לכל 100% שתבררו עד שיהיה, מי יהיה  רב  לשו תאמינו

דולר!!! מיליו כמו שלכ הכס כל

.עליה לסמו שאפשר קטנות  שחיטות  כמה רק יש  עופות שחיטת ואפילו

הג  הדי ליו תענו והנורא?מה דול
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ממש  וטריפות נבילות לנו ונותני חציר  והבעלי הבשר  ועל, המשחטות על  השולטי

,אית להתעסק  שסכנה ,התחתו עול אנשי גדולה, אחד מאפיה ה בבשר , המסחר 
את  הרגו כבר  כאשר , אות שיהרגו  שמפחדי לדבר , מפחדי  הצדיקי והרבני
כמו קטנות בשחיטות  רק להשתמש להתחיל  ליושנה  עטרה להחזיר   וצריכי ,המעוררי

גדולה  שחיטה כי  הקדמוניות  בשני 400שהיה זה  על לנו ויש כשרה, להיות  יכולה לא
לברר. יכול לברר  הרוצה וכל השחיטה, על וקונטרסי יש ספרי למה חידוש זה והא

,[?נושרי הרבה כל  שותקי?לנו  כול למה הקדושה? בעד שלוחמי הקנאי כל איפה
לאכול לנו יתנו ולא האמת ?!!! את ויגידו השחיטות  שיבדקו אמיתי, וועד לנו  אי למה

הדת? מ היהודי יוצאי זה ידי על  אשר  נבילות  משחיטות

המשיח  ביאת עיכוב שעיקר  אדלער ,  נת רבי הקדוש מהצדיק מובא הנשר דר בספר
יתקנו וא וטריפות  בנבילות  ישראל ע את  שמאכילי השחיטה בגלל הוא בא שאינו

"האבי"ב " מספר ממקצת שכתוב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכ יבא א 'חינו זאת תיבות  (ראשי 

ב 'גולה ) י'שראל סופרב 'ני משה ר' ותלמידו אדלר  נת ר' וז"ל: בדורנו  לדעת מהנוגע כתב,
דמיי)מפ"ב דפפד"מ,(פראנקפוט השוחטי לפסול רצה אדלער נת ר' בנסתר , מקובלי

וגו' תחי' חרב על בסוד פסולי שוחטי על ששורה אחרא הסטרא חות ולהכניע
 והוצר קצבי רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח, בא רצונו כל השיג ואלמלא
זה  על ורמז הדי לעלמא הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד היה [וזה מפ"ב . לברוח

תיבות  ראשי ,אר תצעד ""ע'ביחהז'ב"זעקוואות ]מ'ירובי
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ומגוג18 גוג מלחמת י'סוד  פרק

י' פרק 
והכינה  , ימינ נבנה לא  עדי אר   יתנ את  החריב מי אר , יתר קצת  להבי כדי
מה  "רית ספר  ראה ?ה  מל  יי   א לא מע ? ננעו  עדי גלת
ועכו :קד  ל וזה נה] מאת  ד' לפני [נדס  האחר  סח ל הדה על מה "

 נבנה לא עדי אר   יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקת ימינ ,איתרע 
הפר על להעלת  אי אר  ליקלק ה  נמצא וכאר .ננעו  עדי גלת  והכינה
לפע  הבר  קרב צמר מחמת יבה חיטת בפרט .'וכ מהרע , היריעה קצר י
וקר ב  לחט, ממהרי , ל  קימדק אינ הרה לחט לה  מחמת לקלקל
בר מה ולמר  בר ממה היה מי נתרר ... אר טרפת נבלת  אכילי לואי
את חטי  יד תיה אב מנהג ואי הה בר ויקל מימ  מה   בריג
 נאיה  בנתח חטו אא  טחו קרי ואל  ר  לאכל  לנ  י מי לאמר בריה
,ואינ חטא  תינואב נחירה ר   הינ אוה ר לאכל  על ליה יראל ל
 מ לנ ואי ,לו חס  נעו דינל להית  ביט לא יהמע נעה  א ואנחנ
עלינ עבר מה לסר להיד יכל מי לדר , ה לנ ואי הכחה: מ  לנ ואי יה
 כ  מ גמה , יס לעצמ חט ידע ולא רע ת , ה חטיה  לנ רמ ה עד
מגלל להית מכרח ,תא לי רח"ל הלה הא לל טרפה נבלה כלל מיתת יהיה

.'וכ כלב

שאכלנו שנינו   בי הבשר שעדיי הזה הרע מעו להזכיר  באתי זה  עני ליד ואתא  הואיל
 לה  אי שוחטי שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי' כה עד וטריפות נבילות
 בודקי אינ שחיטה לאחר  ופשיטא לבדוק,  וממהרי בדבר מקילי מה והרבה הרגשה 
ואינו לשחוט הרבה  לפניו שמוכ מחמת הלב  כוונת בלי בעלמא העברה דר רק הסכי
כבד ידיה ,ומיגעי שמייעפי מחמת  ופשיטא מרובה, והמלאכה קצר  בזמ שיעשה בכדי
מספר  אי כי לספור , חדל כי עד  הרבה, א'  בסכי ושוחטי יפה , סכינ לבדוק עליה
 כבוד על חכמי שמחלו ע"י  עוונות וגודל כה עד שקרו רעי ומקרי התלאות מכל

הסת מ עומדי כשרות בחזקת ישראל דכל חזקת על  אות מקידושוהעמידו פ"ב  " רמב)

ועוד) שאהחודש אשרועכשיו ביתינו את  החריב זה שדבר למפרע ראינו ,חזקת יתרע
אשר קלקולי כמה נמצאו וכאשר בעונינו  עדיי בגלות  והשכינה  בימינו נבנה לא עדיי

מלהשתרע. היריעה קצר כי הספר  על להעלות  אי

למיחש מ"מ היתר בחזקת עומדי מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו א האומר  יאמר וא
כאשר עליו, כבידה והמלאכה  היטב ולדקדק גדול מתו להיות שצרי מחמת  בעי מיהא
הדבר קרוב   צמר מחמת  הכבשי בשחיטת ובפרט זה, בעבור  מדקדקי  אינ שכול מצאנו
לשחוט, וממהרי כ "ב   מדקדקי  אינ הרבה לשחוט לה שיש  ומחמת ולקלקל, לפשוע 

נתברר. כאשר  וטריפות  נבילות  שמאכילי לוודאי וקרוב 

מנהג  בוודאי הזה, בדבר ויקל מיומי יו ומה  בגוברי גבר מה ויאמר  בדבר  שיתמה ומי
אלתקרי  בשר. לאכול לנו ית מי לאמר, דבריה את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה

כליה ישראל של שונאיה שיתחייבו וישחטו אלא עה:)וישטחו  לאכול(יומא שבקשו על 

19 ומגוג גוג מלחמת סוד  י' פרק

 טובי לא  כמעשיה נעשה א ואנחנו ,ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה בשר 
ח"ו. בעונ נלכדי להיות 

מה  ולספר להגיד יוכל ומי לדבר פה לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי  הדי מיו לנו אוי
 בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו שגרמו כה , עד עלינו שעבר
 תשלי  ליצל רחמנא הקליפה  הוא לכלב וטריפה, נבילה  בכלל  מיתת יהי' כ כמו פגומה,
 שכר ויחשבו הזה הרע גדול עונש לב אל ישימו ע"כ בכלב , מגולגל להיות ומוכרח אות
 נקיי ג"כ  יהי' ומישראל ומה' ,פניה על ית' יראתו יהי' שתמיד ולראות העבירה כנגד

לב כב ) השחיטה(במדבר  לפני שבדור לחכמי סכיני ולהראות  וטוש"ע, ובראשוני יח. חולי)

ובהגה ) סי"ז  י "ח טוב סי ' לרב  ויזכו טוב  ברכת עליה תבא ואז ושבוע  שבוע בכל ואח"כ ,
ליראיו.  הצפו

 ונאמני כשרי העמידו  אשכנז במדינת קדושות קהלות  שבכמה שמענו ת "ל ועכשיו
 ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו ולהראות  השחיטה אחר   תיכ לבדוק כדי  שחיטה בשעת
 צא לפני גדר  לגדור  נר"ו ור"מ אב"ד  והזק הישיש המופלג הרב ראה  ברלי ק"ק פה
כי  לספור חדל  כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח"ו נפש את יסתאבו שלא קדשי

מספר.  אי

 שאי במי וא בראשו אשמו יתלה שלא יראה לתק בידו ויש ה' מדבר  וחרד הירא ע"כ 
ימצא שלא וא הנ"ל, תקנה עפ"י א כי בשר לאכול  שלא בידו הרי עכ"פ למחות  בידו
דבר שיאכל הוא לודאי דקרוב  ח"ו, זה בעבור יקל אל ובי"ט בשבתות אפי' לאכול בשר 

ע  .לפעמי אלאיסור ע"כ מרה, יהי' ובתכלית ורימה תולע יהי' שסופו לבו אל ישי "כ
לו במותר עצמו את  ויקדש כו' אד מפני ב .)יתבייש מה (יבמות לו יאמרו קדוש ואז

ב  במהרה  ירושלי בביאת ויזכה קיי לעול עיי"שקדוש עכלה"ק, סלה, אמ ימינו 
דל.אריכת  



ומגוג18 גוג מלחמת י'סוד  פרק

י' פרק 
והכינה  , ימינ נבנה לא  עדי אר   יתנ את  החריב מי אר , יתר קצת  להבי כדי
מה  "רית ספר  ראה ?ה  מל  יי   א לא מע ? ננעו  עדי גלת
ועכו :קד  ל וזה נה] מאת  ד' לפני [נדס  האחר  סח ל הדה על מה "

 נבנה לא עדי אר   יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקת ימינ ,איתרע 
הפר על להעלת  אי אר  ליקלק ה  נמצא וכאר .ננעו  עדי גלת  והכינה
לפע  הבר  קרב צמר מחמת יבה חיטת בפרט .'וכ מהרע , היריעה קצר י
וקר ב  לחט, ממהרי , ל  קימדק אינ הרה לחט לה  מחמת לקלקל
בר מה ולמר  בר ממה היה מי נתרר ... אר טרפת נבלת  אכילי לואי
את חטי  יד תיה אב מנהג ואי הה בר ויקל מימ  מה   בריג
 נאיה  בנתח חטו אא  טחו קרי ואל  ר  לאכל  לנ  י מי לאמר בריה
,ואינ חטא  תינואב נחירה ר   הינ אוה ר לאכל  על ליה יראל ל
 מ לנ ואי ,לו חס  נעו דינל להית  ביט לא יהמע נעה  א ואנחנ
עלינ עבר מה לסר להיד יכל מי לדר , ה לנ ואי הכחה: מ  לנ ואי יה
 כ  מ גמה , יס לעצמ חט ידע ולא רע ת , ה חטיה  לנ רמ ה עד
מגלל להית מכרח ,תא לי רח"ל הלה הא לל טרפה נבלה כלל מיתת יהיה

.'וכ כלב

שאכלנו שנינו   בי הבשר שעדיי הזה הרע מעו להזכיר  באתי זה  עני ליד ואתא  הואיל
 לה  אי שוחטי שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי' כה עד וטריפות נבילות
 בודקי אינ שחיטה לאחר  ופשיטא לבדוק,  וממהרי בדבר מקילי מה והרבה הרגשה 
ואינו לשחוט הרבה  לפניו שמוכ מחמת הלב  כוונת בלי בעלמא העברה דר רק הסכי
כבד ידיה ,ומיגעי שמייעפי מחמת  ופשיטא מרובה, והמלאכה קצר  בזמ שיעשה בכדי
מספר  אי כי לספור , חדל כי עד  הרבה, א'  בסכי ושוחטי יפה , סכינ לבדוק עליה
 כבוד על חכמי שמחלו ע"י  עוונות וגודל כה עד שקרו רעי ומקרי התלאות מכל

הסת מ עומדי כשרות בחזקת ישראל דכל חזקת על  אות מקידושוהעמידו פ"ב  " רמב)

ועוד) שאהחודש אשרועכשיו ביתינו את  החריב זה שדבר למפרע ראינו ,חזקת יתרע
אשר קלקולי כמה נמצאו וכאשר בעונינו  עדיי בגלות  והשכינה  בימינו נבנה לא עדיי

מלהשתרע. היריעה קצר כי הספר  על להעלות  אי

למיחש מ"מ היתר בחזקת עומדי מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו א האומר  יאמר וא
כאשר עליו, כבידה והמלאכה  היטב ולדקדק גדול מתו להיות שצרי מחמת  בעי מיהא
הדבר קרוב   צמר מחמת  הכבשי בשחיטת ובפרט זה, בעבור  מדקדקי  אינ שכול מצאנו
לשחוט, וממהרי כ "ב   מדקדקי  אינ הרבה לשחוט לה שיש  ומחמת ולקלקל, לפשוע 

נתברר. כאשר  וטריפות  נבילות  שמאכילי לוודאי וקרוב 

מנהג  בוודאי הזה, בדבר ויקל מיומי יו ומה  בגוברי גבר מה ויאמר  בדבר  שיתמה ומי
אלתקרי  בשר. לאכול לנו ית מי לאמר, דבריה את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה

כליה ישראל של שונאיה שיתחייבו וישחטו אלא עה:)וישטחו  לאכול(יומא שבקשו על 

19 ומגוג גוג מלחמת סוד  י' פרק

 טובי לא  כמעשיה נעשה א ואנחנו ,ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה בשר 
ח"ו. בעונ נלכדי להיות 

מה  ולספר להגיד יוכל ומי לדבר פה לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי  הדי מיו לנו אוי
 בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו שגרמו כה , עד עלינו שעבר
 תשלי  ליצל רחמנא הקליפה  הוא לכלב וטריפה, נבילה  בכלל  מיתת יהי' כ כמו פגומה,
 שכר ויחשבו הזה הרע גדול עונש לב אל ישימו ע"כ בכלב , מגולגל להיות ומוכרח אות
 נקיי ג"כ  יהי' ומישראל ומה' ,פניה על ית' יראתו יהי' שתמיד ולראות העבירה כנגד

לב כב ) השחיטה(במדבר  לפני שבדור לחכמי סכיני ולהראות  וטוש"ע, ובראשוני יח. חולי)

ובהגה ) סי"ז  י "ח טוב סי ' לרב  ויזכו טוב  ברכת עליה תבא ואז ושבוע  שבוע בכל ואח"כ ,
ליראיו.  הצפו

 ונאמני כשרי העמידו  אשכנז במדינת קדושות קהלות  שבכמה שמענו ת "ל ועכשיו
 ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו ולהראות  השחיטה אחר   תיכ לבדוק כדי  שחיטה בשעת
 צא לפני גדר  לגדור  נר"ו ור"מ אב"ד  והזק הישיש המופלג הרב ראה  ברלי ק"ק פה
כי  לספור חדל  כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח"ו נפש את יסתאבו שלא קדשי

מספר.  אי

 שאי במי וא בראשו אשמו יתלה שלא יראה לתק בידו ויש ה' מדבר  וחרד הירא ע"כ 
ימצא שלא וא הנ"ל, תקנה עפ"י א כי בשר לאכול  שלא בידו הרי עכ"פ למחות  בידו
דבר שיאכל הוא לודאי דקרוב  ח"ו, זה בעבור יקל אל ובי"ט בשבתות אפי' לאכול בשר 

ע  .לפעמי אלאיסור ע"כ מרה, יהי' ובתכלית ורימה תולע יהי' שסופו לבו אל ישי "כ
לו במותר עצמו את  ויקדש כו' אד מפני ב .)יתבייש מה (יבמות לו יאמרו קדוש ואז

ב  במהרה  ירושלי בביאת ויזכה קיי לעול עיי"שקדוש עכלה"ק, סלה, אמ ימינו 
דל.אריכת  





ומגוג18 גוג מלחמת י'סוד  פרק

י' פרק 
והכינה  , ימינ נבנה לא  עדי אר   יתנ את  החריב מי אר , יתר קצת  להבי כדי
מה  "רית ספר  ראה ?ה  מל  יי   א לא מע ? ננעו  עדי גלת
ועכו :קד  ל וזה נה] מאת  ד' לפני [נדס  האחר  סח ל הדה על מה "

 נבנה לא עדי אר   יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקת ימינ ,איתרע 
הפר על להעלת  אי אר  ליקלק ה  נמצא וכאר .ננעו  עדי גלת  והכינה
לפע  הבר  קרב צמר מחמת יבה חיטת בפרט .'וכ מהרע , היריעה קצר י
וקר ב  לחט, ממהרי , ל  קימדק אינ הרה לחט לה  מחמת לקלקל
בר מה ולמר  בר ממה היה מי נתרר ... אר טרפת נבלת  אכילי לואי
את חטי  יד תיה אב מנהג ואי הה בר ויקל מימ  מה   בריג
 נאיה  בנתח חטו אא  טחו קרי ואל  ר  לאכל  לנ  י מי לאמר בריה
,ואינ חטא  תינואב נחירה ר   הינ אוה ר לאכל  על ליה יראל ל
 מ לנ ואי ,לו חס  נעו דינל להית  ביט לא יהמע נעה  א ואנחנ
עלינ עבר מה לסר להיד יכל מי לדר , ה לנ ואי הכחה: מ  לנ ואי יה
 כ  מ גמה , יס לעצמ חט ידע ולא רע ת , ה חטיה  לנ רמ ה עד
מגלל להית מכרח ,תא לי רח"ל הלה הא לל טרפה נבלה כלל מיתת יהיה

.'וכ כלב

שאכלנו שנינו   בי הבשר שעדיי הזה הרע מעו להזכיר  באתי זה  עני ליד ואתא  הואיל
 לה  אי שוחטי שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי' כה עד וטריפות נבילות
 בודקי אינ שחיטה לאחר  ופשיטא לבדוק,  וממהרי בדבר מקילי מה והרבה הרגשה 
ואינו לשחוט הרבה  לפניו שמוכ מחמת הלב  כוונת בלי בעלמא העברה דר רק הסכי
כבד ידיה ,ומיגעי שמייעפי מחמת  ופשיטא מרובה, והמלאכה קצר  בזמ שיעשה בכדי
מספר  אי כי לספור , חדל כי עד  הרבה, א'  בסכי ושוחטי יפה , סכינ לבדוק עליה
 כבוד על חכמי שמחלו ע"י  עוונות וגודל כה עד שקרו רעי ומקרי התלאות מכל

הסת מ עומדי כשרות בחזקת ישראל דכל חזקת על  אות מקידושוהעמידו פ"ב  " רמב)

ועוד) שאהחודש אשרועכשיו ביתינו את  החריב זה שדבר למפרע ראינו ,חזקת יתרע
אשר קלקולי כמה נמצאו וכאשר בעונינו  עדיי בגלות  והשכינה  בימינו נבנה לא עדיי

מלהשתרע. היריעה קצר כי הספר  על להעלות  אי

למיחש מ"מ היתר בחזקת עומדי מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו א האומר  יאמר וא
כאשר עליו, כבידה והמלאכה  היטב ולדקדק גדול מתו להיות שצרי מחמת  בעי מיהא
הדבר קרוב   צמר מחמת  הכבשי בשחיטת ובפרט זה, בעבור  מדקדקי  אינ שכול מצאנו
לשחוט, וממהרי כ "ב   מדקדקי  אינ הרבה לשחוט לה שיש  ומחמת ולקלקל, לפשוע 

נתברר. כאשר  וטריפות  נבילות  שמאכילי לוודאי וקרוב 

מנהג  בוודאי הזה, בדבר ויקל מיומי יו ומה  בגוברי גבר מה ויאמר  בדבר  שיתמה ומי
אלתקרי  בשר. לאכול לנו ית מי לאמר, דבריה את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה

כליה ישראל של שונאיה שיתחייבו וישחטו אלא עה:)וישטחו  לאכול(יומא שבקשו על 

19 ומגוג גוג מלחמת סוד  י' פרק

 טובי לא  כמעשיה נעשה א ואנחנו ,ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה בשר 
ח"ו. בעונ נלכדי להיות 

מה  ולספר להגיד יוכל ומי לדבר פה לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי  הדי מיו לנו אוי
 בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו שגרמו כה , עד עלינו שעבר
 תשלי  ליצל רחמנא הקליפה  הוא לכלב וטריפה, נבילה  בכלל  מיתת יהי' כ כמו פגומה,
 שכר ויחשבו הזה הרע גדול עונש לב אל ישימו ע"כ בכלב , מגולגל להיות ומוכרח אות
 נקיי ג"כ  יהי' ומישראל ומה' ,פניה על ית' יראתו יהי' שתמיד ולראות העבירה כנגד

לב כב ) השחיטה(במדבר  לפני שבדור לחכמי סכיני ולהראות  וטוש"ע, ובראשוני יח. חולי)

ובהגה ) סי"ז  י "ח טוב סי ' לרב  ויזכו טוב  ברכת עליה תבא ואז ושבוע  שבוע בכל ואח"כ ,
ליראיו.  הצפו

 ונאמני כשרי העמידו  אשכנז במדינת קדושות קהלות  שבכמה שמענו ת "ל ועכשיו
 ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו ולהראות  השחיטה אחר   תיכ לבדוק כדי  שחיטה בשעת
 צא לפני גדר  לגדור  נר"ו ור"מ אב"ד  והזק הישיש המופלג הרב ראה  ברלי ק"ק פה
כי  לספור חדל  כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח"ו נפש את יסתאבו שלא קדשי

מספר.  אי

 שאי במי וא בראשו אשמו יתלה שלא יראה לתק בידו ויש ה' מדבר  וחרד הירא ע"כ 
ימצא שלא וא הנ"ל, תקנה עפ"י א כי בשר לאכול  שלא בידו הרי עכ"פ למחות  בידו
דבר שיאכל הוא לודאי דקרוב  ח"ו, זה בעבור יקל אל ובי"ט בשבתות אפי' לאכול בשר 

ע  .לפעמי אלאיסור ע"כ מרה, יהי' ובתכלית ורימה תולע יהי' שסופו לבו אל ישי "כ
לו במותר עצמו את  ויקדש כו' אד מפני ב .)יתבייש מה (יבמות לו יאמרו קדוש ואז

ב  במהרה  ירושלי בביאת ויזכה קיי לעול עיי"שקדוש עכלה"ק, סלה, אמ ימינו 
דל.אריכת  



ומגוג18 גוג מלחמת י'סוד  פרק

י' פרק 
והכינה  , ימינ נבנה לא  עדי אר   יתנ את  החריב מי אר , יתר קצת  להבי כדי
מה  "רית ספר  ראה ?ה  מל  יי   א לא מע ? ננעו  עדי גלת
ועכו :קד  ל וזה נה] מאת  ד' לפני [נדס  האחר  סח ל הדה על מה "

 נבנה לא עדי אר   יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקת ימינ ,איתרע 
הפר על להעלת  אי אר  ליקלק ה  נמצא וכאר .ננעו  עדי גלת  והכינה
לפע  הבר  קרב צמר מחמת יבה חיטת בפרט .'וכ מהרע , היריעה קצר י
וקר ב  לחט, ממהרי , ל  קימדק אינ הרה לחט לה  מחמת לקלקל
בר מה ולמר  בר ממה היה מי נתרר ... אר טרפת נבלת  אכילי לואי
את חטי  יד תיה אב מנהג ואי הה בר ויקל מימ  מה   בריג
 נאיה  בנתח חטו אא  טחו קרי ואל  ר  לאכל  לנ  י מי לאמר בריה
,ואינ חטא  תינואב נחירה ר   הינ אוה ר לאכל  על ליה יראל ל
 מ לנ ואי ,לו חס  נעו דינל להית  ביט לא יהמע נעה  א ואנחנ
עלינ עבר מה לסר להיד יכל מי לדר , ה לנ ואי הכחה: מ  לנ ואי יה
 כ  מ גמה , יס לעצמ חט ידע ולא רע ת , ה חטיה  לנ רמ ה עד
מגלל להית מכרח ,תא לי רח"ל הלה הא לל טרפה נבלה כלל מיתת יהיה

.'וכ כלב

שאכלנו שנינו   בי הבשר שעדיי הזה הרע מעו להזכיר  באתי זה  עני ליד ואתא  הואיל
 לה  אי שוחטי שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי' כה עד וטריפות נבילות
 בודקי אינ שחיטה לאחר  ופשיטא לבדוק,  וממהרי בדבר מקילי מה והרבה הרגשה 
ואינו לשחוט הרבה  לפניו שמוכ מחמת הלב  כוונת בלי בעלמא העברה דר רק הסכי
כבד ידיה ,ומיגעי שמייעפי מחמת  ופשיטא מרובה, והמלאכה קצר  בזמ שיעשה בכדי
מספר  אי כי לספור , חדל כי עד  הרבה, א'  בסכי ושוחטי יפה , סכינ לבדוק עליה
 כבוד על חכמי שמחלו ע"י  עוונות וגודל כה עד שקרו רעי ומקרי התלאות מכל

הסת מ עומדי כשרות בחזקת ישראל דכל חזקת על  אות מקידושוהעמידו פ"ב  " רמב)

ועוד) שאהחודש אשרועכשיו ביתינו את  החריב זה שדבר למפרע ראינו ,חזקת יתרע
אשר קלקולי כמה נמצאו וכאשר בעונינו  עדיי בגלות  והשכינה  בימינו נבנה לא עדיי

מלהשתרע. היריעה קצר כי הספר  על להעלות  אי

למיחש מ"מ היתר בחזקת עומדי מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו א האומר  יאמר וא
כאשר עליו, כבידה והמלאכה  היטב ולדקדק גדול מתו להיות שצרי מחמת  בעי מיהא
הדבר קרוב   צמר מחמת  הכבשי בשחיטת ובפרט זה, בעבור  מדקדקי  אינ שכול מצאנו
לשחוט, וממהרי כ "ב   מדקדקי  אינ הרבה לשחוט לה שיש  ומחמת ולקלקל, לפשוע 

נתברר. כאשר  וטריפות  נבילות  שמאכילי לוודאי וקרוב 

מנהג  בוודאי הזה, בדבר ויקל מיומי יו ומה  בגוברי גבר מה ויאמר  בדבר  שיתמה ומי
אלתקרי  בשר. לאכול לנו ית מי לאמר, דבריה את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה

כליה ישראל של שונאיה שיתחייבו וישחטו אלא עה:)וישטחו  לאכול(יומא שבקשו על 
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 טובי לא  כמעשיה נעשה א ואנחנו ,ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה בשר 
ח"ו. בעונ נלכדי להיות 

מה  ולספר להגיד יוכל ומי לדבר פה לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי  הדי מיו לנו אוי
 בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו שגרמו כה , עד עלינו שעבר
 תשלי  ליצל רחמנא הקליפה  הוא לכלב וטריפה, נבילה  בכלל  מיתת יהי' כ כמו פגומה,
 שכר ויחשבו הזה הרע גדול עונש לב אל ישימו ע"כ בכלב , מגולגל להיות ומוכרח אות
 נקיי ג"כ  יהי' ומישראל ומה' ,פניה על ית' יראתו יהי' שתמיד ולראות העבירה כנגד

לב כב ) השחיטה(במדבר  לפני שבדור לחכמי סכיני ולהראות  וטוש"ע, ובראשוני יח. חולי)

ובהגה ) סי"ז  י "ח טוב סי ' לרב  ויזכו טוב  ברכת עליה תבא ואז ושבוע  שבוע בכל ואח"כ ,
ליראיו.  הצפו

 ונאמני כשרי העמידו  אשכנז במדינת קדושות קהלות  שבכמה שמענו ת "ל ועכשיו
 ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו ולהראות  השחיטה אחר   תיכ לבדוק כדי  שחיטה בשעת
 צא לפני גדר  לגדור  נר"ו ור"מ אב"ד  והזק הישיש המופלג הרב ראה  ברלי ק"ק פה
כי  לספור חדל  כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח"ו נפש את יסתאבו שלא קדשי

מספר.  אי

 שאי במי וא בראשו אשמו יתלה שלא יראה לתק בידו ויש ה' מדבר  וחרד הירא ע"כ 
ימצא שלא וא הנ"ל, תקנה עפ"י א כי בשר לאכול  שלא בידו הרי עכ"פ למחות  בידו
דבר שיאכל הוא לודאי דקרוב  ח"ו, זה בעבור יקל אל ובי"ט בשבתות אפי' לאכול בשר 

ע  .לפעמי אלאיסור ע"כ מרה, יהי' ובתכלית ורימה תולע יהי' שסופו לבו אל ישי "כ
לו במותר עצמו את  ויקדש כו' אד מפני ב .)יתבייש מה (יבמות לו יאמרו קדוש ואז

ב  במהרה  ירושלי בביאת ויזכה קיי לעול עיי"שקדוש עכלה"ק, סלה, אמ ימינו 
דל.אריכת  





ומגוג20 גוג מלחמת יא סוד  פרק 

יא פרק 
 מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד  רק  ויחיד, יחיד כל לפתות  שלא " הס שערמת וידוע 

בעל שכתב  מה וראה ברשתו. הכל ועי"ז דיליה , יוסמסיטרא יעקב  בד "התולדות נשא (פ'

יחידהעולה ) כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא היצה"ר התחכ עתה  וזל"ק:
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ויחיד,

עיי"ש: ברשתו, נלכדו  וכול לרבי טריפות

נבילות ומאכילי הרבי שמכשילי ישראל בקהילות  גדולי רבני רואי שאנו וזה
בספר מבואר וכבר חדש, דבר אינו זה בישראל, תשובה"וטריפות  יונה "שערי לרבינו

בכלל(ש"ג)זצ "ל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב  שא ,
בעונו. ונתפס ושלו חס לישראל טריפות מאכיל

ב  מובא  שורוכ חולי)תבואות  מסכת  רגלי ,(על ג ' של כסא על יושב חזני,שהס "מ , רבני
 ברשותו.שוחטי הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו סופר, חת סימובשו "ת (או"ח

רגלי,ר "ה ) ג' של כסא על יושב וכסיל זק שמל סופרי מבואר  ,שוחטי ,וזל"ק :חזני ,
. רגלי ג ' של כסא על יושב היצה"ר ] [הוא וכסיל   זק א'המל המוליכי החזני רגל

ישראל. כלל תפלות  למחנה ב'מחו לבני שוחטי רגל  וטריפות  נבילות המאכילי
ג 'ישראל. עכל"ק.סופרי רגל ,לכלו  צרי לא ותו ,פסולי ומזוזות  תפילי הכותבי

רח"ל, בעיר  המות מלא אז רע השוחט ח"ו וא בעיר, אליהו אז כשר השוחט שא וידוע 
בספר גאוני כמבואר  דברי  ,צדיקי באריכות )אמרי עיי"ש ה' "(עמוד בספר  ומבואר  שמחה,

האסונותבבשר כל על אש הוא הפסול  השו"ב ידי שמחזיק הרבי או שהרב הוא הפלא כי "
בעווה"ר  רואי שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא והאי ישראל, בכלל שנמצאי
שמחזיק  המכשיר  והרב רח "ל, צעירי ואברכי וילדי בחורי ישראל מהכלל שנקטפי
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האש כי וצועק עומד פסולי השוחטי ידי
שרצח  הרוצח הוא הוא כי הזה  הרב על  גדול בקול לצעוק אז צריכי כול היו ובאמת

אבד" ש"הצדיק כמבואר ההוא. היקר  א)הנפש נז, על(ישעי' ש איש ש'"ואי בגלל למה,
הזה. הקדוש הצדיק את באמת  הרג מי האמת  על ולצעוק לידע לב"

כשרואה  מרה יצעק ולא יזעק שלא אפשר אי באמת , הקב"ה את האוהב האד כי ובאמת
של אכילות ע ונשמת ונפש  ודמ גופ את ומפטמי בהקב"ה, מורדי אד בני
 אינ וא ישראל, קדושת כל תלוי בזה התורה גופי יסודי ה אשר ר"ל, וטריפות  נבילות

נבילות  אוכלי בעצמ כאילו נחשבי הרי כוח בכל הנ"ל)מוחי בשע "ת  כי (כמבואר  ועוד
חבירו. בעד ערב  אחד כל

בכל פעמי ג' שמתפללי אלו אפי' עמנו מבני  שרבי בראותינו לבנו יכאב מאוד ומה
מיני  בכל ילדיה נפש את  ג ומפטמי אסורות  במאכלות נכשלי מצוות, ושומרי יו
 אינ ההשפעה שבעלי לבנו יכאב ומה רואות. שכ לעינינו אוי ונבילות, דטמאות פטומי
אכילות ידי על ישראל כלל ועל עליה  אסו ח "ו יביאו שלא אחינו לבב את מעוררי

הנ "ל. חיי דברי ושו"ת "ברמב כמבואר מ"א, וספיקי נבילות

מוה" הקדוש בדברי קלוגר ואסיי שלמה בספרור  ודעת זי"ע טע טוב  ללמדשו"ת וזל"ק:

21 ומגוג גוג מלחמת סוד  יא  פרק 

בעליה' תחיה 'החכמה  ולקיי להתנהג אי ידעו כזה מעשה עוד  יזדמ אולי לדורות דעת 
יב ) ז, הרעה (קהלת  שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק שכיבנא כד והלואי עולמות, בשני

הללו דברי] . אמ הבורא רוח יערה ועלינו ד ',  אויבי כל יאבדו וכ ,העול מ הזה
משו"ת  נעתקו וכלשונ ע "ג)טוטו"דככתב ג   ד שערי בפתחי התורה (ח"א שר  הגאו שכתב 

ולהעבירו].מהרש"ק  להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק "ק  מעללי רע השוחט  אודות זצ "ל,

ולשמור  להג ונזהרי שעומדי לאלו ועמל חלק אשרי נשמע, הכל דבר  סו כ על
מאכלות בעניני ממכשולי ילדיה ואת  נפש את ושומרי אסורות , במאכלות בית את 

!הרבי את לזכות  בעזר יהיה הטוב וה' אסורות,
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יא פרק 
 מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד  רק  ויחיד, יחיד כל לפתות  שלא " הס שערמת וידוע 

בעל שכתב  מה וראה ברשתו. הכל ועי"ז דיליה , יוסמסיטרא יעקב  בד "התולדות נשא (פ'

יחידהעולה ) כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא היצה"ר התחכ עתה  וזל"ק:
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ויחיד,

עיי"ש: ברשתו, נלכדו  וכול לרבי טריפות

נבילות ומאכילי הרבי שמכשילי ישראל בקהילות  גדולי רבני רואי שאנו וזה
בספר מבואר וכבר חדש, דבר אינו זה בישראל, תשובה"וטריפות  יונה "שערי לרבינו

בכלל(ש"ג)זצ "ל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב  שא ,
בעונו. ונתפס ושלו חס לישראל טריפות מאכיל

ב  מובא  שורוכ חולי)תבואות  מסכת  רגלי ,(על ג ' של כסא על יושב חזני,שהס "מ , רבני
 ברשותו.שוחטי הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו סופר, חת סימובשו "ת (או"ח

רגלי,ר "ה ) ג' של כסא על יושב וכסיל זק שמל סופרי מבואר  ,שוחטי ,וזל"ק :חזני ,
. רגלי ג ' של כסא על יושב היצה"ר ] [הוא וכסיל   זק א'המל המוליכי החזני רגל

ישראל. כלל תפלות  למחנה ב'מחו לבני שוחטי רגל  וטריפות  נבילות המאכילי
ג 'ישראל. עכל"ק.סופרי רגל ,לכלו  צרי לא ותו ,פסולי ומזוזות  תפילי הכותבי

רח"ל, בעיר  המות מלא אז רע השוחט ח"ו וא בעיר, אליהו אז כשר השוחט שא וידוע 
בספר גאוני כמבואר  דברי  ,צדיקי באריכות )אמרי עיי"ש ה' "(עמוד בספר  ומבואר  שמחה,

האסונותבבשר כל על אש הוא הפסול  השו"ב ידי שמחזיק הרבי או שהרב הוא הפלא כי "
בעווה"ר  רואי שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא והאי ישראל, בכלל שנמצאי
שמחזיק  המכשיר  והרב רח "ל, צעירי ואברכי וילדי בחורי ישראל מהכלל שנקטפי
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האש כי וצועק עומד פסולי השוחטי ידי
שרצח  הרוצח הוא הוא כי הזה  הרב על  גדול בקול לצעוק אז צריכי כול היו ובאמת

אבד" ש"הצדיק כמבואר ההוא. היקר  א)הנפש נז, על(ישעי' ש איש ש'"ואי בגלל למה,
הזה. הקדוש הצדיק את באמת  הרג מי האמת  על ולצעוק לידע לב"

כשרואה  מרה יצעק ולא יזעק שלא אפשר אי באמת , הקב"ה את האוהב האד כי ובאמת
של אכילות ע ונשמת ונפש  ודמ גופ את ומפטמי בהקב"ה, מורדי אד בני
 אינ וא ישראל, קדושת כל תלוי בזה התורה גופי יסודי ה אשר ר"ל, וטריפות  נבילות

נבילות  אוכלי בעצמ כאילו נחשבי הרי כוח בכל הנ"ל)מוחי בשע "ת  כי (כמבואר  ועוד
חבירו. בעד ערב  אחד כל

בכל פעמי ג' שמתפללי אלו אפי' עמנו מבני  שרבי בראותינו לבנו יכאב מאוד ומה
מיני  בכל ילדיה נפש את  ג ומפטמי אסורות  במאכלות נכשלי מצוות, ושומרי יו
 אינ ההשפעה שבעלי לבנו יכאב ומה רואות. שכ לעינינו אוי ונבילות, דטמאות פטומי
אכילות ידי על ישראל כלל ועל עליה  אסו ח "ו יביאו שלא אחינו לבב את מעוררי

הנ "ל. חיי דברי ושו"ת "ברמב כמבואר מ"א, וספיקי נבילות

מוה" הקדוש בדברי קלוגר ואסיי שלמה בספרור  ודעת זי"ע טע טוב  ללמדשו"ת וזל"ק:

21 ומגוג גוג מלחמת סוד  יא  פרק 

בעליה' תחיה 'החכמה  ולקיי להתנהג אי ידעו כזה מעשה עוד  יזדמ אולי לדורות דעת 
יב ) ז, הרעה (קהלת  שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק שכיבנא כד והלואי עולמות, בשני

הללו דברי] . אמ הבורא רוח יערה ועלינו ד ',  אויבי כל יאבדו וכ ,העול מ הזה
משו"ת  נעתקו וכלשונ ע "ג)טוטו"דככתב ג   ד שערי בפתחי התורה (ח"א שר  הגאו שכתב 

ולהעבירו].מהרש"ק  להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק "ק  מעללי רע השוחט  אודות זצ "ל,

ולשמור  להג ונזהרי שעומדי לאלו ועמל חלק אשרי נשמע, הכל דבר  סו כ על
מאכלות בעניני ממכשולי ילדיה ואת  נפש את ושומרי אסורות , במאכלות בית את 

!הרבי את לזכות  בעזר יהיה הטוב וה' אסורות,





ומגוג20 גוג מלחמת יא סוד  פרק 

יא פרק 
 מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד  רק  ויחיד, יחיד כל לפתות  שלא " הס שערמת וידוע 

בעל שכתב  מה וראה ברשתו. הכל ועי"ז דיליה , יוסמסיטרא יעקב  בד "התולדות נשא (פ'

יחידהעולה ) כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא היצה"ר התחכ עתה  וזל"ק:
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ויחיד,

עיי"ש: ברשתו, נלכדו  וכול לרבי טריפות

נבילות ומאכילי הרבי שמכשילי ישראל בקהילות  גדולי רבני רואי שאנו וזה
בספר מבואר וכבר חדש, דבר אינו זה בישראל, תשובה"וטריפות  יונה "שערי לרבינו

בכלל(ש"ג)זצ "ל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב  שא ,
בעונו. ונתפס ושלו חס לישראל טריפות מאכיל

ב  מובא  שורוכ חולי)תבואות  מסכת  רגלי ,(על ג ' של כסא על יושב חזני,שהס "מ , רבני
 ברשותו.שוחטי הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו סופר, חת סימובשו "ת (או"ח

רגלי,ר "ה ) ג' של כסא על יושב וכסיל זק שמל סופרי מבואר  ,שוחטי ,וזל"ק :חזני ,
. רגלי ג ' של כסא על יושב היצה"ר ] [הוא וכסיל   זק א'המל המוליכי החזני רגל

ישראל. כלל תפלות  למחנה ב'מחו לבני שוחטי רגל  וטריפות  נבילות המאכילי
ג 'ישראל. עכל"ק.סופרי רגל ,לכלו  צרי לא ותו ,פסולי ומזוזות  תפילי הכותבי

רח"ל, בעיר  המות מלא אז רע השוחט ח"ו וא בעיר, אליהו אז כשר השוחט שא וידוע 
בספר גאוני כמבואר  דברי  ,צדיקי באריכות )אמרי עיי"ש ה' "(עמוד בספר  ומבואר  שמחה,

האסונותבבשר כל על אש הוא הפסול  השו"ב ידי שמחזיק הרבי או שהרב הוא הפלא כי "
בעווה"ר  רואי שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא והאי ישראל, בכלל שנמצאי
שמחזיק  המכשיר  והרב רח "ל, צעירי ואברכי וילדי בחורי ישראל מהכלל שנקטפי
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האש כי וצועק עומד פסולי השוחטי ידי
שרצח  הרוצח הוא הוא כי הזה  הרב על  גדול בקול לצעוק אז צריכי כול היו ובאמת

אבד" ש"הצדיק כמבואר ההוא. היקר  א)הנפש נז, על(ישעי' ש איש ש'"ואי בגלל למה,
הזה. הקדוש הצדיק את באמת  הרג מי האמת  על ולצעוק לידע לב"

כשרואה  מרה יצעק ולא יזעק שלא אפשר אי באמת , הקב"ה את האוהב האד כי ובאמת
של אכילות ע ונשמת ונפש  ודמ גופ את ומפטמי בהקב"ה, מורדי אד בני
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בכל פעמי ג' שמתפללי אלו אפי' עמנו מבני  שרבי בראותינו לבנו יכאב מאוד ומה
מיני  בכל ילדיה נפש את  ג ומפטמי אסורות  במאכלות נכשלי מצוות, ושומרי יו
 אינ ההשפעה שבעלי לבנו יכאב ומה רואות. שכ לעינינו אוי ונבילות, דטמאות פטומי
אכילות ידי על ישראל כלל ועל עליה  אסו ח "ו יביאו שלא אחינו לבב את מעוררי

הנ "ל. חיי דברי ושו"ת "ברמב כמבואר מ"א, וספיקי נבילות

מוה" הקדוש בדברי קלוגר ואסיי שלמה בספרור  ודעת זי"ע טע טוב  ללמדשו"ת וזל"ק:

21 ומגוג גוג מלחמת סוד  יא  פרק 
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משו"ת  נעתקו וכלשונ ע "ג)טוטו"דככתב ג   ד שערי בפתחי התורה (ח"א שר  הגאו שכתב 

ולהעבירו].מהרש"ק  להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק "ק  מעללי רע השוחט  אודות זצ "ל,

ולשמור  להג ונזהרי שעומדי לאלו ועמל חלק אשרי נשמע, הכל דבר  סו כ על
מאכלות בעניני ממכשולי ילדיה ואת  נפש את ושומרי אסורות , במאכלות בית את 

!הרבי את לזכות  בעזר יהיה הטוב וה' אסורות,



ומגוג20 גוג מלחמת יא סוד  פרק 
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ומגוג22 גוג מלחמת הנזהרסוד  של מעלה | יב פרק 

יב פרק
אסורות ממאכלות  הנזהר  של המעלה גדולה כמה  ולהפ

אור  .הצדיקי בסעודת לשבת יזכה הקודש: לרוח וזוכה  איבריו  מקדש
שומרו . הקב "ה . אלוקי צל עליו שורה בראשו. עטרה – הקב "ה 
הנפש מסירות מלמעלה. הרבה אותו  מקדשי עוונות. הרבה  לו מתכפרי

למעשה . הלכה – מסירות .ומעול מאז  –

הקודש לרוח וזוכה איבריו  מקדש
 לתק עוונותיו על שלמה בתשובה וישוב  יתבר בעבודתו יחזיק א המר, בגלות ג"
מעיו לתו להכניס ולא ,כשרי במאכלי אות ולטהר לקדש וגידיו, איבריו כל  את 
הקודש ", רוח  לידי בגלות  עתה ג יזכה ,אופני בכל איבריו ויקדש  ,אסורי מאכלי

ויגש]. פרשת סו ,אלימל נוע]

 הצדיקי בסעודת  לשבת  יזכה
אכל שלא מי וכל לבוא, לעתיד הצדיקי לעבדיו גדולה  סעודה לעשות הקב"ה "עתיד

יג]. פר ' ויקרא רבה [מדרש הבא" בעול לראותו זוכה  הזה בעול נבלות

בראשו עטרה  הקב"ה אור 
מחמת יצרו את  וכובש לו, ומתאווה ורעב האיסור  שרואה בעת יצרו על התגברותו "עבור
את הכובש גיבור? איזהו באבות: דאיתא כמו 'גיבור', נקרא  שמו יתבר הבורא רצו
ומתגבר לזה,  הזוכי חמישה חישבו וחז"ל בראשו, עטרה הקב"ה אור להיות  ועתיד יצרו.
צדיק  כל בראש עטרה  להיות  הקב"ה עתיד  חז"ל: שאמרו כמו , מה אחד הוא יצרו על
 ומגדפי  מחרפי וה זה, באיסור שמורגלי רעי חברי בי  יזדמ א אפילו וצדיק.
שסבל עבור כי  וידע  לזה, לבו  ישי אל פרישותו, עבור ופתי לשוטה אותו ומחזיקי אותו
 להחפ ישראל [נדחי הגמול". בעול יותר שכרו יגדל הקב"ה של מצוותיו בשביל ביזיונות

ז צ"ל].חיי

 אלוקי צל עליו שורה
מיני' ודחלי ,האד ודיוק  אלוקי צל עליו שורה  אסורי ממאכלי נזהר  אד א"
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לשונו: וזה בעתו" "דבר בספרו זצ"ל  חיי החפ הזהיר  זהוכבר על  יתמרמר מאד ומה

לומר , בנפשו  יתפתה  ואל ,הדיני אלו מכל  להסתלק  יכול היה קלה , תוכחה שבדבר
 אד כשנתחייב  תדע , זה לעומת כי בעירו. יחיד אינו כי לבד, עליו  הדי יהיה לא שבודאי
,אנשי וכמה כמה עוד אתו נתערבו אפילו , דינרי  אלפי עשרות לכמה  גדולה בערבות 
 שכהיו הוא הערבות, מ חלק  רק  עליו  יגיע  א אפילו ,התשלומי לזמ כשמגיע מיהו 
איסור , של  כזיתי לאלפי יגיע  ,לחשבו תבוא וכאשר ,איסורי אכילת  עני מאוד נתרבה 

אחד ובמקו אחד בשבוע   וכו'.הנאכלי לזרזוכו' ביד יש אשר  האנשי אלו שכ וכל
 מאיסורי ישראל  נפשות ולמנוע המאכלות, קדושת של זו במצוה להחזיק   עיר אנשי את

,עליה תהיה האשמה עיקר  בודאי  שסיפק והתרשלו , מי כל אליהו, דבי בתנא וכדאיתא
על אלא אינו הנשפכי הדמי כל מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר מיחה ולא למחות  בידו

.ש עיי וכו', ידו

במאכלות ונתפטמו שאכלו  בגלל המתי בתחיית  כפרו איש  אל שבעי
 כול את  והרג   מל עליה ובא  מהדת  שיצאו עד אסורות 

"אפרי מחנה בדגל מובא  זצ"ל)וכ  " מהרמב מכתב  עקב  כפרוש(פרשת  איש  אל  שבעי
 עליה ובא מהדת שיצאו  עד אסורות  במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל  המתי בתחיית

 כול את והרג רק מל ויחיד, יחיד כל לפתות שלא "מ " הסמ שמערמת וידוע  רח"ל.
ברשתו. הכל זה ידי ועל דיליה  מסיטרא מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד

במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל : ט' תמ (זכרי ' איהו ענ "י החמור", על ורוחב "עני
דרכיב  עד מל  תמ איתקרי ולא בכלל מתניתי ושאר י'במות, נ 'דה ע'ירובי  בסימ

ישראל. כנסת דיליה תצא)בסוסיא כי  פרשת ריש מהימנא .(רעיא
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יב פרק
אסורות ממאכלות  הנזהר  של המעלה גדולה כמה  ולהפ

אור  .הצדיקי בסעודת לשבת יזכה הקודש: לרוח וזוכה  איבריו  מקדש
שומרו . הקב "ה . אלוקי צל עליו שורה בראשו. עטרה – הקב "ה 
הנפש מסירות מלמעלה. הרבה אותו  מקדשי עוונות. הרבה  לו מתכפרי

למעשה . הלכה – מסירות .ומעול מאז  –

הקודש לרוח וזוכה איבריו  מקדש
 לתק עוונותיו על שלמה בתשובה וישוב  יתבר בעבודתו יחזיק א המר, בגלות ג"
מעיו לתו להכניס ולא ,כשרי במאכלי אות ולטהר לקדש וגידיו, איבריו כל  את 
הקודש ", רוח  לידי בגלות  עתה ג יזכה ,אופני בכל איבריו ויקדש  ,אסורי מאכלי

ויגש]. פרשת סו ,אלימל נוע]

 הצדיקי בסעודת  לשבת  יזכה
אכל שלא מי וכל לבוא, לעתיד הצדיקי לעבדיו גדולה  סעודה לעשות הקב"ה "עתיד

יג]. פר ' ויקרא רבה [מדרש הבא" בעול לראותו זוכה  הזה בעול נבלות

בראשו עטרה  הקב"ה אור 
מחמת יצרו את  וכובש לו, ומתאווה ורעב האיסור  שרואה בעת יצרו על התגברותו "עבור
את הכובש גיבור? איזהו באבות: דאיתא כמו 'גיבור', נקרא  שמו יתבר הבורא רצו
ומתגבר לזה,  הזוכי חמישה חישבו וחז"ל בראשו, עטרה הקב"ה אור להיות  ועתיד יצרו.
צדיק  כל בראש עטרה  להיות  הקב"ה עתיד  חז"ל: שאמרו כמו , מה אחד הוא יצרו על
 ומגדפי  מחרפי וה זה, באיסור שמורגלי רעי חברי בי  יזדמ א אפילו וצדיק.
שסבל עבור כי  וידע  לזה, לבו  ישי אל פרישותו, עבור ופתי לשוטה אותו ומחזיקי אותו
 להחפ ישראל [נדחי הגמול". בעול יותר שכרו יגדל הקב"ה של מצוותיו בשביל ביזיונות
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אשתני' ולא ,[השמי ועו] דשמיא ועופא הבריאה] [חיות  ברא חיות כל ממנו] ופוחדי]
פ"א ,אסורי ממאכלי פרישות  הטהור,  שולח] [לעול דיוקונו משתנה [לא  לעלמי זיוי'

הזוהר]. ספר  בש



23 ומגוג גוג מלחמת סוד  יג  פרק 

יג פרק
לשונו: וזה בעתו" "דבר בספרו זצ"ל  חיי החפ הזהיר  זהוכבר על  יתמרמר מאד ומה

לומר , בנפשו  יתפתה  ואל ,הדיני אלו מכל  להסתלק  יכול היה קלה , תוכחה שבדבר
 אד כשנתחייב  תדע , זה לעומת כי בעירו. יחיד אינו כי לבד, עליו  הדי יהיה לא שבודאי
,אנשי וכמה כמה עוד אתו נתערבו אפילו , דינרי  אלפי עשרות לכמה  גדולה בערבות 
 שכהיו הוא הערבות, מ חלק  רק  עליו  יגיע  א אפילו ,התשלומי לזמ כשמגיע מיהו 
איסור , של  כזיתי לאלפי יגיע  ,לחשבו תבוא וכאשר ,איסורי אכילת  עני מאוד נתרבה 

אחד ובמקו אחד בשבוע   וכו'.הנאכלי לזרזוכו' ביד יש אשר  האנשי אלו שכ וכל
 מאיסורי ישראל  נפשות ולמנוע המאכלות, קדושת של זו במצוה להחזיק   עיר אנשי את

,עליה תהיה האשמה עיקר  בודאי  שסיפק והתרשלו , מי כל אליהו, דבי בתנא וכדאיתא
על אלא אינו הנשפכי הדמי כל מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר מיחה ולא למחות  בידו

.ש עיי וכו', ידו

במאכלות ונתפטמו שאכלו  בגלל המתי בתחיית  כפרו איש  אל שבעי
 כול את  והרג   מל עליה ובא  מהדת  שיצאו עד אסורות 

"אפרי מחנה בדגל מובא  זצ"ל)וכ  " מהרמב מכתב  עקב  כפרוש(פרשת  איש  אל  שבעי
 עליה ובא מהדת שיצאו  עד אסורות  במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל  המתי בתחיית

 כול את והרג רק מל ויחיד, יחיד כל לפתות שלא "מ " הסמ שמערמת וידוע  רח"ל.
ברשתו. הכל זה ידי ועל דיליה  מסיטרא מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד

במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל : ט' תמ (זכרי ' איהו ענ "י החמור", על ורוחב "עני
דרכיב  עד מל  תמ איתקרי ולא בכלל מתניתי ושאר י'במות, נ 'דה ע'ירובי  בסימ

ישראל. כנסת דיליה תצא)בסוסיא כי  פרשת ריש מהימנא .(רעיא





ומגוג22 גוג מלחמת הנזהרסוד  של מעלה | יב פרק 

יב פרק
אסורות ממאכלות  הנזהר  של המעלה גדולה כמה  ולהפ

אור  .הצדיקי בסעודת לשבת יזכה הקודש: לרוח וזוכה  איבריו  מקדש
שומרו . הקב "ה . אלוקי צל עליו שורה בראשו. עטרה – הקב "ה 
הנפש מסירות מלמעלה. הרבה אותו  מקדשי עוונות. הרבה  לו מתכפרי

למעשה . הלכה – מסירות .ומעול מאז  –

הקודש לרוח וזוכה איבריו  מקדש
 לתק עוונותיו על שלמה בתשובה וישוב  יתבר בעבודתו יחזיק א המר, בגלות ג"
מעיו לתו להכניס ולא ,כשרי במאכלי אות ולטהר לקדש וגידיו, איבריו כל  את 
הקודש ", רוח  לידי בגלות  עתה ג יזכה ,אופני בכל איבריו ויקדש  ,אסורי מאכלי

ויגש]. פרשת סו ,אלימל נוע]

 הצדיקי בסעודת  לשבת  יזכה
אכל שלא מי וכל לבוא, לעתיד הצדיקי לעבדיו גדולה  סעודה לעשות הקב"ה "עתיד

יג]. פר ' ויקרא רבה [מדרש הבא" בעול לראותו זוכה  הזה בעול נבלות

בראשו עטרה  הקב"ה אור 
מחמת יצרו את  וכובש לו, ומתאווה ורעב האיסור  שרואה בעת יצרו על התגברותו "עבור
את הכובש גיבור? איזהו באבות: דאיתא כמו 'גיבור', נקרא  שמו יתבר הבורא רצו
ומתגבר לזה,  הזוכי חמישה חישבו וחז"ל בראשו, עטרה הקב"ה אור להיות  ועתיד יצרו.
צדיק  כל בראש עטרה  להיות  הקב"ה עתיד  חז"ל: שאמרו כמו , מה אחד הוא יצרו על
 ומגדפי  מחרפי וה זה, באיסור שמורגלי רעי חברי בי  יזדמ א אפילו וצדיק.
שסבל עבור כי  וידע  לזה, לבו  ישי אל פרישותו, עבור ופתי לשוטה אותו ומחזיקי אותו
 להחפ ישראל [נדחי הגמול". בעול יותר שכרו יגדל הקב"ה של מצוותיו בשביל ביזיונות

ז צ"ל].חיי

 אלוקי צל עליו שורה
מיני' ודחלי ,האד ודיוק  אלוקי צל עליו שורה  אסורי ממאכלי נזהר  אד א"
אשתני' ולא ,[השמי ועו] דשמיא ועופא הבריאה] [חיות  ברא חיות כל ממנו] ופוחדי]
פ"א ,אסורי ממאכלי פרישות  הטהור,  שולח] [לעול דיוקונו משתנה [לא  לעלמי זיוי'

הזוהר]. ספר  בש



23 ומגוג גוג מלחמת סוד  יג  פרק 

יג פרק
לשונו: וזה בעתו" "דבר בספרו זצ"ל  חיי החפ הזהיר  זהוכבר על  יתמרמר מאד ומה

לומר , בנפשו  יתפתה  ואל ,הדיני אלו מכל  להסתלק  יכול היה קלה , תוכחה שבדבר
 אד כשנתחייב  תדע , זה לעומת כי בעירו. יחיד אינו כי לבד, עליו  הדי יהיה לא שבודאי
,אנשי וכמה כמה עוד אתו נתערבו אפילו , דינרי  אלפי עשרות לכמה  גדולה בערבות 
 שכהיו הוא הערבות, מ חלק  רק  עליו  יגיע  א אפילו ,התשלומי לזמ כשמגיע מיהו 
איסור , של  כזיתי לאלפי יגיע  ,לחשבו תבוא וכאשר ,איסורי אכילת  עני מאוד נתרבה 

אחד ובמקו אחד בשבוע   וכו'.הנאכלי לזרזוכו' ביד יש אשר  האנשי אלו שכ וכל
 מאיסורי ישראל  נפשות ולמנוע המאכלות, קדושת של זו במצוה להחזיק   עיר אנשי את

,עליה תהיה האשמה עיקר  בודאי  שסיפק והתרשלו , מי כל אליהו, דבי בתנא וכדאיתא
על אלא אינו הנשפכי הדמי כל מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר מיחה ולא למחות  בידו

.ש עיי וכו', ידו

במאכלות ונתפטמו שאכלו  בגלל המתי בתחיית  כפרו איש  אל שבעי
 כול את  והרג   מל עליה ובא  מהדת  שיצאו עד אסורות 

"אפרי מחנה בדגל מובא  זצ"ל)וכ  " מהרמב מכתב  עקב  כפרוש(פרשת  איש  אל  שבעי
 עליה ובא מהדת שיצאו  עד אסורות  במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל  המתי בתחיית

 כול את והרג רק מל ויחיד, יחיד כל לפתות שלא "מ " הסמ שמערמת וידוע  רח"ל.
ברשתו. הכל זה ידי ועל דיליה  מסיטרא מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד

במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל : ט' תמ (זכרי ' איהו ענ "י החמור", על ורוחב "עני
דרכיב  עד מל  תמ איתקרי ולא בכלל מתניתי ושאר י'במות, נ 'דה ע'ירובי  בסימ

ישראל. כנסת דיליה תצא)בסוסיא כי  פרשת ריש מהימנא .(רעיא



ומגוג22 גוג מלחמת הנזהרסוד  של מעלה | יב פרק 

יב פרק
אסורות ממאכלות  הנזהר  של המעלה גדולה כמה  ולהפ

אור  .הצדיקי בסעודת לשבת יזכה הקודש: לרוח וזוכה  איבריו  מקדש
שומרו . הקב "ה . אלוקי צל עליו שורה בראשו. עטרה – הקב "ה 
הנפש מסירות מלמעלה. הרבה אותו  מקדשי עוונות. הרבה  לו מתכפרי

למעשה . הלכה – מסירות .ומעול מאז  –

הקודש לרוח וזוכה איבריו  מקדש
 לתק עוונותיו על שלמה בתשובה וישוב  יתבר בעבודתו יחזיק א המר, בגלות ג"
מעיו לתו להכניס ולא ,כשרי במאכלי אות ולטהר לקדש וגידיו, איבריו כל  את 
הקודש ", רוח  לידי בגלות  עתה ג יזכה ,אופני בכל איבריו ויקדש  ,אסורי מאכלי

ויגש]. פרשת סו ,אלימל נוע]

 הצדיקי בסעודת  לשבת  יזכה
אכל שלא מי וכל לבוא, לעתיד הצדיקי לעבדיו גדולה  סעודה לעשות הקב"ה "עתיד

יג]. פר ' ויקרא רבה [מדרש הבא" בעול לראותו זוכה  הזה בעול נבלות

בראשו עטרה  הקב"ה אור 
מחמת יצרו את  וכובש לו, ומתאווה ורעב האיסור  שרואה בעת יצרו על התגברותו "עבור
את הכובש גיבור? איזהו באבות: דאיתא כמו 'גיבור', נקרא  שמו יתבר הבורא רצו
ומתגבר לזה,  הזוכי חמישה חישבו וחז"ל בראשו, עטרה הקב"ה אור להיות  ועתיד יצרו.
צדיק  כל בראש עטרה  להיות  הקב"ה עתיד  חז"ל: שאמרו כמו , מה אחד הוא יצרו על
 ומגדפי  מחרפי וה זה, באיסור שמורגלי רעי חברי בי  יזדמ א אפילו וצדיק.
שסבל עבור כי  וידע  לזה, לבו  ישי אל פרישותו, עבור ופתי לשוטה אותו ומחזיקי אותו
 להחפ ישראל [נדחי הגמול". בעול יותר שכרו יגדל הקב"ה של מצוותיו בשביל ביזיונות

ז צ"ל].חיי

 אלוקי צל עליו שורה
מיני' ודחלי ,האד ודיוק  אלוקי צל עליו שורה  אסורי ממאכלי נזהר  אד א"
אשתני' ולא ,[השמי ועו] דשמיא ועופא הבריאה] [חיות  ברא חיות כל ממנו] ופוחדי]
פ"א ,אסורי ממאכלי פרישות  הטהור,  שולח] [לעול דיוקונו משתנה [לא  לעלמי זיוי'

הזוהר]. ספר  בש



23 ומגוג גוג מלחמת סוד  יג  פרק 

יג פרק
לשונו: וזה בעתו" "דבר בספרו זצ"ל  חיי החפ הזהיר  זהוכבר על  יתמרמר מאד ומה
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במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל : ט' תמ (זכרי ' איהו ענ "י החמור", על ורוחב "עני
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ומגוג24 גוג מלחמת המןסוד  ארור | יד פרק

יד פרק 

את האכיל הוא כי  לאבדי בקש  אשר  המן  ארור  אומרים 
את לו  היה  כך ידי  על אסורות , במאכלות  ישראל בני

קשות גזירות היהודים  על  לגזור הכח
י"ב )במסכת איתא אומרי(מגילה בנילכ את האכיל הוא כי לאבדי בקש אשר  המ ארור

קשות  גזירות היהודי על לגזור הכח  את לו  היה  כ ידי על אסורות, במאכלות .ישראל 
בב "ח תר "ע )וכתב  סי' ע"כוזל"ק,(או"ח מסעודתו, שנהנו  לפי הגזירה עיקר  היתה  בפורי

של ומשתה  ושמחה איסור  של  ושתי' מאכילה  שנהנו הגופי את ולאבד להרוג  עליה נגזר
"איסור אסתר שאמרה כמו נפשות עינוי תשובה וכשעשו ואל,  היהודי כל  את כנוס ל

 ימי שלשת תשתו  ואל הנס.תאכלו  עיקר את לזכור טוב ויו למשתה קבעו לפיכ "
אומרי נזהרולכ הוא ,המ של מגזירתו  ניצלו היהודי בזכותו כי היהודי מרדכי ברו

לא שאסתר לשמור   המל בשער  ישב הוא ולכ אסורות, במאכלות יכשלו לא שיהודי
כשר שאינו  אוכל .תאכל 

,פגו סכי ע אז  שחטו  השוחטי שרוב  השחיטות ,  לתק לעול בא טוב  ש הבעל רבינו
נגדו גדולה מלחמה והיה , חדשי סכיני  והתקי עשה טוב ש יו"ד.ג והבעל הרב  שו"ע   עיי)

בזה ) שכתב  מה  י "ח  סימ.

הפסוק  ישראל ובכל  בנו  שיתקיי ד)ונזכה בירושלי (ישעיה  והנותר  בציו הנשאר  "והיה
האמת. עיר  "בירושלי  לחיי הכתוב כל לו, יאמר קדוש 



לנו ג. שאין משתכחין, "ולא" דאבדין על חבל
שיבדוק  בדורינו הקדוש טוב שם  הבעל

שלנו. עלהסכינים סובב "ולא " זה, על  ביאור  פעם (שמעתי

(כלום) לא בבחינת  שהם משתכחין ).אלו הם

 בס"ד
"מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

קונטרס

הודאת בעל דין
בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא 
שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין 
חתיכות  לפעמים  נכנס  ושבאמת  כראוי,  מנוקר  היה  ושלא  מן המהדרין", 

גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר.

והתועלת שיצא מקריאת הקונטרס הזה הוא: שכל איש אשר עמדו רגליו 
יפריש את  יראת שמים,  ניצוץ של  על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין 
עצמו ואת בני ביתו מאכילת "בשר בהמה" כזה אשר כל כשרותו אינו אלא 
סילוף וזיוף, וסמיית עיניים ואשר "בעלי המכשירים בעצמם מודים על אי 

כשרותה"

23

הו"ל בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים
שלום יודא גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו
שנת תשמ"ז ברוקלין נוא יארק

ועתה יוצא לאור מחדש חודש אלול תשע"ה
ע"י מפעל הזוהר העולמי
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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

 דין בעל א|הודאת

הקדמה 

או  יודעי לא  אשר  מאנשי באזנינו , צללו לקול בטנינו, ותרגז שמענו שמועה
כאלו ויש , והד החלב בעני המתרחש המר, המציאות את לידע רוצי לא 
בית  מחלוקת וכעי כיתות, שתי בי מחלוקת  כעי רק הוא הפרשה  שכל ,שטועני
הפשוטי לאנשי  שאי מלא , בפה  שאומרי כאלו   וישנ הלל, ובית שמאי
עליו אי , מכשירי והללו אוסרי שהללו  כ היה ומעול , הרבני  בי להתערב 
,"מכשירי הבעלי כמו  טובי  בני לו שיהיו והלואי ,הפוסקי כל "חומרות" לקבל

(! ירח הש דשופרי , משופרי שומעי כ הרבי בעונותינו רק ליצנות, זה  אי).

וכלל, כלל  לשמאל  ימינ  בי יודעי  שאינ לאלו רק   ה הללו הטענות  ואמנ
" מ  " הסמ של  שוא  פיתויי אחר  עיני בסמיית הולכי ורק לברר  רוצי ואינ

וטהורות. נקיות לנפשות האורב דיליה, וכת

הוא: הברור האמת כי

:ה אחת בדעה   וכול כלל, שיטות ב '  כא שאי

.1:ומודי  יודעי ההוא.כול הבשר על כשרות חזקת   שו שאי

.2:ומודי  יודעי  מנוקר,כול שאינו בשר הכשרות, החניות מתו יצא שאכ
כשר . בתורת ונמכר 

.3:ומודי  יודעי כלל.כול השגחה  שו לה שאי חניות שהרבה

.4:ומודי  יודעי ניקור .כול הלכות  יודעי  הקצבי שאי

.5:ומודי  יודעי  כולהיודעי  שני רק בנמצא  היה שלא גדול זמ שהיה 
ניקור . הלכות

.6:ומודי  יודעי כול.פני בתור  ונמכר ,אחוריי נשאר  שלפעמי

.7:ומודי  יודעי הבשר .כול על דאורייתא  חלב  שנשאר

.8:ומודי  יודעי דאורייתא.כול חלב עליו שנשאר  בשר לפניה שהביאו

.9:ומודי  יודעי  כול.ומנקרי רבני לעשרות החלב ע הבשר את שהראו

.10:ומודי  יודעי  כולע הבשר את שהביא  האיש את להכניס  הניחו שלא
החלב. על שדנו  בשעה  החלב 

.11: ומודי  יודעי  ולאכול  המכשירי הרבני את ולעורר לדבר שבאו
לשמוע. רצו
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הקדמה 

או  יודעי לא  אשר  מאנשי באזנינו , צללו לקול בטנינו, ותרגז שמענו שמועה
כאלו ויש , והד החלב בעני המתרחש המר, המציאות את לידע רוצי לא 
בית  מחלוקת וכעי כיתות, שתי בי מחלוקת  כעי רק הוא הפרשה  שכל ,שטועני
הפשוטי לאנשי  שאי מלא , בפה  שאומרי כאלו   וישנ הלל, ובית שמאי
עליו אי , מכשירי והללו אוסרי שהללו  כ היה ומעול , הרבני  בי להתערב 
,"מכשירי הבעלי כמו  טובי  בני לו שיהיו והלואי ,הפוסקי כל "חומרות" לקבל

(! ירח הש דשופרי , משופרי שומעי כ הרבי בעונותינו רק ליצנות, זה  אי).

וכלל, כלל  לשמאל  ימינ  בי יודעי  שאינ לאלו רק   ה הללו הטענות  ואמנ
" מ  " הסמ של  שוא  פיתויי אחר  עיני בסמיית הולכי ורק לברר  רוצי ואינ

וטהורות. נקיות לנפשות האורב דיליה, וכת

הוא: הברור האמת כי

:ה אחת בדעה   וכול כלל, שיטות ב '  כא שאי

.1:ומודי  יודעי ההוא.כול הבשר על כשרות חזקת   שו שאי

.2:ומודי  יודעי  מנוקר,כול שאינו בשר הכשרות, החניות מתו יצא שאכ
כשר . בתורת ונמכר 

.3:ומודי  יודעי כלל.כול השגחה  שו לה שאי חניות שהרבה

.4:ומודי  יודעי ניקור .כול הלכות  יודעי  הקצבי שאי

.5:ומודי  יודעי  כולהיודעי  שני רק בנמצא  היה שלא גדול זמ שהיה 
ניקור . הלכות

.6:ומודי  יודעי כול.פני בתור  ונמכר ,אחוריי נשאר  שלפעמי
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 דין בעל הודאת |ב

.12: ומודי  יודעי  רצוכול לא שהמעוררי ברחוב  שנשמע התירו שכל
יסודה. בשקר הבשר , להראות

.13:ומודי  יודעי  כול תיקו יעשה  פני כל שעל הקצבי אצל שהתחננו
שבועות. ששה על

.14:ומודי  יודעי  את כול  שמרמי המכשיר, בעל  מ בפירוש ששמעו
"גלאט ". בתורת סירכות,  ע בשר  לה ונותני  העול

.15:ומודי  יודעי אחדכול א מניח שלא שני, מכשיר בעל  מ ששמעו
השחיטה. את לראות ליכנס 

.16:ומודי  יודעי  שהיהכול מכפי שונה  באמעריקא החיתו  שאופ
באירופה.

.17:ומודי  יודעי כול.במנהגי התלוי  עניני על המדובר היה  שלא 

.18: ומודי  יודעי  וטריפות.כול נבילות חשש על  ג כראוי השגחה  שאי

.19:ומודי  יודעי  כולשישנ מהמכשירי כרוז יצא  תשמ"ב  בקי שעוד
הבשר . על גודלות חששות

.20:ומודי  יודעי בראשית כול פרשת ג '  ביו הגדולה  האסיפה  שהחלטת
ישנ הרבי שבעונותינו היה  ממהתשמ"ג .  היפ הבשר , על גדולות חששות  

איד". בה"דער שפירסמו

.21:ומודי  יודעי  הבשר כול על  שהמעוררי ברורה  היתה שההחלטה 
בעוה"ר .  צודקי

:יודעי  כול נעריולא כמה  שהחליטו , להשלח מתחת שהתרחש מה 
כאילו  ולפרס המוחות לטשטש אחרת, והחליטו ,להרבני לציית שלא ,מנוערי

להערעור . יסוד שו אי

.23:יודעי  כול הרבניולא אז  שהחליטו מה  כלו תקנו לא  שלמעשה
.כלו נעשה  לא ולמעשה  , לתק פני כל  על  ולנסות להשתדל

יודע:24. לא  אחד   ואכ כל לטשטש דבר, בעל מעשה   כ כל הצליח זה   אי
של  קולות את החזק, הטעראר ידי על ואדיר , גדול בכח ולהשתיק המוחות, את

המר . האמת את  שיודעי  הרבני

.25:ומודי  יודעי ואז וכול משיח, של  שופרו לקול נזכה  ממש שבקרוב
של  ה "כשרות של הפרשה  בכל המר, המציאות ואת האמת את הכל לעיני יתגלה 

באמעריקא. בהמה " בשר 

הכל:26. לעיני  לאכול ויתגלה  השיטות ולכל הדיעות לכל  בהחלט  היה שאסור
הזה. בשר

 דין בעל ג|הודאת

הכל:27. לעיני  אכלו.ויתגלה שלא  לאלו בהמה בשר שאכלו אלו בי החילוק 
ונתחזקה !!! חזקו ה '  ע כ ג אז ועד אחד  ושמו אחד ה' יהיה ההוא  ביו והיה

לו?? תאמר וצא   ביתכ  לתו בהמה בשר  שו תכניסו ואל תגעו, ואל

העתקה רק  הוא אשר ,דלהל בקונטרס  הקורא לעיני יתברר יותר, ועוד זה  וכל
תשמ"ג, שנת הרבני התאחדות של הגדולה  האסיפה  של  הטיע"פ  מתו פשוטה
הזה בקונטרס  הקריאה  ידי ועל אותו, שמכחיש מי ואי הכל, לעיני בפומבי שהיה 

א שהרבה  מה  חביב , קורא  ל שאתהיתברר הרבני אלו  שג לידע  רוצי  ינ
 יבי והמבי הבשר! את  אוסרי ה ג . עליה סומ

.אל ע' כמספר  זו שאלה  על וחתמו יתרו: פ' פענח בצפנת

וכתבי  מאמרי קבוצת והוא  עמדי יעקב  לר ' הקנאות תורת מספר  העתקה
מחדש  נדפס  תקי"ב   אמשטרד ,הראשו הדפוס  צילו  סודו ומתי צבי  שבתי  נגד

תשל"א. , ירושלי מקור, הוצאות ע"י 

דתו שהמיר  קוד צבי ששבתי  האי : שבירושלי הגדול  מבי"ד עדות גביית
עדות  קבלת וז"ל : 45 בד הנ"ל בספר  מישראל לעשרה  כליות חלב  האכיל

תוב "ב : בירושלי

משה מוהר "ר  הכולל החכ לקדמנא  ואתא הוינא , כחדא  דינא  בי תלתא במותב 
הדבר   שמפורס מעיד אני בלה"ק: עדות...וז "ל בתורת והעיד ספרדי איש חביב
שהמיר  קוד ונשמתו ] רוחו [תפח תר"ו  צבי ששבתי , וחברו בירושלי ת"ח  בי
בחו"ל  פסח להקריב  לה צוה ג מישראל , לעשרה כליות חלב  האכיל דתו ,
בא"ה הנוסחא : בזו  חלב  אכילת על ברכה  עשה  ג פסח. אכילת כסדר  והאכיל

.אסורי המתיר  ה '] אתה ברו]

ואחר  זה  דבר כ  ג שעשה גדול תורה  בעל אחד  מאד זה  דבר  שמעתי וג
ור "מ  אב"ד יצחקי  אברה הרב הכולל  מהחכ שמעתי  עוד תשובה ... עשה כ
משה מוהר"ר הכולל החכ הגדול  מרבו ששמע תוב"ב,  ירושלי בעה"ק  דספרדי
שמו [ימח ימש"ו צבי] [לשבתי  לש"צ  מבזה  הייתי לא  מתחילה  אומר: גלאנטי 
צבי  שבתי  של יד כתב שראיתי אחר  רק בו  מאמי הייתי שלא פי על א וזכרו],

בו, מאמי שהיה  לאחד  לכא שכתב  אלקיכימש"ו הויה  אני  עצמו את  וחת
בכל אותו מחרי אני  זה  אחר ככתיבתו . הקדוש ש שכתב דהיינו צבי , שבתי 

ויו  על יו  איכה רבה המדרש  דברי  נוראי ומה באריכות. עוד ועיי "ש עכ "ל, .
ציו,הכתוב  מבת קדשו:ויצא  לשו עבירהוזה דבר  רואי ישראל גדולי  היו 

לכ עושה ואני  שעה  תבא הוא ברו הקדוש   לה אמר ממנו,  פניה  והופכי
,עכ"ל.כ
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לו?? תאמר וצא   ביתכ  לתו בהמה בשר  שו תכניסו ואל תגעו, ואל

העתקה רק  הוא אשר ,דלהל בקונטרס  הקורא לעיני יתברר יותר, ועוד זה  וכל
תשמ"ג, שנת הרבני התאחדות של הגדולה  האסיפה  של  הטיע"פ  מתו פשוטה
הזה בקונטרס  הקריאה  ידי ועל אותו, שמכחיש מי ואי הכל, לעיני בפומבי שהיה 

א שהרבה  מה  חביב , קורא  ל שאתהיתברר הרבני אלו  שג לידע  רוצי  ינ
 יבי והמבי הבשר! את  אוסרי ה ג . עליה סומ

.אל ע' כמספר  זו שאלה  על וחתמו יתרו: פ' פענח בצפנת

וכתבי  מאמרי קבוצת והוא  עמדי יעקב  לר ' הקנאות תורת מספר  העתקה
מחדש  נדפס  תקי"ב   אמשטרד ,הראשו הדפוס  צילו  סודו ומתי צבי  שבתי  נגד

תשל"א. , ירושלי מקור, הוצאות ע"י 

דתו שהמיר  קוד צבי ששבתי  האי : שבירושלי הגדול  מבי"ד עדות גביית
עדות  קבלת וז"ל : 45 בד הנ"ל בספר  מישראל לעשרה  כליות חלב  האכיל

תוב "ב : בירושלי

משה מוהר "ר  הכולל החכ לקדמנא  ואתא הוינא , כחדא  דינא  בי תלתא במותב 
הדבר   שמפורס מעיד אני בלה"ק: עדות...וז "ל בתורת והעיד ספרדי איש חביב
שהמיר  קוד ונשמתו ] רוחו [תפח תר"ו  צבי ששבתי , וחברו בירושלי ת"ח  בי
בחו"ל  פסח להקריב  לה צוה ג מישראל , לעשרה כליות חלב  האכיל דתו ,
בא"ה הנוסחא : בזו  חלב  אכילת על ברכה  עשה  ג פסח. אכילת כסדר  והאכיל

.אסורי המתיר  ה '] אתה ברו]

ואחר  זה  דבר כ  ג שעשה גדול תורה  בעל אחד  מאד זה  דבר  שמעתי וג
ור "מ  אב"ד יצחקי  אברה הרב הכולל  מהחכ שמעתי  עוד תשובה ... עשה כ
משה מוהר"ר הכולל החכ הגדול  מרבו ששמע תוב"ב,  ירושלי בעה"ק  דספרדי
שמו [ימח ימש"ו צבי] [לשבתי  לש"צ  מבזה  הייתי לא  מתחילה  אומר: גלאנטי 
צבי  שבתי  של יד כתב שראיתי אחר  רק בו  מאמי הייתי שלא פי על א וזכרו],

בו, מאמי שהיה  לאחד  לכא שכתב  אלקיכימש"ו הויה  אני  עצמו את  וחת
בכל אותו מחרי אני  זה  אחר ככתיבתו . הקדוש ש שכתב דהיינו צבי , שבתי 

ויו  על יו  איכה רבה המדרש  דברי  נוראי ומה באריכות. עוד ועיי "ש עכ "ל, .
ציו,הכתוב  מבת קדשו:ויצא  לשו עבירהוזה דבר  רואי ישראל גדולי  היו 

לכ עושה ואני  שעה  תבא הוא ברו הקדוש   לה אמר ממנו,  פניה  והופכי
,עכ"ל.כ



 דין בעל הודאת |ב

.12: ומודי  יודעי  רצוכול לא שהמעוררי ברחוב  שנשמע התירו שכל
יסודה. בשקר הבשר , להראות

.13:ומודי  יודעי  כול תיקו יעשה  פני כל שעל הקצבי אצל שהתחננו
שבועות. ששה על

.14:ומודי  יודעי  את כול  שמרמי המכשיר, בעל  מ בפירוש ששמעו
"גלאט ". בתורת סירכות,  ע בשר  לה ונותני  העול

.15:ומודי  יודעי אחדכול א מניח שלא שני, מכשיר בעל  מ ששמעו
השחיטה. את לראות ליכנס 

.16:ומודי  יודעי  שהיהכול מכפי שונה  באמעריקא החיתו  שאופ
באירופה.

.17:ומודי  יודעי כול.במנהגי התלוי  עניני על המדובר היה  שלא 

.18: ומודי  יודעי  וטריפות.כול נבילות חשש על  ג כראוי השגחה  שאי

.19:ומודי  יודעי  כולשישנ מהמכשירי כרוז יצא  תשמ"ב  בקי שעוד
הבשר . על גודלות חששות

.20:ומודי  יודעי בראשית כול פרשת ג '  ביו הגדולה  האסיפה  שהחלטת
ישנ הרבי שבעונותינו היה  ממהתשמ"ג .  היפ הבשר , על גדולות חששות  

איד". בה"דער שפירסמו

.21:ומודי  יודעי  הבשר כול על  שהמעוררי ברורה  היתה שההחלטה 
בעוה"ר .  צודקי

:יודעי  כול נעריולא כמה  שהחליטו , להשלח מתחת שהתרחש מה 
כאילו  ולפרס המוחות לטשטש אחרת, והחליטו ,להרבני לציית שלא ,מנוערי

להערעור . יסוד שו אי

.23:יודעי  כול הרבניולא אז  שהחליטו מה  כלו תקנו לא  שלמעשה
.כלו נעשה  לא ולמעשה  , לתק פני כל  על  ולנסות להשתדל

יודע:24. לא  אחד   ואכ כל לטשטש דבר, בעל מעשה   כ כל הצליח זה   אי
של  קולות את החזק, הטעראר ידי על ואדיר , גדול בכח ולהשתיק המוחות, את

המר . האמת את  שיודעי  הרבני

.25:ומודי  יודעי ואז וכול משיח, של  שופרו לקול נזכה  ממש שבקרוב
של  ה "כשרות של הפרשה  בכל המר, המציאות ואת האמת את הכל לעיני יתגלה 

באמעריקא. בהמה " בשר 

הכל:26. לעיני  לאכול ויתגלה  השיטות ולכל הדיעות לכל  בהחלט  היה שאסור
הזה. בשר

 דין בעל ג|הודאת

הכל:27. לעיני  אכלו.ויתגלה שלא  לאלו בהמה בשר שאכלו אלו בי החילוק 
ונתחזקה !!! חזקו ה '  ע כ ג אז ועד אחד  ושמו אחד ה' יהיה ההוא  ביו והיה

לו?? תאמר וצא   ביתכ  לתו בהמה בשר  שו תכניסו ואל תגעו, ואל

העתקה רק  הוא אשר ,דלהל בקונטרס  הקורא לעיני יתברר יותר, ועוד זה  וכל
תשמ"ג, שנת הרבני התאחדות של הגדולה  האסיפה  של  הטיע"פ  מתו פשוטה
הזה בקונטרס  הקריאה  ידי ועל אותו, שמכחיש מי ואי הכל, לעיני בפומבי שהיה 

א שהרבה  מה  חביב , קורא  ל שאתהיתברר הרבני אלו  שג לידע  רוצי  ינ
 יבי והמבי הבשר! את  אוסרי ה ג . עליה סומ

.אל ע' כמספר  זו שאלה  על וחתמו יתרו: פ' פענח בצפנת

וכתבי  מאמרי קבוצת והוא  עמדי יעקב  לר ' הקנאות תורת מספר  העתקה
מחדש  נדפס  תקי"ב   אמשטרד ,הראשו הדפוס  צילו  סודו ומתי צבי  שבתי  נגד

תשל"א. , ירושלי מקור, הוצאות ע"י 

דתו שהמיר  קוד צבי ששבתי  האי : שבירושלי הגדול  מבי"ד עדות גביית
עדות  קבלת וז"ל : 45 בד הנ"ל בספר  מישראל לעשרה  כליות חלב  האכיל

תוב "ב : בירושלי

משה מוהר "ר  הכולל החכ לקדמנא  ואתא הוינא , כחדא  דינא  בי תלתא במותב 
הדבר   שמפורס מעיד אני בלה"ק: עדות...וז "ל בתורת והעיד ספרדי איש חביב
שהמיר  קוד ונשמתו ] רוחו [תפח תר"ו  צבי ששבתי , וחברו בירושלי ת"ח  בי
בחו"ל  פסח להקריב  לה צוה ג מישראל , לעשרה כליות חלב  האכיל דתו ,
בא"ה הנוסחא : בזו  חלב  אכילת על ברכה  עשה  ג פסח. אכילת כסדר  והאכיל

.אסורי המתיר  ה '] אתה ברו]

ואחר  זה  דבר כ  ג שעשה גדול תורה  בעל אחד  מאד זה  דבר  שמעתי וג
ור "מ  אב"ד יצחקי  אברה הרב הכולל  מהחכ שמעתי  עוד תשובה ... עשה כ
משה מוהר"ר הכולל החכ הגדול  מרבו ששמע תוב"ב,  ירושלי בעה"ק  דספרדי
שמו [ימח ימש"ו צבי] [לשבתי  לש"צ  מבזה  הייתי לא  מתחילה  אומר: גלאנטי 
צבי  שבתי  של יד כתב שראיתי אחר  רק בו  מאמי הייתי שלא פי על א וזכרו],

בו, מאמי שהיה  לאחד  לכא שכתב  אלקיכימש"ו הויה  אני  עצמו את  וחת
בכל אותו מחרי אני  זה  אחר ככתיבתו . הקדוש ש שכתב דהיינו צבי , שבתי 

ויו  על יו  איכה רבה המדרש  דברי  נוראי ומה באריכות. עוד ועיי "ש עכ "ל, .
ציו,הכתוב  מבת קדשו:ויצא  לשו עבירהוזה דבר  רואי ישראל גדולי  היו 

לכ עושה ואני  שעה  תבא הוא ברו הקדוש   לה אמר ממנו,  פניה  והופכי
,עכ"ל.כ
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בו, מאמי שהיה  לאחד  לכא שכתב  אלקיכימש"ו הויה  אני  עצמו את  וחת
בכל אותו מחרי אני  זה  אחר ככתיבתו . הקדוש ש שכתב דהיינו צבי , שבתי 

ויו  על יו  איכה רבה המדרש  דברי  נוראי ומה באריכות. עוד ועיי "ש עכ "ל, .
ציו,הכתוב  מבת קדשו:ויצא  לשו עבירהוזה דבר  רואי ישראל גדולי  היו 

לכ עושה ואני  שעה  תבא הוא ברו הקדוש   לה אמר ממנו,  פניה  והופכי
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נת דרבי  זמנוז"ל:(פכ "ט)ובאבות בלא  חכמי תלמידי   מתי מה מפני
ויראת תורה דברי  על כנחש   ונוטרי נוקמי שאינ  בעצמ בוזי  שה מפני 

עכ"ל.שמי ,

שכתוב מה  אעתיק :הדברי  הגדולולסיו  זצ"להלוח סופר  חיי מוהר"ר
חיי שערי הבהיר ע"ב)בספרו ו ,  וז "ל:(ד בבוא , התוכחה  מיו ואוי  הדי מיו אוי

שיחופש  אד פעולות ועל אנוש  מעשי על  ד' יפקוד וכי חי, לכל מועד עת
כתוב: וימצא

נבילה על עבר  זה  אלקי ירא נדה, על עבר זה חסיד שבת, חלל זה צדיק
ושעטנז , וטריפה

איש , אשת על עבר זה  קדוש

בסערה: ד' ויענהו פעלו ,  תמי הצור הלא וישאלו אמונה אנשי  כל וישתוממו 

רשע. אלמוני  פלוני באיש למחות בכח הי' הלא

אשמו  עליו פקדת ולא  אותו זכרת לא עכ"ל.מדוע וכו'
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תשמ"ג בראשית פרשת ג ' ביום  הרבנים  70 מאסיפת קטעים
ממש כלשונם  מטעיפ נעתק

א פרק
ההמשךא. שאר  את לידע והרוצה  דוגמאות כמה  רק כאן העתקנו
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הוויכוחים]. נפק''מ שאין בענינים עצמם דין בעל  הודאות  על הי '
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בעל  על תמיד  הכוונה ואין מכשיר, בעל בשם שמותם הזכרנו

אחד. מכשיר

וישה . וחניות  אנשים שמות רק השמטנו לא ענין באמצע
תיבה איזה כשיש נקודות  יש לפעמים וגם להיכר, נקודות שם

מובנת. בלתי

מראיו. הם שמלמטה  הערות שאינם  הספר שבאמצע המספרים
הסתירות את ומראים תורה של  כדת  הכשרות סוד מהספר מקומות 

המששתתפים. שבדברי 
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 דין בעל הודאת ב|ו פרק 

ב פרק
א.

1 דאקאמענט 

שום  בלי חניות שלומינו יש  אנשי בין השגחה

מבלי  לקצבים שהפכו שלי  בביהמ"ד אנשים מכיר שאני  לומר יכול אני וכאן 
לצאת חייבים לדעתי  ולכן לכאלה , להפוך  שיכולים להם אישר  שמישהו
השגחה. ללא כלשהו מאטליז בשר  לקנות  שאסור חריף קורא בקול  זו מאסיפה

ב.

א ' הודאה
להראות  שיכול מי מצא  לא אייר חודש עד 

וכפי  ניקור, זה מה כלל ידעתי לא אייר לחודש שעד בעצמי, מודה הנני 
לי  להראות  שיוכל מי  מצאתי לא  לדעת, חייבים מתוך . ללמוד שחייבים שכתוב

ב ' הודאה
יודעים  שלא קצבים ויש  מאחוריים אינצ'ים 2-3 נשאר  לפעמים

"פלעיט " שם  ולקחנו ,7 סקווער  של לאיטליז עמו לנתחאנסעתי קורים כך -
במה ידעתי לא עוד  עדיין ההם  בימים - יותר יודע הרי הציבור  היום הבשר ,
שלשה או שנים ש... לי  הראה והוא בצבור , יותר התבהרו הדברים ומאז מדובר,

וכלל . כלל מזה יודעים  אין והקצבים חתוכים, כשהם להגיע אפשר  אינצ'ים 

ג' הודאה
ידעו  שלא מנקרים מצאתי  ב ) עתה , עד מניקור  יודע לא מאתנו  א' כמעט א)

דברים  כמה

המנקרים עם האסיפה אצל  כאן  התברר  דבר הואבעוד  הענין סוף כל שסוף ,
הרי  שהסוף  חושב אני - האחרונות השנים בשלשים הוא הניקור שענין כך,

''פלעי''ט''.א. הנקרא  זה בחלק  משתמשים שלא  והכחישו שפירסמו ממה היפך
תשמ''ב.ב. בהעלותך א' ההתאחדות של באסיפה פי'
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אחד  אף כמעט במקצת, התעוררות שקמה כה  שעד - בזה להודות צריכים היה,
הרבנים יודע )מן שכן אחד של שמו כבודו לי  יגיד טעמעשוואר, של כלל (רבה בדרך אבל  ,

אצל  ללמוד הלכו לא פעם אף הרי  הללו המנקרים וכל הניקור, מענין ידעו לא
וממילא חבירו , מנקר אצל למד  אחד שמנקר ונהגו קבלה, לקבל  בכדי  הרבנים
מנקרים ומצאתי ראיתי  שאני כפי לי, שנראה וכפי שונות, בעיות להתעורר יכלו

תפס  לא כלל מסויימים ו.שדברים 

ד ' הודאה
תחת  היה  לא הלימוד  ב ) מזה , ידעו  שלא מנקרים מצאתי  בעצמי א)

רבנים  השגחת

אני  מנקרים, כמה בעצמי מצאתי  אני ראשית, דברים, שני  נראים העיקר 
קצת שמשאירים כראוי  הנושא את  תפסו שלא הקצבים מן אחדים שהם חושב
אותם לימדו זאת, תפסו לא כלל הם  כמה מצאתי  בעצמי  אני הטבור, אחרי
וכפי  18 זאת . תפסו לא כלל  הם הפנים, חלק  מגיע כאן ושעד לנקר  צריך  ששם
ולא רבנים של  הראויה ההשגחה את עבר לא והענין מאחר  זאת, אומר שאני

מספיק. לימוד היה

ה' הודאה
ידעו  שלא כאלו דאורייתא]היו חלב ניקור מן [המדובר

על  תתפלפלו שאתם טוב אחוז, מאה נכנס . בודאי וויינׁש טאק  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵאצל 
עובדה זו דרובא(מדברים )המציאות, רובא בודאי  שאתם, אומר  אני הרי  טוב

הרב  ממשיך יודע, שאינו  מי אצל לקרות יכול  שזה להגיד רוצה רק אני  לא,
יודעים שכולם להתפלפל זה על רוצה באב"ד מווינא  אז ?)(יו"ר טוב, ממשיך , ְ◌ִ◌ָ◌

ידעו. שלא כאלו היו

ו' הודאה
טענדער מהדיקע דאורייתא החלב לנקר  ידעו שלא שלנו ממנקרים היו

ומהכבד ליין

לזאת, מכנים איך יודע איני - קודם  שדיברו זה  את באמת מעניין הוא והעיקר
את באמת - כן מדובר  - שמן טענדערלין לזה קורים - בדיוק עדיין יודע  אינני 
חלב  כן באמת זה שם חלב, קצת נסחב  לפעמים בסוף ושם קודם שהזכירו זה
אינני  מוזכר , לא הדבר פנחס" "גבעת שבספר ופלא הדעות, לכל  דאורייתא
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שלשה או שנים ש... לי  הראה והוא בצבור , יותר התבהרו הדברים ומאז מדובר,

וכלל . כלל מזה יודעים  אין והקצבים חתוכים, כשהם להגיע אפשר  אינצ'ים 

ג' הודאה
ידעו  שלא מנקרים מצאתי  ב ) עתה , עד מניקור  יודע לא מאתנו  א' כמעט א)

דברים  כמה

המנקרים עם האסיפה אצל  כאן  התברר  דבר הואבעוד  הענין סוף כל שסוף ,
הרי  שהסוף  חושב אני - האחרונות השנים בשלשים הוא הניקור שענין כך,

''פלעי''ט''.א. הנקרא  זה בחלק  משתמשים שלא  והכחישו שפירסמו ממה היפך
תשמ''ב.ב. בהעלותך א' ההתאחדות של באסיפה פי'

 דין בעל בהודאת ז|פרק 

אחד  אף כמעט במקצת, התעוררות שקמה כה  שעד - בזה להודות צריכים היה,
הרבנים יודע )מן שכן אחד של שמו כבודו לי  יגיד טעמעשוואר, של כלל (רבה בדרך אבל  ,

אצל  ללמוד הלכו לא פעם אף הרי  הללו המנקרים וכל הניקור, מענין ידעו לא
וממילא חבירו , מנקר אצל למד  אחד שמנקר ונהגו קבלה, לקבל  בכדי  הרבנים
מנקרים ומצאתי ראיתי  שאני כפי לי, שנראה וכפי שונות, בעיות להתעורר יכלו

תפס  לא כלל מסויימים ו.שדברים 

ד ' הודאה
תחת  היה  לא הלימוד  ב ) מזה , ידעו  שלא מנקרים מצאתי  בעצמי א)

רבנים  השגחת

אני  מנקרים, כמה בעצמי מצאתי  אני ראשית, דברים, שני  נראים העיקר 
קצת שמשאירים כראוי  הנושא את  תפסו שלא הקצבים מן אחדים שהם חושב
אותם לימדו זאת, תפסו לא כלל הם  כמה מצאתי  בעצמי  אני הטבור, אחרי
וכפי  18 זאת . תפסו לא כלל  הם הפנים, חלק  מגיע כאן ושעד לנקר  צריך  ששם
ולא רבנים של  הראויה ההשגחה את עבר לא והענין מאחר  זאת, אומר שאני

מספיק. לימוד היה

ה' הודאה
ידעו  שלא כאלו דאורייתא]היו חלב ניקור מן [המדובר

על  תתפלפלו שאתם טוב אחוז, מאה נכנס . בודאי וויינׁש טאק  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵאצל 
עובדה זו דרובא(מדברים )המציאות, רובא בודאי  שאתם, אומר  אני הרי  טוב

הרב  ממשיך יודע, שאינו  מי אצל לקרות יכול  שזה להגיד רוצה רק אני  לא,
יודעים שכולם להתפלפל זה על רוצה באב"ד מווינא  אז ?)(יו"ר טוב, ממשיך , ְ◌ִ◌ָ◌

ידעו. שלא כאלו היו

ו' הודאה
טענדער מהדיקע דאורייתא החלב לנקר  ידעו שלא שלנו ממנקרים היו

ומהכבד ליין

לזאת, מכנים איך יודע איני - קודם  שדיברו זה  את באמת מעניין הוא והעיקר
את באמת - כן מדובר  - שמן טענדערלין לזה קורים - בדיוק עדיין יודע  אינני 
חלב  כן באמת זה שם חלב, קצת נסחב  לפעמים בסוף ושם קודם שהזכירו זה
אינני  מוזכר , לא הדבר פנחס" "גבעת שבספר ופלא הדעות, לכל  דאורייתא



 דין בעל הודאת ב|ו פרק 

ב פרק
א.

1 דאקאמענט 

שום  בלי חניות שלומינו יש  אנשי בין השגחה

מבלי  לקצבים שהפכו שלי  בביהמ"ד אנשים מכיר שאני  לומר יכול אני וכאן 
לצאת חייבים לדעתי  ולכן לכאלה , להפוך  שיכולים להם אישר  שמישהו
השגחה. ללא כלשהו מאטליז בשר  לקנות  שאסור חריף קורא בקול  זו מאסיפה

ב.

א ' הודאה
להראות  שיכול מי מצא  לא אייר חודש עד 

וכפי  ניקור, זה מה כלל ידעתי לא אייר לחודש שעד בעצמי, מודה הנני 
לי  להראות  שיוכל מי  מצאתי לא  לדעת, חייבים מתוך . ללמוד שחייבים שכתוב

ב ' הודאה
יודעים  שלא קצבים ויש  מאחוריים אינצ'ים 2-3 נשאר  לפעמים

"פלעיט " שם  ולקחנו ,7 סקווער  של לאיטליז עמו לנתחאנסעתי קורים כך -
במה ידעתי לא עוד  עדיין ההם  בימים - יותר יודע הרי הציבור  היום הבשר ,
שלשה או שנים ש... לי  הראה והוא בצבור , יותר התבהרו הדברים ומאז מדובר,

וכלל . כלל מזה יודעים  אין והקצבים חתוכים, כשהם להגיע אפשר  אינצ'ים 

ג' הודאה
ידעו  שלא מנקרים מצאתי  ב ) עתה , עד מניקור  יודע לא מאתנו  א' כמעט א)

דברים  כמה

המנקרים עם האסיפה אצל  כאן  התברר  דבר הואבעוד  הענין סוף כל שסוף ,
הרי  שהסוף  חושב אני - האחרונות השנים בשלשים הוא הניקור שענין כך,

''פלעי''ט''.א. הנקרא  זה בחלק  משתמשים שלא  והכחישו שפירסמו ממה היפך
תשמ''ב.ב. בהעלותך א' ההתאחדות של באסיפה פי'

 דין בעל בהודאת ז|פרק 

אחד  אף כמעט במקצת, התעוררות שקמה כה  שעד - בזה להודות צריכים היה,
הרבנים יודע )מן שכן אחד של שמו כבודו לי  יגיד טעמעשוואר, של כלל (רבה בדרך אבל  ,

אצל  ללמוד הלכו לא פעם אף הרי  הללו המנקרים וכל הניקור, מענין ידעו לא
וממילא חבירו , מנקר אצל למד  אחד שמנקר ונהגו קבלה, לקבל  בכדי  הרבנים
מנקרים ומצאתי ראיתי  שאני כפי לי, שנראה וכפי שונות, בעיות להתעורר יכלו

תפס  לא כלל מסויימים ו.שדברים 

ד ' הודאה
תחת  היה  לא הלימוד  ב ) מזה , ידעו  שלא מנקרים מצאתי  בעצמי א)

רבנים  השגחת

אני  מנקרים, כמה בעצמי מצאתי  אני ראשית, דברים, שני  נראים העיקר 
קצת שמשאירים כראוי  הנושא את  תפסו שלא הקצבים מן אחדים שהם חושב
אותם לימדו זאת, תפסו לא כלל הם  כמה מצאתי  בעצמי  אני הטבור, אחרי
וכפי  18 זאת . תפסו לא כלל  הם הפנים, חלק  מגיע כאן ושעד לנקר  צריך  ששם
ולא רבנים של  הראויה ההשגחה את עבר לא והענין מאחר  זאת, אומר שאני

מספיק. לימוד היה

ה' הודאה
ידעו  שלא כאלו דאורייתא]היו חלב ניקור מן [המדובר

על  תתפלפלו שאתם טוב אחוז, מאה נכנס . בודאי וויינׁש טאק  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵאצל 
עובדה זו דרובא(מדברים )המציאות, רובא בודאי  שאתם, אומר  אני הרי  טוב

הרב  ממשיך יודע, שאינו  מי אצל לקרות יכול  שזה להגיד רוצה רק אני  לא,
יודעים שכולם להתפלפל זה על רוצה באב"ד מווינא  אז ?)(יו"ר טוב, ממשיך , ְ◌ִ◌ָ◌

ידעו. שלא כאלו היו

ו' הודאה
טענדער מהדיקע דאורייתא החלב לנקר  ידעו שלא שלנו ממנקרים היו

ומהכבד ליין

לזאת, מכנים איך יודע איני - קודם  שדיברו זה  את באמת מעניין הוא והעיקר
את באמת - כן מדובר  - שמן טענדערלין לזה קורים - בדיוק עדיין יודע  אינני 
חלב  כן באמת זה שם חלב, קצת נסחב  לפעמים בסוף ושם קודם שהזכירו זה
אינני  מוזכר , לא הדבר פנחס" "גבעת שבספר ופלא הדעות, לכל  דאורייתא

 דין בעל הודאת ב|ו פרק 

ב פרק
א.

1 דאקאמענט 

שום  בלי חניות שלומינו יש  אנשי בין השגחה

מבלי  לקצבים שהפכו שלי  בביהמ"ד אנשים מכיר שאני  לומר יכול אני וכאן 
לצאת חייבים לדעתי  ולכן לכאלה , להפוך  שיכולים להם אישר  שמישהו
השגחה. ללא כלשהו מאטליז בשר  לקנות  שאסור חריף קורא בקול  זו מאסיפה

ב.

א ' הודאה
להראות  שיכול מי מצא  לא אייר חודש עד 

וכפי  ניקור, זה מה כלל ידעתי לא אייר לחודש שעד בעצמי, מודה הנני 
לי  להראות  שיוכל מי  מצאתי לא  לדעת, חייבים מתוך . ללמוד שחייבים שכתוב

ב ' הודאה
יודעים  שלא קצבים ויש  מאחוריים אינצ'ים 2-3 נשאר  לפעמים

"פלעיט " שם  ולקחנו ,7 סקווער  של לאיטליז עמו לנתחאנסעתי קורים כך -
במה ידעתי לא עוד  עדיין ההם  בימים - יותר יודע הרי הציבור  היום הבשר ,
שלשה או שנים ש... לי  הראה והוא בצבור , יותר התבהרו הדברים ומאז מדובר,

וכלל . כלל מזה יודעים  אין והקצבים חתוכים, כשהם להגיע אפשר  אינצ'ים 

ג' הודאה
ידעו  שלא מנקרים מצאתי  ב ) עתה , עד מניקור  יודע לא מאתנו  א' כמעט א)

דברים  כמה

המנקרים עם האסיפה אצל  כאן  התברר  דבר הואבעוד  הענין סוף כל שסוף ,
הרי  שהסוף  חושב אני - האחרונות השנים בשלשים הוא הניקור שענין כך,

''פלעי''ט''.א. הנקרא  זה בחלק  משתמשים שלא  והכחישו שפירסמו ממה היפך
תשמ''ב.ב. בהעלותך א' ההתאחדות של באסיפה פי'

 דין בעל בהודאת ז|פרק 

אחד  אף כמעט במקצת, התעוררות שקמה כה  שעד - בזה להודות צריכים היה,
הרבנים יודע )מן שכן אחד של שמו כבודו לי  יגיד טעמעשוואר, של כלל (רבה בדרך אבל  ,

אצל  ללמוד הלכו לא פעם אף הרי  הללו המנקרים וכל הניקור, מענין ידעו לא
וממילא חבירו , מנקר אצל למד  אחד שמנקר ונהגו קבלה, לקבל  בכדי  הרבנים
מנקרים ומצאתי ראיתי  שאני כפי לי, שנראה וכפי שונות, בעיות להתעורר יכלו

תפס  לא כלל מסויימים ו.שדברים 

ד ' הודאה
תחת  היה  לא הלימוד  ב ) מזה , ידעו  שלא מנקרים מצאתי  בעצמי א)

רבנים  השגחת

אני  מנקרים, כמה בעצמי מצאתי  אני ראשית, דברים, שני  נראים העיקר 
קצת שמשאירים כראוי  הנושא את  תפסו שלא הקצבים מן אחדים שהם חושב
אותם לימדו זאת, תפסו לא כלל הם  כמה מצאתי  בעצמי  אני הטבור, אחרי
וכפי  18 זאת . תפסו לא כלל  הם הפנים, חלק  מגיע כאן ושעד לנקר  צריך  ששם
ולא רבנים של  הראויה ההשגחה את עבר לא והענין מאחר  זאת, אומר שאני

מספיק. לימוד היה

ה' הודאה
ידעו  שלא כאלו דאורייתא]היו חלב ניקור מן [המדובר

על  תתפלפלו שאתם טוב אחוז, מאה נכנס . בודאי וויינׁש טאק  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵאצל 
עובדה זו דרובא(מדברים )המציאות, רובא בודאי  שאתם, אומר  אני הרי  טוב

הרב  ממשיך יודע, שאינו  מי אצל לקרות יכול  שזה להגיד רוצה רק אני  לא,
יודעים שכולם להתפלפל זה על רוצה באב"ד מווינא  אז ?)(יו"ר טוב, ממשיך , ְ◌ִ◌ָ◌

ידעו. שלא כאלו היו

ו' הודאה
טענדער מהדיקע דאורייתא החלב לנקר  ידעו שלא שלנו ממנקרים היו

ומהכבד ליין

לזאת, מכנים איך יודע איני - קודם  שדיברו זה  את באמת מעניין הוא והעיקר
את באמת - כן מדובר  - שמן טענדערלין לזה קורים - בדיוק עדיין יודע  אינני 
חלב  כן באמת זה שם חלב, קצת נסחב  לפעמים בסוף ושם קודם שהזכירו זה
אינני  מוזכר , לא הדבר פנחס" "גבעת שבספר ופלא הדעות, לכל  דאורייתא
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למעשה בשר, חתיכת באותה השתמשו שלא היה הסדר בהונגריה אם יודע 
קרה, שבאמת הסיבה זו  באמת שאולי  סבור אני  זאת, הזכיר לא  פנחס" ה"גבעת 

זאת תולה אני מכך, יודעים אינם כלל שהם המנקריםכאלה  כלל בדרך כי בהם,
כלל  הוא מותר , זה שאת אומר לא  שהוא חושב אני ספר, באותו למדו שלנו

.24 אחד דבר  זה  חלק, מאותו מדבר אינו

ב "גבעת הסיפור , אותו גם כאלה , דברים מצאו גם הכבד, אצל מכן, ולאחר
שכלל  כאלו נמצאו  גם ולכן החלב, את להוריד יש שבכבד מוזכר לא  פנחס"

זאת. תפסו לא

ח.

שגיאה  על  אחריות  מקבלים אנו  והתרשלות]אין הזנחה [פי'

שזועקים זאת שאת ברור , לי היה העניינים. בכל הייתי  לכאורה אני 
איזו  תופס  שמנקר זה את  - זאת אומר אני - הניקור " "סדר שם בירושלים,
כלל  בדרך אבל אחריות , לקחת יכול אינו אחד  אף כן לפני שני, דבר זה שגיאה,

מקור. לכך שאין סבור הייתי לכן טוב, אינו היום הסדר

ז' הודאה 

ט'.

אין  המנקרים דברים כמה יודעים שלא מנקרים שיש  מזה בקיץ ידעו
קבלה  להם

מנקרים שישנם  יתכן למנקרים , קבלה שאין שמטעם ראו , כן גם זאם ואת
ללכת ומיד תיכף שצריכים ענין לא גם זה אז יודעים, אינם  מסוימים שדברים
הנשיא עם דיברו תכנית, לנו היה מתון, מתון .30 העולם סוף שזהו ולצעוק

בעניין. וידונו יישבו החג לאחר שתיכף וסוכם פעמים כמה

י.

ניקור יודעים שלא ההתעוררות נגד  הצועקים  הרבנים בשם אומרים

מלאכת את יודעים שאינם אמרו שהם התאחדותנו, של המכתב נולד  מזה
שטראסבורג של רבה הניקור , על דעתם  את אומרים  אינם הם  הניקור,
שלאחר בבשר השתמשו לא בגרויסווארדיין שלדעתו יכניסו  שכן התעקש

 דין בעל בהודאת ט|פרק 

מותר הרי נו, י "ב, הצלע לאחר  ישר לחתוך כן שיש סבור  הוא י"ב. הצלע
את להביע דעתו.לו

ח' הודאה

יא.
בפנים  להביאו  לא  אותו יעצו ב ) דאורייתא. חלב  עם בשר לרבנים הראו  א)

ד ) השגחה לו ואין  שלומינו אנשי בין מפורסם חנות ג) הרבנים. כל מצאו אל 
מקומות. בעוד חלב

אחד יהודי כאן היה מקודם האמת, למען לציין מההריםעלי  מכירו שאני
יהודי (קאנטרי ) נכון. לא  שזה אומר לא אני נכון, שזה להיות יכול ליטאי , יהודי  ,

- טענדערליין של גדולה חתיכה פארק בבארא מאטליז לי הביא הוא תורה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶבן
להיות חייב  לא זהזה אמת , זה  הכליות, מחלב חלק  היה בסוף שם כן - ... ?

.39 נכון לא שזה אגיד  לא להיות, יכול

לפרסם שצריך דבר  לא שזה חושב אני יותר , מעניין דבר לכם אספר  רבותי,
וביקרתי  שונים למקומות  נסעתי כאן, אצלנו לא הערים, באחד הייתי אותו,
שנה, עשרה חמשה במשך  במלאכה שבקי  מנקר שם ראיתי  הרבה, במקומות
זה שרציתי מה אותי, עניין  לא זה כי לבדוק הלכתי  לא לתומי, שם עברתי  אני
לי  תראה לו: אמרתי שם. עושים ומה בנושא, אומרים  מה לשמוע רק
טען  הוא הגוף . ליד שם חלב, יש ששם ידע גם הוא  אז שמן. טענעדרליין
גם. שעורות שתי שם  היו כשעורה, השאיר הוא למעשה אך זאת, שמורידים
זה נו, זאת, הוריד הוא אז כזאת, עושה הנך מדוע  ידידי , אהובי  לו , אמרתי אז
מלאכתו  את שעושה מלאכה בעל  התחממו, גם הרבנים שם פשוט, חשבון הרי 
יכול  הדבר ודם, בשר של  מורא עליו לו  שאין כך, אחד ויום  כך  אחד  יום

.40 לקרות

העיר לאותו הלכתי לא אני למעשה לקרות, יכול לא שזה טוען לא אני 
מעשה, היה וכך  כך  רבותי, העיר, לרבני שם הודעתי  רק  אני מודעות, להדביק

בסביבותיכם. שקורה מה על  טוב יותר  ותסתכלו ותמחלו 

בשר, חתיכת לי  והראה יהודי כאן היה מקודם ממש  עכשיו אומר, הרי אני 
לא שזה לו השבתי לרבנים, זאת יכניס שהוא כדאי  לדעתי אם  אותי ושאל
לא הרי  אני  - להיות יכול - בנושא כעת לעסוק ממילא והולכים מאחר  מעניין,
ואינני  קצבים, הרבה יש פארק  בבארא - כך על אחריות עצמי על לקחת יכול 
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למעשה בשר, חתיכת באותה השתמשו שלא היה הסדר בהונגריה אם יודע 
קרה, שבאמת הסיבה זו  באמת שאולי  סבור אני  זאת, הזכיר לא  פנחס" ה"גבעת 

זאת תולה אני מכך, יודעים אינם כלל שהם המנקריםכאלה  כלל בדרך כי בהם,
כלל  הוא מותר , זה שאת אומר לא  שהוא חושב אני ספר, באותו למדו שלנו

.24 אחד דבר  זה  חלק, מאותו מדבר אינו

ב "גבעת הסיפור , אותו גם כאלה , דברים מצאו גם הכבד, אצל מכן, ולאחר
שכלל  כאלו נמצאו  גם ולכן החלב, את להוריד יש שבכבד מוזכר לא  פנחס"

זאת. תפסו לא

ח.

שגיאה  על  אחריות  מקבלים אנו  והתרשלות]אין הזנחה [פי'

שזועקים זאת שאת ברור , לי היה העניינים. בכל הייתי  לכאורה אני 
איזו  תופס  שמנקר זה את  - זאת אומר אני - הניקור " "סדר שם בירושלים,
כלל  בדרך אבל אחריות , לקחת יכול אינו אחד  אף כן לפני שני, דבר זה שגיאה,

מקור. לכך שאין סבור הייתי לכן טוב, אינו היום הסדר

ז' הודאה 

ט'.

אין  המנקרים דברים כמה יודעים שלא מנקרים שיש  מזה בקיץ ידעו
קבלה  להם

מנקרים שישנם  יתכן למנקרים , קבלה שאין שמטעם ראו , כן גם זאם ואת
ללכת ומיד תיכף שצריכים ענין לא גם זה אז יודעים, אינם  מסוימים שדברים
הנשיא עם דיברו תכנית, לנו היה מתון, מתון .30 העולם סוף שזהו ולצעוק

בעניין. וידונו יישבו החג לאחר שתיכף וסוכם פעמים כמה

י.

ניקור יודעים שלא ההתעוררות נגד  הצועקים  הרבנים בשם אומרים

מלאכת את יודעים שאינם אמרו שהם התאחדותנו, של המכתב נולד  מזה
שטראסבורג של רבה הניקור , על דעתם  את אומרים  אינם הם  הניקור,
שלאחר בבשר השתמשו לא בגרויסווארדיין שלדעתו יכניסו  שכן התעקש
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מותר הרי נו, י "ב, הצלע לאחר  ישר לחתוך כן שיש סבור  הוא י"ב. הצלע
את להביע דעתו.לו

ח' הודאה

יא.
בפנים  להביאו  לא  אותו יעצו ב ) דאורייתא. חלב  עם בשר לרבנים הראו  א)

ד ) השגחה לו ואין  שלומינו אנשי בין מפורסם חנות ג) הרבנים. כל מצאו אל 
מקומות. בעוד חלב

אחד יהודי כאן היה מקודם האמת, למען לציין מההריםעלי  מכירו שאני
יהודי (קאנטרי ) נכון. לא  שזה אומר לא אני נכון, שזה להיות יכול ליטאי , יהודי  ,

- טענדערליין של גדולה חתיכה פארק בבארא מאטליז לי הביא הוא תורה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶבן
להיות חייב  לא זהזה אמת , זה  הכליות, מחלב חלק  היה בסוף שם כן - ... ?

.39 נכון לא שזה אגיד  לא להיות, יכול

לפרסם שצריך דבר  לא שזה חושב אני יותר , מעניין דבר לכם אספר  רבותי,
וביקרתי  שונים למקומות  נסעתי כאן, אצלנו לא הערים, באחד הייתי אותו,
שנה, עשרה חמשה במשך  במלאכה שבקי  מנקר שם ראיתי  הרבה, במקומות
זה שרציתי מה אותי, עניין  לא זה כי לבדוק הלכתי  לא לתומי, שם עברתי  אני
לי  תראה לו: אמרתי שם. עושים ומה בנושא, אומרים  מה לשמוע רק
טען  הוא הגוף . ליד שם חלב, יש ששם ידע גם הוא  אז שמן. טענעדרליין
גם. שעורות שתי שם  היו כשעורה, השאיר הוא למעשה אך זאת, שמורידים
זה נו, זאת, הוריד הוא אז כזאת, עושה הנך מדוע  ידידי , אהובי  לו , אמרתי אז
מלאכתו  את שעושה מלאכה בעל  התחממו, גם הרבנים שם פשוט, חשבון הרי 
יכול  הדבר ודם, בשר של  מורא עליו לו  שאין כך, אחד ויום  כך  אחד  יום

.40 לקרות

העיר לאותו הלכתי לא אני למעשה לקרות, יכול לא שזה טוען לא אני 
מעשה, היה וכך  כך  רבותי, העיר, לרבני שם הודעתי  רק  אני מודעות, להדביק

בסביבותיכם. שקורה מה על  טוב יותר  ותסתכלו ותמחלו 

בשר, חתיכת לי  והראה יהודי כאן היה מקודם ממש  עכשיו אומר, הרי אני 
לא שזה לו השבתי לרבנים, זאת יכניס שהוא כדאי  לדעתי אם  אותי ושאל
לא הרי  אני  - להיות יכול - בנושא כעת לעסוק ממילא והולכים מאחר  מעניין,
ואינני  קצבים, הרבה יש פארק  בבארא - כך על אחריות עצמי על לקחת יכול 
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למעשה בשר, חתיכת באותה השתמשו שלא היה הסדר בהונגריה אם יודע 
קרה, שבאמת הסיבה זו  באמת שאולי  סבור אני  זאת, הזכיר לא  פנחס" ה"גבעת 

זאת תולה אני מכך, יודעים אינם כלל שהם המנקריםכאלה  כלל בדרך כי בהם,
כלל  הוא מותר , זה שאת אומר לא  שהוא חושב אני ספר, באותו למדו שלנו

.24 אחד דבר  זה  חלק, מאותו מדבר אינו

ב "גבעת הסיפור , אותו גם כאלה , דברים מצאו גם הכבד, אצל מכן, ולאחר
שכלל  כאלו נמצאו  גם ולכן החלב, את להוריד יש שבכבד מוזכר לא  פנחס"

זאת. תפסו לא

ח.

שגיאה  על  אחריות  מקבלים אנו  והתרשלות]אין הזנחה [פי'

שזועקים זאת שאת ברור , לי היה העניינים. בכל הייתי  לכאורה אני 
איזו  תופס  שמנקר זה את  - זאת אומר אני - הניקור " "סדר שם בירושלים,
כלל  בדרך אבל אחריות , לקחת יכול אינו אחד  אף כן לפני שני, דבר זה שגיאה,

מקור. לכך שאין סבור הייתי לכן טוב, אינו היום הסדר

ז' הודאה 

ט'.

אין  המנקרים דברים כמה יודעים שלא מנקרים שיש  מזה בקיץ ידעו
קבלה  להם

מנקרים שישנם  יתכן למנקרים , קבלה שאין שמטעם ראו , כן גם זאם ואת
ללכת ומיד תיכף שצריכים ענין לא גם זה אז יודעים, אינם  מסוימים שדברים
הנשיא עם דיברו תכנית, לנו היה מתון, מתון .30 העולם סוף שזהו ולצעוק

בעניין. וידונו יישבו החג לאחר שתיכף וסוכם פעמים כמה

י.

ניקור יודעים שלא ההתעוררות נגד  הצועקים  הרבנים בשם אומרים

מלאכת את יודעים שאינם אמרו שהם התאחדותנו, של המכתב נולד  מזה
שטראסבורג של רבה הניקור , על דעתם  את אומרים  אינם הם  הניקור,
שלאחר בבשר השתמשו לא בגרויסווארדיין שלדעתו יכניסו  שכן התעקש
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מותר הרי נו, י "ב, הצלע לאחר  ישר לחתוך כן שיש סבור  הוא י"ב. הצלע
את להביע דעתו.לו

ח' הודאה

יא.
בפנים  להביאו  לא  אותו יעצו ב ) דאורייתא. חלב  עם בשר לרבנים הראו  א)

ד ) השגחה לו ואין  שלומינו אנשי בין מפורסם חנות ג) הרבנים. כל מצאו אל 
מקומות. בעוד חלב

אחד יהודי כאן היה מקודם האמת, למען לציין מההריםעלי  מכירו שאני
יהודי (קאנטרי ) נכון. לא  שזה אומר לא אני נכון, שזה להיות יכול ליטאי , יהודי  ,

- טענדערליין של גדולה חתיכה פארק בבארא מאטליז לי הביא הוא תורה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶבן
להיות חייב  לא זהזה אמת , זה  הכליות, מחלב חלק  היה בסוף שם כן - ... ?

.39 נכון לא שזה אגיד  לא להיות, יכול

לפרסם שצריך דבר  לא שזה חושב אני יותר , מעניין דבר לכם אספר  רבותי,
וביקרתי  שונים למקומות  נסעתי כאן, אצלנו לא הערים, באחד הייתי אותו,
שנה, עשרה חמשה במשך  במלאכה שבקי  מנקר שם ראיתי  הרבה, במקומות
זה שרציתי מה אותי, עניין  לא זה כי לבדוק הלכתי  לא לתומי, שם עברתי  אני
לי  תראה לו: אמרתי שם. עושים ומה בנושא, אומרים  מה לשמוע רק
טען  הוא הגוף . ליד שם חלב, יש ששם ידע גם הוא  אז שמן. טענעדרליין
גם. שעורות שתי שם  היו כשעורה, השאיר הוא למעשה אך זאת, שמורידים
זה נו, זאת, הוריד הוא אז כזאת, עושה הנך מדוע  ידידי , אהובי  לו , אמרתי אז
מלאכתו  את שעושה מלאכה בעל  התחממו, גם הרבנים שם פשוט, חשבון הרי 
יכול  הדבר ודם, בשר של  מורא עליו לו  שאין כך, אחד ויום  כך  אחד  יום

.40 לקרות

העיר לאותו הלכתי לא אני למעשה לקרות, יכול לא שזה טוען לא אני 
מעשה, היה וכך  כך  רבותי, העיר, לרבני שם הודעתי  רק  אני מודעות, להדביק

בסביבותיכם. שקורה מה על  טוב יותר  ותסתכלו ותמחלו 

בשר, חתיכת לי  והראה יהודי כאן היה מקודם ממש  עכשיו אומר, הרי אני 
לא שזה לו השבתי לרבנים, זאת יכניס שהוא כדאי  לדעתי אם  אותי ושאל
לא הרי  אני  - להיות יכול - בנושא כעת לעסוק ממילא והולכים מאחר  מעניין,
ואינני  קצבים, הרבה יש פארק  בבארא - כך על אחריות עצמי על לקחת יכול 
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למעשה בשר, חתיכת באותה השתמשו שלא היה הסדר בהונגריה אם יודע 
קרה, שבאמת הסיבה זו  באמת שאולי  סבור אני  זאת, הזכיר לא  פנחס" ה"גבעת 

זאת תולה אני מכך, יודעים אינם כלל שהם המנקריםכאלה  כלל בדרך כי בהם,
כלל  הוא מותר , זה שאת אומר לא  שהוא חושב אני ספר, באותו למדו שלנו

.24 אחד דבר  זה  חלק, מאותו מדבר אינו

ב "גבעת הסיפור , אותו גם כאלה , דברים מצאו גם הכבד, אצל מכן, ולאחר
שכלל  כאלו נמצאו  גם ולכן החלב, את להוריד יש שבכבד מוזכר לא  פנחס"

זאת. תפסו לא

ח.

שגיאה  על  אחריות  מקבלים אנו  והתרשלות]אין הזנחה [פי'

שזועקים זאת שאת ברור , לי היה העניינים. בכל הייתי  לכאורה אני 
איזו  תופס  שמנקר זה את  - זאת אומר אני - הניקור " "סדר שם בירושלים,
כלל  בדרך אבל אחריות , לקחת יכול אינו אחד  אף כן לפני שני, דבר זה שגיאה,

מקור. לכך שאין סבור הייתי לכן טוב, אינו היום הסדר

ז' הודאה 

ט'.

אין  המנקרים דברים כמה יודעים שלא מנקרים שיש  מזה בקיץ ידעו
קבלה  להם

מנקרים שישנם  יתכן למנקרים , קבלה שאין שמטעם ראו , כן גם זאם ואת
ללכת ומיד תיכף שצריכים ענין לא גם זה אז יודעים, אינם  מסוימים שדברים
הנשיא עם דיברו תכנית, לנו היה מתון, מתון .30 העולם סוף שזהו ולצעוק

בעניין. וידונו יישבו החג לאחר שתיכף וסוכם פעמים כמה

י.

ניקור יודעים שלא ההתעוררות נגד  הצועקים  הרבנים בשם אומרים

מלאכת את יודעים שאינם אמרו שהם התאחדותנו, של המכתב נולד  מזה
שטראסבורג של רבה הניקור , על דעתם  את אומרים  אינם הם  הניקור,
שלאחר בבשר השתמשו לא בגרויסווארדיין שלדעתו יכניסו  שכן התעקש
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מותר הרי נו, י "ב, הצלע לאחר  ישר לחתוך כן שיש סבור  הוא י"ב. הצלע
את להביע דעתו.לו

ח' הודאה

יא.
בפנים  להביאו  לא  אותו יעצו ב ) דאורייתא. חלב  עם בשר לרבנים הראו  א)

ד ) השגחה לו ואין  שלומינו אנשי בין מפורסם חנות ג) הרבנים. כל מצאו אל 
מקומות. בעוד חלב

אחד יהודי כאן היה מקודם האמת, למען לציין מההריםעלי  מכירו שאני
יהודי (קאנטרי ) נכון. לא  שזה אומר לא אני נכון, שזה להיות יכול ליטאי , יהודי  ,

- טענדערליין של גדולה חתיכה פארק בבארא מאטליז לי הביא הוא תורה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶבן
להיות חייב  לא זהזה אמת , זה  הכליות, מחלב חלק  היה בסוף שם כן - ... ?

.39 נכון לא שזה אגיד  לא להיות, יכול

לפרסם שצריך דבר  לא שזה חושב אני יותר , מעניין דבר לכם אספר  רבותי,
וביקרתי  שונים למקומות  נסעתי כאן, אצלנו לא הערים, באחד הייתי אותו,
שנה, עשרה חמשה במשך  במלאכה שבקי  מנקר שם ראיתי  הרבה, במקומות
זה שרציתי מה אותי, עניין  לא זה כי לבדוק הלכתי  לא לתומי, שם עברתי  אני
לי  תראה לו: אמרתי שם. עושים ומה בנושא, אומרים  מה לשמוע רק
טען  הוא הגוף . ליד שם חלב, יש ששם ידע גם הוא  אז שמן. טענעדרליין
גם. שעורות שתי שם  היו כשעורה, השאיר הוא למעשה אך זאת, שמורידים
זה נו, זאת, הוריד הוא אז כזאת, עושה הנך מדוע  ידידי , אהובי  לו , אמרתי אז
מלאכתו  את שעושה מלאכה בעל  התחממו, גם הרבנים שם פשוט, חשבון הרי 
יכול  הדבר ודם, בשר של  מורא עליו לו  שאין כך, אחד ויום  כך  אחד  יום

.40 לקרות

העיר לאותו הלכתי לא אני למעשה לקרות, יכול לא שזה טוען לא אני 
מעשה, היה וכך  כך  רבותי, העיר, לרבני שם הודעתי  רק  אני מודעות, להדביק

בסביבותיכם. שקורה מה על  טוב יותר  ותסתכלו ותמחלו 

בשר, חתיכת לי  והראה יהודי כאן היה מקודם ממש  עכשיו אומר, הרי אני 
לא שזה לו השבתי לרבנים, זאת יכניס שהוא כדאי  לדעתי אם  אותי ושאל
לא הרי  אני  - להיות יכול - בנושא כעת לעסוק ממילא והולכים מאחר  מעניין,
ואינני  קצבים, הרבה יש פארק  בבארא - כך על אחריות עצמי על לקחת יכול 
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מה חלב. המשאירים  כאלו ביניהם שאין ולומר אחריות  עצמי  על  לקחת יכול 
אחד  שאותו לקרות, בהחלט  יכול  השגחה כך על שאין דבר כך, על לומר אוכל
יודע  והוא השגחה, שם ואין מאחר  יודע, כן  הוא אם  ואפילו דבר, יודע  אינו
ועל  יושבים  הרי  כך ועל נמי , הכי  אין להיות, יכול אחריו, בודק  אינו אחד שאף

.41 בקיצור  זהו רבותי, חושבים, כך 

יב.
שכבר מה שיעשו עצה מחפשים  ב) יודעים . שלא כאלו יש ספק  בלי א)

יודעים  כן
ישנם ספק כל  שללא אומר אני  בענין . עושים מה השאלה קיימת מכן ולאחר
אלא למנקרים כאן כוונתי אין הניקור, במלאכת העוסקים כאלו  העיר  במרחקי 
כך  על לכאורה - כאלו ישנם - מסוימים דברים יודעים אינם שהם  לקצבים
משגת שהיד כמה עד קבלה. להם ולתת מהם, אחד כל  את שיבחנו עצה קיימת 
חס  מכשולים יקרו לא שם שלפחות וברור שיודע שמה לשמור  ניתן בענין,

הבעיה. זו לדעתי וחלילה .

יג.
לשמוע  רצה ולא רב, עם לדבר  קלושים]באו [מטעמים 

כאן  לומר  רוצה אני  דהוא. מאן כל מחר כי הפשט, הוא כך כך , בשל לא
הוראה מורה גדול  חכם תלמיד  אצל קרה זה שרוצה. מי זאת שיאמר  כעת,
שרוצים לו ואמרו אליו נכנסו הדעת, מקלי  אנשים שלשה שם היו בישראל,
א א מהם, אחד ראה והוא עליהם, הביט ההוא הרב ניקור . בענייני  אתו לדבר

שלו,(בביטול)א מהניקור או מהשחיטה אוכלים הייתם לא שאתם מאליו מובן
אני  רוצה, שהוא יאמר שהוא ניקור, בהלכות עמו להתפלפל להתחיל רצה הוא
אותם לזרוק שנאלץ קרה דבר , של  קיצורו מה, הוא  מי מי , לומר יכול לא
הוא מהיכן יודע כלל אינני  כשהמנקר  במיוחד  רוצים, הם רוצים, הם מהבית.

קרה. זאת כל משרת, הוא והיכן בא

ט ' הודאה

יד.
הקצבים  ראש עם  תקנות השגחה בלי  חניות  יש 

לקבל  חייב יהיה שמנקר  אומר מאנטיוועדא של שרבה כפי  לתקן , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָרוצים
את רגלו, ואת ידו את איש ירים לא ברכה, עליו תבוא כן  על רבנים, של  סמיכה

 דין בעל בהודאת יא|פרק 

מי  כל לעמוד, חייבים כולנו זה ועל ועוז, תוקף בכל לעשות צריכים אנחנו זה
חוג ולאיזה האיטליז בעל  הוא מי בודקין אין מדובר  במי  חילוק אין  יהיה, שלא
שלו  והבשר וכל מכל אותו לפסול יש רב השגחת ללא איטליז שייך , הוא

למה או טריפה, כשעורה, ישאר שמא דמאנטיוועדא, הרב אמר שכבר  כפי ?ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
להגיד  מוכרחני  כיום. עשינו לטפל . איך יידע  לא וכלל בבשר  שיטפל מי  בגלל
ושלשה ששנים וויינׁש טאק לאהרן אמרתי תקנות, עשינו האמת, את כאן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלכם
אמר והוא  חלב, ידו מתחת  ייצא לא שחלילה בכדי כך, לנקר  חייב הוא דברים

החדשות. התקנות את עצמו על  מקבל שהוא

י' הודאה

טו.
על מודה היום של  במצב ב ) שבועות , ששה  על תיקון לעשות רוצים א)

הקצב אל מתחננים ג) חששות .

בעלי  את שישכנע לי  שהבטיח וויינׁש טאק, של בשמו להגיד אני  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵיכול
מנוקר לא  בשר שיגיע בכך  ולמנוע  החלב, את יורידו שם  שכבר  המשחטה,

.52 לאיטליזים

מווינה, הרב  עם  הייתי  הרי אני  לי. תסלח רגע, רק מפסיקו: מסיגעט הרב
הרבה כך כל עשינו ובינתיים - וויינׁש טאק אצל רבנים כמה עוד עם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵביחד
קריאת קורא וינה של  רבה - שבועות ארבע שתוך שהתחייב מה כגון תיקונים,
מווינא הרב נכון, זוכר, לא כבר אני שבועות, שש נכון, - שבועות שש ◌ָ◌ִ◌ְביניים:
אני  לי , תשמעו מענדל, ששמו ומנקר  מנהל יש שם אותם, לשכנע הצליח
אליו, ישירות מגיע הבשר שמהמשחטה שם, לפעול הרבה כך כל  הצלחתי
יכול  וממילא הבשר , את אצלו המזמינים האטליזים בעלי מגיעים ולשם

53.להיות

הוכשר לא שעדיין בשר ווינא: של ממשיך)?רבה מסיגעט כמו (הרב  בודאי  : ִ◌ָ◌
...54 שמא חשש יש ממילא אז  חתיכות, חתיכות אותם שמובילים

אהרן למה  את שאלתי אני שזה (וויינׁש טאק )? השיב  הוא  ואז כך , שיקרה יתכן , ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כפי - שהגוי  פעמים  הרבה  קורה וחותכים , חם כשהבשר  - להיות יכול בהחלט
מגיע  וממילא  מאוד , קשה זה ואז  י"ג, מהצלע חותך  - לעשות מצווה שהוא

שהנכרי הטבור, לפעמים  קורה פנימה, להיכנס  יכול אינו האחוריים חלק וכל
יש  שבמקום מאליו מובן אליו . מגיע וזה פנימה, חודר וזה טוב  חותך אינו
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מה חלב. המשאירים  כאלו ביניהם שאין ולומר אחריות  עצמי  על  לקחת יכול 
אחד  שאותו לקרות, בהחלט  יכול  השגחה כך על שאין דבר כך, על לומר אוכל
יודע  והוא השגחה, שם ואין מאחר  יודע, כן  הוא אם  ואפילו דבר, יודע  אינו
ועל  יושבים  הרי  כך ועל נמי , הכי  אין להיות, יכול אחריו, בודק  אינו אחד שאף

.41 בקיצור  זהו רבותי, חושבים, כך 

יב.
שכבר מה שיעשו עצה מחפשים  ב) יודעים . שלא כאלו יש ספק  בלי א)

יודעים  כן
ישנם ספק כל  שללא אומר אני  בענין . עושים מה השאלה קיימת מכן ולאחר
אלא למנקרים כאן כוונתי אין הניקור, במלאכת העוסקים כאלו  העיר  במרחקי 
כך  על לכאורה - כאלו ישנם - מסוימים דברים יודעים אינם שהם  לקצבים
משגת שהיד כמה עד קבלה. להם ולתת מהם, אחד כל  את שיבחנו עצה קיימת 
חס  מכשולים יקרו לא שם שלפחות וברור שיודע שמה לשמור  ניתן בענין,

הבעיה. זו לדעתי וחלילה .

יג.
לשמוע  רצה ולא רב, עם לדבר  קלושים]באו [מטעמים 

כאן  לומר  רוצה אני  דהוא. מאן כל מחר כי הפשט, הוא כך כך , בשל לא
הוראה מורה גדול  חכם תלמיד  אצל קרה זה שרוצה. מי זאת שיאמר  כעת,
שרוצים לו ואמרו אליו נכנסו הדעת, מקלי  אנשים שלשה שם היו בישראל,
א א מהם, אחד ראה והוא עליהם, הביט ההוא הרב ניקור . בענייני  אתו לדבר

שלו,(בביטול)א מהניקור או מהשחיטה אוכלים הייתם לא שאתם מאליו מובן
אני  רוצה, שהוא יאמר שהוא ניקור, בהלכות עמו להתפלפל להתחיל רצה הוא
אותם לזרוק שנאלץ קרה דבר , של  קיצורו מה, הוא  מי מי , לומר יכול לא
הוא מהיכן יודע כלל אינני  כשהמנקר  במיוחד  רוצים, הם רוצים, הם מהבית.

קרה. זאת כל משרת, הוא והיכן בא

ט ' הודאה

יד.
הקצבים  ראש עם  תקנות השגחה בלי  חניות  יש 

לקבל  חייב יהיה שמנקר  אומר מאנטיוועדא של שרבה כפי  לתקן , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָרוצים
את רגלו, ואת ידו את איש ירים לא ברכה, עליו תבוא כן  על רבנים, של  סמיכה
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מי  כל לעמוד, חייבים כולנו זה ועל ועוז, תוקף בכל לעשות צריכים אנחנו זה
חוג ולאיזה האיטליז בעל  הוא מי בודקין אין מדובר  במי  חילוק אין  יהיה, שלא
שלו  והבשר וכל מכל אותו לפסול יש רב השגחת ללא איטליז שייך , הוא

למה או טריפה, כשעורה, ישאר שמא דמאנטיוועדא, הרב אמר שכבר  כפי ?ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
להגיד  מוכרחני  כיום. עשינו לטפל . איך יידע  לא וכלל בבשר  שיטפל מי  בגלל
ושלשה ששנים וויינׁש טאק לאהרן אמרתי תקנות, עשינו האמת, את כאן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלכם
אמר והוא  חלב, ידו מתחת  ייצא לא שחלילה בכדי כך, לנקר  חייב הוא דברים

החדשות. התקנות את עצמו על  מקבל שהוא

י' הודאה

טו.
על מודה היום של  במצב ב ) שבועות , ששה  על תיקון לעשות רוצים א)

הקצב אל מתחננים ג) חששות .

בעלי  את שישכנע לי  שהבטיח וויינׁש טאק, של בשמו להגיד אני  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵיכול
מנוקר לא  בשר שיגיע בכך  ולמנוע  החלב, את יורידו שם  שכבר  המשחטה,

.52 לאיטליזים

מווינה, הרב  עם  הייתי  הרי אני  לי. תסלח רגע, רק מפסיקו: מסיגעט הרב
הרבה כך כל עשינו ובינתיים - וויינׁש טאק אצל רבנים כמה עוד עם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵביחד
קריאת קורא וינה של  רבה - שבועות ארבע שתוך שהתחייב מה כגון תיקונים,
מווינא הרב נכון, זוכר, לא כבר אני שבועות, שש נכון, - שבועות שש ◌ָ◌ִ◌ְביניים:
אני  לי , תשמעו מענדל, ששמו ומנקר  מנהל יש שם אותם, לשכנע הצליח
אליו, ישירות מגיע הבשר שמהמשחטה שם, לפעול הרבה כך כל  הצלחתי
יכול  וממילא הבשר , את אצלו המזמינים האטליזים בעלי מגיעים ולשם

53.להיות

הוכשר לא שעדיין בשר ווינא: של ממשיך)?רבה מסיגעט כמו (הרב  בודאי  : ִ◌ָ◌
...54 שמא חשש יש ממילא אז  חתיכות, חתיכות אותם שמובילים

אהרן למה  את שאלתי אני שזה (וויינׁש טאק )? השיב  הוא  ואז כך , שיקרה יתכן , ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כפי - שהגוי  פעמים  הרבה  קורה וחותכים , חם כשהבשר  - להיות יכול בהחלט
מגיע  וממילא  מאוד , קשה זה ואז  י"ג, מהצלע חותך  - לעשות מצווה שהוא

שהנכרי הטבור, לפעמים  קורה פנימה, להיכנס  יכול אינו האחוריים חלק וכל
יש  שבמקום מאליו מובן אליו . מגיע וזה פנימה, חודר וזה טוב  חותך אינו



 דין בעל הודאת ב|י  פרק 

מה חלב. המשאירים  כאלו ביניהם שאין ולומר אחריות  עצמי  על  לקחת יכול 
אחד  שאותו לקרות, בהחלט  יכול  השגחה כך על שאין דבר כך, על לומר אוכל
יודע  והוא השגחה, שם ואין מאחר  יודע, כן  הוא אם  ואפילו דבר, יודע  אינו
ועל  יושבים  הרי  כך ועל נמי , הכי  אין להיות, יכול אחריו, בודק  אינו אחד שאף

.41 בקיצור  זהו רבותי, חושבים, כך 

יב.
שכבר מה שיעשו עצה מחפשים  ב) יודעים . שלא כאלו יש ספק  בלי א)

יודעים  כן
ישנם ספק כל  שללא אומר אני  בענין . עושים מה השאלה קיימת מכן ולאחר
אלא למנקרים כאן כוונתי אין הניקור, במלאכת העוסקים כאלו  העיר  במרחקי 
כך  על לכאורה - כאלו ישנם - מסוימים דברים יודעים אינם שהם  לקצבים
משגת שהיד כמה עד קבלה. להם ולתת מהם, אחד כל  את שיבחנו עצה קיימת 
חס  מכשולים יקרו לא שם שלפחות וברור שיודע שמה לשמור  ניתן בענין,

הבעיה. זו לדעתי וחלילה .

יג.
לשמוע  רצה ולא רב, עם לדבר  קלושים]באו [מטעמים 

כאן  לומר  רוצה אני  דהוא. מאן כל מחר כי הפשט, הוא כך כך , בשל לא
הוראה מורה גדול  חכם תלמיד  אצל קרה זה שרוצה. מי זאת שיאמר  כעת,
שרוצים לו ואמרו אליו נכנסו הדעת, מקלי  אנשים שלשה שם היו בישראל,
א א מהם, אחד ראה והוא עליהם, הביט ההוא הרב ניקור . בענייני  אתו לדבר

שלו,(בביטול)א מהניקור או מהשחיטה אוכלים הייתם לא שאתם מאליו מובן
אני  רוצה, שהוא יאמר שהוא ניקור, בהלכות עמו להתפלפל להתחיל רצה הוא
אותם לזרוק שנאלץ קרה דבר , של  קיצורו מה, הוא  מי מי , לומר יכול לא
הוא מהיכן יודע כלל אינני  כשהמנקר  במיוחד  רוצים, הם רוצים, הם מהבית.

קרה. זאת כל משרת, הוא והיכן בא

ט ' הודאה

יד.
הקצבים  ראש עם  תקנות השגחה בלי  חניות  יש 

לקבל  חייב יהיה שמנקר  אומר מאנטיוועדא של שרבה כפי  לתקן , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָרוצים
את רגלו, ואת ידו את איש ירים לא ברכה, עליו תבוא כן  על רבנים, של  סמיכה

 דין בעל בהודאת יא|פרק 

מי  כל לעמוד, חייבים כולנו זה ועל ועוז, תוקף בכל לעשות צריכים אנחנו זה
חוג ולאיזה האיטליז בעל  הוא מי בודקין אין מדובר  במי  חילוק אין  יהיה, שלא
שלו  והבשר וכל מכל אותו לפסול יש רב השגחת ללא איטליז שייך , הוא

למה או טריפה, כשעורה, ישאר שמא דמאנטיוועדא, הרב אמר שכבר  כפי ?ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
להגיד  מוכרחני  כיום. עשינו לטפל . איך יידע  לא וכלל בבשר  שיטפל מי  בגלל
ושלשה ששנים וויינׁש טאק לאהרן אמרתי תקנות, עשינו האמת, את כאן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלכם
אמר והוא  חלב, ידו מתחת  ייצא לא שחלילה בכדי כך, לנקר  חייב הוא דברים

החדשות. התקנות את עצמו על  מקבל שהוא

י' הודאה

טו.
על מודה היום של  במצב ב ) שבועות , ששה  על תיקון לעשות רוצים א)

הקצב אל מתחננים ג) חששות .

בעלי  את שישכנע לי  שהבטיח וויינׁש טאק, של בשמו להגיד אני  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵיכול
מנוקר לא  בשר שיגיע בכך  ולמנוע  החלב, את יורידו שם  שכבר  המשחטה,

.52 לאיטליזים

מווינה, הרב  עם  הייתי  הרי אני  לי. תסלח רגע, רק מפסיקו: מסיגעט הרב
הרבה כך כל עשינו ובינתיים - וויינׁש טאק אצל רבנים כמה עוד עם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵביחד
קריאת קורא וינה של  רבה - שבועות ארבע שתוך שהתחייב מה כגון תיקונים,
מווינא הרב נכון, זוכר, לא כבר אני שבועות, שש נכון, - שבועות שש ◌ָ◌ִ◌ְביניים:
אני  לי , תשמעו מענדל, ששמו ומנקר  מנהל יש שם אותם, לשכנע הצליח
אליו, ישירות מגיע הבשר שמהמשחטה שם, לפעול הרבה כך כל  הצלחתי
יכול  וממילא הבשר , את אצלו המזמינים האטליזים בעלי מגיעים ולשם

53.להיות

הוכשר לא שעדיין בשר ווינא: של ממשיך)?רבה מסיגעט כמו (הרב  בודאי  : ִ◌ָ◌
...54 שמא חשש יש ממילא אז  חתיכות, חתיכות אותם שמובילים

אהרן למה  את שאלתי אני שזה (וויינׁש טאק )? השיב  הוא  ואז כך , שיקרה יתכן , ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כפי - שהגוי  פעמים  הרבה  קורה וחותכים , חם כשהבשר  - להיות יכול בהחלט
מגיע  וממילא  מאוד , קשה זה ואז  י"ג, מהצלע חותך  - לעשות מצווה שהוא

שהנכרי הטבור, לפעמים  קורה פנימה, להיכנס  יכול אינו האחוריים חלק וכל
יש  שבמקום מאליו מובן אליו . מגיע וזה פנימה, חודר וזה טוב  חותך אינו

 דין בעל הודאת ב|י  פרק 

מה חלב. המשאירים  כאלו ביניהם שאין ולומר אחריות  עצמי  על  לקחת יכול 
אחד  שאותו לקרות, בהחלט  יכול  השגחה כך על שאין דבר כך, על לומר אוכל
יודע  והוא השגחה, שם ואין מאחר  יודע, כן  הוא אם  ואפילו דבר, יודע  אינו
ועל  יושבים  הרי  כך ועל נמי , הכי  אין להיות, יכול אחריו, בודק  אינו אחד שאף

.41 בקיצור  זהו רבותי, חושבים, כך 

יב.
שכבר מה שיעשו עצה מחפשים  ב) יודעים . שלא כאלו יש ספק  בלי א)

יודעים  כן
ישנם ספק כל  שללא אומר אני  בענין . עושים מה השאלה קיימת מכן ולאחר
אלא למנקרים כאן כוונתי אין הניקור, במלאכת העוסקים כאלו  העיר  במרחקי 
כך  על לכאורה - כאלו ישנם - מסוימים דברים יודעים אינם שהם  לקצבים
משגת שהיד כמה עד קבלה. להם ולתת מהם, אחד כל  את שיבחנו עצה קיימת 
חס  מכשולים יקרו לא שם שלפחות וברור שיודע שמה לשמור  ניתן בענין,

הבעיה. זו לדעתי וחלילה .

יג.
לשמוע  רצה ולא רב, עם לדבר  קלושים]באו [מטעמים 

כאן  לומר  רוצה אני  דהוא. מאן כל מחר כי הפשט, הוא כך כך , בשל לא
הוראה מורה גדול  חכם תלמיד  אצל קרה זה שרוצה. מי זאת שיאמר  כעת,
שרוצים לו ואמרו אליו נכנסו הדעת, מקלי  אנשים שלשה שם היו בישראל,
א א מהם, אחד ראה והוא עליהם, הביט ההוא הרב ניקור . בענייני  אתו לדבר

שלו,(בביטול)א מהניקור או מהשחיטה אוכלים הייתם לא שאתם מאליו מובן
אני  רוצה, שהוא יאמר שהוא ניקור, בהלכות עמו להתפלפל להתחיל רצה הוא
אותם לזרוק שנאלץ קרה דבר , של  קיצורו מה, הוא  מי מי , לומר יכול לא
הוא מהיכן יודע כלל אינני  כשהמנקר  במיוחד  רוצים, הם רוצים, הם מהבית.

קרה. זאת כל משרת, הוא והיכן בא

ט ' הודאה

יד.
הקצבים  ראש עם  תקנות השגחה בלי  חניות  יש 

לקבל  חייב יהיה שמנקר  אומר מאנטיוועדא של שרבה כפי  לתקן , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָרוצים
את רגלו, ואת ידו את איש ירים לא ברכה, עליו תבוא כן  על רבנים, של  סמיכה

 דין בעל בהודאת יא|פרק 

מי  כל לעמוד, חייבים כולנו זה ועל ועוז, תוקף בכל לעשות צריכים אנחנו זה
חוג ולאיזה האיטליז בעל  הוא מי בודקין אין מדובר  במי  חילוק אין  יהיה, שלא
שלו  והבשר וכל מכל אותו לפסול יש רב השגחת ללא איטליז שייך , הוא

למה או טריפה, כשעורה, ישאר שמא דמאנטיוועדא, הרב אמר שכבר  כפי ?ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
להגיד  מוכרחני  כיום. עשינו לטפל . איך יידע  לא וכלל בבשר  שיטפל מי  בגלל
ושלשה ששנים וויינׁש טאק לאהרן אמרתי תקנות, עשינו האמת, את כאן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלכם
אמר והוא  חלב, ידו מתחת  ייצא לא שחלילה בכדי כך, לנקר  חייב הוא דברים

החדשות. התקנות את עצמו על  מקבל שהוא

י' הודאה

טו.
על מודה היום של  במצב ב ) שבועות , ששה  על תיקון לעשות רוצים א)

הקצב אל מתחננים ג) חששות .

בעלי  את שישכנע לי  שהבטיח וויינׁש טאק, של בשמו להגיד אני  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵיכול
מנוקר לא  בשר שיגיע בכך  ולמנוע  החלב, את יורידו שם  שכבר  המשחטה,

.52 לאיטליזים

מווינה, הרב  עם  הייתי  הרי אני  לי. תסלח רגע, רק מפסיקו: מסיגעט הרב
הרבה כך כל עשינו ובינתיים - וויינׁש טאק אצל רבנים כמה עוד עם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵביחד
קריאת קורא וינה של  רבה - שבועות ארבע שתוך שהתחייב מה כגון תיקונים,
מווינא הרב נכון, זוכר, לא כבר אני שבועות, שש נכון, - שבועות שש ◌ָ◌ִ◌ְביניים:
אני  לי , תשמעו מענדל, ששמו ומנקר  מנהל יש שם אותם, לשכנע הצליח
אליו, ישירות מגיע הבשר שמהמשחטה שם, לפעול הרבה כך כל  הצלחתי
יכול  וממילא הבשר , את אצלו המזמינים האטליזים בעלי מגיעים ולשם

53.להיות

הוכשר לא שעדיין בשר ווינא: של ממשיך)?רבה מסיגעט כמו (הרב  בודאי  : ִ◌ָ◌
...54 שמא חשש יש ממילא אז  חתיכות, חתיכות אותם שמובילים

אהרן למה  את שאלתי אני שזה (וויינׁש טאק )? השיב  הוא  ואז כך , שיקרה יתכן , ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כפי - שהגוי  פעמים  הרבה  קורה וחותכים , חם כשהבשר  - להיות יכול בהחלט
מגיע  וממילא  מאוד , קשה זה ואז  י"ג, מהצלע חותך  - לעשות מצווה שהוא

שהנכרי הטבור, לפעמים  קורה פנימה, להיכנס  יכול אינו האחוריים חלק וכל
יש  שבמקום מאליו מובן אליו . מגיע וזה פנימה, חודר וזה טוב  חותך אינו



 דין בעל הודאת ב|יב פרק 

לאטליז  מגיע  זה מעצמו. זאת מוריד הוא  אז חתוך שזה רואה וכשהוא משגיח,
חותך  שהוא לקרות יכול בקי, אינו שהוא אמר  מאנטיוועדא של  שרבה כפי  -ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
דבר וזה יהודי, הוא אצלו זאת שעושה האיש בינתיים שקורה, מה וזה כך,
הבשר מיוחדים, אנשים להם שיהיו וחייבים בוקר, לפנות מגיע זה  כי קשה,
מהמשאית, הבשר את מוריד  הנכרי העבודה, בשעת היום באמצע מגיע אינו

הבשר. את ולוקח  בוקר לפנות למקום  מגיעים וכולם
ליבקיצור, כמדומה שבועות, ששה אומר שהוא  כפי  שבמשך עמו סידרנו

משגיח  שם להחזיק עצמו  על קיבל  והוא שבועות, ארבע  על  שיבדוק שסוכם  ,
המגי  הבהמות כל  חלק את גם הבשר עם יחד  הגיע לא אם למקום , עים

.55 אחוריים
שזה במציאות להיות  יוכל שלא  כך אותו , יוריד הוא כזה חלק יש אם ואז
יהיה לא בשר  אצלו הקונה העיר מכל יהיה שלא קצב איזה  ושיהיה  לקצב, יגיע 

הטבור  עם שיהיה ... - אחוריים. חלק  אפשראצלו אולי  - שואל טארטיקוב  של ◌ִ◌ְ◌ַ(רבה 

שבועות ששה זה על לחכות צריכים  מדוע  מיד, אצלו .?)לפעול
דווין  הרב גדול , בקול - לי  תשמע  תחילהתשובה : לי תאפשרו רבותי, - ! ִ◌

לכם אומר  הרי  אני - שואל להגיד טארטיקוב של זאת(רבה לעשות  תוכל אולי משיב ?.)? ַ◌ְ◌ִ◌

לי  תשמע כאן, הצליח כבר רואה אני וינה של רבה טוב, טוב, מסיגעט, ◌ָ◌ִהרב
מתערב  ווין של טלפנתירבה  היום, עמו דיברנו  רחוק, יותר כבר אוחז הנני  : ִ◌

עליך, הגנתי  שאני יודע  הרי אתה לאסיפה, הולך  שאני לו, ואמרתי  אני אליו
מה את אעשה עוד לעשור, כסא בין היום עומדים אנחנו  לו  אמרתי התחזקתי,
לא שזה לומר רוצה לא אני להגיד, רוצה לא אני  קשיים, ישנם  לעשות, שניתן
למנקרים מוסר  הוא מכשיר שהוא שהבשר להבין צריך שאני  אמר  הוא טוב,
הרי  זה הצדדים , בכל לאטליזים שמוציאים הבשר על מסתכל מענדל ור' שלו,
ישראל , לכלל צרות תחפש  אל תדע, - היום אמרתי זה את - אהרן  לר' אומר אני
- אמת, אינו זה שלכאורה - אנשים שני עוד  לך יעלה שאפילו לך, מבטיח  אני
אחרים ׁש לייעם" " שיבואו לו אמרתי ה"ׁש לייעם", את גם  שיורידו טוב ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאבל

לנקר. צריך  אינך אתה חוטין רק אחר, וחלב

יא הודאה

טז.
שמרמים  אומר  א ' מכשיר  בעל ב ) גלאט. בתורת סירכות  עם בשר נותנים א)ת

העולם. את 

 דין בעל בהודאת יג|פרק 

פאפא: של בשררבה כשר, שזה למרות  בסירכות  משתמשים שלא  כפי בדיוק
י "ב ] בצלע ישתמשו  לא כן  כמו [פירש  סירכא.

ווין : של ישנו.רבה אולי  נקב ללא סירכא חשש, להיות יכול הסירכא  בבשר ִ◌

מסיגעט: תמידהרב הורידו  משתמשים, כן  שכבר  כמה הלוואי, הלוואי,
לומר אפשר אי הלא בסירכות, השתמשו  זאת  ובכל גלאט שחיטת זוהי סירכות,

בסירכות. משתמשים שלא 

לא כזה במקרה ואז  - בסירכות משתמשים שלא לומר , אפשר  הזה לציבור
קורה אך  חלק, הולך  לא בכלל זה כזה, בשר  שיש קורה למכור , בשר  לכם היה

70.לפעמים

מנירבּ אט וּ ר  להוציא :(מוחה )הרב חלילה מיד: משיב  אני  זה על לי , שתמחול ִ◌ְ◌ַ◌
וחלילה. חס  בסירכות. משתמשים חלילה שאנחנו כזו, הודעה

י"ב הודאה

יז.

רבנים  רוב ג) השגחה. בלי מקומות יש  ב ) יודעים . לא  המנקרים א) הודאות
בהענין . אינם

זה את הציעו מקודם, לעשות צריכים היו שכבר  מה  לפניכם מציע הנני 
שהם בכתב אסמכתא להם ושאין יודעים  שאינם שהקצבים  לקבוע שיש מכבר,
ככה, להתחיל צריך ולכן לתפקיד , ראויים אינם שהם לקבוע יש  יודעים,
בשר, בנק לו שיהיה חייב בשר, ומכירת בשיווק שעוסק מי  כל חייב  שמהיום
אינו  לבד  זה רק אחד, דבר זהו השגחה, צריך  שהוא לקבוע צריכים היו ראשית
לכך  דואגים שאנו כזו, אחריות מוטלת עלינו השגחה, רק לו שיהיה מספיק 
.95 לשם ללכת חייב הוא השגחה לו שיש מה  שחוץ בבשר, שמטפל מי  שכל 

מלאכת את טוב יידעו בעצמם שהם רבנים, של ועד  כאן להקים צריכים היו 
להם יש ואלו מכּ רים, רבנים הניקור, את ויכירו שיידעו יתחיל, זה בכך ◌ִ◌ָ◌הניקור,
למכּ וֹ ר הצּ ריכים ל ּק צּ בים הּס מיכה את לתת הרבנים, התאחדות של הּס מכ וּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאת 
חיּ בים הניקור. מלאכת את היטב  ׁש יּ וֹ דע מי רק  בּ שׂ ר למכּ וֹ ר יוּ כל  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ שׂ ר,
חלקי  כל  את ובודק בקביעות  שם נמצא שהוא מנקר שם לו יש אם או לנּק ר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 
הרב  סמכות . להם שיש מנקרים ישנם שיהיה, מי  יהיה והמנקר הבשר ,
למנקרים, זקוק היה והוא שחיטה, שם הנהיג הוא באירופה, היה ז"ל  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמקראסנע

 דין בעל הודאת ב|יב פרק 

לאטליז  מגיע  זה מעצמו. זאת מוריד הוא  אז חתוך שזה רואה וכשהוא משגיח,
חותך  שהוא לקרות יכול בקי, אינו שהוא אמר  מאנטיוועדא של  שרבה כפי  -ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
דבר וזה יהודי, הוא אצלו זאת שעושה האיש בינתיים שקורה, מה וזה כך,
הבשר מיוחדים, אנשים להם שיהיו וחייבים בוקר, לפנות מגיע זה  כי קשה,
מהמשאית, הבשר את מוריד  הנכרי העבודה, בשעת היום באמצע מגיע אינו

הבשר. את ולוקח  בוקר לפנות למקום  מגיעים וכולם
ליבקיצור, כמדומה שבועות, ששה אומר שהוא  כפי  שבמשך עמו סידרנו

משגיח  שם להחזיק עצמו  על קיבל  והוא שבועות, ארבע  על  שיבדוק שסוכם  ,
המגי  הבהמות כל  חלק את גם הבשר עם יחד  הגיע לא אם למקום , עים

.55 אחוריים
שזה במציאות להיות  יוכל שלא  כך אותו , יוריד הוא כזה חלק יש אם ואז
יהיה לא בשר  אצלו הקונה העיר מכל יהיה שלא קצב איזה  ושיהיה  לקצב, יגיע 

הטבור  עם שיהיה ... - אחוריים. חלק  אפשראצלו אולי  - שואל טארטיקוב  של ◌ִ◌ְ◌ַ(רבה 

שבועות ששה זה על לחכות צריכים  מדוע  מיד, אצלו .?)לפעול
דווין  הרב גדול , בקול - לי  תשמע  תחילהתשובה : לי תאפשרו רבותי, - ! ִ◌

לכם אומר  הרי  אני - שואל להגיד טארטיקוב של זאת(רבה לעשות  תוכל אולי משיב ?.)? ַ◌ְ◌ִ◌

לי  תשמע כאן, הצליח כבר רואה אני וינה של רבה טוב, טוב, מסיגעט, ◌ָ◌ִהרב
מתערב  ווין של טלפנתירבה  היום, עמו דיברנו  רחוק, יותר כבר אוחז הנני  : ִ◌

עליך, הגנתי  שאני יודע  הרי אתה לאסיפה, הולך  שאני לו, ואמרתי  אני אליו
מה את אעשה עוד לעשור, כסא בין היום עומדים אנחנו  לו  אמרתי התחזקתי,
לא שזה לומר רוצה לא אני להגיד, רוצה לא אני  קשיים, ישנם  לעשות, שניתן
למנקרים מוסר  הוא מכשיר שהוא שהבשר להבין צריך שאני  אמר  הוא טוב,
הרי  זה הצדדים , בכל לאטליזים שמוציאים הבשר על מסתכל מענדל ור' שלו,
ישראל , לכלל צרות תחפש  אל תדע, - היום אמרתי זה את - אהרן  לר' אומר אני
- אמת, אינו זה שלכאורה - אנשים שני עוד  לך יעלה שאפילו לך, מבטיח  אני
אחרים ׁש לייעם" " שיבואו לו אמרתי ה"ׁש לייעם", את גם  שיורידו טוב ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאבל

לנקר. צריך  אינך אתה חוטין רק אחר, וחלב

יא הודאה

טז.
שמרמים  אומר  א ' מכשיר  בעל ב ) גלאט. בתורת סירכות  עם בשר נותנים א)ת

העולם. את 

 דין בעל בהודאת יג|פרק 

פאפא: של בשררבה כשר, שזה למרות  בסירכות  משתמשים שלא  כפי בדיוק
י "ב ] בצלע ישתמשו  לא כן  כמו [פירש  סירכא.

ווין : של ישנו.רבה אולי  נקב ללא סירכא חשש, להיות יכול הסירכא  בבשר ִ◌

מסיגעט: תמידהרב הורידו  משתמשים, כן  שכבר  כמה הלוואי, הלוואי,
לומר אפשר אי הלא בסירכות, השתמשו  זאת  ובכל גלאט שחיטת זוהי סירכות,

בסירכות. משתמשים שלא 

לא כזה במקרה ואז  - בסירכות משתמשים שלא לומר , אפשר  הזה לציבור
קורה אך  חלק, הולך  לא בכלל זה כזה, בשר  שיש קורה למכור , בשר  לכם היה

70.לפעמים

מנירבּ אט וּ ר  להוציא :(מוחה )הרב חלילה מיד: משיב  אני  זה על לי , שתמחול ִ◌ְ◌ַ◌
וחלילה. חס  בסירכות. משתמשים חלילה שאנחנו כזו, הודעה

י"ב הודאה

יז.

רבנים  רוב ג) השגחה. בלי מקומות יש  ב ) יודעים . לא  המנקרים א) הודאות
בהענין . אינם

זה את הציעו מקודם, לעשות צריכים היו שכבר  מה  לפניכם מציע הנני 
שהם בכתב אסמכתא להם ושאין יודעים  שאינם שהקצבים  לקבוע שיש מכבר,
ככה, להתחיל צריך ולכן לתפקיד , ראויים אינם שהם לקבוע יש  יודעים,
בשר, בנק לו שיהיה חייב בשר, ומכירת בשיווק שעוסק מי  כל חייב  שמהיום
אינו  לבד  זה רק אחד, דבר זהו השגחה, צריך  שהוא לקבוע צריכים היו ראשית
לכך  דואגים שאנו כזו, אחריות מוטלת עלינו השגחה, רק לו שיהיה מספיק 
.95 לשם ללכת חייב הוא השגחה לו שיש מה  שחוץ בבשר, שמטפל מי  שכל 

מלאכת את טוב יידעו בעצמם שהם רבנים, של ועד  כאן להקים צריכים היו 
להם יש ואלו מכּ רים, רבנים הניקור, את ויכירו שיידעו יתחיל, זה בכך ◌ִ◌ָ◌הניקור,
למכּ וֹ ר הצּ ריכים ל ּק צּ בים הּס מיכה את לתת הרבנים, התאחדות של הּס מכ וּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאת 
חיּ בים הניקור. מלאכת את היטב  ׁש יּ וֹ דע מי רק  בּ שׂ ר למכּ וֹ ר יוּ כל  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ שׂ ר,
חלקי  כל  את ובודק בקביעות  שם נמצא שהוא מנקר שם לו יש אם או לנּק ר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 
הרב  סמכות . להם שיש מנקרים ישנם שיהיה, מי  יהיה והמנקר הבשר ,
למנקרים, זקוק היה והוא שחיטה, שם הנהיג הוא באירופה, היה ז"ל  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמקראסנע



 דין בעל הודאת ב|יב פרק 

לאטליז  מגיע  זה מעצמו. זאת מוריד הוא  אז חתוך שזה רואה וכשהוא משגיח,
חותך  שהוא לקרות יכול בקי, אינו שהוא אמר  מאנטיוועדא של  שרבה כפי  -ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
דבר וזה יהודי, הוא אצלו זאת שעושה האיש בינתיים שקורה, מה וזה כך,
הבשר מיוחדים, אנשים להם שיהיו וחייבים בוקר, לפנות מגיע זה  כי קשה,
מהמשאית, הבשר את מוריד  הנכרי העבודה, בשעת היום באמצע מגיע אינו

הבשר. את ולוקח  בוקר לפנות למקום  מגיעים וכולם
ליבקיצור, כמדומה שבועות, ששה אומר שהוא  כפי  שבמשך עמו סידרנו

משגיח  שם להחזיק עצמו  על קיבל  והוא שבועות, ארבע  על  שיבדוק שסוכם  ,
המגי  הבהמות כל  חלק את גם הבשר עם יחד  הגיע לא אם למקום , עים

.55 אחוריים
שזה במציאות להיות  יוכל שלא  כך אותו , יוריד הוא כזה חלק יש אם ואז
יהיה לא בשר  אצלו הקונה העיר מכל יהיה שלא קצב איזה  ושיהיה  לקצב, יגיע 

הטבור  עם שיהיה ... - אחוריים. חלק  אפשראצלו אולי  - שואל טארטיקוב  של ◌ִ◌ְ◌ַ(רבה 

שבועות ששה זה על לחכות צריכים  מדוע  מיד, אצלו .?)לפעול
דווין  הרב גדול , בקול - לי  תשמע  תחילהתשובה : לי תאפשרו רבותי, - ! ִ◌

לכם אומר  הרי  אני - שואל להגיד טארטיקוב של זאת(רבה לעשות  תוכל אולי משיב ?.)? ַ◌ְ◌ִ◌

לי  תשמע כאן, הצליח כבר רואה אני וינה של רבה טוב, טוב, מסיגעט, ◌ָ◌ִהרב
מתערב  ווין של טלפנתירבה  היום, עמו דיברנו  רחוק, יותר כבר אוחז הנני  : ִ◌

עליך, הגנתי  שאני יודע  הרי אתה לאסיפה, הולך  שאני לו, ואמרתי  אני אליו
מה את אעשה עוד לעשור, כסא בין היום עומדים אנחנו  לו  אמרתי התחזקתי,
לא שזה לומר רוצה לא אני להגיד, רוצה לא אני  קשיים, ישנם  לעשות, שניתן
למנקרים מוסר  הוא מכשיר שהוא שהבשר להבין צריך שאני  אמר  הוא טוב,
הרי  זה הצדדים , בכל לאטליזים שמוציאים הבשר על מסתכל מענדל ור' שלו,
ישראל , לכלל צרות תחפש  אל תדע, - היום אמרתי זה את - אהרן  לר' אומר אני
- אמת, אינו זה שלכאורה - אנשים שני עוד  לך יעלה שאפילו לך, מבטיח  אני
אחרים ׁש לייעם" " שיבואו לו אמרתי ה"ׁש לייעם", את גם  שיורידו טוב ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאבל

לנקר. צריך  אינך אתה חוטין רק אחר, וחלב

יא הודאה

טז.
שמרמים  אומר  א ' מכשיר  בעל ב ) גלאט. בתורת סירכות  עם בשר נותנים א)ת

העולם. את 

 דין בעל בהודאת יג|פרק 

פאפא: של בשררבה כשר, שזה למרות  בסירכות  משתמשים שלא  כפי בדיוק
י "ב ] בצלע ישתמשו  לא כן  כמו [פירש  סירכא.

ווין : של ישנו.רבה אולי  נקב ללא סירכא חשש, להיות יכול הסירכא  בבשר ִ◌

מסיגעט: תמידהרב הורידו  משתמשים, כן  שכבר  כמה הלוואי, הלוואי,
לומר אפשר אי הלא בסירכות, השתמשו  זאת  ובכל גלאט שחיטת זוהי סירכות,

בסירכות. משתמשים שלא 

לא כזה במקרה ואז  - בסירכות משתמשים שלא לומר , אפשר  הזה לציבור
קורה אך  חלק, הולך  לא בכלל זה כזה, בשר  שיש קורה למכור , בשר  לכם היה

70.לפעמים

מנירבּ אט וּ ר  להוציא :(מוחה )הרב חלילה מיד: משיב  אני  זה על לי , שתמחול ִ◌ְ◌ַ◌
וחלילה. חס  בסירכות. משתמשים חלילה שאנחנו כזו, הודעה

י"ב הודאה

יז.

רבנים  רוב ג) השגחה. בלי מקומות יש  ב ) יודעים . לא  המנקרים א) הודאות
בהענין . אינם

זה את הציעו מקודם, לעשות צריכים היו שכבר  מה  לפניכם מציע הנני 
שהם בכתב אסמכתא להם ושאין יודעים  שאינם שהקצבים  לקבוע שיש מכבר,
ככה, להתחיל צריך ולכן לתפקיד , ראויים אינם שהם לקבוע יש  יודעים,
בשר, בנק לו שיהיה חייב בשר, ומכירת בשיווק שעוסק מי  כל חייב  שמהיום
אינו  לבד  זה רק אחד, דבר זהו השגחה, צריך  שהוא לקבוע צריכים היו ראשית
לכך  דואגים שאנו כזו, אחריות מוטלת עלינו השגחה, רק לו שיהיה מספיק 
.95 לשם ללכת חייב הוא השגחה לו שיש מה  שחוץ בבשר, שמטפל מי  שכל 

מלאכת את טוב יידעו בעצמם שהם רבנים, של ועד  כאן להקים צריכים היו 
להם יש ואלו מכּ רים, רבנים הניקור, את ויכירו שיידעו יתחיל, זה בכך ◌ִ◌ָ◌הניקור,
למכּ וֹ ר הצּ ריכים ל ּק צּ בים הּס מיכה את לתת הרבנים, התאחדות של הּס מכ וּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאת 
חיּ בים הניקור. מלאכת את היטב  ׁש יּ וֹ דע מי רק  בּ שׂ ר למכּ וֹ ר יוּ כל  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ שׂ ר,
חלקי  כל  את ובודק בקביעות  שם נמצא שהוא מנקר שם לו יש אם או לנּק ר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 
הרב  סמכות . להם שיש מנקרים ישנם שיהיה, מי  יהיה והמנקר הבשר ,
למנקרים, זקוק היה והוא שחיטה, שם הנהיג הוא באירופה, היה ז"ל  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמקראסנע
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לאטליז  מגיע  זה מעצמו. זאת מוריד הוא  אז חתוך שזה רואה וכשהוא משגיח,
חותך  שהוא לקרות יכול בקי, אינו שהוא אמר  מאנטיוועדא של  שרבה כפי  -ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
דבר וזה יהודי, הוא אצלו זאת שעושה האיש בינתיים שקורה, מה וזה כך,
הבשר מיוחדים, אנשים להם שיהיו וחייבים בוקר, לפנות מגיע זה  כי קשה,
מהמשאית, הבשר את מוריד  הנכרי העבודה, בשעת היום באמצע מגיע אינו

הבשר. את ולוקח  בוקר לפנות למקום  מגיעים וכולם
ליבקיצור, כמדומה שבועות, ששה אומר שהוא  כפי  שבמשך עמו סידרנו

משגיח  שם להחזיק עצמו  על קיבל  והוא שבועות, ארבע  על  שיבדוק שסוכם  ,
המגי  הבהמות כל  חלק את גם הבשר עם יחד  הגיע לא אם למקום , עים

.55 אחוריים
שזה במציאות להיות  יוכל שלא  כך אותו , יוריד הוא כזה חלק יש אם ואז
יהיה לא בשר  אצלו הקונה העיר מכל יהיה שלא קצב איזה  ושיהיה  לקצב, יגיע 

הטבור  עם שיהיה ... - אחוריים. חלק  אפשראצלו אולי  - שואל טארטיקוב  של ◌ִ◌ְ◌ַ(רבה 

שבועות ששה זה על לחכות צריכים  מדוע  מיד, אצלו .?)לפעול
דווין  הרב גדול , בקול - לי  תשמע  תחילהתשובה : לי תאפשרו רבותי, - ! ִ◌

לכם אומר  הרי  אני - שואל להגיד טארטיקוב של זאת(רבה לעשות  תוכל אולי משיב ?.)? ַ◌ְ◌ִ◌

לי  תשמע כאן, הצליח כבר רואה אני וינה של רבה טוב, טוב, מסיגעט, ◌ָ◌ִהרב
מתערב  ווין של טלפנתירבה  היום, עמו דיברנו  רחוק, יותר כבר אוחז הנני  : ִ◌

עליך, הגנתי  שאני יודע  הרי אתה לאסיפה, הולך  שאני לו, ואמרתי  אני אליו
מה את אעשה עוד לעשור, כסא בין היום עומדים אנחנו  לו  אמרתי התחזקתי,
לא שזה לומר רוצה לא אני להגיד, רוצה לא אני  קשיים, ישנם  לעשות, שניתן
למנקרים מוסר  הוא מכשיר שהוא שהבשר להבין צריך שאני  אמר  הוא טוב,
הרי  זה הצדדים , בכל לאטליזים שמוציאים הבשר על מסתכל מענדל ור' שלו,
ישראל , לכלל צרות תחפש  אל תדע, - היום אמרתי זה את - אהרן  לר' אומר אני
- אמת, אינו זה שלכאורה - אנשים שני עוד  לך יעלה שאפילו לך, מבטיח  אני
אחרים ׁש לייעם" " שיבואו לו אמרתי ה"ׁש לייעם", את גם  שיורידו טוב ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאבל

לנקר. צריך  אינך אתה חוטין רק אחר, וחלב

יא הודאה

טז.
שמרמים  אומר  א ' מכשיר  בעל ב ) גלאט. בתורת סירכות  עם בשר נותנים א)ת

העולם. את 
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פאפא: של בשררבה כשר, שזה למרות  בסירכות  משתמשים שלא  כפי בדיוק
י "ב ] בצלע ישתמשו  לא כן  כמו [פירש  סירכא.

ווין : של ישנו.רבה אולי  נקב ללא סירכא חשש, להיות יכול הסירכא  בבשר ִ◌

מסיגעט: תמידהרב הורידו  משתמשים, כן  שכבר  כמה הלוואי, הלוואי,
לומר אפשר אי הלא בסירכות, השתמשו  זאת  ובכל גלאט שחיטת זוהי סירכות,

בסירכות. משתמשים שלא 

לא כזה במקרה ואז  - בסירכות משתמשים שלא לומר , אפשר  הזה לציבור
קורה אך  חלק, הולך  לא בכלל זה כזה, בשר  שיש קורה למכור , בשר  לכם היה

70.לפעמים

מנירבּ אט וּ ר  להוציא :(מוחה )הרב חלילה מיד: משיב  אני  זה על לי , שתמחול ִ◌ְ◌ַ◌
וחלילה. חס  בסירכות. משתמשים חלילה שאנחנו כזו, הודעה

י"ב הודאה

יז.

רבנים  רוב ג) השגחה. בלי מקומות יש  ב ) יודעים . לא  המנקרים א) הודאות
בהענין . אינם

זה את הציעו מקודם, לעשות צריכים היו שכבר  מה  לפניכם מציע הנני 
שהם בכתב אסמכתא להם ושאין יודעים  שאינם שהקצבים  לקבוע שיש מכבר,
ככה, להתחיל צריך ולכן לתפקיד , ראויים אינם שהם לקבוע יש  יודעים,
בשר, בנק לו שיהיה חייב בשר, ומכירת בשיווק שעוסק מי  כל חייב  שמהיום
אינו  לבד  זה רק אחד, דבר זהו השגחה, צריך  שהוא לקבוע צריכים היו ראשית
לכך  דואגים שאנו כזו, אחריות מוטלת עלינו השגחה, רק לו שיהיה מספיק 
.95 לשם ללכת חייב הוא השגחה לו שיש מה  שחוץ בבשר, שמטפל מי  שכל 

מלאכת את טוב יידעו בעצמם שהם רבנים, של ועד  כאן להקים צריכים היו 
להם יש ואלו מכּ רים, רבנים הניקור, את ויכירו שיידעו יתחיל, זה בכך ◌ִ◌ָ◌הניקור,
למכּ וֹ ר הצּ ריכים ל ּק צּ בים הּס מיכה את לתת הרבנים, התאחדות של הּס מכ וּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאת 
חיּ בים הניקור. מלאכת את היטב  ׁש יּ וֹ דע מי רק  בּ שׂ ר למכּ וֹ ר יוּ כל  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ שׂ ר,
חלקי  כל  את ובודק בקביעות  שם נמצא שהוא מנקר שם לו יש אם או לנּק ר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 
הרב  סמכות . להם שיש מנקרים ישנם שיהיה, מי  יהיה והמנקר הבשר ,
למנקרים, זקוק היה והוא שחיטה, שם הנהיג הוא באירופה, היה ז"ל  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמקראסנע
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עליהם, כותב והוא למדו , שהם מה אותם לימד שהוא יהודים , כמה ישנם אז
המלאכה. את טוב ועושים ההלכה את טוב יודעים שהם עליכם מעיד אני 

ישנם סאטמאר , של  הדין מבית ישנם מּפ עסט, מכיר  הוא כאלה, ◌ְ◌ֶ◌ִישנם
.96 שם היה ראחוּ ב של  רבה  זאת, ◌ַשלמדו

מתערב: מפאפא חושב,הרב אני  לדעתי , זאת. כל על להוסיף חייבים 
זו  הלכה ענין לתוך עצמם את שיכניסו  רבנים שלשה ימנה הרבנים שהתאחדות
גם  הענין, את מכירים אינם כלל הרבנים רוב לדעתי כי  ודקדוקיה, פרטיה בכל 

בתוכם, הרבניםאני  שהתאחדות וחייבים הענינים, של במציאות בקי אינני  אני
בכל  לענין ורובם ראשם יכניסו שהם  יותר , אפילו  ואולי רבנים, שלשה ימנה

האטליזים. את ויבדקו ילכו כך ואחר ההלכה, של  ודקדוקיה פרטיה

למד  שהוא רבנים שלשה מאותם לקבל צריך  מנקר  וכל מוסיף : מסיגעט הרב
למעשה. בהלכה נסיון לו ושיש ההלכות את

באמת אם לבדוק לפרקים שילכו באמת הרבנים שלשה ואותם מפאפא : הרב
הכללים, על בכלשומרים בקיאים ממש  יהיו הרבנים שלשה שאותם ולאחר 

בּ יחד יׁש בוּ  הרע ׁש  הׁש קט למען מכן , לאחר האופנים, ובכל ודקדוקיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְפרטיה
רע  ׁש הם להם וׁש יּ וֹ כיחוּ  רע, ה ם את ׁש עשׂ וּ  אלּ וּ  ישׂ ראל, מארץ המנ ּק רים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִעם

קיּ ם. אינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל

י"ג  הודאה

יח.

האסיפה  באמצע ראש היושב החלטת 

זו מאסיפה הולכים הרי  מטארטיקוב : הרב  ראש, -היושב מפסיקו מווינא (הרב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ברור ) דבר  להוציא הדברצריכים  את מסדרים ואין ,123?

למדו, לא עדיין אשר הרבנים בינתיים, לדעתי , מכאן. ללכת אסור  המשך:
בינתים רגע, רגע , האומנות... את מכיר שהוא שיודעים מנקר  לעצמם יקחו
כי  השגחה, שאין במקום בשר יאכלו שלא שמבקשים קורא בקול  יכריזו 
חנויות הרבה יש כי מארט ", "מיעל  או בסדר , הוא  הבשר חנות אם אינו  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִהחסרון

השגחה  שום להם שאין בשר  בדברשל בקי אינו המשגיח גם  הרי  בקול: שואל .?)(אחד

נו , נא )תשובה: שמעו רגע, רגע , רגע , מסיגעט : הדברים(הרב  שני את המשך: .124
יקנו לא השגחה שם שאין שבחנות מיד, יעשו יעשו (בשר )האלה והשאר  ,
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עדיין יודעים שאין פי על אף הרבנים , הניקור )שלשת שידוע (בטיב  מנקר יצרפו  ,
שיזמינו או טוב, זה(מנקר )שהוא את מעשה. לידי יצא לא הדבר, את ידחו אם  .

ילמדו ובינתים, מיד, לעשות כדי (ניקור )אפשר להקצבים , ויקראו מנקר , יקחו .
בקי . הוא אם לראות

י"ד הודאה
תיקון  כן  גם צריך  שיתקנו עד

שאת מאסיפות , כבר יודע שאני  דבר להסביר רצוני  מכם, בקשתי  אבל 
לעשותו. יש בינתים, לעשות שאפשר התיקון

אחוריים. חלק  שנכנס צועק, אחד רב 
אפשר מקודם, ועוד י "ב הצלע בתוך שחותכים  ונכון, טוב דבר אמר הנשיא

שונות. ממכשולות להיזהר 
אחוריים בחלק הרוב פי על חותכים  באמעריקא, 137.כאן,

מזה יצא י"א מצלע  יחתכו אם בחלקאבל  חותכים  פעמים  ברוב  הרי שואל: (אחד

להיזהראחוריים ) ואפשר קורה, זה אבל  כן, יהיה  שלא כן, כן, כן, תשובה: .
.138 שונים ממכשולות 

דאורייתא, חלב  הוא הטרפש  של השני  הצד  בפנים , לגמרי הוא  הטרפש
ויש דק , וקרום עב , קרום יש למטה הכלים אצל  למעשה, לנקותו. מאוד וקשה
המקילים  אנו נהיה ומדוע שם, הבשר  את אוסרים פוסקים רוב אשר למטה, חלב

גדולה באנדרלמוסיא  הצדדים , מכל וצעקות קולות כאן הספרים,)(יש בכל הוא כלל הרי  .
שלא כדי היתר, שערי מצ"ט  לברוח שצריך שבת, במסכת שמעון רבי ואמר
וביראה בתורה מופלגים רבנים זאת, כל ועם  איסור . של אחד בשער  יכשל 

הקולות כל היתר.ינקטו לנו יש היתר, לנו יש כן, ?
היתר זה החומרות,מה כל לאסוף החומרות, בכל  לנקוט  אנו  צריכים הרי  ?

למהדרין". "כשר  לא אבל כשר , יהיה החומרות, כל  את רוצה אינו מישהו אם 
לדעתי  הוא  כן  השיטות , כל לפי  להיות צריך למהדרין  חם כשר  וויכוח  יש  (כאן

ברור ) בלתי  .מאוד,

ט "ז הודאה

כא.
עצות  ג) השגחה. לו שיש מחנות  עובדא ב) בניקור. גדולות  מכשולות א)

תיקון  על 
חוות להגיד אני  צריך כן, פי על אף אבל  עצמם, את הקדימו שכבר  רבנים  יש

מקודם. שחשבתי  ממה דעתי ,
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עליהם, כותב והוא למדו , שהם מה אותם לימד שהוא יהודים , כמה ישנם אז
המלאכה. את טוב ועושים ההלכה את טוב יודעים שהם עליכם מעיד אני 

ישנם סאטמאר , של  הדין מבית ישנם מּפ עסט, מכיר  הוא כאלה, ◌ְ◌ֶ◌ִישנם
.96 שם היה ראחוּ ב של  רבה  זאת, ◌ַשלמדו

מתערב: מפאפא חושב,הרב אני  לדעתי , זאת. כל על להוסיף חייבים 
זו  הלכה ענין לתוך עצמם את שיכניסו  רבנים שלשה ימנה הרבנים שהתאחדות
גם  הענין, את מכירים אינם כלל הרבנים רוב לדעתי כי  ודקדוקיה, פרטיה בכל 

בתוכם, הרבניםאני  שהתאחדות וחייבים הענינים, של במציאות בקי אינני  אני
בכל  לענין ורובם ראשם יכניסו שהם  יותר , אפילו  ואולי רבנים, שלשה ימנה

האטליזים. את ויבדקו ילכו כך ואחר ההלכה, של  ודקדוקיה פרטיה

למד  שהוא רבנים שלשה מאותם לקבל צריך  מנקר  וכל מוסיף : מסיגעט הרב
למעשה. בהלכה נסיון לו ושיש ההלכות את

באמת אם לבדוק לפרקים שילכו באמת הרבנים שלשה ואותם מפאפא : הרב
הכללים, על בכלשומרים בקיאים ממש  יהיו הרבנים שלשה שאותם ולאחר 

בּ יחד יׁש בוּ  הרע ׁש  הׁש קט למען מכן , לאחר האופנים, ובכל ודקדוקיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְפרטיה
רע  ׁש הם להם וׁש יּ וֹ כיחוּ  רע, ה ם את ׁש עשׂ וּ  אלּ וּ  ישׂ ראל, מארץ המנ ּק רים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִעם

קיּ ם. אינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל

י"ג  הודאה

יח.

האסיפה  באמצע ראש היושב החלטת 

זו מאסיפה הולכים הרי  מטארטיקוב : הרב  ראש, -היושב מפסיקו מווינא (הרב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ברור ) דבר  להוציא הדברצריכים  את מסדרים ואין ,123?

למדו, לא עדיין אשר הרבנים בינתיים, לדעתי , מכאן. ללכת אסור  המשך:
בינתים רגע, רגע , האומנות... את מכיר שהוא שיודעים מנקר  לעצמם יקחו
כי  השגחה, שאין במקום בשר יאכלו שלא שמבקשים קורא בקול  יכריזו 
חנויות הרבה יש כי מארט ", "מיעל  או בסדר , הוא  הבשר חנות אם אינו  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִהחסרון

השגחה  שום להם שאין בשר  בדברשל בקי אינו המשגיח גם  הרי  בקול: שואל .?)(אחד

נו , נא )תשובה: שמעו רגע, רגע , רגע , מסיגעט : הדברים(הרב  שני את המשך: .124
יקנו לא השגחה שם שאין שבחנות מיד, יעשו יעשו (בשר )האלה והשאר  ,
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עדיין יודעים שאין פי על אף הרבנים , הניקור )שלשת שידוע (בטיב  מנקר יצרפו  ,
שיזמינו או טוב, זה(מנקר )שהוא את מעשה. לידי יצא לא הדבר, את ידחו אם  .

ילמדו ובינתים, מיד, לעשות כדי (ניקור )אפשר להקצבים , ויקראו מנקר , יקחו .
בקי . הוא אם לראות

י"ד הודאה
תיקון  כן  גם צריך  שיתקנו עד

שאת מאסיפות , כבר יודע שאני  דבר להסביר רצוני  מכם, בקשתי  אבל 
לעשותו. יש בינתים, לעשות שאפשר התיקון

אחוריים. חלק  שנכנס צועק, אחד רב 
אפשר מקודם, ועוד י "ב הצלע בתוך שחותכים  ונכון, טוב דבר אמר הנשיא

שונות. ממכשולות להיזהר 
אחוריים בחלק הרוב פי על חותכים  באמעריקא, 137.כאן,

מזה יצא י"א מצלע  יחתכו אם בחלקאבל  חותכים  פעמים  ברוב  הרי שואל: (אחד

להיזהראחוריים ) ואפשר קורה, זה אבל  כן, יהיה  שלא כן, כן, כן, תשובה: .
.138 שונים ממכשולות 

דאורייתא, חלב  הוא הטרפש  של השני  הצד  בפנים , לגמרי הוא  הטרפש
ויש דק , וקרום עב , קרום יש למטה הכלים אצל  למעשה, לנקותו. מאוד וקשה
המקילים  אנו נהיה ומדוע שם, הבשר  את אוסרים פוסקים רוב אשר למטה, חלב

גדולה באנדרלמוסיא  הצדדים , מכל וצעקות קולות כאן הספרים,)(יש בכל הוא כלל הרי  .
שלא כדי היתר, שערי מצ"ט  לברוח שצריך שבת, במסכת שמעון רבי ואמר
וביראה בתורה מופלגים רבנים זאת, כל ועם  איסור . של אחד בשער  יכשל 

הקולות כל היתר.ינקטו לנו יש היתר, לנו יש כן, ?
היתר זה החומרות,מה כל לאסוף החומרות, בכל  לנקוט  אנו  צריכים הרי  ?

למהדרין". "כשר  לא אבל כשר , יהיה החומרות, כל  את רוצה אינו מישהו אם 
לדעתי  הוא  כן  השיטות , כל לפי  להיות צריך למהדרין  חם כשר  וויכוח  יש  (כאן

ברור ) בלתי  .מאוד,

ט "ז הודאה

כא.
עצות  ג) השגחה. לו שיש מחנות  עובדא ב) בניקור. גדולות  מכשולות א)

תיקון  על 
חוות להגיד אני  צריך כן, פי על אף אבל  עצמם, את הקדימו שכבר  רבנים  יש

מקודם. שחשבתי  ממה דעתי ,
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עליהם, כותב והוא למדו , שהם מה אותם לימד שהוא יהודים , כמה ישנם אז
המלאכה. את טוב ועושים ההלכה את טוב יודעים שהם עליכם מעיד אני 

ישנם סאטמאר , של  הדין מבית ישנם מּפ עסט, מכיר  הוא כאלה, ◌ְ◌ֶ◌ִישנם
.96 שם היה ראחוּ ב של  רבה  זאת, ◌ַשלמדו

מתערב: מפאפא חושב,הרב אני  לדעתי , זאת. כל על להוסיף חייבים 
זו  הלכה ענין לתוך עצמם את שיכניסו  רבנים שלשה ימנה הרבנים שהתאחדות
גם  הענין, את מכירים אינם כלל הרבנים רוב לדעתי כי  ודקדוקיה, פרטיה בכל 

בתוכם, הרבניםאני  שהתאחדות וחייבים הענינים, של במציאות בקי אינני  אני
בכל  לענין ורובם ראשם יכניסו שהם  יותר , אפילו  ואולי רבנים, שלשה ימנה

האטליזים. את ויבדקו ילכו כך ואחר ההלכה, של  ודקדוקיה פרטיה

למד  שהוא רבנים שלשה מאותם לקבל צריך  מנקר  וכל מוסיף : מסיגעט הרב
למעשה. בהלכה נסיון לו ושיש ההלכות את

באמת אם לבדוק לפרקים שילכו באמת הרבנים שלשה ואותם מפאפא : הרב
הכללים, על בכלשומרים בקיאים ממש  יהיו הרבנים שלשה שאותם ולאחר 

בּ יחד יׁש בוּ  הרע ׁש  הׁש קט למען מכן , לאחר האופנים, ובכל ודקדוקיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְפרטיה
רע  ׁש הם להם וׁש יּ וֹ כיחוּ  רע, ה ם את ׁש עשׂ וּ  אלּ וּ  ישׂ ראל, מארץ המנ ּק רים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִעם

קיּ ם. אינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל

י"ג  הודאה

יח.

האסיפה  באמצע ראש היושב החלטת 

זו מאסיפה הולכים הרי  מטארטיקוב : הרב  ראש, -היושב מפסיקו מווינא (הרב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ברור ) דבר  להוציא הדברצריכים  את מסדרים ואין ,123?

למדו, לא עדיין אשר הרבנים בינתיים, לדעתי , מכאן. ללכת אסור  המשך:
בינתים רגע, רגע , האומנות... את מכיר שהוא שיודעים מנקר  לעצמם יקחו
כי  השגחה, שאין במקום בשר יאכלו שלא שמבקשים קורא בקול  יכריזו 
חנויות הרבה יש כי מארט ", "מיעל  או בסדר , הוא  הבשר חנות אם אינו  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִהחסרון

השגחה  שום להם שאין בשר  בדברשל בקי אינו המשגיח גם  הרי  בקול: שואל .?)(אחד

נו , נא )תשובה: שמעו רגע, רגע , רגע , מסיגעט : הדברים(הרב  שני את המשך: .124
יקנו לא השגחה שם שאין שבחנות מיד, יעשו יעשו (בשר )האלה והשאר  ,
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עדיין יודעים שאין פי על אף הרבנים , הניקור )שלשת שידוע (בטיב  מנקר יצרפו  ,
שיזמינו או טוב, זה(מנקר )שהוא את מעשה. לידי יצא לא הדבר, את ידחו אם  .

ילמדו ובינתים, מיד, לעשות כדי (ניקור )אפשר להקצבים , ויקראו מנקר , יקחו .
בקי . הוא אם לראות

י"ד הודאה
תיקון  כן  גם צריך  שיתקנו עד

שאת מאסיפות , כבר יודע שאני  דבר להסביר רצוני  מכם, בקשתי  אבל 
לעשותו. יש בינתים, לעשות שאפשר התיקון

אחוריים. חלק  שנכנס צועק, אחד רב 
אפשר מקודם, ועוד י "ב הצלע בתוך שחותכים  ונכון, טוב דבר אמר הנשיא

שונות. ממכשולות להיזהר 
אחוריים בחלק הרוב פי על חותכים  באמעריקא, 137.כאן,

מזה יצא י"א מצלע  יחתכו אם בחלקאבל  חותכים  פעמים  ברוב  הרי שואל: (אחד

להיזהראחוריים ) ואפשר קורה, זה אבל  כן, יהיה  שלא כן, כן, כן, תשובה: .
.138 שונים ממכשולות 

דאורייתא, חלב  הוא הטרפש  של השני  הצד  בפנים , לגמרי הוא  הטרפש
ויש דק , וקרום עב , קרום יש למטה הכלים אצל  למעשה, לנקותו. מאוד וקשה
המקילים  אנו נהיה ומדוע שם, הבשר  את אוסרים פוסקים רוב אשר למטה, חלב

גדולה באנדרלמוסיא  הצדדים , מכל וצעקות קולות כאן הספרים,)(יש בכל הוא כלל הרי  .
שלא כדי היתר, שערי מצ"ט  לברוח שצריך שבת, במסכת שמעון רבי ואמר
וביראה בתורה מופלגים רבנים זאת, כל ועם  איסור . של אחד בשער  יכשל 

הקולות כל היתר.ינקטו לנו יש היתר, לנו יש כן, ?
היתר זה החומרות,מה כל לאסוף החומרות, בכל  לנקוט  אנו  צריכים הרי  ?

למהדרין". "כשר  לא אבל כשר , יהיה החומרות, כל  את רוצה אינו מישהו אם 
לדעתי  הוא  כן  השיטות , כל לפי  להיות צריך למהדרין  חם כשר  וויכוח  יש  (כאן

ברור ) בלתי  .מאוד,

ט "ז הודאה

כא.
עצות  ג) השגחה. לו שיש מחנות  עובדא ב) בניקור. גדולות  מכשולות א)

תיקון  על 
חוות להגיד אני  צריך כן, פי על אף אבל  עצמם, את הקדימו שכבר  רבנים  יש

מקודם. שחשבתי  ממה דעתי ,
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עליהם, כותב והוא למדו , שהם מה אותם לימד שהוא יהודים , כמה ישנם אז
המלאכה. את טוב ועושים ההלכה את טוב יודעים שהם עליכם מעיד אני 

ישנם סאטמאר , של  הדין מבית ישנם מּפ עסט, מכיר  הוא כאלה, ◌ְ◌ֶ◌ִישנם
.96 שם היה ראחוּ ב של  רבה  זאת, ◌ַשלמדו

מתערב: מפאפא חושב,הרב אני  לדעתי , זאת. כל על להוסיף חייבים 
זו  הלכה ענין לתוך עצמם את שיכניסו  רבנים שלשה ימנה הרבנים שהתאחדות
גם  הענין, את מכירים אינם כלל הרבנים רוב לדעתי כי  ודקדוקיה, פרטיה בכל 

בתוכם, הרבניםאני  שהתאחדות וחייבים הענינים, של במציאות בקי אינני  אני
בכל  לענין ורובם ראשם יכניסו שהם  יותר , אפילו  ואולי רבנים, שלשה ימנה

האטליזים. את ויבדקו ילכו כך ואחר ההלכה, של  ודקדוקיה פרטיה

למד  שהוא רבנים שלשה מאותם לקבל צריך  מנקר  וכל מוסיף : מסיגעט הרב
למעשה. בהלכה נסיון לו ושיש ההלכות את

באמת אם לבדוק לפרקים שילכו באמת הרבנים שלשה ואותם מפאפא : הרב
הכללים, על בכלשומרים בקיאים ממש  יהיו הרבנים שלשה שאותם ולאחר 

בּ יחד יׁש בוּ  הרע ׁש  הׁש קט למען מכן , לאחר האופנים, ובכל ודקדוקיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְפרטיה
רע  ׁש הם להם וׁש יּ וֹ כיחוּ  רע, ה ם את ׁש עשׂ וּ  אלּ וּ  ישׂ ראל, מארץ המנ ּק רים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִעם

קיּ ם. אינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל

י"ג  הודאה

יח.

האסיפה  באמצע ראש היושב החלטת 

זו מאסיפה הולכים הרי  מטארטיקוב : הרב  ראש, -היושב מפסיקו מווינא (הרב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ברור ) דבר  להוציא הדברצריכים  את מסדרים ואין ,123?

למדו, לא עדיין אשר הרבנים בינתיים, לדעתי , מכאן. ללכת אסור  המשך:
בינתים רגע, רגע , האומנות... את מכיר שהוא שיודעים מנקר  לעצמם יקחו
כי  השגחה, שאין במקום בשר יאכלו שלא שמבקשים קורא בקול  יכריזו 
חנויות הרבה יש כי מארט ", "מיעל  או בסדר , הוא  הבשר חנות אם אינו  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִהחסרון

השגחה  שום להם שאין בשר  בדברשל בקי אינו המשגיח גם  הרי  בקול: שואל .?)(אחד

נו , נא )תשובה: שמעו רגע, רגע , רגע , מסיגעט : הדברים(הרב  שני את המשך: .124
יקנו לא השגחה שם שאין שבחנות מיד, יעשו יעשו (בשר )האלה והשאר  ,

 דין בעל בהודאת טו|פרק 

עדיין יודעים שאין פי על אף הרבנים , הניקור )שלשת שידוע (בטיב  מנקר יצרפו  ,
שיזמינו או טוב, זה(מנקר )שהוא את מעשה. לידי יצא לא הדבר, את ידחו אם  .

ילמדו ובינתים, מיד, לעשות כדי (ניקור )אפשר להקצבים , ויקראו מנקר , יקחו .
בקי . הוא אם לראות

י"ד הודאה
תיקון  כן  גם צריך  שיתקנו עד

שאת מאסיפות , כבר יודע שאני  דבר להסביר רצוני  מכם, בקשתי  אבל 
לעשותו. יש בינתים, לעשות שאפשר התיקון

אחוריים. חלק  שנכנס צועק, אחד רב 
אפשר מקודם, ועוד י "ב הצלע בתוך שחותכים  ונכון, טוב דבר אמר הנשיא

שונות. ממכשולות להיזהר 
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.138 שונים ממכשולות 

דאורייתא, חלב  הוא הטרפש  של השני  הצד  בפנים , לגמרי הוא  הטרפש
ויש דק , וקרום עב , קרום יש למטה הכלים אצל  למעשה, לנקותו. מאוד וקשה
המקילים  אנו נהיה ומדוע שם, הבשר  את אוסרים פוסקים רוב אשר למטה, חלב

גדולה באנדרלמוסיא  הצדדים , מכל וצעקות קולות כאן הספרים,)(יש בכל הוא כלל הרי  .
שלא כדי היתר, שערי מצ"ט  לברוח שצריך שבת, במסכת שמעון רבי ואמר
וביראה בתורה מופלגים רבנים זאת, כל ועם  איסור . של אחד בשער  יכשל 

הקולות כל היתר.ינקטו לנו יש היתר, לנו יש כן, ?
היתר זה החומרות,מה כל לאסוף החומרות, בכל  לנקוט  אנו  צריכים הרי  ?

למהדרין". "כשר  לא אבל כשר , יהיה החומרות, כל  את רוצה אינו מישהו אם 
לדעתי  הוא  כן  השיטות , כל לפי  להיות צריך למהדרין  חם כשר  וויכוח  יש  (כאן

ברור ) בלתי  .מאוד,
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נקודות: כמה בזה ויש זה, בענין ממאנטיוועדא הרב מדברי  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָנתעוררתי 
מפאפא, הרב שאמר  כמו העבר, מתקופת מדברים איננו השאלה , כל, ראשית
ומי  עשה מי העבר , על אשם מי כעת דנין אנו אין  הרי ראשונות, לי תזכור אל

עשה כראוי )(נילא העתיד,קור  על לתקן כאן אנו עומדים הרי יהיה . לא אם גם
מקום  מכל בעלמא, עלילה רק הוא הערעור וכל צודק, יהיה לא אחד ואף ערעור

שאפשר מה לתקן  שםיש שיש המטבחיים מבתי  השאלה כאן  אין הרי .
ור' גאלדבערגער , יהושע ר' יש בסאטמאר למשל  יש ושלמים, יראים משגיחים
טיב  את הם  ויודעים המנקרים, שהם אנכי ויודע ליכטענשטיין, זאב יעקב 

לעשות. עליהם ומה ההלכה
היכן  עד יודע אינני הניקור, בטיב מושג להם שאין  מנקרים ישנם הרי אבל 
אינם הרי  לעבודה, אותם מכניסים  הרי  שבת, שמירת בעניני מוסמכים הם 
זו  ולא  לכשרות, הרגש להם ואין לשמאלם, ימינם בין יודעים ואינם מוסמכים
מושג שום  להם שאין אלא התורה, פי על  כשרות בעניני נאמנים  שאינם בלבד 

.146 זה מענין כלל 
הוא שהוא הכוונה אין מנקרים, שהעמיד שמי להשתדל  צריכים כן ועל 
המשגיח. הוא פלוני המנקר, הוא פלוני שאמרו, אחד ממקום אנכי  יודע המנקר ,

שם המשגיח באמת אתה הכי  אותם, שאלתי  שמגיע אז  מה  שרק לי, והשיב ?
שעושה מה על שישגיח אבל ערוך, בשולחן שנפסק כפי  מנקרו הוא לידיו

...147 אחריותו  תחת אינו זהו חבירו,
מנקרים מקום, בכל  מנקרים שיהיו להשתדל  צריכים ראשית ועכשיו,
.148 היטב שינקרו התורה , פי על שנאמנים כאלו ורק הניקור. בטיב הבקיאים
במקצוע  שיפעלו אברכים שיעמידו הנשיא, שאמר כמו לדעתי , זה, על ונוסף
אלא ערוך , מהשולחן בורי' על  רק ולא בורי', על  ההלכה את שידעו  הזה,
ואפשר ושלמים יראים והם בזה עבדו שכבר המנקרים כן, גם מנסיונם שידעו
ורק  יתקנו, לתיקון שזקוק ומה לעשותה, יש איך דבר  כל שיראו עליהם, לסמוך
ורק  ושלמים , יראים מנקרים דרך שעוברים המטבחיים בבתי  ישגיחו הם 

זה. על ישגיחו  היראים

י"ז הודאה

כב.
אחרת  עובדא  מספר אחר רב 

קהילה היתה לא בסערדאהעל  אצלינו להגיד, רצוני זאת רק לומר , רצוני 
זו  חכם, תלמיד מוסמך, שהיה  משגיח  הניקור, על משגיח והיה כך, כל גדולה

 דין בעל בהודאת יז|פרק 

בתור שישמש לסערדאהעל הובא מטאׁש נאד, הרב של  אחיו פרנסתו. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִהיתה
המנקרים. על משגיח

המטבחיים, בית על  השגחה אודות עלי לחצו שנים, איזה לפני  שהיה, מעשה
שאינ  כך, אחר לו אמרתי  אופן, בשום להיפטר יכולתי אמרלא בניקור . בקי ני

היה אביו וגם  בסאטמאר, טובים הכי מהמנקרים הוא הרי  היטב, יודע  שהוא לי
להיות(מנקר ) אוכל  איך  כן, ואם היטב, יודע  אינני הרי אנכי  אבל לו, אמרתי  .

... כי  בעבר, שהיה ממה מעט, מזה לדבר  צריכים למעשה מסיגעטהמשגיח. (הרב 

שירצו  הרבנים  את כבר  לכם  היו אם  ונראה  בואו הרבה, כך כל דיברו הרי  בהתעוררות : מפסיקו

הניקור ) תורת .ללמוד

כג.
קפוי בשר  לנקר שלא חדש חשש על מעורר אחר  רב

... שם שמניחים אלא  מנסתרים לא ... משלנו רק לא  להשמיע, רציתי  גם
בזה, ידקדקו לא ואם ... הלשונות את שינקו יבינו, יותר מבינים  בהיותם אשר 

קפוי . שהוא הבשר את לנקות שלא
כשהוא הבשר את מנקרין שאם אנשים, בזה הודו כבר בהחלט, אומר  הנני  כי 
אחד  שעוד  רצוני ... אחוז בשבעים לפחות  בדבר, ההכרה את מאבדים קפוי ,

הזה הדבר את .(מדברים )יראה

כד.
במנהגים  המדובר אין 

שייכות לזה יש מנהגים, עם שייכות לזה אין מקאשוי , הרב עתה שעורר מה
דברים(מפסיקים )עם שמצאו מקאשוי, הרב  שאמר מה אומר הריני אומר , הוא .

הריב  להשקיט לומר שייך לא הרי זה ועל -)כאלו, .(מפריעים 

י"ח הודאה 

כה .
טוב. יותר הי' ביוראפ ב ) אחוריים. חלק שנכנס מודה א)הקצב 

מסיגעט זוכרני  בדבר. הרהרתי ובאמת מקודם.... אמרתי  להגיד, רצוני 
להרב  ואמרתי  מקומות, בכמה בסאטמאר וגם י "ב, בצלע שהשתמשו
גם בזה. ישתמשו שלא לומר  מקום אין באמעריקא כאן  שלדעתי, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְמאוּ דווארי ,
מדוע  שאמר, מה טוב כך כל הבנתי לא  אתו כשדיברתי  אבל כן, לי אמר  ?הוא

כאן. נוהגים וכן האחוריים, חלק נחתך שאם גדול, חשש יש כי
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שם המשגיח באמת אתה הכי  אותם, שאלתי  שמגיע אז  מה  שרק לי, והשיב ?
שעושה מה על שישגיח אבל ערוך, בשולחן שנפסק כפי  מנקרו הוא לידיו

...147 אחריותו  תחת אינו זהו חבירו,
מנקרים מקום, בכל  מנקרים שיהיו להשתדל  צריכים ראשית ועכשיו,
.148 היטב שינקרו התורה , פי על שנאמנים כאלו ורק הניקור. בטיב הבקיאים
במקצוע  שיפעלו אברכים שיעמידו הנשיא, שאמר כמו לדעתי , זה, על ונוסף
אלא ערוך , מהשולחן בורי' על  רק ולא בורי', על  ההלכה את שידעו  הזה,
ואפשר ושלמים יראים והם בזה עבדו שכבר המנקרים כן, גם מנסיונם שידעו
ורק  יתקנו, לתיקון שזקוק ומה לעשותה, יש איך דבר  כל שיראו עליהם, לסמוך
ורק  ושלמים , יראים מנקרים דרך שעוברים המטבחיים בבתי  ישגיחו הם 

זה. על ישגיחו  היראים

י"ז הודאה

כב.
אחרת  עובדא  מספר אחר רב 

קהילה היתה לא בסערדאהעל  אצלינו להגיד, רצוני זאת רק לומר , רצוני 
זו  חכם, תלמיד מוסמך, שהיה  משגיח  הניקור, על משגיח והיה כך, כל גדולה

 דין בעל בהודאת יז|פרק 

בתור שישמש לסערדאהעל הובא מטאׁש נאד, הרב של  אחיו פרנסתו. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִהיתה
המנקרים. על משגיח

המטבחיים, בית על  השגחה אודות עלי לחצו שנים, איזה לפני  שהיה, מעשה
שאינ  כך, אחר לו אמרתי  אופן, בשום להיפטר יכולתי אמרלא בניקור . בקי ני

היה אביו וגם  בסאטמאר, טובים הכי מהמנקרים הוא הרי  היטב, יודע  שהוא לי
להיות(מנקר ) אוכל  איך  כן, ואם היטב, יודע  אינני הרי אנכי  אבל לו, אמרתי  .

... כי  בעבר, שהיה ממה מעט, מזה לדבר  צריכים למעשה מסיגעטהמשגיח. (הרב 

שירצו  הרבנים  את כבר  לכם  היו אם  ונראה  בואו הרבה, כך כל דיברו הרי  בהתעוררות : מפסיקו

הניקור ) תורת .ללמוד

כג.
קפוי בשר  לנקר שלא חדש חשש על מעורר אחר  רב

... שם שמניחים אלא  מנסתרים לא ... משלנו רק לא  להשמיע, רציתי  גם
בזה, ידקדקו לא ואם ... הלשונות את שינקו יבינו, יותר מבינים  בהיותם אשר 

קפוי . שהוא הבשר את לנקות שלא
כשהוא הבשר את מנקרין שאם אנשים, בזה הודו כבר בהחלט, אומר  הנני  כי 
אחד  שעוד  רצוני ... אחוז בשבעים לפחות  בדבר, ההכרה את מאבדים קפוי ,

הזה הדבר את .(מדברים )יראה

כד.
במנהגים  המדובר אין 

שייכות לזה יש מנהגים, עם שייכות לזה אין מקאשוי , הרב עתה שעורר מה
דברים(מפסיקים )עם שמצאו מקאשוי, הרב  שאמר מה אומר הריני אומר , הוא .

הריב  להשקיט לומר שייך לא הרי זה ועל -)כאלו, .(מפריעים 

י"ח הודאה 

כה .
טוב. יותר הי' ביוראפ ב ) אחוריים. חלק שנכנס מודה א)הקצב 

מסיגעט זוכרני  בדבר. הרהרתי ובאמת מקודם.... אמרתי  להגיד, רצוני 
להרב  ואמרתי  מקומות, בכמה בסאטמאר וגם י "ב, בצלע שהשתמשו
גם בזה. ישתמשו שלא לומר  מקום אין באמעריקא כאן  שלדעתי, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְמאוּ דווארי ,
מדוע  שאמר, מה טוב כך כל הבנתי לא  אתו כשדיברתי  אבל כן, לי אמר  ?הוא

כאן. נוהגים וכן האחוריים, חלק נחתך שאם גדול, חשש יש כי

 דין בעל הודאת ב|טז פרק 

נקודות: כמה בזה ויש זה, בענין ממאנטיוועדא הרב מדברי  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָנתעוררתי 
מפאפא, הרב שאמר  כמו העבר, מתקופת מדברים איננו השאלה , כל, ראשית
ומי  עשה מי העבר , על אשם מי כעת דנין אנו אין  הרי ראשונות, לי תזכור אל

עשה כראוי )(נילא העתיד,קור  על לתקן כאן אנו עומדים הרי יהיה . לא אם גם
מקום  מכל בעלמא, עלילה רק הוא הערעור וכל צודק, יהיה לא אחד ואף ערעור

שאפשר מה לתקן  שםיש שיש המטבחיים מבתי  השאלה כאן  אין הרי .
ור' גאלדבערגער , יהושע ר' יש בסאטמאר למשל  יש ושלמים, יראים משגיחים
טיב  את הם  ויודעים המנקרים, שהם אנכי ויודע ליכטענשטיין, זאב יעקב 

לעשות. עליהם ומה ההלכה
היכן  עד יודע אינני הניקור, בטיב מושג להם שאין  מנקרים ישנם הרי אבל 
אינם הרי  לעבודה, אותם מכניסים  הרי  שבת, שמירת בעניני מוסמכים הם 
זו  ולא  לכשרות, הרגש להם ואין לשמאלם, ימינם בין יודעים ואינם מוסמכים
מושג שום  להם שאין אלא התורה, פי על  כשרות בעניני נאמנים  שאינם בלבד 

.146 זה מענין כלל 
הוא שהוא הכוונה אין מנקרים, שהעמיד שמי להשתדל  צריכים כן ועל 
המשגיח. הוא פלוני המנקר, הוא פלוני שאמרו, אחד ממקום אנכי  יודע המנקר ,

שם המשגיח באמת אתה הכי  אותם, שאלתי  שמגיע אז  מה  שרק לי, והשיב ?
שעושה מה על שישגיח אבל ערוך, בשולחן שנפסק כפי  מנקרו הוא לידיו

...147 אחריותו  תחת אינו זהו חבירו,
מנקרים מקום, בכל  מנקרים שיהיו להשתדל  צריכים ראשית ועכשיו,
.148 היטב שינקרו התורה , פי על שנאמנים כאלו ורק הניקור. בטיב הבקיאים
במקצוע  שיפעלו אברכים שיעמידו הנשיא, שאמר כמו לדעתי , זה, על ונוסף
אלא ערוך , מהשולחן בורי' על  רק ולא בורי', על  ההלכה את שידעו  הזה,
ואפשר ושלמים יראים והם בזה עבדו שכבר המנקרים כן, גם מנסיונם שידעו
ורק  יתקנו, לתיקון שזקוק ומה לעשותה, יש איך דבר  כל שיראו עליהם, לסמוך
ורק  ושלמים , יראים מנקרים דרך שעוברים המטבחיים בבתי  ישגיחו הם 

זה. על ישגיחו  היראים

י"ז הודאה

כב.
אחרת  עובדא  מספר אחר רב 

קהילה היתה לא בסערדאהעל  אצלינו להגיד, רצוני זאת רק לומר , רצוני 
זו  חכם, תלמיד מוסמך, שהיה  משגיח  הניקור, על משגיח והיה כך, כל גדולה

 דין בעל בהודאת יז|פרק 

בתור שישמש לסערדאהעל הובא מטאׁש נאד, הרב של  אחיו פרנסתו. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִהיתה
המנקרים. על משגיח

המטבחיים, בית על  השגחה אודות עלי לחצו שנים, איזה לפני  שהיה, מעשה
שאינ  כך, אחר לו אמרתי  אופן, בשום להיפטר יכולתי אמרלא בניקור . בקי ני

היה אביו וגם  בסאטמאר, טובים הכי מהמנקרים הוא הרי  היטב, יודע  שהוא לי
להיות(מנקר ) אוכל  איך  כן, ואם היטב, יודע  אינני הרי אנכי  אבל לו, אמרתי  .

... כי  בעבר, שהיה ממה מעט, מזה לדבר  צריכים למעשה מסיגעטהמשגיח. (הרב 

שירצו  הרבנים  את כבר  לכם  היו אם  ונראה  בואו הרבה, כך כל דיברו הרי  בהתעוררות : מפסיקו

הניקור ) תורת .ללמוד

כג.
קפוי בשר  לנקר שלא חדש חשש על מעורר אחר  רב

... שם שמניחים אלא  מנסתרים לא ... משלנו רק לא  להשמיע, רציתי  גם
בזה, ידקדקו לא ואם ... הלשונות את שינקו יבינו, יותר מבינים  בהיותם אשר 

קפוי . שהוא הבשר את לנקות שלא
כשהוא הבשר את מנקרין שאם אנשים, בזה הודו כבר בהחלט, אומר  הנני  כי 
אחד  שעוד  רצוני ... אחוז בשבעים לפחות  בדבר, ההכרה את מאבדים קפוי ,

הזה הדבר את .(מדברים )יראה

כד.
במנהגים  המדובר אין 

שייכות לזה יש מנהגים, עם שייכות לזה אין מקאשוי , הרב עתה שעורר מה
דברים(מפסיקים )עם שמצאו מקאשוי, הרב  שאמר מה אומר הריני אומר , הוא .

הריב  להשקיט לומר שייך לא הרי זה ועל -)כאלו, .(מפריעים 

י"ח הודאה 

כה .
טוב. יותר הי' ביוראפ ב ) אחוריים. חלק שנכנס מודה א)הקצב 

מסיגעט זוכרני  בדבר. הרהרתי ובאמת מקודם.... אמרתי  להגיד, רצוני 
להרב  ואמרתי  מקומות, בכמה בסאטמאר וגם י "ב, בצלע שהשתמשו
גם בזה. ישתמשו שלא לומר  מקום אין באמעריקא כאן  שלדעתי, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְמאוּ דווארי ,
מדוע  שאמר, מה טוב כך כל הבנתי לא  אתו כשדיברתי  אבל כן, לי אמר  ?הוא

כאן. נוהגים וכן האחוריים, חלק נחתך שאם גדול, חשש יש כי



 דין בעל הודאת ב|יח פרק 

הייתי לא למשל, ומורה )בסיגעט , הבהמה,(רב  את ששחטו קצבים והיו ...
הקדמי  והחלק להנכרים, נתן הזה החלק  את האחוריים. חלק את  והורידו
חתך , נאמן יהודי  יותר. חתך ואחד פחות, אחד חתך, כן ועל לעצמו. החזיק

שמהוכמ היו קרה, לא זה לחתוך, אחוריים, בחלק שיחתכו קרה שלא עט
משגיחים. תמיד

זה את עושים  הנכרים הנכרים , בזה מתעסקים באמעריקא כאן  כן שאין  מה
ש... לפעמים לקרות ויכול  המטבחיים, בבית 

כזה  דבר שקרה שייך איך  וויינ ׁש טאק , את שיששאלתי מזה , לדבר  התחלנו ? ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בתוך שיחתכו אפשר הכי  לי , נא הגד  ושאלתיו, אליו צלצלתי אחוריים, חלק

האחוריים  להיות.החלק יכול  והשיב : ?

סבלו  ביוראפ שכבר  מאחרים שמעתי שבאייראפע, שאומרים, הרבה ויש
כך  ואחר נכרי , נכנס אם כאן, אבל זה. את שחותכים יודעים כולם  אבל  מזה ,
אחד  לכל  יוצא ומשם אחת , בפעם שוורים מאה רק  שיש למקום הבשר מגיע

קונה. הוא כמה

כדבר יקרה שלא ישגיחו עתה  שכבר וסידרנו מוינא , הרב עם הייתי ◌ָ◌ְמקודם
חוסכים  היו הרי כן , לעשות תמיד  ירצה האם  בזה, יעשו מה יודע אינני  הזה.
שלא  אפשר הרי  כזה חשש יש אם ולכן, מכשול , לידי  שיבואו מהחשש  הרבה
גם  שיכנסו שאלה שתהיה מזה, מדבר  אינו סופר, החתם בזמן  זה חשש  היה 

האחוריים. לחלק

בהרבה יקטן הרי י "ב , בצלע משתמשים  שאין הזה, כדבר ינהיגו אם ואז,
שם אשר  הטבור, עד לשולחן, מגיע כן ואם למעלה. שיחתוך שיזמן החשש

האחוריים. חלק הולך 

לא כזה ובאופן כן, להנהיג יש מכשולות למנוע שכדי לומר , סברא  והיה 
לא וזה  ההם. במקומות היה שלא מה כזה  חשש שנולד כיון לעז, הוצאת שייך

הדבר. את יראו שהרבנים בזה , לדון צריכים כן ועל  אצלינו, שייך 

י"ט הודאה

כו.
המכשולות  על הודאה

חנויות איזה עם ודיברתי שנמצאו  שהמכשולים אחד, דבר רק להגיד רציתי 
צלע  לגבי י "ב , צלע שם אין שנכשלים במקום שיתכן, שאמרו מה בשר , של

 דין בעל בהודאת יט|פרק 

שינהיגו  טוב ויותר  הדק, הטענדערליין במקום ... נכנסים ואין מחלוקת, יש ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶי"ב
הטענדערליין  כל את המכשולות(שם שיורידו הם  איפה הטענדערליין ?)? על שם - ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

המכשולותהדק, הם  בּ עב(איפה אוֹ  בּ דק, הוא?)? כן להנהיג, קשה הרי העב על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להורידו... מהר כך כל  יסכימו לא הקצבים חשיבות, לו יש העב כי באמת ,
פנים,(מדברים ) כל  על אבל טוב , מה העב , אצל  להנהיג יכולים אם .

יהיההטענדערל  העב ועם יורידו, הדק .(מדברים )יין ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

כז.
צעירים  מרבנים ישועה מבקשים

רבותי  לתכלית, הגיעו לא רגע, רגע, מכריז: מסיגעט !הרב

מהרבנים תועלת לנו ויהי' בואו הצעירים, הרבנים אחת, דקה עוד נא שבו
לעשות ביכלתם אין כבר  הזקנים כי "חכמות", עם כאן מתחכם אינני הצעירים.
הצעירים, שיראו זה. בדבר לעשות יכולים עדיין הרי הצעירים אבל הרבה,

להתעסק. מי עם לנו יהיה וכן משהו. עמהם לעשות  שיוכלו ניקור, ללמוד 

כח.
פי שעל  שנתברר לכתוב מייעץ ג) יודעים. לא הרבנים ב ) התרשלות. היה א)

ולתקן . להודות ההתאחדות כבוד ד) חשש. אין הלכה

יאכלו  שלא בוויזשניץ שהכריזו במאנסי שמעתי רעש, כשהיה  שעבר, בקיץ
מהבשר. עוד לאכול  שלא בביתי  צויתי  כן על  הבשר , את

טוב  יום עם ומה ביתי, בני אותי כי ושאלה להזמין , שיכולה לה, אמרתי ?
קורא קול  יוציאו הרבנים והתאחדות הכל יסתדר  החג שעד בטוח הייתי 

כשורה. שהכל

קורא קול שום יצא לא הרבנים )בינתים בשר.(מהתאחדות אכלתי לא כן על  ,
אחד . דבר רק להגיד ברצוני  עכשיו,

קורא קול היה בירושלים. ביין  חמץ חשש שמצאו בירושלים, פעם קרה
רואה הנך אנשים, לי  ואמרו דברבעתונים, שהוא מזה רואים להם , אמרתי  ?

לפעמים קורה הכשר כשנותנים כי זה , ביין להשתמש יש ומעתה טוב,
שאין  הקהל שידעו בעתונים  להכריז ביכלתם והיה שאלה, איזה  שיהיה 

אדרבה. לאכול,

המדרש. בבית אז והכריזו המצות, בתוך אחת חטה שמצאו קרה, פעם 
שיכולים היינו הכשר כי  ומשובח, טוב הכי  ההכשר זהו אדרבה, ואמרתי,
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הייתי לא למשל, ומורה )בסיגעט , הבהמה,(רב  את ששחטו קצבים והיו ...
הקדמי  והחלק להנכרים, נתן הזה החלק  את האחוריים. חלק את  והורידו
חתך , נאמן יהודי  יותר. חתך ואחד פחות, אחד חתך, כן ועל לעצמו. החזיק

שמהוכמ היו קרה, לא זה לחתוך, אחוריים, בחלק שיחתכו קרה שלא עט
משגיחים. תמיד

זה את עושים  הנכרים הנכרים , בזה מתעסקים באמעריקא כאן  כן שאין  מה
ש... לפעמים לקרות ויכול  המטבחיים, בבית 

כזה  דבר שקרה שייך איך  וויינ ׁש טאק , את שיששאלתי מזה , לדבר  התחלנו ? ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בתוך שיחתכו אפשר הכי  לי , נא הגד  ושאלתיו, אליו צלצלתי אחוריים, חלק

האחוריים  להיות.החלק יכול  והשיב : ?

סבלו  ביוראפ שכבר  מאחרים שמעתי שבאייראפע, שאומרים, הרבה ויש
כך  ואחר נכרי , נכנס אם כאן, אבל זה. את שחותכים יודעים כולם  אבל  מזה ,
אחד  לכל  יוצא ומשם אחת , בפעם שוורים מאה רק  שיש למקום הבשר מגיע

קונה. הוא כמה

כדבר יקרה שלא ישגיחו עתה  שכבר וסידרנו מוינא , הרב עם הייתי ◌ָ◌ְמקודם
חוסכים  היו הרי כן , לעשות תמיד  ירצה האם  בזה, יעשו מה יודע אינני  הזה.
שלא  אפשר הרי  כזה חשש יש אם ולכן, מכשול , לידי  שיבואו מהחשש  הרבה
גם  שיכנסו שאלה שתהיה מזה, מדבר  אינו סופר, החתם בזמן  זה חשש  היה 

האחוריים. לחלק

בהרבה יקטן הרי י "ב , בצלע משתמשים  שאין הזה, כדבר ינהיגו אם ואז,
שם אשר  הטבור, עד לשולחן, מגיע כן ואם למעלה. שיחתוך שיזמן החשש

האחוריים. חלק הולך 

לא כזה ובאופן כן, להנהיג יש מכשולות למנוע שכדי לומר , סברא  והיה 
לא וזה  ההם. במקומות היה שלא מה כזה  חשש שנולד כיון לעז, הוצאת שייך

הדבר. את יראו שהרבנים בזה , לדון צריכים כן ועל  אצלינו, שייך 

י"ט הודאה

כו.
המכשולות  על הודאה

חנויות איזה עם ודיברתי שנמצאו  שהמכשולים אחד, דבר רק להגיד רציתי 
צלע  לגבי י "ב , צלע שם אין שנכשלים במקום שיתכן, שאמרו מה בשר , של
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שינהיגו  טוב ויותר  הדק, הטענדערליין במקום ... נכנסים ואין מחלוקת, יש ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶי"ב
הטענדערליין  כל את המכשולות(שם שיורידו הם  איפה הטענדערליין ?)? על שם - ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

המכשולותהדק, הם  בּ עב(איפה אוֹ  בּ דק, הוא?)? כן להנהיג, קשה הרי העב על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להורידו... מהר כך כל  יסכימו לא הקצבים חשיבות, לו יש העב כי באמת ,
פנים,(מדברים ) כל  על אבל טוב , מה העב , אצל  להנהיג יכולים אם .

יהיההטענדערל  העב ועם יורידו, הדק .(מדברים )יין ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

כז.
צעירים  מרבנים ישועה מבקשים

רבותי  לתכלית, הגיעו לא רגע, רגע, מכריז: מסיגעט !הרב

מהרבנים תועלת לנו ויהי' בואו הצעירים, הרבנים אחת, דקה עוד נא שבו
לעשות ביכלתם אין כבר  הזקנים כי "חכמות", עם כאן מתחכם אינני הצעירים.
הצעירים, שיראו זה. בדבר לעשות יכולים עדיין הרי הצעירים אבל הרבה,

להתעסק. מי עם לנו יהיה וכן משהו. עמהם לעשות  שיוכלו ניקור, ללמוד 

כח.
פי שעל  שנתברר לכתוב מייעץ ג) יודעים. לא הרבנים ב ) התרשלות. היה א)

ולתקן . להודות ההתאחדות כבוד ד) חשש. אין הלכה

יאכלו  שלא בוויזשניץ שהכריזו במאנסי שמעתי רעש, כשהיה  שעבר, בקיץ
מהבשר. עוד לאכול  שלא בביתי  צויתי  כן על  הבשר , את

טוב  יום עם ומה ביתי, בני אותי כי ושאלה להזמין , שיכולה לה, אמרתי ?
קורא קול  יוציאו הרבנים והתאחדות הכל יסתדר  החג שעד בטוח הייתי 

כשורה. שהכל

קורא קול שום יצא לא הרבנים )בינתים בשר.(מהתאחדות אכלתי לא כן על  ,
אחד . דבר רק להגיד ברצוני  עכשיו,

קורא קול היה בירושלים. ביין  חמץ חשש שמצאו בירושלים, פעם קרה
רואה הנך אנשים, לי  ואמרו דברבעתונים, שהוא מזה רואים להם , אמרתי  ?

לפעמים קורה הכשר כשנותנים כי זה , ביין להשתמש יש ומעתה טוב,
שאין  הקהל שידעו בעתונים  להכריז ביכלתם והיה שאלה, איזה  שיהיה 

אדרבה. לאכול,

המדרש. בבית אז והכריזו המצות, בתוך אחת חטה שמצאו קרה, פעם 
שיכולים היינו הכשר כי  ומשובח, טוב הכי  ההכשר זהו אדרבה, ואמרתי,
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הייתי לא למשל, ומורה )בסיגעט , הבהמה,(רב  את ששחטו קצבים והיו ...
הקדמי  והחלק להנכרים, נתן הזה החלק  את האחוריים. חלק את  והורידו
חתך , נאמן יהודי  יותר. חתך ואחד פחות, אחד חתך, כן ועל לעצמו. החזיק

שמהוכמ היו קרה, לא זה לחתוך, אחוריים, בחלק שיחתכו קרה שלא עט
משגיחים. תמיד

זה את עושים  הנכרים הנכרים , בזה מתעסקים באמעריקא כאן  כן שאין  מה
ש... לפעמים לקרות ויכול  המטבחיים, בבית 

כזה  דבר שקרה שייך איך  וויינ ׁש טאק , את שיששאלתי מזה , לדבר  התחלנו ? ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בתוך שיחתכו אפשר הכי  לי , נא הגד  ושאלתיו, אליו צלצלתי אחוריים, חלק

האחוריים  להיות.החלק יכול  והשיב : ?

סבלו  ביוראפ שכבר  מאחרים שמעתי שבאייראפע, שאומרים, הרבה ויש
כך  ואחר נכרי , נכנס אם כאן, אבל זה. את שחותכים יודעים כולם  אבל  מזה ,
אחד  לכל  יוצא ומשם אחת , בפעם שוורים מאה רק  שיש למקום הבשר מגיע

קונה. הוא כמה

כדבר יקרה שלא ישגיחו עתה  שכבר וסידרנו מוינא , הרב עם הייתי ◌ָ◌ְמקודם
חוסכים  היו הרי כן , לעשות תמיד  ירצה האם  בזה, יעשו מה יודע אינני  הזה.
שלא  אפשר הרי  כזה חשש יש אם ולכן, מכשול , לידי  שיבואו מהחשש  הרבה
גם  שיכנסו שאלה שתהיה מזה, מדבר  אינו סופר, החתם בזמן  זה חשש  היה 

האחוריים. לחלק

בהרבה יקטן הרי י "ב , בצלע משתמשים  שאין הזה, כדבר ינהיגו אם ואז,
שם אשר  הטבור, עד לשולחן, מגיע כן ואם למעלה. שיחתוך שיזמן החשש

האחוריים. חלק הולך 

לא כזה ובאופן כן, להנהיג יש מכשולות למנוע שכדי לומר , סברא  והיה 
לא וזה  ההם. במקומות היה שלא מה כזה  חשש שנולד כיון לעז, הוצאת שייך

הדבר. את יראו שהרבנים בזה , לדון צריכים כן ועל  אצלינו, שייך 

י"ט הודאה

כו.
המכשולות  על הודאה

חנויות איזה עם ודיברתי שנמצאו  שהמכשולים אחד, דבר רק להגיד רציתי 
צלע  לגבי י "ב , צלע שם אין שנכשלים במקום שיתכן, שאמרו מה בשר , של
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שינהיגו  טוב ויותר  הדק, הטענדערליין במקום ... נכנסים ואין מחלוקת, יש ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶי"ב
הטענדערליין  כל את המכשולות(שם שיורידו הם  איפה הטענדערליין ?)? על שם - ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

המכשולותהדק, הם  בּ עב(איפה אוֹ  בּ דק, הוא?)? כן להנהיג, קשה הרי העב על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להורידו... מהר כך כל  יסכימו לא הקצבים חשיבות, לו יש העב כי באמת ,
פנים,(מדברים ) כל  על אבל טוב , מה העב , אצל  להנהיג יכולים אם .

יהיההטענדערל  העב ועם יורידו, הדק .(מדברים )יין ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

כז.
צעירים  מרבנים ישועה מבקשים

רבותי  לתכלית, הגיעו לא רגע, רגע, מכריז: מסיגעט !הרב

מהרבנים תועלת לנו ויהי' בואו הצעירים, הרבנים אחת, דקה עוד נא שבו
לעשות ביכלתם אין כבר  הזקנים כי "חכמות", עם כאן מתחכם אינני הצעירים.
הצעירים, שיראו זה. בדבר לעשות יכולים עדיין הרי הצעירים אבל הרבה,

להתעסק. מי עם לנו יהיה וכן משהו. עמהם לעשות  שיוכלו ניקור, ללמוד 

כח.
פי שעל  שנתברר לכתוב מייעץ ג) יודעים. לא הרבנים ב ) התרשלות. היה א)

ולתקן . להודות ההתאחדות כבוד ד) חשש. אין הלכה

יאכלו  שלא בוויזשניץ שהכריזו במאנסי שמעתי רעש, כשהיה  שעבר, בקיץ
מהבשר. עוד לאכול  שלא בביתי  צויתי  כן על  הבשר , את

טוב  יום עם ומה ביתי, בני אותי כי ושאלה להזמין , שיכולה לה, אמרתי ?
קורא קול  יוציאו הרבנים והתאחדות הכל יסתדר  החג שעד בטוח הייתי 

כשורה. שהכל

קורא קול שום יצא לא הרבנים )בינתים בשר.(מהתאחדות אכלתי לא כן על  ,
אחד . דבר רק להגיד ברצוני  עכשיו,

קורא קול היה בירושלים. ביין  חמץ חשש שמצאו בירושלים, פעם קרה
רואה הנך אנשים, לי  ואמרו דברבעתונים, שהוא מזה רואים להם , אמרתי  ?

לפעמים קורה הכשר כשנותנים כי זה , ביין להשתמש יש ומעתה טוב,
שאין  הקהל שידעו בעתונים  להכריז ביכלתם והיה שאלה, איזה  שיהיה 

אדרבה. לאכול,

המדרש. בבית אז והכריזו המצות, בתוך אחת חטה שמצאו קרה, פעם 
שיכולים היינו הכשר כי  ומשובח, טוב הכי  ההכשר זהו אדרבה, ואמרתי,
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הייתי לא למשל, ומורה )בסיגעט , הבהמה,(רב  את ששחטו קצבים והיו ...
הקדמי  והחלק להנכרים, נתן הזה החלק  את האחוריים. חלק את  והורידו
חתך , נאמן יהודי  יותר. חתך ואחד פחות, אחד חתך, כן ועל לעצמו. החזיק

שמהוכמ היו קרה, לא זה לחתוך, אחוריים, בחלק שיחתכו קרה שלא עט
משגיחים. תמיד

זה את עושים  הנכרים הנכרים , בזה מתעסקים באמעריקא כאן  כן שאין  מה
ש... לפעמים לקרות ויכול  המטבחיים, בבית 

כזה  דבר שקרה שייך איך  וויינ ׁש טאק , את שיששאלתי מזה , לדבר  התחלנו ? ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בתוך שיחתכו אפשר הכי  לי , נא הגד  ושאלתיו, אליו צלצלתי אחוריים, חלק

האחוריים  להיות.החלק יכול  והשיב : ?

סבלו  ביוראפ שכבר  מאחרים שמעתי שבאייראפע, שאומרים, הרבה ויש
כך  ואחר נכרי , נכנס אם כאן, אבל זה. את שחותכים יודעים כולם  אבל  מזה ,
אחד  לכל  יוצא ומשם אחת , בפעם שוורים מאה רק  שיש למקום הבשר מגיע

קונה. הוא כמה

כדבר יקרה שלא ישגיחו עתה  שכבר וסידרנו מוינא , הרב עם הייתי ◌ָ◌ְמקודם
חוסכים  היו הרי כן , לעשות תמיד  ירצה האם  בזה, יעשו מה יודע אינני  הזה.
שלא  אפשר הרי  כזה חשש יש אם ולכן, מכשול , לידי  שיבואו מהחשש  הרבה
גם  שיכנסו שאלה שתהיה מזה, מדבר  אינו סופר, החתם בזמן  זה חשש  היה 

האחוריים. לחלק

בהרבה יקטן הרי י "ב , בצלע משתמשים  שאין הזה, כדבר ינהיגו אם ואז,
שם אשר  הטבור, עד לשולחן, מגיע כן ואם למעלה. שיחתוך שיזמן החשש

האחוריים. חלק הולך 

לא כזה ובאופן כן, להנהיג יש מכשולות למנוע שכדי לומר , סברא  והיה 
לא וזה  ההם. במקומות היה שלא מה כזה  חשש שנולד כיון לעז, הוצאת שייך

הדבר. את יראו שהרבנים בזה , לדון צריכים כן ועל  אצלינו, שייך 

י"ט הודאה

כו.
המכשולות  על הודאה

חנויות איזה עם ודיברתי שנמצאו  שהמכשולים אחד, דבר רק להגיד רציתי 
צלע  לגבי י "ב , צלע שם אין שנכשלים במקום שיתכן, שאמרו מה בשר , של
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שינהיגו  טוב ויותר  הדק, הטענדערליין במקום ... נכנסים ואין מחלוקת, יש ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶי"ב
הטענדערליין  כל את המכשולות(שם שיורידו הם  איפה הטענדערליין ?)? על שם - ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

המכשולותהדק, הם  בּ עב(איפה אוֹ  בּ דק, הוא?)? כן להנהיג, קשה הרי העב על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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הכשר. לזה  לקרות אין תמיד , כשר שהכל במקום כי דבר. איזה לפעמים למצוא
גדול  רעש ועושים חשש , איזה לפעמים  להיות יכול הכשר  שנותנים במקום

הזה הדם את שפכו לא  ידינו לומר  אפשר  שאי  הניקור, בענין רואים  הרי 

לא בעתי גם הדבר , בטיב בקיאים אינם הרבנים  כי התרשלות, שהיתה כיון
רואים בשר...הרי שקונים להגיד , שאפשר חשבתי, הזה. כדבר וגםעלתה כן,

כן. אומר אני

כמו  הכל, את שביררו  קורא , קול  יוציאו  הרבנים שהתאחדות  כדאי ראשית,
להלן  שיעשו  ומה חשש, שום אין  הלכה פי שעל  ממאנטיוועדא, הרב  .שאמר ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

כן. הדבר דעתי  עניית לפי

בתשובות, כותב כן לעז, הוצאת שייך לא חומרות שעל אומר, חיים הדברי 
הוא שכן אומרים אם אדרבה, מהלכה . מדברים ואין להחמיר, יכול  אחד כל כי

.189 ההלכה

את קצת מכיר  אני  - מבאטור הרב לכם, ואגידה בואו - כהיום הוא העולם
ב"ה לא. או טוב זה אם כיום , הוא כן חומרות, מחפשים העולם (הרבהעולם,

הטעלעוויזשאן  בענין גם  שואל: כחמשים?)מווינא לפני  כאלו. מאנשים מדבר  אינני  . ְ◌ִ◌ָ◌

באופן  יהיה  שהכל רוצים האברכים אברך, כיום, אבל קולות. אחד  כל רצה שנה
כל  אשר  הרבנים, התאחדות שכן מכל שכן , ומכל עליהם, לדבר יוכלו שלא

גדול . רעש עושים  קטן ומדבר שאפשר, מה למצוא שיוכל מחפש אחד

ואם הרבה, ממעות השאלה  כאן אין הרי  להחמיר, שאפשר מה לפענ"ד , לכן,
להפיס  כדי עצמן, על להחמיר שרוצים  אלא הלכה, שאינו בבירור  כותבים 
בוודאי  השגחה תהא ואם דבר . שום להגיד יוכלו שלא יחידים, מאיזה דעתם

כל את  תיקון)שתיקנו צריך שהיה  המדברים(מה שמדברים, אותן בשבילם, לא .
אנכי  יודע  הללו, היהודים כל בלבד. לעצמינו לעצמינו, אלא להלן, גם ידברו
התאחדות על  לסמוך יכולים אם לראות מחכים הם נוקפן, שלבם אנשים מכמה
שנתברר לי, כמדומה בירור. איזה שיצא מחכים אברכים, כמה כמו הרבנים,
שצריכים, מה שיש מודים, כולם להלכה ששייך שבדבר מפקפק  ואינני כאן,

הצורך . מן שאין מה ויש

מזה, לכתוב אפשר  לתקן , הולכים זה ואת קצת , מוזנח היה ההשגחה בענין
הוא. גדול כבוד ואדרבה,

בענין  קצת התרשלות שהיתה שמודים הרבנים, להתאחדות גדול כבוד
זה דבר לתקן ושהולכים אותו)ההשגחה, דברי .(מפסיקים  את גומר כבר  אני לא, .
מובן) ובלתי הצדדים , מכל  מדברים  הרבנים(כאן רגע, - אחת  נקודה יש  אבל (סיגעט:.
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רבנים  לוקחים  לפני ?)איפה הציע דסקווער  הרב ניקור, בעניני גם יש הרבנים רגע,
דרך  יהא פנחס גבעת שהספר לי , שאמר  מה בשמו רק אומר  אני בטעלעפאן,
אם כי מאתו, שליח בתורת רק זאת אומר אני הרבנים. וגם ילמדו שהמנקרים

מדברים. - - - ורצוני  דעתי כפי  נוהג הריני  יאמר, אחד כל הרי  לאו,

כ'הודא ה

כט .

וטרפות  נבלות על גם השגחה

לתקן  שצריכים הוא היסודות שיסוד  כיון וויליאמסבורג: דסאטמאר  דומ "ץ
כמו  זה, על  שעובדים שמודיעים מאליו ומובן הקצבים, כל על השגחות
ומוסיפים השגחה שמעמידים בוויינלאד, הרבנים כל עם דיברו הרי שיודעים,

מוסיפים. דבר בכל מוסיפים , זה, על

לפרסם שיצטרכו הוא, והדרך  לזה, הגענו להוסיף, צריכין הרי  הניקור  ובענין
השגחה. תחת לעמוד  שמסכימים החנויות רשימת

חששות, עוד שיש בעת הניקור, על ההשגחה שמספיק יחשוב הציבור
תהא הרבנים שהשגחת כוונתי , - וטריפות נבילות שאלות, עוד נביא אם חלילה,

עניני  כל .(הבשר )על

ומה החנות, תוך אל שמביאים מה לראות האפשריות להם יהא  המשגיחים
השגחה. צריכים הכל על שעושים,

כ"א הודאה

ל.

השגחה  להעמיד  היחידי התיקון  ב ) התרשלות. נולד הזמן  שבמשך מודה א)
ניקור. וללמוד

אלא יודע, כן אני - ובאמת וטריא, השקלא כל מהו יודע אינני מדבר: אחד
האדמורי"ם. בבית שנהגו ממה לשנות שאין שדעתי

כיון  מה, אלא בחייו, שנהגו  כמו  לעשות יש בתוכינו, חי היה זצ"ל  כשהרבי 
זמן  עליו  שעובר דבר  כל וימים, עתים ברבות שקורה כמו באמת, שנתרשל
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כל  אשר  הרבנים, התאחדות שכן מכל שכן , ומכל עליהם, לדבר יוכלו שלא

גדול . רעש עושים  קטן ומדבר שאפשר, מה למצוא שיוכל מחפש אחד

ואם הרבה, ממעות השאלה  כאן אין הרי  להחמיר, שאפשר מה לפענ"ד , לכן,
להפיס  כדי עצמן, על להחמיר שרוצים  אלא הלכה, שאינו בבירור  כותבים 
בוודאי  השגחה תהא ואם דבר . שום להגיד יוכלו שלא יחידים, מאיזה דעתם

כל את  תיקון)שתיקנו צריך שהיה  המדברים(מה שמדברים, אותן בשבילם, לא .
אנכי  יודע  הללו, היהודים כל בלבד. לעצמינו לעצמינו, אלא להלן, גם ידברו
התאחדות על  לסמוך יכולים אם לראות מחכים הם נוקפן, שלבם אנשים מכמה
שנתברר לי, כמדומה בירור. איזה שיצא מחכים אברכים, כמה כמו הרבנים,
שצריכים, מה שיש מודים, כולם להלכה ששייך שבדבר מפקפק  ואינני כאן,

הצורך . מן שאין מה ויש

מזה, לכתוב אפשר  לתקן , הולכים זה ואת קצת , מוזנח היה ההשגחה בענין
הוא. גדול כבוד ואדרבה,

בענין  קצת התרשלות שהיתה שמודים הרבנים, להתאחדות גדול כבוד
זה דבר לתקן ושהולכים אותו)ההשגחה, דברי .(מפסיקים  את גומר כבר  אני לא, .
מובן) ובלתי הצדדים , מכל  מדברים  הרבנים(כאן רגע, - אחת  נקודה יש  אבל (סיגעט:.
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רבנים  לוקחים  לפני ?)איפה הציע דסקווער  הרב ניקור, בעניני גם יש הרבנים רגע,
דרך  יהא פנחס גבעת שהספר לי , שאמר  מה בשמו רק אומר  אני בטעלעפאן,
אם כי מאתו, שליח בתורת רק זאת אומר אני הרבנים. וגם ילמדו שהמנקרים

מדברים. - - - ורצוני  דעתי כפי  נוהג הריני  יאמר, אחד כל הרי  לאו,

כ'הודא ה

כט .

וטרפות  נבלות על גם השגחה

לתקן  שצריכים הוא היסודות שיסוד  כיון וויליאמסבורג: דסאטמאר  דומ "ץ
כמו  זה, על  שעובדים שמודיעים מאליו ומובן הקצבים, כל על השגחות
ומוסיפים השגחה שמעמידים בוויינלאד, הרבנים כל עם דיברו הרי שיודעים,

מוסיפים. דבר בכל מוסיפים , זה, על

לפרסם שיצטרכו הוא, והדרך  לזה, הגענו להוסיף, צריכין הרי  הניקור  ובענין
השגחה. תחת לעמוד  שמסכימים החנויות רשימת

חששות, עוד שיש בעת הניקור, על ההשגחה שמספיק יחשוב הציבור
תהא הרבנים שהשגחת כוונתי , - וטריפות נבילות שאלות, עוד נביא אם חלילה,

עניני  כל .(הבשר )על

ומה החנות, תוך אל שמביאים מה לראות האפשריות להם יהא  המשגיחים
השגחה. צריכים הכל על שעושים,

כ"א הודאה

ל.

השגחה  להעמיד  היחידי התיקון  ב ) התרשלות. נולד הזמן  שבמשך מודה א)
ניקור. וללמוד

אלא יודע, כן אני - ובאמת וטריא, השקלא כל מהו יודע אינני מדבר: אחד
האדמורי"ם. בבית שנהגו ממה לשנות שאין שדעתי

כיון  מה, אלא בחייו, שנהגו  כמו  לעשות יש בתוכינו, חי היה זצ"ל  כשהרבי 
זמן  עליו  שעובר דבר  כל וימים, עתים ברבות שקורה כמו באמת, שנתרשל
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הכשר. לזה  לקרות אין תמיד , כשר שהכל במקום כי דבר. איזה לפעמים למצוא
גדול  רעש ועושים חשש , איזה לפעמים  להיות יכול הכשר  שנותנים במקום

הזה הדם את שפכו לא  ידינו לומר  אפשר  שאי  הניקור, בענין רואים  הרי 

לא בעתי גם הדבר , בטיב בקיאים אינם הרבנים  כי התרשלות, שהיתה כיון
רואים בשר...הרי שקונים להגיד , שאפשר חשבתי, הזה. כדבר וגםעלתה כן,

כן. אומר אני

כמו  הכל, את שביררו  קורא , קול  יוציאו  הרבנים שהתאחדות  כדאי ראשית,
להלן  שיעשו  ומה חשש, שום אין  הלכה פי שעל  ממאנטיוועדא, הרב  .שאמר ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

כן. הדבר דעתי  עניית לפי

בתשובות, כותב כן לעז, הוצאת שייך לא חומרות שעל אומר, חיים הדברי 
הוא שכן אומרים אם אדרבה, מהלכה . מדברים ואין להחמיר, יכול  אחד כל כי

.189 ההלכה

את קצת מכיר  אני  - מבאטור הרב לכם, ואגידה בואו - כהיום הוא העולם
ב"ה לא. או טוב זה אם כיום , הוא כן חומרות, מחפשים העולם (הרבהעולם,

הטעלעוויזשאן  בענין גם  שואל: כחמשים?)מווינא לפני  כאלו. מאנשים מדבר  אינני  . ְ◌ִ◌ָ◌

באופן  יהיה  שהכל רוצים האברכים אברך, כיום, אבל קולות. אחד  כל רצה שנה
כל  אשר  הרבנים, התאחדות שכן מכל שכן , ומכל עליהם, לדבר יוכלו שלא

גדול . רעש עושים  קטן ומדבר שאפשר, מה למצוא שיוכל מחפש אחד

ואם הרבה, ממעות השאלה  כאן אין הרי  להחמיר, שאפשר מה לפענ"ד , לכן,
להפיס  כדי עצמן, על להחמיר שרוצים  אלא הלכה, שאינו בבירור  כותבים 
בוודאי  השגחה תהא ואם דבר . שום להגיד יוכלו שלא יחידים, מאיזה דעתם

כל את  תיקון)שתיקנו צריך שהיה  המדברים(מה שמדברים, אותן בשבילם, לא .
אנכי  יודע  הללו, היהודים כל בלבד. לעצמינו לעצמינו, אלא להלן, גם ידברו
התאחדות על  לסמוך יכולים אם לראות מחכים הם נוקפן, שלבם אנשים מכמה
שנתברר לי, כמדומה בירור. איזה שיצא מחכים אברכים, כמה כמו הרבנים,
שצריכים, מה שיש מודים, כולם להלכה ששייך שבדבר מפקפק  ואינני כאן,

הצורך . מן שאין מה ויש

מזה, לכתוב אפשר  לתקן , הולכים זה ואת קצת , מוזנח היה ההשגחה בענין
הוא. גדול כבוד ואדרבה,

בענין  קצת התרשלות שהיתה שמודים הרבנים, להתאחדות גדול כבוד
זה דבר לתקן ושהולכים אותו)ההשגחה, דברי .(מפסיקים  את גומר כבר  אני לא, .
מובן) ובלתי הצדדים , מכל  מדברים  הרבנים(כאן רגע, - אחת  נקודה יש  אבל (סיגעט:.
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רבנים  לוקחים  לפני ?)איפה הציע דסקווער  הרב ניקור, בעניני גם יש הרבנים רגע,
דרך  יהא פנחס גבעת שהספר לי , שאמר  מה בשמו רק אומר  אני בטעלעפאן,
אם כי מאתו, שליח בתורת רק זאת אומר אני הרבנים. וגם ילמדו שהמנקרים

מדברים. - - - ורצוני  דעתי כפי  נוהג הריני  יאמר, אחד כל הרי  לאו,

כ'הודא ה

כט .

וטרפות  נבלות על גם השגחה

לתקן  שצריכים הוא היסודות שיסוד  כיון וויליאמסבורג: דסאטמאר  דומ "ץ
כמו  זה, על  שעובדים שמודיעים מאליו ומובן הקצבים, כל על השגחות
ומוסיפים השגחה שמעמידים בוויינלאד, הרבנים כל עם דיברו הרי שיודעים,

מוסיפים. דבר בכל מוסיפים , זה, על

לפרסם שיצטרכו הוא, והדרך  לזה, הגענו להוסיף, צריכין הרי  הניקור  ובענין
השגחה. תחת לעמוד  שמסכימים החנויות רשימת

חששות, עוד שיש בעת הניקור, על ההשגחה שמספיק יחשוב הציבור
תהא הרבנים שהשגחת כוונתי , - וטריפות נבילות שאלות, עוד נביא אם חלילה,

עניני  כל .(הבשר )על

ומה החנות, תוך אל שמביאים מה לראות האפשריות להם יהא  המשגיחים
השגחה. צריכים הכל על שעושים,

כ"א הודאה

ל.

השגחה  להעמיד  היחידי התיקון  ב ) התרשלות. נולד הזמן  שבמשך מודה א)
ניקור. וללמוד

אלא יודע, כן אני - ובאמת וטריא, השקלא כל מהו יודע אינני מדבר: אחד
האדמורי"ם. בבית שנהגו ממה לשנות שאין שדעתי

כיון  מה, אלא בחייו, שנהגו  כמו  לעשות יש בתוכינו, חי היה זצ"ל  כשהרבי 
זמן  עליו  שעובר דבר  כל וימים, עתים ברבות שקורה כמו באמת, שנתרשל
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בענין  שמתרשלים קורה  כן ועל טוב, כך כל  זה על מסתכלים אין הרי ארוך ,
אלו. ענינים על  ההשגחה

איפוא היה  לא צעירים . מנקרים חסרים בינתים. הזקינו שהמנקרים יתכן גם
זהו  החנויות. על ישגיחו והם מנקרים ללמד  כדאי ולכן  אלו, ענינים ללמוד

השני . הפתרון

הפתרון. אל נבוא לא עדיין עכשיו, עד שחתכו ממה אחר באופן יחתכו  ובאם
הבשר חנויות עם רק  פתרונה על  תבוא האמתית הבעיה בזה. גם בעיות עוד ויש
תחת ויהיה הניקור , טיב שמכירים הרבה יהיו ניקור . וילמדו השגחה, להם יהא

להיות(קאנטראל)ביקורת שצריך כמו  קבלה, מדברים )עם .(כולם 

לא.
ראש היושב  החלטת

בש יקנו  שלא קורא קול  לעשות  ב) החלטה אין  עדיין ג)א ) השגחה. בלי  ר
בוטשער'ס  20 מן המדובר 

כזה דבר אפשר אי  הרי  בכלליות שבכלליות, כיון החלטנו, ראש: יושב
הוחלט כן על  גדול. ציבור אצל לבחירות הדבר יעמידו  שלא לההלכה, ששייך
ושני  מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא, גדולים, מרבנים ועד שיעשו ◌ָ◌ִ◌ְכאן
איך  יחליטו והם הועד, חברי  יהיו הם מאוּ דווארי , והרב לייטנער  והרב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְהדיינים,

בכלליות. לעשות

להוציא הרבנים התאחדות  על ראשית, מזה, דיברו כבר הרי ובפרטיות
ושנית - מקום בשום לקנות אין השגחה שבלי שידעו קורא , גדול קול  (וויכוח 

מובן...) .בלתי

שיסכימו  מהקצבים לתבוע  צריכים קודם  הרי מהשנים, אחד לייטנער: הרב
לתת אפשר אי הרי חנותם, בתוך מהיום(השגחה )להשגחה קצבים לעשרים

חדשים. ששה של זמן לתת אפשר הרי למחר,

הציבור נו, נו, ראש : מהיושב ... שבועות שני שעד שהיה(יגידו כמו שיישאר ?

?)מקודם 

אחוריים ...) ... מובן ובלתי .(מדברים 

שבועיים עד  ראש : יצטרכו (מדברים )?יושב הועד  הרי  מחר  מחר, יהיה ומה
מדברים רבים ... להתאסף .

לדעת צריך הרב  שוטה, תהיה אל מסיגעט : חם )הרב וויכוח  יש (כאן
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בינתים יעשו ומה נו, ראש: כלום.יושב יעשו שלא ?
עוד  תוסיף  הנ"ל , להרבנים עוד  לצרף  מבקש הייתי מסיגעט: הרב

צעירים. כשנים

לב.
רבנים  של  וועד  עושים החלטה לעשות מתחנן  ראש היושב 

שתי  יהיו החלטה. בלי  מכאן נצא לא ההחלטה, ההחלטה, ראש: יושב
י "ב  צלע אם יהיה איך בכלליותו, הניקור  יהא איך יחליטו אחד, ועד ועדות.
בינינו  המדובר  כפי  גדולים רבנים  משבעה יהי ' הועד האחרים . הדברים וכן
הרב  מאוּ דווארי , הרב מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמקודם,

.215 הועד חברי  יהיו ומזה הדיינים , שני ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא,
החנויות בכל ילכו יעבדו, והם ניקור , שילמדו מאברכים יהיה השני, הועד 
יחזקאל  הרב ממונה יהא זה על  טוב. היותר צד על ייעשה שהניקור ויראו

ממאנסי . הארוויץ 
מסתמא יבוא הוא אהרן - הרב לאנדא, בנימין ר ' הארוויץ, יחזקאל  הרב !

דוד  שמואל  הרב ובנכם אפרים, נחום והרב  מבאטור, הרב של בנו טייטלבוים
ניקור. וילמדו אברכים הם פאלאק, צבי  הרב ◌ַ◌ָקרויס,

לג.
אתר על התיקון מה שואל  ראש ?יושב 

שעשו  מה זה  על לחזור  רצוני הפעם . עוד זה על  לחזור רצוני  כן, כן ,
(מדברים )היום

למשנהו אומר יודעים(בלחישה )אחד אין אוכלים, יהודים  אוכלים, יהודים :
כשר אוכלים יהודים אם יודע מי  לאכול. ומה לאכול עתהכמה לעת שיעמידו ?

כולם. עתה, לעת הולכים כמה אתר על
צריכים אתר על  כאן - זה על  נחזור  רגע, פעם, עוד פעם, עוד  ראש: היושב

אחרונה בשיטה כן מדברים )גם .(וויכוחים ,
השגחה. יתנו כן לפעמים  ... השגחות נותנת אינה ההתאחדות תשובה:

לד.
תיקון  של אופן  מכשיר לבעל מסבירים

מענדל  ר ' הדבר . הוא  כן הרי  סוף כל  סוף אהרן. מר ' לבקש אפשר  זה את
והוא ניקור, יודע  והוא זה, על מחולק אינו אחד  אף טוב, יהודי הוא בערגער 
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בענין  שמתרשלים קורה  כן ועל טוב, כך כל  זה על מסתכלים אין הרי ארוך ,
אלו. ענינים על  ההשגחה

איפוא היה  לא צעירים . מנקרים חסרים בינתים. הזקינו שהמנקרים יתכן גם
זהו  החנויות. על ישגיחו והם מנקרים ללמד  כדאי ולכן  אלו, ענינים ללמוד

השני . הפתרון

הפתרון. אל נבוא לא עדיין עכשיו, עד שחתכו ממה אחר באופן יחתכו  ובאם
הבשר חנויות עם רק  פתרונה על  תבוא האמתית הבעיה בזה. גם בעיות עוד ויש
תחת ויהיה הניקור , טיב שמכירים הרבה יהיו ניקור . וילמדו השגחה, להם יהא

להיות(קאנטראל)ביקורת שצריך כמו  קבלה, מדברים )עם .(כולם 

לא.
ראש היושב  החלטת

בש יקנו  שלא קורא קול  לעשות  ב) החלטה אין  עדיין ג)א ) השגחה. בלי  ר
בוטשער'ס  20 מן המדובר 

כזה דבר אפשר אי  הרי  בכלליות שבכלליות, כיון החלטנו, ראש: יושב
הוחלט כן על  גדול. ציבור אצל לבחירות הדבר יעמידו  שלא לההלכה, ששייך
ושני  מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא, גדולים, מרבנים ועד שיעשו ◌ָ◌ִ◌ְכאן
איך  יחליטו והם הועד, חברי  יהיו הם מאוּ דווארי , והרב לייטנער  והרב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְהדיינים,

בכלליות. לעשות

להוציא הרבנים התאחדות  על ראשית, מזה, דיברו כבר הרי ובפרטיות
ושנית - מקום בשום לקנות אין השגחה שבלי שידעו קורא , גדול קול  (וויכוח 

מובן...) .בלתי

שיסכימו  מהקצבים לתבוע  צריכים קודם  הרי מהשנים, אחד לייטנער: הרב
לתת אפשר אי הרי חנותם, בתוך מהיום(השגחה )להשגחה קצבים לעשרים

חדשים. ששה של זמן לתת אפשר הרי למחר,

הציבור נו, נו, ראש : מהיושב ... שבועות שני שעד שהיה(יגידו כמו שיישאר ?

?)מקודם 

אחוריים ...) ... מובן ובלתי .(מדברים 

שבועיים עד  ראש : יצטרכו (מדברים )?יושב הועד  הרי  מחר  מחר, יהיה ומה
מדברים רבים ... להתאסף .

לדעת צריך הרב  שוטה, תהיה אל מסיגעט : חם )הרב וויכוח  יש (כאן

 דין בעל בהודאת כג|פרק 

בינתים יעשו ומה נו, ראש: כלום.יושב יעשו שלא ?
עוד  תוסיף  הנ"ל , להרבנים עוד  לצרף  מבקש הייתי מסיגעט: הרב

צעירים. כשנים

לב.
רבנים  של  וועד  עושים החלטה לעשות מתחנן  ראש היושב 

שתי  יהיו החלטה. בלי  מכאן נצא לא ההחלטה, ההחלטה, ראש: יושב
י "ב  צלע אם יהיה איך בכלליותו, הניקור  יהא איך יחליטו אחד, ועד ועדות.
בינינו  המדובר  כפי  גדולים רבנים  משבעה יהי ' הועד האחרים . הדברים וכן
הרב  מאוּ דווארי , הרב מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמקודם,

.215 הועד חברי  יהיו ומזה הדיינים , שני ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא,
החנויות בכל ילכו יעבדו, והם ניקור , שילמדו מאברכים יהיה השני, הועד 
יחזקאל  הרב ממונה יהא זה על  טוב. היותר צד על ייעשה שהניקור ויראו

ממאנסי . הארוויץ 
מסתמא יבוא הוא אהרן - הרב לאנדא, בנימין ר ' הארוויץ, יחזקאל  הרב !

דוד  שמואל  הרב ובנכם אפרים, נחום והרב  מבאטור, הרב של בנו טייטלבוים
ניקור. וילמדו אברכים הם פאלאק, צבי  הרב ◌ַ◌ָקרויס,

לג.
אתר על התיקון מה שואל  ראש ?יושב 

שעשו  מה זה  על לחזור  רצוני הפעם . עוד זה על  לחזור רצוני  כן, כן ,
(מדברים )היום

למשנהו אומר יודעים(בלחישה )אחד אין אוכלים, יהודים  אוכלים, יהודים :
כשר אוכלים יהודים אם יודע מי  לאכול. ומה לאכול עתהכמה לעת שיעמידו ?

כולם. עתה, לעת הולכים כמה אתר על
צריכים אתר על  כאן - זה על  נחזור  רגע, פעם, עוד פעם, עוד  ראש: היושב

אחרונה בשיטה כן מדברים )גם .(וויכוחים ,
השגחה. יתנו כן לפעמים  ... השגחות נותנת אינה ההתאחדות תשובה:

לד.
תיקון  של אופן  מכשיר לבעל מסבירים

מענדל  ר ' הדבר . הוא  כן הרי  סוף כל  סוף אהרן. מר ' לבקש אפשר  זה את
והוא ניקור, יודע  והוא זה, על מחולק אינו אחד  אף טוב, יהודי הוא בערגער 



 דין בעל הודאת ב|כב פרק 

בענין  שמתרשלים קורה  כן ועל טוב, כך כל  זה על מסתכלים אין הרי ארוך ,
אלו. ענינים על  ההשגחה

איפוא היה  לא צעירים . מנקרים חסרים בינתים. הזקינו שהמנקרים יתכן גם
זהו  החנויות. על ישגיחו והם מנקרים ללמד  כדאי ולכן  אלו, ענינים ללמוד

השני . הפתרון

הפתרון. אל נבוא לא עדיין עכשיו, עד שחתכו ממה אחר באופן יחתכו  ובאם
הבשר חנויות עם רק  פתרונה על  תבוא האמתית הבעיה בזה. גם בעיות עוד ויש
תחת ויהיה הניקור , טיב שמכירים הרבה יהיו ניקור . וילמדו השגחה, להם יהא

להיות(קאנטראל)ביקורת שצריך כמו  קבלה, מדברים )עם .(כולם 

לא.
ראש היושב  החלטת

בש יקנו  שלא קורא קול  לעשות  ב) החלטה אין  עדיין ג)א ) השגחה. בלי  ר
בוטשער'ס  20 מן המדובר 

כזה דבר אפשר אי  הרי  בכלליות שבכלליות, כיון החלטנו, ראש: יושב
הוחלט כן על  גדול. ציבור אצל לבחירות הדבר יעמידו  שלא לההלכה, ששייך
ושני  מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא, גדולים, מרבנים ועד שיעשו ◌ָ◌ִ◌ְכאן
איך  יחליטו והם הועד, חברי  יהיו הם מאוּ דווארי , והרב לייטנער  והרב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְהדיינים,

בכלליות. לעשות

להוציא הרבנים התאחדות  על ראשית, מזה, דיברו כבר הרי ובפרטיות
ושנית - מקום בשום לקנות אין השגחה שבלי שידעו קורא , גדול קול  (וויכוח 

מובן...) .בלתי

שיסכימו  מהקצבים לתבוע  צריכים קודם  הרי מהשנים, אחד לייטנער: הרב
לתת אפשר אי הרי חנותם, בתוך מהיום(השגחה )להשגחה קצבים לעשרים

חדשים. ששה של זמן לתת אפשר הרי למחר,

הציבור נו, נו, ראש : מהיושב ... שבועות שני שעד שהיה(יגידו כמו שיישאר ?

?)מקודם 

אחוריים ...) ... מובן ובלתי .(מדברים 

שבועיים עד  ראש : יצטרכו (מדברים )?יושב הועד  הרי  מחר  מחר, יהיה ומה
מדברים רבים ... להתאסף .

לדעת צריך הרב  שוטה, תהיה אל מסיגעט : חם )הרב וויכוח  יש (כאן
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בינתים יעשו ומה נו, ראש: כלום.יושב יעשו שלא ?
עוד  תוסיף  הנ"ל , להרבנים עוד  לצרף  מבקש הייתי מסיגעט: הרב

צעירים. כשנים

לב.
רבנים  של  וועד  עושים החלטה לעשות מתחנן  ראש היושב 

שתי  יהיו החלטה. בלי  מכאן נצא לא ההחלטה, ההחלטה, ראש: יושב
י "ב  צלע אם יהיה איך בכלליותו, הניקור  יהא איך יחליטו אחד, ועד ועדות.
בינינו  המדובר  כפי  גדולים רבנים  משבעה יהי ' הועד האחרים . הדברים וכן
הרב  מאוּ דווארי , הרב מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמקודם,

.215 הועד חברי  יהיו ומזה הדיינים , שני ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא,
החנויות בכל ילכו יעבדו, והם ניקור , שילמדו מאברכים יהיה השני, הועד 
יחזקאל  הרב ממונה יהא זה על  טוב. היותר צד על ייעשה שהניקור ויראו

ממאנסי . הארוויץ 
מסתמא יבוא הוא אהרן - הרב לאנדא, בנימין ר ' הארוויץ, יחזקאל  הרב !

דוד  שמואל  הרב ובנכם אפרים, נחום והרב  מבאטור, הרב של בנו טייטלבוים
ניקור. וילמדו אברכים הם פאלאק, צבי  הרב ◌ַ◌ָקרויס,

לג.
אתר על התיקון מה שואל  ראש ?יושב 

שעשו  מה זה  על לחזור  רצוני הפעם . עוד זה על  לחזור רצוני  כן, כן ,
(מדברים )היום

למשנהו אומר יודעים(בלחישה )אחד אין אוכלים, יהודים  אוכלים, יהודים :
כשר אוכלים יהודים אם יודע מי  לאכול. ומה לאכול עתהכמה לעת שיעמידו ?

כולם. עתה, לעת הולכים כמה אתר על
צריכים אתר על  כאן - זה על  נחזור  רגע, פעם, עוד פעם, עוד  ראש: היושב

אחרונה בשיטה כן מדברים )גם .(וויכוחים ,
השגחה. יתנו כן לפעמים  ... השגחות נותנת אינה ההתאחדות תשובה:

לד.
תיקון  של אופן  מכשיר לבעל מסבירים

מענדל  ר ' הדבר . הוא  כן הרי  סוף כל  סוף אהרן. מר ' לבקש אפשר  זה את
והוא ניקור, יודע  והוא זה, על מחולק אינו אחד  אף טוב, יהודי הוא בערגער 
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בענין  שמתרשלים קורה  כן ועל טוב, כך כל  זה על מסתכלים אין הרי ארוך ,
אלו. ענינים על  ההשגחה

איפוא היה  לא צעירים . מנקרים חסרים בינתים. הזקינו שהמנקרים יתכן גם
זהו  החנויות. על ישגיחו והם מנקרים ללמד  כדאי ולכן  אלו, ענינים ללמוד

השני . הפתרון

הפתרון. אל נבוא לא עדיין עכשיו, עד שחתכו ממה אחר באופן יחתכו  ובאם
הבשר חנויות עם רק  פתרונה על  תבוא האמתית הבעיה בזה. גם בעיות עוד ויש
תחת ויהיה הניקור , טיב שמכירים הרבה יהיו ניקור . וילמדו השגחה, להם יהא

להיות(קאנטראל)ביקורת שצריך כמו  קבלה, מדברים )עם .(כולם 

לא.
ראש היושב  החלטת

בש יקנו  שלא קורא קול  לעשות  ב) החלטה אין  עדיין ג)א ) השגחה. בלי  ר
בוטשער'ס  20 מן המדובר 

כזה דבר אפשר אי  הרי  בכלליות שבכלליות, כיון החלטנו, ראש: יושב
הוחלט כן על  גדול. ציבור אצל לבחירות הדבר יעמידו  שלא לההלכה, ששייך
ושני  מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא, גדולים, מרבנים ועד שיעשו ◌ָ◌ִ◌ְכאן
איך  יחליטו והם הועד, חברי  יהיו הם מאוּ דווארי , והרב לייטנער  והרב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְהדיינים,

בכלליות. לעשות

להוציא הרבנים התאחדות  על ראשית, מזה, דיברו כבר הרי ובפרטיות
ושנית - מקום בשום לקנות אין השגחה שבלי שידעו קורא , גדול קול  (וויכוח 

מובן...) .בלתי

שיסכימו  מהקצבים לתבוע  צריכים קודם  הרי מהשנים, אחד לייטנער: הרב
לתת אפשר אי הרי חנותם, בתוך מהיום(השגחה )להשגחה קצבים לעשרים

חדשים. ששה של זמן לתת אפשר הרי למחר,

הציבור נו, נו, ראש : מהיושב ... שבועות שני שעד שהיה(יגידו כמו שיישאר ?

?)מקודם 

אחוריים ...) ... מובן ובלתי .(מדברים 

שבועיים עד  ראש : יצטרכו (מדברים )?יושב הועד  הרי  מחר  מחר, יהיה ומה
מדברים רבים ... להתאסף .

לדעת צריך הרב  שוטה, תהיה אל מסיגעט : חם )הרב וויכוח  יש (כאן
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בינתים יעשו ומה נו, ראש: כלום.יושב יעשו שלא ?
עוד  תוסיף  הנ"ל , להרבנים עוד  לצרף  מבקש הייתי מסיגעט: הרב

צעירים. כשנים

לב.
רבנים  של  וועד  עושים החלטה לעשות מתחנן  ראש היושב 

שתי  יהיו החלטה. בלי  מכאן נצא לא ההחלטה, ההחלטה, ראש: יושב
י "ב  צלע אם יהיה איך בכלליותו, הניקור  יהא איך יחליטו אחד, ועד ועדות.
בינינו  המדובר  כפי  גדולים רבנים  משבעה יהי ' הועד האחרים . הדברים וכן
הרב  מאוּ דווארי , הרב מווינא, הרב מפאפא, הרב הנשיא , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמקודם,

.215 הועד חברי  יהיו ומזה הדיינים , שני ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא,
החנויות בכל ילכו יעבדו, והם ניקור , שילמדו מאברכים יהיה השני, הועד 
יחזקאל  הרב ממונה יהא זה על  טוב. היותר צד על ייעשה שהניקור ויראו

ממאנסי . הארוויץ 
מסתמא יבוא הוא אהרן - הרב לאנדא, בנימין ר ' הארוויץ, יחזקאל  הרב !

דוד  שמואל  הרב ובנכם אפרים, נחום והרב  מבאטור, הרב של בנו טייטלבוים
ניקור. וילמדו אברכים הם פאלאק, צבי  הרב ◌ַ◌ָקרויס,

לג.
אתר על התיקון מה שואל  ראש ?יושב 

שעשו  מה זה  על לחזור  רצוני הפעם . עוד זה על  לחזור רצוני  כן, כן ,
(מדברים )היום

למשנהו אומר יודעים(בלחישה )אחד אין אוכלים, יהודים  אוכלים, יהודים :
כשר אוכלים יהודים אם יודע מי  לאכול. ומה לאכול עתהכמה לעת שיעמידו ?

כולם. עתה, לעת הולכים כמה אתר על
צריכים אתר על  כאן - זה על  נחזור  רגע, פעם, עוד פעם, עוד  ראש: היושב

אחרונה בשיטה כן מדברים )גם .(וויכוחים ,
השגחה. יתנו כן לפעמים  ... השגחות נותנת אינה ההתאחדות תשובה:

לד.
תיקון  של אופן  מכשיר לבעל מסבירים

מענדל  ר ' הדבר . הוא  כן הרי  סוף כל  סוף אהרן. מר ' לבקש אפשר  זה את
והוא ניקור, יודע  והוא זה, על מחולק אינו אחד  אף טוב, יהודי הוא בערגער 



 דין בעל הודאת ב|כד  פרק 

כן  טובים, יהודים הם כן גם השוחטים כן, מזמן מנקר . הולכים  הרי זה על !
חרדים הם הרי  ... סופר , החתם שאומר כמו החלפים, את ובודקים לזמן
ביותר, חרד יהודי  הוא אם אפילו מלאכה, בעל סוף, כל סוף בודקים, ולפעמים
פועל  והוא יודע הוא הרי - שעות במשך ביומו יום מדי שם עומד הוא  אם אבל

האדם. אצל שוות עתים  כל לאו הרי  לפעמים, ועלול בזה,

אם חילוק  ואין  שהיהודי, מנקר, עוד לקחת באטור להרב היה לזמן  מזמן
מפעם שידע בזה, מינה נפקא אין משה, ר ' או יענקל ר' או מענדל ר ' לו קוראים

גדול  תיקון היה  וזהו אחריו , שמשגיחים .(מדברים )לפעם

לה .
אי שלי  אחריות על  ב) המטבחיים . לבית לכנוס הרבנים את מניחים  לא א)

לאכול. אפשר

לשאול  ברצוני ממאנטיוועדא, הרב מכבוד  במחילה הורוויץ: יחזקאל ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרב
לכל  ללמוד, רוצים אם בתוכם, ואני  שהרבנים, לי כמדומה למעשה. שאלה
בזה צודק אני  האם כחדשים, שלשה יעברו בזה  הידיעה לנו שיהיה עד ?הפחות

מתכוון  אינני לי... תמחלו רגע, איך... ... בדבר יתעסקו אם אפילו לדעתי,
ולהגיד יום בכל לבוא  אפשר  אי  הרי  שמגיעים, עד  ההלכות, אל  ועל דווקא ...

.247 השאלה את אתכם לשאול ברצוני  כן

אחד לאף  ארשה לא המטבחיים בבית בפירוש , לכם אגיד  מניר בּ אטוּ ר: ◌ַ◌ְ◌ִהרב 
.248 ואופן פנים בשום זה על  רשות אין  להיכנס,

בזה. שייך  לא ונכנסים, יוצאים שהבהמות איפה המקום - בשבילי  לא זה -

המקרר תוך  אל אבל להיכנס (פרידזשידער )שואל: ?אפשר 

כזה. דבר אין שייך , לא  תשובה :

האחוריים חלק  את לראות צריכים הרי אינו שואל: האחוריים חלק ?.249 ?

לא מכם, במחילה כזה. הוא לשאול שרצוני  מה ממשיך: הארוויץ הרב
שאלתי  את על (מדברים )גמרתי  שבועות. עשרה יקח אז שאלתי , את  גמרתי  לא  .

בשלימות כזה דבר לעשות צריכים כי זמן, לוקח זה הרי פנים כן)כל ,(סיגעט :
וישבעו  ענוים יאכלו לאכול. שאפשר  לומר יוכלו  ובינתים זמן, לוקח או וזה ?

.250 ש... ש... שיאמרו,

כיון  נא, הגידה אותי , שואלים הרי  יחזקאל, ר' יחזקאל , ר ' לייטנער: הרב
הרבנים את מכירים אם היום , עד שאכל  ומי איסור, שום נתברר  שלא

 דין בעל בהודאת כה|פרק 

אחריותי  על  חבירו, אחריות על לאכול יכול אחד  כל  אחריותו, על המכשירים,
לאכול  יכולים גדולים )אין  .(וויכוחים 

לו.

עתה לעת המוחות לטשטש והמזכיר מכשיר בעל החלטת
שקר של קורא בקול
חדשים שלשה תיקון , יעשו מכאן, הולכים תיקון הרי חדשים, שלשה ??

אתר. על לתקן לראות צריכים אתר, על להיות צריך התיקון
הרב  עם תתקשרו כך, להיות צריך פרקטי, באופן מסיגעט: הרב
ילכו  היום, אחד כל ללכת ונתחיל מבאטור , הרב עם ואנכי  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא

לוויינׁש טאק. ללכת אפשר יום בכל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵשניהם,
אותם לא אבל  יום, בכל ללכת אפשר לוויינׁש טאק מניר בּ אטוּ ר: ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהרב

יום... באיזה ילך  מי  לסדר כבר  אראה אני האנשים,
כבר לראות אפשר מחר  (וויכוחים )?שואל:

שבינתיים, כרוז שיוציאו כן , אומר הוא הרי  רע. רעיון אינו זה מסיגעט : הרב 
שקנה  שמי  יאמרו הכי בחזקתו, נשאר אחד וכל  ממשות לזה שאין מצאו כאשר
נותנים  איננו  הרי  .258 ולהבא מכאן  יקנה לא קאהן , אברהם אצל עכשיו עד 

ל שיש מי  אחד . לאף שהיה.הכשר כמו הוא  עכשיו, עד  הכשר ו
כבחזקתן) הכל גליק, מה(יצחק  הלאה: יקנה שקנה, מי ??

הבשר בחנויות בינתים  שקנה , שמי  כן , תגידו המסקנא, את תגידו  גליק: יצחק
סתם  עלילה והוא - ושלמים יראים שהם היהודים על מצאו

קול  יעשו בדבר , שדנים הרבנים אותם אחר. משהו אומר  אני לייטנער: הרב
הבודדים. הימים באותם נוסח, קורא,

כאשר אחר. משהו לכתוב  אפשר  אסיפה, שיש  החלטה, תאמרו גליק: יצחק
הערעור שבענין וראו , רבנים הרבה כך  כל שהתאספו וראו  באסיפה, יושבים
חלילה חשש מצאו לא בה חזקתן. איתרע לא וממילא ממשות שום מצאו לא

ח"ו. חלב באכילת ישראל את שהכשילו
משגיח  שיהיה בדבר , סדר יעשו  לכתוב,(מדברים )ואלהבא, אפשר זה את ,

מצאו... שלא
הערבוביא להבין אפשרי ובלתי מאוד ארוך וויכוח  מכתב, לכתוב

ה' ירחם בעוה"ר נשלם, ולא תם 



 דין בעל הודאת ב|כד  פרק 

כן  טובים, יהודים הם כן גם השוחטים כן, מזמן מנקר . הולכים  הרי זה על !
חרדים הם הרי  ... סופר , החתם שאומר כמו החלפים, את ובודקים לזמן
ביותר, חרד יהודי  הוא אם אפילו מלאכה, בעל סוף, כל סוף בודקים, ולפעמים
פועל  והוא יודע הוא הרי - שעות במשך ביומו יום מדי שם עומד הוא  אם אבל

האדם. אצל שוות עתים  כל לאו הרי  לפעמים, ועלול בזה,

אם חילוק  ואין  שהיהודי, מנקר, עוד לקחת באטור להרב היה לזמן  מזמן
מפעם שידע בזה, מינה נפקא אין משה, ר ' או יענקל ר' או מענדל ר ' לו קוראים

גדול  תיקון היה  וזהו אחריו , שמשגיחים .(מדברים )לפעם

לה .
אי שלי  אחריות על  ב) המטבחיים . לבית לכנוס הרבנים את מניחים  לא א)

לאכול. אפשר

לשאול  ברצוני ממאנטיוועדא, הרב מכבוד  במחילה הורוויץ: יחזקאל ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרב
לכל  ללמוד, רוצים אם בתוכם, ואני  שהרבנים, לי כמדומה למעשה. שאלה
בזה צודק אני  האם כחדשים, שלשה יעברו בזה  הידיעה לנו שיהיה עד ?הפחות

מתכוון  אינני לי... תמחלו רגע, איך... ... בדבר יתעסקו אם אפילו לדעתי,
ולהגיד יום בכל לבוא  אפשר  אי  הרי  שמגיעים, עד  ההלכות, אל  ועל דווקא ...

.247 השאלה את אתכם לשאול ברצוני  כן

אחד לאף  ארשה לא המטבחיים בבית בפירוש , לכם אגיד  מניר בּ אטוּ ר: ◌ַ◌ְ◌ִהרב 
.248 ואופן פנים בשום זה על  רשות אין  להיכנס,

בזה. שייך  לא ונכנסים, יוצאים שהבהמות איפה המקום - בשבילי  לא זה -

המקרר תוך  אל אבל להיכנס (פרידזשידער )שואל: ?אפשר 

כזה. דבר אין שייך , לא  תשובה :

האחוריים חלק  את לראות צריכים הרי אינו שואל: האחוריים חלק ?.249 ?

לא מכם, במחילה כזה. הוא לשאול שרצוני  מה ממשיך: הארוויץ הרב
שאלתי  את על (מדברים )גמרתי  שבועות. עשרה יקח אז שאלתי , את  גמרתי  לא  .

בשלימות כזה דבר לעשות צריכים כי זמן, לוקח זה הרי פנים כן)כל ,(סיגעט :
וישבעו  ענוים יאכלו לאכול. שאפשר  לומר יוכלו  ובינתים זמן, לוקח או וזה ?

.250 ש... ש... שיאמרו,

כיון  נא, הגידה אותי , שואלים הרי  יחזקאל, ר' יחזקאל , ר ' לייטנער: הרב
הרבנים את מכירים אם היום , עד שאכל  ומי איסור, שום נתברר  שלא

 דין בעל בהודאת כה|פרק 

אחריותי  על  חבירו, אחריות על לאכול יכול אחד  כל  אחריותו, על המכשירים,
לאכול  יכולים גדולים )אין  .(וויכוחים 

לו.

עתה לעת המוחות לטשטש והמזכיר מכשיר בעל החלטת
שקר של קורא בקול
חדשים שלשה תיקון , יעשו מכאן, הולכים תיקון הרי חדשים, שלשה ??

אתר. על לתקן לראות צריכים אתר, על להיות צריך התיקון
הרב  עם תתקשרו כך, להיות צריך פרקטי, באופן מסיגעט: הרב
ילכו  היום, אחד כל ללכת ונתחיל מבאטור , הרב עם ואנכי  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא

לוויינׁש טאק. ללכת אפשר יום בכל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵשניהם,
אותם לא אבל  יום, בכל ללכת אפשר לוויינׁש טאק מניר בּ אטוּ ר: ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהרב

יום... באיזה ילך  מי  לסדר כבר  אראה אני האנשים,
כבר לראות אפשר מחר  (וויכוחים )?שואל:

שבינתיים, כרוז שיוציאו כן , אומר הוא הרי  רע. רעיון אינו זה מסיגעט : הרב 
שקנה  שמי  יאמרו הכי בחזקתו, נשאר אחד וכל  ממשות לזה שאין מצאו כאשר
נותנים  איננו  הרי  .258 ולהבא מכאן  יקנה לא קאהן , אברהם אצל עכשיו עד 

ל שיש מי  אחד . לאף שהיה.הכשר כמו הוא  עכשיו, עד  הכשר ו
כבחזקתן) הכל גליק, מה(יצחק  הלאה: יקנה שקנה, מי ??

הבשר בחנויות בינתים  שקנה , שמי  כן , תגידו המסקנא, את תגידו  גליק: יצחק
סתם  עלילה והוא - ושלמים יראים שהם היהודים על מצאו

קול  יעשו בדבר , שדנים הרבנים אותם אחר. משהו אומר  אני לייטנער: הרב
הבודדים. הימים באותם נוסח, קורא,

כאשר אחר. משהו לכתוב  אפשר  אסיפה, שיש  החלטה, תאמרו גליק: יצחק
הערעור שבענין וראו , רבנים הרבה כך  כל שהתאספו וראו  באסיפה, יושבים
חלילה חשש מצאו לא בה חזקתן. איתרע לא וממילא ממשות שום מצאו לא

ח"ו. חלב באכילת ישראל את שהכשילו
משגיח  שיהיה בדבר , סדר יעשו  לכתוב,(מדברים )ואלהבא, אפשר זה את ,

מצאו... שלא
הערבוביא להבין אפשרי ובלתי מאוד ארוך וויכוח  מכתב, לכתוב

ה' ירחם בעוה"ר נשלם, ולא תם 





 דין בעל הודאת ב|כד  פרק 

כן  טובים, יהודים הם כן גם השוחטים כן, מזמן מנקר . הולכים  הרי זה על !
חרדים הם הרי  ... סופר , החתם שאומר כמו החלפים, את ובודקים לזמן
ביותר, חרד יהודי  הוא אם אפילו מלאכה, בעל סוף, כל סוף בודקים, ולפעמים
פועל  והוא יודע הוא הרי - שעות במשך ביומו יום מדי שם עומד הוא  אם אבל

האדם. אצל שוות עתים  כל לאו הרי  לפעמים, ועלול בזה,

אם חילוק  ואין  שהיהודי, מנקר, עוד לקחת באטור להרב היה לזמן  מזמן
מפעם שידע בזה, מינה נפקא אין משה, ר ' או יענקל ר' או מענדל ר ' לו קוראים

גדול  תיקון היה  וזהו אחריו , שמשגיחים .(מדברים )לפעם

לה .
אי שלי  אחריות על  ב) המטבחיים . לבית לכנוס הרבנים את מניחים  לא א)

לאכול. אפשר

לשאול  ברצוני ממאנטיוועדא, הרב מכבוד  במחילה הורוויץ: יחזקאל ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרב
לכל  ללמוד, רוצים אם בתוכם, ואני  שהרבנים, לי כמדומה למעשה. שאלה
בזה צודק אני  האם כחדשים, שלשה יעברו בזה  הידיעה לנו שיהיה עד ?הפחות

מתכוון  אינני לי... תמחלו רגע, איך... ... בדבר יתעסקו אם אפילו לדעתי,
ולהגיד יום בכל לבוא  אפשר  אי  הרי  שמגיעים, עד  ההלכות, אל  ועל דווקא ...

.247 השאלה את אתכם לשאול ברצוני  כן

אחד לאף  ארשה לא המטבחיים בבית בפירוש , לכם אגיד  מניר בּ אטוּ ר: ◌ַ◌ְ◌ִהרב 
.248 ואופן פנים בשום זה על  רשות אין  להיכנס,

בזה. שייך  לא ונכנסים, יוצאים שהבהמות איפה המקום - בשבילי  לא זה -

המקרר תוך  אל אבל להיכנס (פרידזשידער )שואל: ?אפשר 

כזה. דבר אין שייך , לא  תשובה :

האחוריים חלק  את לראות צריכים הרי אינו שואל: האחוריים חלק ?.249 ?

לא מכם, במחילה כזה. הוא לשאול שרצוני  מה ממשיך: הארוויץ הרב
שאלתי  את על (מדברים )גמרתי  שבועות. עשרה יקח אז שאלתי , את  גמרתי  לא  .

בשלימות כזה דבר לעשות צריכים כי זמן, לוקח זה הרי פנים כן)כל ,(סיגעט :
וישבעו  ענוים יאכלו לאכול. שאפשר  לומר יוכלו  ובינתים זמן, לוקח או וזה ?

.250 ש... ש... שיאמרו,

כיון  נא, הגידה אותי , שואלים הרי  יחזקאל, ר' יחזקאל , ר ' לייטנער: הרב
הרבנים את מכירים אם היום , עד שאכל  ומי איסור, שום נתברר  שלא

 דין בעל בהודאת כה|פרק 

אחריותי  על  חבירו, אחריות על לאכול יכול אחד  כל  אחריותו, על המכשירים,
לאכול  יכולים גדולים )אין  .(וויכוחים 

לו.

עתה לעת המוחות לטשטש והמזכיר מכשיר בעל החלטת
שקר של קורא בקול
חדשים שלשה תיקון , יעשו מכאן, הולכים תיקון הרי חדשים, שלשה ??

אתר. על לתקן לראות צריכים אתר, על להיות צריך התיקון
הרב  עם תתקשרו כך, להיות צריך פרקטי, באופן מסיגעט: הרב
ילכו  היום, אחד כל ללכת ונתחיל מבאטור , הרב עם ואנכי  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָממאנטיוועדא

לוויינׁש טאק. ללכת אפשר יום בכל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵשניהם,
אותם לא אבל  יום, בכל ללכת אפשר לוויינׁש טאק מניר בּ אטוּ ר: ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהרב

יום... באיזה ילך  מי  לסדר כבר  אראה אני האנשים,
כבר לראות אפשר מחר  (וויכוחים )?שואל:

שבינתיים, כרוז שיוציאו כן , אומר הוא הרי  רע. רעיון אינו זה מסיגעט : הרב 
שקנה  שמי  יאמרו הכי בחזקתו, נשאר אחד וכל  ממשות לזה שאין מצאו כאשר
נותנים  איננו  הרי  .258 ולהבא מכאן  יקנה לא קאהן , אברהם אצל עכשיו עד 

ל שיש מי  אחד . לאף שהיה.הכשר כמו הוא  עכשיו, עד  הכשר ו
כבחזקתן) הכל גליק, מה(יצחק  הלאה: יקנה שקנה, מי ??

הבשר בחנויות בינתים  שקנה , שמי  כן , תגידו המסקנא, את תגידו  גליק: יצחק
סתם  עלילה והוא - ושלמים יראים שהם היהודים על מצאו

קול  יעשו בדבר , שדנים הרבנים אותם אחר. משהו אומר  אני לייטנער: הרב
הבודדים. הימים באותם נוסח, קורא,

כאשר אחר. משהו לכתוב  אפשר  אסיפה, שיש  החלטה, תאמרו גליק: יצחק
הערעור שבענין וראו , רבנים הרבה כך  כל שהתאספו וראו  באסיפה, יושבים
חלילה חשש מצאו לא בה חזקתן. איתרע לא וממילא ממשות שום מצאו לא

ח"ו. חלב באכילת ישראל את שהכשילו
משגיח  שיהיה בדבר , סדר יעשו  לכתוב,(מדברים )ואלהבא, אפשר זה את ,

מצאו... שלא
הערבוביא להבין אפשרי ובלתי מאוד ארוך וויכוח  מכתב, לכתוב

ה' ירחם בעוה"ר נשלם, ולא תם 
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ג פרק
וקנדא הברית דארצות הרבנים התאחדות

לפ"ק תשמ "ב שבת  תמוז  א' קרח , לסדר  ג' יום

"ניקור" אודות שני' ישיבה

כדלהלן : להציע הוחלט ודיונים ומתן משא אחרי 

שיש  ניקור, במלאכת העוסקים לכל ולהזהיר  המכשירים לרבנים להודיע א.
הכליות חלב  חשש  בו שיש הכבד  בניקור  רבה הזנחה

שיש  טעדערליין" "דיקע הנקרא היותרת בניקור  ידיעה חסרון  יש כן וכמו
הקרום. שתחת החלב וגם הצדדים, שב' וקרומים בו סרוך  חלב  חתיכת

הטיב. ניקור שצריך ידעו הטחול  עם המשתמשים

במדינת ואפילו קהלות שברוב היות י"ב, צלע שאחר הבשר אודות ב.
שינקרו  השגחה איזה הפחות לכל  צריכים לכן זה, בשר  בשלו לא  אונגארין

היטב. הזה הבשר

מקום הצלעות שתחת בשר שיטתג. הרבה ולפי  היות העב, הלבן הקרום
החלב  כל  לנקר נכון כן על  גור, חלב  חשש בו יש ואחרונים ראשונים  פוסקים

הקרומים. שתחת

כל  לתקן תחליט  הרבנים , התאחדות של שליט "א .......... הצדיק... הגאון אדמו"ר כ"ק  נ.ב.

שלהם . באטליז לעיל, האמור

דין. בעל הודאת .1

דאורייתא שהוא ממש  הכליות חלב שם נמצא לפעמים רק חשש לא .2
עלמא. לכולא

עלמא. לכולא דאורייתא חלב .3

חולק. בלי עלמא לכולא אסור הוא מעיים הבני  לצד .4

דאורייתא. חלב בו יש .5

כאן. בו  משתמשים למה כן ואם .6

השגחה "באיזה" הכוונה מה להשתמש 7. מתירים היאך השגחה ובאיזה ?
קושיות ועוד  בו, השתמשו שלא המקומות" "רוב  מאותן שבאים אלו גם בו

י"א. ענין בח "ב עי ' ע "ז
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בלי  עלמא לכולא שאסור חלב גם הקרומים בין שם  שיש  מעלימים .8
ענינים )מחלוקת בי"כ ח"ב (עי'

יסוד  שום שאין כך אחר שפרסמו מה נגד גלוי' סתירה הוא זה מכתב
אשר ברבים שאמרו למה סתירה  הוא גם בשקר , יסודה הערעור ושכל לערעור,
רבה הזנחה נכתב מפורש אלא ניקור, ומסדר  י"ב מצלע רק המדובר הי' בקיץ 

דאורייתא. מחלב הוא והמדובר ידיעה וחסרון
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קושיות ועוד  בו, השתמשו שלא המקומות" "רוב  מאותן שבאים אלו גם בו

י"א. ענין בח "ב עי ' ע "ז
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בלי  עלמא לכולא שאסור חלב גם הקרומים בין שם  שיש  מעלימים .8
ענינים )מחלוקת בי"כ ח"ב (עי'

יסוד  שום שאין כך אחר שפרסמו מה נגד גלוי' סתירה הוא זה מכתב
אשר ברבים שאמרו למה סתירה  הוא גם בשקר , יסודה הערעור ושכל לערעור,
רבה הזנחה נכתב מפורש אלא ניקור, ומסדר  י"ב מצלע רק המדובר הי' בקיץ 

דאורייתא. מחלב הוא והמדובר ידיעה וחסרון
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 דין בעל הודאת ד|כח פרק 

ד פרק
קי"ד מכתב רנ"ג  דף חיים החפץ ומאמרי אגרות

 יראים הנכבדים האלופים  כבוד
דתנו לימין  העומדים  ושלמים
להציל  גדולה מצוה בדבר העוסקים
מלהתגאל  כשרים יהודים מאות 
נחום  הר"ר ה "ה  אסורות במאכלות
פשעפיורקא  אברהם והר"ר ראזענפעלד
והר"ר ראטענבערג  בונם  שמתה  והר"ר 
אונגער יואל  והר"ר וויידענפעלד דוב
כמה  ועוד הענדלעס זאת בנימין  והר"ר 
העוזרים  ערך  יקרי  נכבדים אנשים
לדבר ובכתותם, בנדבתם והמסייעים

יחיו. עליהם ד' הזו, רבה מצוה

 כבודכם שמעלת  שמעתי 
בית  עשיית  בדבר  מתעסקים

הממשלה (קיך)תבשיל שהרשה 
היהודים  החיל  אנשי לצורך לעשות
אסורות  מאכלות לאכול  יוכרחו שלא
מאד  ושמחתי  באכילתם להתגאל ולא
על  לקחו  כבודכם מעלת כי  בראותי
גדול  ענין כי בזה  לעסוק  עצמם 
המאכלות  שע "י ידוע [כי הוא  וקדוש
סעודה  של ואפילו א' יום  של אסורות 

לא  מאות  כמה  להצטרף  יוכלו  ויןאחת
בחודש  ובפרט  כריתות  וחייבי  ועשין 
אחדים  חדשים שכן ומכל  אחד
ועשין לאוין מאות וכמה כמה  יתקבצו
מצוי כי  בכללם, כריתות  וחייבי 
על  שיש ודם חלב ג"כ  בתבשיליהם
כמו לאוין שארי ובפרט  כרת חיוב זה
וכה "ג] וטריפה ונבילה  חזיר  בשר 
הקב "ה  לפני רוח הנחת גדולה  וכמה 

בהשתדלות  נצלים בניו  כי בראותו
אסורות  מאכלות  מכמה כבודו מעלת 
לו שיש לאב דומה  הדבר  למה  ומשל 
ממכיריו אחד ונמצא בצבא  שעובד  בן
מוכרח  יהיה  שלא בנו עבור  שמשתדל
ובשר וטריפה אסורות  מאכלות  לאכול
כשר מאכל לו  ומזמין  וכדומה, חזיר 
את  לשער אין  בודאי ביומו , יום  מדי 
האב  שנותן חן והתשואות התודה
מדברים  בנו  את שמציל  בזה למכיריו 
בנים  בעניננו , הדבר  כן כאלו , אסורים 
בנים  כדכתיב הוא ברוך להקדוש אנו
לו יש צער  וכמה אלקיכם לד' אתם 
מתגאלים  שבניו  הוא ברוך להקדוש
אנשים  וכשנמצאים אסורות במאכלות
אין כשר  מאכל  להאכילם שמשתדלים
רוח  והנחת השמחה  גודל את לשער 
מזה , הוא  ברוך להקדוש לו שיש
בעולם  טוב  שכר לשלם  הוא  ונאמן
ולכל  לכבודם  הבא  ובעולם הזה 
כדכתיב  בזה והמתעסקים המנדבים

אשריכם (תהלים ) לטובים, ד ' היטיבה
ברוך  הקדוש שזיכה חלקם  ואשרי 
מחלקכם  הזו  רבה במצוה אתכם הוא 

חלקי. יהא 

 היה הלא  כזה קדוש בענין באמת
אנשים  להתרבות  צריך
בעסק  שמצוי  כמו ומתנדבים , מתעסקים
הרבה  נמצאים הרבה ריוח  שמביא גדול
ולקחת  לכנוס  כן גם שמתחזקים  אנשים
כי שמעתי ולדאבוני  בהעסק , חלק

 דין בעל דהודאת כט|פרק 

הדבר וסיבת ברפיון, הולך הזה  הענין
כל  על  צריך אבל  העתים , צוק מפני  הוא 
כזאת  מצוה  שכר  כעת כי לדעת  אדם
כי אחרת , מבעת כפליים  כפלי גדולה
אותן ולהיפך אגרא  צערא לפום 
להעסק  לעזור  ביכולתם שיש האנשים 
חבירים  להרבות  והן בממונו  הן הזה 
עליהם  יהיה בזה, ומתרשלים זה לענין 

לבוא . לעתיד  גדולה תביעה 

 דמו"ק בירושלמי מצינו לזה 
להלכה  זה  דבר  והובא 
אבילותו ימי  ז' תוך דאבל בפוסקים
מה  לו  אין  ואם מלאכה בעשיית  אסור
אמרו אבל  מותר, ואילך  ג' מיום לאכול
לשכיניו מארה  תביא  חכמים
איסור אנן  נחזי  והנה לכך, שהצריכוהו 
דרבנן איסור רק הוא  לאבל  מלאכה
הוא  שאפילו חכמים אמרו מקום  ומכל 
דמותר לאכול מה לו  דאין לזה  מוכרח
על  לשכיניו מארה תבוא אבל במלאכה 
לעבוד  להצטרך  שלא בידו  עזרו שלא
עניינינו שכן  ומכל זרה , עבודה
איסור שזהו אסורות במאכלות
ועשין לאוין כמה  זה  על ויש דאורייתא
מחוייבים  אנו  כמה  כריתות וחייבי 
על  לעבור  יצטרך  שלא ולעזרו להחזיקו 
שיש  למי מארה ושלום חס יהיה שלא זה

עושה . ואינו לעשות  בידו 

 ישראל דכל  ידוע הנה  מזה,
שמצינו כמו בזה  זה ערבים 
בזה  יוצאים וכולם  בשופר התוקע אחד
מגילה  וקריאת  והבדלה בקידוש וכן 
חבירו מוציא שאחד גוונא  וכהאי
זה  ערבים  ישראל שכל מפני  והטעם
לחבירו שגם  לעשות מוטל  ועליו בזה

מצוה  עושה  אחד ואם הזו, המצוה יהיה
בהמצוה , גדול  זכות להשני לו  יש
ביד  ויש עבירה  עובר אחד אם  ולהיפך 
גם  לו  יש מונעו  ואינו מזה  למנוע השני
אחד  אם זה ולפי זו , בהעבירה חלק כן
מישראל  אנשים להרבה למנוע בידו  יש
ואינו אסורות מאכלות לאכול  שלא
לבוא  לעתיד לו  יהי ' בודאי  לזה חושש
בעצמו כאילו  לו ויחשב זה, על תביעה
זה  ועל המאכלות, מאותן אבל  כן  גם
מחה  מלכנו , באבינו מבקשין  אנו
עיניך , מנגד  ופשעינו  חטאתינו  והעבר 
ברחמיך  מחוק מבקשים אנו  כך  ואחר
כיון והנה  חובותינו, שטרי כל  הרבים
שטרי לנו מאין  חטאתינו , נמחה  שכבר 
כמו הכוונה אלא חדשים, חובות
ויש  לזה  זה ערבים  ישראל דכל שביארנו 
עונות  על ערבות  של  חוב שטר לאדם 

מנע . ולא  למנעו  בידו שהיה חבירו 

לתקן בידינו  הי' שלא זמן  כל
עתה  אבל אנוסים היינו  זה  דבר
עוד  ותומכת  מרשה  בחסדה שהממשלה 
עלינו גדול חיוב בודאי  זה, דבר  לתקן
ולראות  כוחינו  מאמצי  בכל  להשתדל
חס  נתרשל  אם  כי טוב, בכי  הענין  שיצא 
יהי' הדבר , לתקן נראה  ולא  כעת ושלום
מי כל  על גדולה תביעה לבוא  לעתיד
עשה  ולא  בזה לעשות בידו  שהיה 
אסורות  מאכלות כל  על  ממנו  ויתבעו
ויעמוד  שאכל, וכזית  כזית כל על 
שמעולם  לו  דידוע ומשתומם משתאה
אף  לו  וענו אסורות , ממאכלות אכל  לא 
איש  אבל אכלת לא בעצמך  שאתה 
היה  ובידך מהם  אכל ופלוני  פלוני 
ולא  אסורות המאכלות  ממנו למנוע
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אמרו אבל  מותר, ואילך  ג' מיום לאכול
לשכיניו מארה  תביא  חכמים
איסור אנן  נחזי  והנה לכך, שהצריכוהו 
דרבנן איסור רק הוא  לאבל  מלאכה
הוא  שאפילו חכמים אמרו מקום  ומכל 
דמותר לאכול מה לו  דאין לזה  מוכרח
על  לשכיניו מארה תבוא אבל במלאכה 
לעבוד  להצטרך  שלא בידו  עזרו שלא
עניינינו שכן  ומכל זרה , עבודה
איסור שזהו אסורות במאכלות
ועשין לאוין כמה  זה  על ויש דאורייתא
מחוייבים  אנו  כמה  כריתות וחייבי 
על  לעבור  יצטרך  שלא ולעזרו להחזיקו 
שיש  למי מארה ושלום חס יהיה שלא זה

עושה . ואינו לעשות  בידו 

 ישראל דכל  ידוע הנה  מזה,
שמצינו כמו בזה  זה ערבים 
בזה  יוצאים וכולם  בשופר התוקע אחד
מגילה  וקריאת  והבדלה בקידוש וכן 
חבירו מוציא שאחד גוונא  וכהאי
זה  ערבים  ישראל שכל מפני  והטעם
לחבירו שגם  לעשות מוטל  ועליו בזה

מצוה  עושה  אחד ואם הזו, המצוה יהיה
בהמצוה , גדול  זכות להשני לו  יש
ביד  ויש עבירה  עובר אחד אם  ולהיפך 
גם  לו  יש מונעו  ואינו מזה  למנוע השני
אחד  אם זה ולפי זו , בהעבירה חלק כן
מישראל  אנשים להרבה למנוע בידו  יש
ואינו אסורות מאכלות לאכול  שלא
לבוא  לעתיד לו  יהי ' בודאי  לזה חושש
בעצמו כאילו  לו ויחשב זה, על תביעה
זה  ועל המאכלות, מאותן אבל  כן  גם
מחה  מלכנו , באבינו מבקשין  אנו
עיניך , מנגד  ופשעינו  חטאתינו  והעבר 
ברחמיך  מחוק מבקשים אנו  כך  ואחר
כיון והנה  חובותינו, שטרי כל  הרבים
שטרי לנו מאין  חטאתינו , נמחה  שכבר 
כמו הכוונה אלא חדשים, חובות
ויש  לזה  זה ערבים  ישראל דכל שביארנו 
עונות  על ערבות  של  חוב שטר לאדם 

מנע . ולא  למנעו  בידו שהיה חבירו 

לתקן בידינו  הי' שלא זמן  כל
עתה  אבל אנוסים היינו  זה  דבר
עוד  ותומכת  מרשה  בחסדה שהממשלה 
עלינו גדול חיוב בודאי  זה, דבר  לתקן
ולראות  כוחינו  מאמצי  בכל  להשתדל
חס  נתרשל  אם  כי טוב, בכי  הענין  שיצא 
יהי' הדבר , לתקן נראה  ולא  כעת ושלום
מי כל  על גדולה תביעה לבוא  לעתיד
עשה  ולא  בזה לעשות בידו  שהיה 
אסורות  מאכלות כל  על  ממנו  ויתבעו
ויעמוד  שאכל, וכזית  כזית כל על 
שמעולם  לו  דידוע ומשתומם משתאה
אף  לו  וענו אסורות , ממאכלות אכל  לא 
איש  אבל אכלת לא בעצמך  שאתה 
היה  ובידך מהם  אכל ופלוני  פלוני 
ולא  אסורות המאכלות  ממנו למנוע



 דין בעל הודאת ד|כח פרק 

ד פרק
קי"ד מכתב רנ"ג  דף חיים החפץ ומאמרי אגרות

 יראים הנכבדים האלופים  כבוד
דתנו לימין  העומדים  ושלמים
להציל  גדולה מצוה בדבר העוסקים
מלהתגאל  כשרים יהודים מאות 
נחום  הר"ר ה "ה  אסורות במאכלות
פשעפיורקא  אברהם והר"ר ראזענפעלד
והר"ר ראטענבערג  בונם  שמתה  והר"ר 
אונגער יואל  והר"ר וויידענפעלד דוב
כמה  ועוד הענדלעס זאת בנימין  והר"ר 
העוזרים  ערך  יקרי  נכבדים אנשים
לדבר ובכתותם, בנדבתם והמסייעים

יחיו. עליהם ד' הזו, רבה מצוה

 כבודכם שמעלת  שמעתי 
בית  עשיית  בדבר  מתעסקים

הממשלה (קיך)תבשיל שהרשה 
היהודים  החיל  אנשי לצורך לעשות
אסורות  מאכלות לאכול  יוכרחו שלא
מאד  ושמחתי  באכילתם להתגאל ולא
על  לקחו  כבודכם מעלת כי  בראותי
גדול  ענין כי בזה  לעסוק  עצמם 
המאכלות  שע "י ידוע [כי הוא  וקדוש
סעודה  של ואפילו א' יום  של אסורות 

לא  מאות  כמה  להצטרף  יוכלו  ויןאחת
בחודש  ובפרט  כריתות  וחייבי  ועשין 
אחדים  חדשים שכן ומכל  אחד
ועשין לאוין מאות וכמה כמה  יתקבצו
מצוי כי  בכללם, כריתות  וחייבי 
על  שיש ודם חלב ג"כ  בתבשיליהם
כמו לאוין שארי ובפרט  כרת חיוב זה
וכה "ג] וטריפה ונבילה  חזיר  בשר 
הקב "ה  לפני רוח הנחת גדולה  וכמה 

בהשתדלות  נצלים בניו  כי בראותו
אסורות  מאכלות  מכמה כבודו מעלת 
לו שיש לאב דומה  הדבר  למה  ומשל 
ממכיריו אחד ונמצא בצבא  שעובד  בן
מוכרח  יהיה  שלא בנו עבור  שמשתדל
ובשר וטריפה אסורות  מאכלות  לאכול
כשר מאכל לו  ומזמין  וכדומה, חזיר 
את  לשער אין  בודאי ביומו , יום  מדי 
האב  שנותן חן והתשואות התודה
מדברים  בנו  את שמציל  בזה למכיריו 
בנים  בעניננו , הדבר  כן כאלו , אסורים 
בנים  כדכתיב הוא ברוך להקדוש אנו
לו יש צער  וכמה אלקיכם לד' אתם 
מתגאלים  שבניו  הוא ברוך להקדוש
אנשים  וכשנמצאים אסורות במאכלות
אין כשר  מאכל  להאכילם שמשתדלים
רוח  והנחת השמחה  גודל את לשער 
מזה , הוא  ברוך להקדוש לו שיש
בעולם  טוב  שכר לשלם  הוא  ונאמן
ולכל  לכבודם  הבא  ובעולם הזה 
כדכתיב  בזה והמתעסקים המנדבים

אשריכם (תהלים ) לטובים, ד ' היטיבה
ברוך  הקדוש שזיכה חלקם  ואשרי 
מחלקכם  הזו  רבה במצוה אתכם הוא 

חלקי. יהא 

 היה הלא  כזה קדוש בענין באמת
אנשים  להתרבות  צריך
בעסק  שמצוי  כמו ומתנדבים , מתעסקים
הרבה  נמצאים הרבה ריוח  שמביא גדול
ולקחת  לכנוס  כן גם שמתחזקים  אנשים
כי שמעתי ולדאבוני  בהעסק , חלק
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הדבר וסיבת ברפיון, הולך הזה  הענין
כל  על  צריך אבל  העתים , צוק מפני  הוא 
כזאת  מצוה  שכר  כעת כי לדעת  אדם
כי אחרת , מבעת כפליים  כפלי גדולה
אותן ולהיפך אגרא  צערא לפום 
להעסק  לעזור  ביכולתם שיש האנשים 
חבירים  להרבות  והן בממונו  הן הזה 
עליהם  יהיה בזה, ומתרשלים זה לענין 

לבוא . לעתיד  גדולה תביעה 

 דמו"ק בירושלמי מצינו לזה 
להלכה  זה  דבר  והובא 
אבילותו ימי  ז' תוך דאבל בפוסקים
מה  לו  אין  ואם מלאכה בעשיית  אסור
אמרו אבל  מותר, ואילך  ג' מיום לאכול
לשכיניו מארה  תביא  חכמים
איסור אנן  נחזי  והנה לכך, שהצריכוהו 
דרבנן איסור רק הוא  לאבל  מלאכה
הוא  שאפילו חכמים אמרו מקום  ומכל 
דמותר לאכול מה לו  דאין לזה  מוכרח
על  לשכיניו מארה תבוא אבל במלאכה 
לעבוד  להצטרך  שלא בידו  עזרו שלא
עניינינו שכן  ומכל זרה , עבודה
איסור שזהו אסורות במאכלות
ועשין לאוין כמה  זה  על ויש דאורייתא
מחוייבים  אנו  כמה  כריתות וחייבי 
על  לעבור  יצטרך  שלא ולעזרו להחזיקו 
שיש  למי מארה ושלום חס יהיה שלא זה

עושה . ואינו לעשות  בידו 

 ישראל דכל  ידוע הנה  מזה,
שמצינו כמו בזה  זה ערבים 
בזה  יוצאים וכולם  בשופר התוקע אחד
מגילה  וקריאת  והבדלה בקידוש וכן 
חבירו מוציא שאחד גוונא  וכהאי
זה  ערבים  ישראל שכל מפני  והטעם
לחבירו שגם  לעשות מוטל  ועליו בזה

מצוה  עושה  אחד ואם הזו, המצוה יהיה
בהמצוה , גדול  זכות להשני לו  יש
ביד  ויש עבירה  עובר אחד אם  ולהיפך 
גם  לו  יש מונעו  ואינו מזה  למנוע השני
אחד  אם זה ולפי זו , בהעבירה חלק כן
מישראל  אנשים להרבה למנוע בידו  יש
ואינו אסורות מאכלות לאכול  שלא
לבוא  לעתיד לו  יהי ' בודאי  לזה חושש
בעצמו כאילו  לו ויחשב זה, על תביעה
זה  ועל המאכלות, מאותן אבל  כן  גם
מחה  מלכנו , באבינו מבקשין  אנו
עיניך , מנגד  ופשעינו  חטאתינו  והעבר 
ברחמיך  מחוק מבקשים אנו  כך  ואחר
כיון והנה  חובותינו, שטרי כל  הרבים
שטרי לנו מאין  חטאתינו , נמחה  שכבר 
כמו הכוונה אלא חדשים, חובות
ויש  לזה  זה ערבים  ישראל דכל שביארנו 
עונות  על ערבות  של  חוב שטר לאדם 

מנע . ולא  למנעו  בידו שהיה חבירו 

לתקן בידינו  הי' שלא זמן  כל
עתה  אבל אנוסים היינו  זה  דבר
עוד  ותומכת  מרשה  בחסדה שהממשלה 
עלינו גדול חיוב בודאי  זה, דבר  לתקן
ולראות  כוחינו  מאמצי  בכל  להשתדל
חס  נתרשל  אם  כי טוב, בכי  הענין  שיצא 
יהי' הדבר , לתקן נראה  ולא  כעת ושלום
מי כל  על גדולה תביעה לבוא  לעתיד
עשה  ולא  בזה לעשות בידו  שהיה 
אסורות  מאכלות כל  על  ממנו  ויתבעו
ויעמוד  שאכל, וכזית  כזית כל על 
שמעולם  לו  דידוע ומשתומם משתאה
אף  לו  וענו אסורות , ממאכלות אכל  לא 
איש  אבל אכלת לא בעצמך  שאתה 
היה  ובידך מהם  אכל ופלוני  פלוני 
ולא  אסורות המאכלות  ממנו למנוע
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דתנו לימין  העומדים  ושלמים
להציל  גדולה מצוה בדבר העוסקים
מלהתגאל  כשרים יהודים מאות 
נחום  הר"ר ה "ה  אסורות במאכלות
פשעפיורקא  אברהם והר"ר ראזענפעלד
והר"ר ראטענבערג  בונם  שמתה  והר"ר 
אונגער יואל  והר"ר וויידענפעלד דוב
כמה  ועוד הענדלעס זאת בנימין  והר"ר 
העוזרים  ערך  יקרי  נכבדים אנשים
לדבר ובכתותם, בנדבתם והמסייעים

יחיו. עליהם ד' הזו, רבה מצוה
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היהודים  החיל  אנשי לצורך לעשות
אסורות  מאכלות לאכול  יוכרחו שלא
מאד  ושמחתי  באכילתם להתגאל ולא
על  לקחו  כבודכם מעלת כי  בראותי
גדול  ענין כי בזה  לעסוק  עצמם 
המאכלות  שע "י ידוע [כי הוא  וקדוש
סעודה  של ואפילו א' יום  של אסורות 

לא  מאות  כמה  להצטרף  יוכלו  ויןאחת
בחודש  ובפרט  כריתות  וחייבי  ועשין 
אחדים  חדשים שכן ומכל  אחד
ועשין לאוין מאות וכמה כמה  יתקבצו
מצוי כי  בכללם, כריתות  וחייבי 
על  שיש ודם חלב ג"כ  בתבשיליהם
כמו לאוין שארי ובפרט  כרת חיוב זה
וכה "ג] וטריפה ונבילה  חזיר  בשר 
הקב "ה  לפני רוח הנחת גדולה  וכמה 

בהשתדלות  נצלים בניו  כי בראותו
אסורות  מאכלות  מכמה כבודו מעלת 
לו שיש לאב דומה  הדבר  למה  ומשל 
ממכיריו אחד ונמצא בצבא  שעובד  בן
מוכרח  יהיה  שלא בנו עבור  שמשתדל
ובשר וטריפה אסורות  מאכלות  לאכול
כשר מאכל לו  ומזמין  וכדומה, חזיר 
את  לשער אין  בודאי ביומו , יום  מדי 
האב  שנותן חן והתשואות התודה
מדברים  בנו  את שמציל  בזה למכיריו 
בנים  בעניננו , הדבר  כן כאלו , אסורים 
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לו יש צער  וכמה אלקיכם לד' אתם 
מתגאלים  שבניו  הוא ברוך להקדוש
אנשים  וכשנמצאים אסורות במאכלות
אין כשר  מאכל  להאכילם שמשתדלים
רוח  והנחת השמחה  גודל את לשער 
מזה , הוא  ברוך להקדוש לו שיש
בעולם  טוב  שכר לשלם  הוא  ונאמן
ולכל  לכבודם  הבא  ובעולם הזה 
כדכתיב  בזה והמתעסקים המנדבים

אשריכם (תהלים ) לטובים, ד ' היטיבה
ברוך  הקדוש שזיכה חלקם  ואשרי 
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אותן ולהיפך אגרא  צערא לפום 
להעסק  לעזור  ביכולתם שיש האנשים 
חבירים  להרבות  והן בממונו  הן הזה 
עליהם  יהיה בזה, ומתרשלים זה לענין 

לבוא . לעתיד  גדולה תביעה 
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להלכה  זה  דבר  והובא 
אבילותו ימי  ז' תוך דאבל בפוסקים
מה  לו  אין  ואם מלאכה בעשיית  אסור
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לזה  זה ערבים  ישראל  כל  כי  הזאת,
המאכלות  אותם  על ערב  הנך  ובכל 

ידך . על ופלוני  פלוני שאכל

 גודל את  בראותנו ורעי  אחי  כן
האחריות  ורוב  הזה הענין 
שיש  ואחד  אחד כל  עלינו, המוטל

מחוייב  מה  דבר  לעשות ובידו בכחו
והן בגופו הן הזה  הענין לעשות
נוגע  זה דבר כי  יתעצל, ולא  בממונו

וכנ"ל . לעצמו  לו

 יעמוד הזאת הגדולה  המצוה 
והמע  העושים  ויריק לכל  שים 

עניניהם . בכל  והצלחה ברכה עליהם  ד'

הכהן  מאיר ישראל



 דין בעל ה הודאת לא|פרק 

 ה פרק 

זצ"ל  חיים החפץ אזהרת
בעתו) דבר (בספרו

יתמרמר מאוד  ומה קדשו: לשון 
הי' קלה  תוכחה  שבדבר  זה על 
ואל  הדינים, אלו  מכל  להסתלק יכול
יהי' לא  שבודאי לומר, בנפשו יתפתה
בעירו, יחיד אינו כי לבד, עליו  הדין 
אדם  כשנתחייב תדע, זה  לעומת כי
אלפים  עשרות לכמה  גדולה בערבות 
כמה  עוד אתו  נתערבו אפילו דינרים
לזמן כשמגיע מיהו אנשים,
רק  עליו יגיע אם אפילו התשלומים ,
כן גם עולה הוא הערבות, מן  חלק
ידי על מאד לו  יצר  אשר גדול, לסכום
הידוע  לפי  בענינינו, כאן ואף  זה,
אכילת  ענין מאוד  נתרבה שכהיום 
יגיע  לחשבון, תבוא  וכאשר  איסורים 
הנאכלים  איסור , של כזיתים לאלפי 
וכו ', וכו ' אחד  ובמקום  אחד בשבוע 
בידם  יש אשר  האנשים אלו שכן  וכל
במצוה  להחזיק  עירם אנשי את  לזרז
ולמנוע  המאכלות, קדושת של זו 
והתרשלו, מאיסורים  ישראל נפשות
עליהם  תהיה האשמה עיקר  בודאי 
מי כל אליהו דבי בתנא  וכדאיתא
מיחה  ולא  למחות  בידו  שסיפק
כל  מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר
ידו על  אלא  אינו  הנשפכים  הדמים

וכו '.

 החפץ עם סיפור  עם נסיים
רחוקה  לא  בעיר  חיים.
ענין ולא טהרה, מקוה נפסל  מראדין
בכבודו חיים  החפץ לתקנו , אחד  אף
שם  בבואו  הזאת , לעיר נסע ובעצמו
העיר אנשי  כל  את  לכנס שלח
ועומד  נמצא  חיים שהחפץ  בהכריזם
בשמעם  המדרש, בבית דרשה להגיד 
ובאו חנויותיהם  את סגרו כולם  זאת ,
החפץ  אמר  חיים החפץ  את  לשמוע
העליון לעולם כשאבוא רבותי  חיים

שמך  מה אותי , אשיב ישאלו  ?
ידעת  אותי  ישאלו מאיר, ישראל
פסולה , מקוה ישנו  פלוני שבעיר 
עשית  ומה אותי ישאלו  כן, אומר,
והם  אליהם  נסעתי אשיב זה , בשביל
שאני בכתב לי תתנו  לציית, רצו לא 

בכם . התריתי
 אתכם לחזק רוצים  אנו

הנשגב  בענין  בכם  ולסייע
מאוד , מוזנח  שלדאבוננו  כשרות  של 
הצלנו נפשנו אנחנו תתחזקו לא  ואם 
קול  את והשמענו צעקנו אנו כי
לא  ואתם הכשרות של הזעקה
תתברכו תשמעו ואם שמעתם,
דברי את  יקים  אשר ברוך  בברכת

הזאת . התורה
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 דין בעל ה הודאת לא|פרק 

 ה פרק 

זצ"ל  חיים החפץ אזהרת
בעתו) דבר (בספרו

יתמרמר מאוד  ומה קדשו: לשון 
הי' קלה  תוכחה  שבדבר  זה על 
ואל  הדינים, אלו  מכל  להסתלק יכול
יהי' לא  שבודאי לומר, בנפשו יתפתה
בעירו, יחיד אינו כי לבד, עליו  הדין 
אדם  כשנתחייב תדע, זה  לעומת כי
אלפים  עשרות לכמה  גדולה בערבות 
כמה  עוד אתו  נתערבו אפילו דינרים
לזמן כשמגיע מיהו אנשים,
רק  עליו יגיע אם אפילו התשלומים ,
כן גם עולה הוא הערבות, מן  חלק
ידי על מאד לו  יצר  אשר גדול, לסכום
הידוע  לפי  בענינינו, כאן ואף  זה,
אכילת  ענין מאוד  נתרבה שכהיום 
יגיע  לחשבון, תבוא  וכאשר  איסורים 
הנאכלים  איסור , של כזיתים לאלפי 
וכו ', וכו ' אחד  ובמקום  אחד בשבוע 
בידם  יש אשר  האנשים אלו שכן  וכל
במצוה  להחזיק  עירם אנשי את  לזרז
ולמנוע  המאכלות, קדושת של זו 
והתרשלו, מאיסורים  ישראל נפשות
עליהם  תהיה האשמה עיקר  בודאי 
מי כל אליהו דבי בתנא  וכדאיתא
מיחה  ולא  למחות  בידו  שסיפק
כל  מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר
ידו על  אלא  אינו  הנשפכים  הדמים

וכו '.

 החפץ עם סיפור  עם נסיים
רחוקה  לא  בעיר  חיים.
ענין ולא טהרה, מקוה נפסל  מראדין
בכבודו חיים  החפץ לתקנו , אחד  אף
שם  בבואו  הזאת , לעיר נסע ובעצמו
העיר אנשי  כל  את  לכנס שלח
ועומד  נמצא  חיים שהחפץ  בהכריזם
בשמעם  המדרש, בבית דרשה להגיד 
ובאו חנויותיהם  את סגרו כולם  זאת ,
החפץ  אמר  חיים החפץ  את  לשמוע
העליון לעולם כשאבוא רבותי  חיים

שמך  מה אותי , אשיב ישאלו  ?
ידעת  אותי  ישאלו מאיר, ישראל
פסולה , מקוה ישנו  פלוני שבעיר 
עשית  ומה אותי ישאלו  כן, אומר,
והם  אליהם  נסעתי אשיב זה , בשביל
שאני בכתב לי תתנו  לציית, רצו לא 

בכם . התריתי
 אתכם לחזק רוצים  אנו

הנשגב  בענין  בכם  ולסייע
מאוד , מוזנח  שלדאבוננו  כשרות  של 
הצלנו נפשנו אנחנו תתחזקו לא  ואם 
קול  את והשמענו צעקנו אנו כי
לא  ואתם הכשרות של הזעקה
תתברכו תשמעו ואם שמעתם,
דברי את  יקים  אשר ברוך  בברכת

הזאת . התורה





והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

ֶׁשֵהם  ְלַבד  ֶׁשֹּלא  ַהְּטֵרפֹות  ִחיטֹות  ִמּׁשְ ַהּיֹום  ְלָהאֹוְכִלים  ָּגדֹול  ֵּבאּור 
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאָּלא ַּגם ַמֲעִביִרים ֶאת ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלמֹוֵלְך 

ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה - ְוַהֹּכל ִּבְׁשִביל ּפֹוִליִטיָקה ְטֵמָאה.

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

מי יהודי

156 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ה'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

153 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ד'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

152 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ג'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

151 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ב'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

150 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך א'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

149 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק א'
הספד יום השנה של הרבנית הצדיקת

מרת טויבא בת חיים אליהו ע"ה
בהר המנוחות ירושלים יא סיון תשע"ה

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
מדה טובה 

146 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

התשובה
חלק א

136 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

 הבעל שם טוב
והשחיטה

134 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק מה

ספר
תורת הזוהר
והוא ספר הזהר שחבר התנא האלוקי

רבן שמעון בר יוחאי זיע"א
בלשון הקודש למען ירוץ הקורא בו

מנוקד ומחולק ללמוד יומי

239 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
זֹוַהר ַהְּתׁשּוָבה

20 חוברת מספר 

שאלות ותשובות הנשאלות בדור זה, ומורה דרך 
להתועים ההולכים בחושך

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק ב'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
 זוהר תהלים

מחולק לשנתיים

195 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק א'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
 זוהר תהלים

מחולק לשנתיים

194 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

ספר

ציצית כהלכתו
דיניו ומנהגיו

181 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
מצות התוכחה

179 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
 סוד מלחמת

גוג ומגוג

168 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
 כשרות

 תפיליו ומזוזות

167 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

בו יובא שני מכתבים:
א. מכתב ששלח כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א על 

כשרות הבשר. ב. מכתב חוזר ששלחו תלמידי הרשב"י מנתניה 
להאדמו"ר מהאלמין ולהצדיק הגדול רבי אמנון יצחק שליט"א

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

אז נדברו יראי ה'

157 חוברת מספר 



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

ֶׁשֵהם  ְלַבד  ֶׁשֹּלא  ַהְּטֵרפֹות  ִחיטֹות  ִמּׁשְ ַהּיֹום  ְלָהאֹוְכִלים  ָּגדֹול  ֵּבאּור 
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאָּלא ַּגם ַמֲעִביִרים ֶאת ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלמֹוֵלְך 

ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה - ְוַהֹּכל ִּבְׁשִביל ּפֹוִליִטיָקה ְטֵמָאה.

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

מי יהודי

156 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ה'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

153 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ד'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

152 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ג'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

151 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך ב'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

150 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 הערב רב וכל המסתעף
 על פי ספרי הזוהר כרך א'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
הערב רב 

149 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק א'
הספד יום השנה של הרבנית הצדיקת

מרת טויבא בת חיים אליהו ע"ה
בהר המנוחות ירושלים יא סיון תשע"ה

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
מדה טובה 

146 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

התשובה
חלק א

136 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

 הבעל שם טוב
והשחיטה

134 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק מה

ספר
תורת הזוהר
והוא ספר הזהר שחבר התנא האלוקי

רבן שמעון בר יוחאי זיע"א
בלשון הקודש למען ירוץ הקורא בו

מנוקד ומחולק ללמוד יומי

239 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
זֹוַהר ַהְּתׁשּוָבה

20 חוברת מספר 

שאלות ותשובות הנשאלות בדור זה, ומורה דרך 
להתועים ההולכים בחושך

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק ב'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
 זוהר תהלים

מחולק לשנתיים

195 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

חלק א'

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר
 זוהר תהלים

מחולק לשנתיים

194 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

ספר

ציצית כהלכתו
דיניו ומנהגיו

181 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
מצות התוכחה

179 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
 סוד מלחמת

גוג ומגוג

168 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
 כשרות

 תפיליו ומזוזות

167 חוברת מספר 

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

בו יובא שני מכתבים:
א. מכתב ששלח כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א על 

כשרות הבשר. ב. מכתב חוזר ששלחו תלמידי הרשב"י מנתניה 
להאדמו"ר מהאלמין ולהצדיק הגדול רבי אמנון יצחק שליט"א

כסלו שנת תש“ע לפ“ק - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

אז נדברו יראי ה'

157 חוברת מספר 



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

מגלה עמוקות
חייו ופעליו

88 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

בעיר קרקא

87 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

ערכתי נר למשיחי

86 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

מי יאכילנו בשר

85 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ספר

זוהר הכשרות

84 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
ָּבת ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות ְוַהּׁשַ

8 חוברת מספר 

ְדָרָׁשה מכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב

קול השחיטה  אור הזוהר 322 ◇ 1אלול תשע"ג

חלק א

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

קול השחיטה
 האדמו"ר מהאלמין 

רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 אור הזוהר 322 * אלול תשע"ג

עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יורק 
וברחבי ארצות הברית וקנדה

משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז
מאתי הצעיר באלפי ישראל
שלום יהודא גראס

רב דקהל מגן שאול ור"מ בכולל בית ישעי’ "מכון להוראות בשחיטות ובדיקות"
פה ברוקלין יע"א שנת תשמ"ב לפ"ק

נדפס מחדש ע"י חברי הכולל פה ברוקלין נוא יארק
שנת תשמ"ז לפ"ק

תורגם מאידיש ללשון הקודש ע"י פרץ רחלזון

מבוא

בתחו לנעשה מסביב מזכרונותי חלק מביא אני זה בקונטרס
ראיתי עיני שבמו ,אחרי ומקומות יורק בניו השחיטה מצב
שני 10מ למעלה במש כשהייתי ,ש הנעשה את וחשתי
ובהמות לעופות החרדיות מהמשחטות בהרבה ובודק שוחט
זה קונטרס ביותר". הטובי" הכשרות מערכות תחת שהתנהלו
קברות על להשתטח כשנסעתי דומעות בעיני כתבתי
על כתבתי בספר תקרא אשר את והונגריה. ברומניה הצדיקי

יותר. עוד להרחיב זמ לי היה לא ולצערי ,הזכרו פי

אשר כל את לזכור בכדי לעצמי בעיקר כתבתי זה קונטרס
את כשהראיתי ,אבל .זה בתחו שעסקתי השני באות קרה

ומכובדי ידועי לרבני חכמיהקונטרס תלמידי למספר וכ)

(ידועיולהפיצו הקונטרס את להדפיס חייב שאני לי העירו
הגענו מצב לאיזו יידעו אחרי שג מנת על ,עול לדראו
אלפי עשרות ביומו יו מדי שמכשילי ואי ,זה בתחו
רבני החרדית היהדות של ומשנה מסלתה חרדי יהודי

וטריפות נבילות באכילת וכו' חכמי תלמידי "ואדמורי
את מדפיס אני לכ התדרדרנו. מצב לאיזה ולהתבונ רח"ל,
את לדעת ורוצי המחפשי אלו כל בשביל הזה הקונטרס

.האמת

את להמשי וכח בריאות לי ית ת"שהשי תפילה והנני
.אמ ובשלימות בהרחבה שוב ולהדפיסו שלפניכ החיבור

המטבחיי ובתי השוחטי שמות את השמטנו זה בקונטרס
מוזכרי כשחלק ,שמ בהעל זה בקונטרס נזכרי "שובי 30 בער)

(פעמי וכמה אוכמה ריח את להבאיש חלילה אינו כוונתי כי ,
את ולחשו לגלות רק היא הכוונה ,ולבזות לרודפ

,השחיטות בכל השוררת וההפקרות השערוריההפקרות (אותה

חלב הניקור בפרשת מובהקי רבני דר האחרונות בשני שנתגלתה

(וד,ישראל בכלל הרבי לאסונות הישיר הגור שזהו
פע כשבכל ליהדות, הקשור בכל והקרירות המוח ולטמטו

.אשמה כל ללא נפשות נופלות



כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.

הכשרות בישראל


