
ֵסֶפר
ִּדין ּתֹוָרה ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה

ְּכַרְך ג
ֶבט מּוָסר  ם טֹוב  ּוִמִסְפֵרי ׁשֵ ַעל ׁשֵ ְתֵבי ָהַאִריַז"ל ְוִסְפֵרי ּבַ דֹוׁש ּכִ ל ִסְפֵרי זֹוַהר ַהּקָ דֹול ְוִנְפָלא ִמָכּ ִליקּוט ּגָ
יֵני  ַהּדִ ַכר ְועֹוֵנׁש ְועֹוד, ַעל  ּוׂשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ית ָחְכָמה ֶפֶלא יֹוֵעץ ְיסֹוד  אֹור ֵראׁשִ דֹוׁש ְמנֹוַרת ַהּמָ ַהּקָ ָל"ה  ׁשְ
ִיְצָטֵרְך  ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות  ִמּמַ ֱהָנה  ּנֶ ׁשֶ ְוֵאֶבר  ל ֵאֶבר  ּכָ ְוַעל  ל ַמְעָלה,  ין ׁשֶ ּדִ ֵבית  ּבְ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ל  ּתֹוָרה ׁשֶ

ֶרק כ"ח. ָרֵאל  ּפֶ ִנְדֵחי ִיׂשְ ים זי"ע ּבְ ַתב ֶהָחֵפץ ַחּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ן אֹותֹו ּכְ ַלֲעבֹור ניתוחים ְלַטֵהר ּוְלַתּקֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר יֹוַחאי זי"ע ְלָכל  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֶרְך ּתֹוַרת ֱאֶמת ִהיא ּתֹוַרת ַרּבִ ּדֶ ֶפר ּוַמהּותֹו ְלַהְנִחיל  ִיעּוד ַהּסֵ
ה ַרק ַעל ְיֵדי  ּזֶ ל ַמְעָלה ׁשֶ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ דֹוִלים ּבְ ים ַהּגְ ֵצל ְמַהעֹוְנׁשִ רּוְך הּוא, ּוְלִהּנָ ַהָקדוׁש ּבָ ק ּבְ ָהרֹוִצים ְלִהיַדּבֵ
ֵברּור  ְראֹותֹו ּבְ ית ּבִ ַמִים ֲאִמּתִ ל ִיְרַאת ׁשָ ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ]וראה בתיקוני זוהר תיקון ס"ט דף ק"ג[, ְלַקּבֵ
ִדְבֵרי ֶהָחזֹון ִאיׁש  ה ְמקֹומֹות, ּכְ ַהְרּבֵ דֹוׁש ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ל ַמְעָלה ּכַ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ָמה ּבְ ׁשָ ה ִעם ַהּנְ ֶאת ֲהַנֲעׂשֶ

ל ִסְפֵרי מּוַסר. דֹול ִמּכָ דֹוׁש הּוא ַהּמּוָסר ֲהִכי ַהּגָ ּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּלִ זי"ע ׁשֶ
ִחים ּוּבֹו יג ְסָפִרים ִנְפּתָ

יל אֹוִתי.  "י ִהּצִ ּבִ ֵסֶפר א. ֵחֶלק י': ָהַרׁשְ
ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ֵסֶפר ב. ֵחֶלק יא': ַמה ַתֲעֶנה ּבְ

ן ּתֹוָרה ַעל ֶזה. ּיָ ים זצ"ל ַעל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוַהּדַ ִהְלָכָתּה. ַאְזָהַרת ֶהָחֵפץ ַחּיִ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ִחיָטה ּבְ ְ רּות ַהּשׁ ׁשְ ֵסֶפר ג. ֵחֶלק יב': ּכַ
ר הבדצי"ם  ׂשַ ל ַמְעָלה ְלאֹוְכֵלי ּבְ ֵבית ׁשֶ ין ּתֹוָרה ּבְ ֵסֶפר ד. חלק יג': . ּדִ

ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּתֹוָרה ּבְ ְך ַהּדִ ָרֵאל ֵחֶלק ב' ֶהְמׁשֵ ִיׂשְ ִחיָטה ּבְ ְ רּות ַהּשׁ ׁשְ ֵסֶפר ד. ֵחֶלק יד': ּכַ
ם ֵמעֹוָלם. ַמְעּתֶ ּלֹא ׁשְ דֹוִלים ׁשֶ ּלּוִיים ּגְ רּות, ּגִ ׁשְ ֵסֶפר ה. ֵחֶלק טו': סֹודֹות ַהּכַ

ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּתֹוָרה ּבְ ְך ַהּדִ ָרֵאל ֵחֶלק ג' ֶהְמׁשֵ ִיׂשְ ִחיָטה ּבְ ְ רּות ַהּשׁ ׁשְ ֵסֶפר ו. ֵחֶלק טז': ּכַ
ִרית. ִמיַרת ַהּבְ ל ַמְעָלה ַעל ׁשְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּתֹוָרה ּבְ ֵסֶפר ז. ֵחֶלק יז': ּדִ

נּות. ל ָהַרּבָ רּות ׁשֶ ׁשְ ל ַמְעָלה ַעל ּכַ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּתֹוָרה ּבְ ֵסֶפר ח. ֵחֶלק יח': ּדִ
יבֹות. י ְיׁשִ ל ַמְעָלה ְלָראׁשֵ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּתֹוָרה ּבְ ֵסֶפר ט. ֵחֶלק יט': ּדִ

ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ ֵסֶפר י. ֵחֶלק כ': ׁשְ
ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ דֹול ּבְ יָבה ּגָ ל ֹראׁש ְיׁשִ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר יא. ֵחֶלק כא': ּדִ

ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּתֹוָרה ּבְ ׁשּוָבה ִעם ַהּדִ ֲעַלת ּתְ ב ִמּבַ ֵסֶפר יב. ֵחֶלק כב': ִמְכּתָ
ׁש ִמְליֹון ש"ח. ׁשֵ יר[ ְלִדין ּתֹוָרה ִלְתּבַֹע ֶאת ָהַרב ּבְ ּתִ יל-ַהּמַ ְכׁשִ יר ]ַהּמַ ְכׁשִ ח ֶאת ָהַרב ַהּמַ ל ְיהּוִדי ִיּקַ ין ּתֹוָרה - ּכָ ֵסֶפר יג. ּדִ

ל )תיקו"ז תי' מ"ג(,  ּלֵ הּוא ִמְתּפַ ִפּלֹות ׁשֶ ָרֵאל ְוַהּתְ ַמע ִיׂשְ ַמִים ֶאת ֲאִמיַרת ׁשְ ָ ּשׁ דֹוׁש ׁשֹוְמִעים ּבַ ַהּלֹוֵמד ֹזַהר ַהּקָ
י  ּמִ ִריְך הּוא ֵאין עֹוָנּה אֹוָתם ְוכּו', ׁשֶ א ּבְ ִאיהּו קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ַמע ִיׂשְ ִלין ְואֹוְמִרים ׁשְ ּלְ ָרֵאל ִמְתּפַ ֲאִפילּו ִיׂשְ ּדַ
ָמה ַרְחָמָנא ִליְצָלן  ֹוָאה ָהֲאּיֻ ּקּון מ"ג(. ּוַבּשׁ ָרֵאל, )ַהְגָר"א בתיקו"ז ּתִ ַמע ִיׂשְ ִפּלֹות, ְוַהׁשְ ּלֹוֵמד ֹזַהר, ׁשְֹמִעים ַהּתְ ׁשֶ
ּכֹחֹו  ֲעִליל ׁשֶ ה, ְוָראּו ּבַ ִפּלָ ה ֹקֶדם ַהּתְ ַעל ּפֶ הּו ז"ל ּבְ ַתח ֵאִלּיָ ל יֹום ּפָ ָהיּו ְרִגיִלים לֹוַמר ּכָ ים ֵאּלּו ׁשֶ ְרדּו ְלַחּיִ ׂשָ
ה,  ֵני ֲעִלּיָ דֹוׁש ָיכֹול ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמּבְ לֹוֵמד ֹזַהר ַהּקָ ּקֹות ׁשֶ ה ּדַ ַיֲעֹקב(. ּוְבַכּמָ דֹול ְמֹאד )ֵעדּות ּבְ ּגָ
דּוַע  ּיָ ה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ּכַ ָמתֹו ְוִיְזּכֶ ה לֹו", ִויַטֵהר ִנׁשְ ה ִלְמַחּכֵ ִלְזּכֹות ְל"ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹקים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ
נּו ִמּדֹוַתי" -  ַני ׁשְ יִטין ס"ז:(: "ּבָ ְמעֹון )ּגִ י ׁשִ ְדָאַמר ַרּבִ א ָהֱאלִֹקי, ּכִ ּנָ ִמים ְרצֹון ַהּתַ ְבֵרי ָהַאִריַז"ל. ּוָבֶזה ְמַקּיְ ִמּדִ
ְמעֹון:  י ׁשִ ה מה:(, ָאַמר ַרּבִ ין. )ֻסּכָ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהּדִ ָאַמר: ָיכֹוְלִני ִלְפטֹור ֶאת ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ִלְמדּו ּתֹוָרִתי, ְוֹכחֹו ּגָ

דֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה!  ְדַבר ּגָ ָאנּו ִקּיּוֵמי ָהעֹוָלמֹות. )ח"ג, קכ"ח.(, ַאַחי ְוֵרָעי ּבֹואּו ִנְתַאֵחד ּבִ
לֹוט  ּלֹא ּתּוַכְלָנה ִלׁשְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ׁשֶ ל ּגְ ֵצל ִמּכָ ָרֵאל ִנּנָ ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש ַיַחד ׁשִ ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ַרֲחִמים, ָאֵמן. יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ְמֵהָרה ְלִביַאת ְמׁשִ ה ּבִ ָרֵאל, ְוִנְזּכֶ ַעל ַעם ִיׂשְ

 ָיָצא ָלאֹור מֹוָצֵאי יֹום ַהִּכּפּוִרים ה'תשע"ו
ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ַּבת ָים 0527-651911
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הרשב"י הציל אותי

�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

אלול תשע"ה



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

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

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

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

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

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל א|הרשב"י 

ספר
אותי  הציל הרשב"י 

לאחר תשע"ה) (טבת האחרון  בחודש שהתקבל מכתב  וחיזוק עידוד מכתב
אלו : מדברים שפרסמנו 

בס "ד
מלב כותבת אני ,הבאי דבריי את ,שכ חמורה ! באזהרה זה מכתבי את אפתח
כדוגמתה. שאי נפש  וסערת שינה  נטולי לילות,  ג כמו ימי לאחר ,ד שותת

יעיד  כ על רגילה, לא  נפש  אהבת הקב "ה  את אוהבת שאני  אומר  בראשית
אגולל  אותו  הזה , הסיפור  בעבורי אפילו , כ ואעפ"י  ביותר . הקרובי ומכריי בעלי 
ביותר . גדולה  הדעת לחלישות הביאני וא מידות וכמה  בכמה  כבד הינו , בהמש
מההל במעט, ולו להתאושש, הצלחתי  אשר עד עלי עברו ארוכי ולילות  ימי
בעלת  לגלות שיכולה ביותר,  הנוראיי  הדברי אחד את גיליתי עת בי  שאחז 

.ובתמי באמת  הש את הירא   אד כל ובכלל, כדוגמתי , תשובה

הקדוש. בזוהר  לגרוס  התחלתי  המעשה , תחילת לפני ששבועיי אציי

מוסכמות ערעור  על זע תגובת

נמר בקיצור חיי . את לשנות עתידות אשר מח שורות מספר ע מכתב  קיבלתי
אל   הבאי בהמות, של ובעיקר עופות של  ה , שהבשרי כתוב  היה  שבמכתב  אספר
שהכל  אעפ"י  ממש. ונבלות טריפות  הינ , יהודי פיות מילוני  אל ג כמו פי,

ביותר!  המהודרי בהכשרי

אותי,  ההופ החצו אותו הוא  'מי  לעצמי , וזעמתי  בתדהמה  זה במכתב  הבטתי
לאוכלי  הע ופשוטי קהילות ראשי ,חכמי תלמידי ,אחרי  יהודי מילוני  ג כמו 

יומיומי ?' בסיס  על וטריפות, נבלות

על   עוברי בדורנו הבהמות אוכלי  שכל כתוב היה מכתב  באותו ,מכ יתרה 
שבא מי  על הדי ג הוא  "כרת" .ש צויי "חלב " איסור  מדאורייתא . כרת איסור

!? מביני  את ר"ל! נידה על

, תוק בכל מוחא אני  כי  , הדברי על החתו לאד כתבתי  ומיד ,זמ בזבזתי לא
שיכול  , ייתכ לא הרי  האומה . כלל על שכזו ודיבה לעז יוציא שהוא ייתכ ולא 
לכתוב , הוספתי ,ג ומה גדולה ! צעקה  שתקו מבלי  שכזה , דבר  להיות בכלל
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ספר
אותי  הציל הרשב"י 

לאחר תשע"ה) (טבת האחרון  בחודש שהתקבל מכתב  וחיזוק עידוד מכתב
אלו : מדברים שפרסמנו 

בס "ד
מלב כותבת אני ,הבאי דבריי את ,שכ חמורה ! באזהרה זה מכתבי את אפתח
כדוגמתה. שאי נפש  וסערת שינה  נטולי לילות,  ג כמו ימי לאחר ,ד שותת

יעיד  כ על רגילה, לא  נפש  אהבת הקב "ה  את אוהבת שאני  אומר  בראשית
אגולל  אותו  הזה , הסיפור  בעבורי אפילו , כ ואעפ"י  ביותר . הקרובי ומכריי בעלי 
ביותר . גדולה  הדעת לחלישות הביאני וא מידות וכמה  בכמה  כבד הינו , בהמש
מההל במעט, ולו להתאושש, הצלחתי  אשר עד עלי עברו ארוכי ולילות  ימי
בעלת  לגלות שיכולה ביותר,  הנוראיי  הדברי אחד את גיליתי עת בי  שאחז 

.ובתמי באמת  הש את הירא   אד כל ובכלל, כדוגמתי , תשובה

הקדוש. בזוהר  לגרוס  התחלתי  המעשה , תחילת לפני ששבועיי אציי

מוסכמות ערעור  על זע תגובת

נמר בקיצור חיי . את לשנות עתידות אשר מח שורות מספר ע מכתב  קיבלתי
אל   הבאי בהמות, של ובעיקר עופות של  ה , שהבשרי כתוב  היה  שבמכתב  אספר
שהכל  אעפ"י  ממש. ונבלות טריפות  הינ , יהודי פיות מילוני  אל ג כמו פי,

ביותר!  המהודרי בהכשרי

אותי,  ההופ החצו אותו הוא  'מי  לעצמי , וזעמתי  בתדהמה  זה במכתב  הבטתי
לאוכלי  הע ופשוטי קהילות ראשי ,חכמי תלמידי ,אחרי  יהודי מילוני  ג כמו 

יומיומי ?' בסיס  על וטריפות, נבלות

על   עוברי בדורנו הבהמות אוכלי  שכל כתוב היה מכתב  באותו ,מכ יתרה 
שבא מי  על הדי ג הוא  "כרת" .ש צויי "חלב " איסור  מדאורייתא . כרת איסור

!? מביני  את ר"ל! נידה על

, תוק בכל מוחא אני  כי  , הדברי על החתו לאד כתבתי  ומיד ,זמ בזבזתי לא
שיכול  , ייתכ לא הרי  האומה . כלל על שכזו ודיבה לעז יוציא שהוא ייתכ ולא 
לכתוב , הוספתי ,ג ומה גדולה ! צעקה  שתקו מבלי  שכזה , דבר  להיות בכלל
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הדברי  גורמי ,כ כמו בה', לעמוד יכול הציבור שאי 'גזירה בגדר הינ דברי"
אמיתי "! להיות יכול לא פשוט  ושזה  ענקית הדעת לחלישות

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

האדמו"ר  לכ "ק  הכותב  אותי הפנה  במייל חוזר. מכתב  קיבלתי  קצר  זמ כעבור
לפני  לא  א בנושא, ספרי מאות שהוציא לי הסתבר  שבדיעבד שליט "א , מהאלמי

חותכות. הוכחות  ע לטענתו, בנושא . חומר לי  ששלח

מדי  הייתי   שכ , הדברי את ולקרוא  מכתבו את שוב  לפתוח סירבתי  בתחילה 
קשי נפש חיבוטי  של  נוספי יומיי לי לקח הגס". מ "השקר  והמומה  כעוסה 
אמת. של  אד שאנוכי לציי עלי הכתוב. את ולקרוא  לפתוח שהעזתי עד מנשוא ,
 אופ בכל לפתוח שהביאתני זו והיא אחת, אמת רק יש שמאלה , ואי ימינה  אי

מכתב. אותו את

נוראיי  מחדלי על השעה , כמחצית  במש שליט"א , לנדא  הרה "ג את שמעתי
כשרה , בהמה  למצוא   נית ולא כמעט שכיו ואמר הוסי  וא הכשרות, בענייני
לשל לו איכפת לא   שג ואמר ,  הוסי והוא  !?שומעי את !!בעול מקו  בשו

דבריו. על המחיר את

ומרגע ,הדברי את בוחנת אני האדמו"ר.... ואיגד שאס  סו בלי כתוב  חומר 
ומתעצמת. הולכת וגדלה , הולכת שלי הנפש סערת לרגע,

הרי  הרי... ! לכ להאמי מסרבת פשוט אני כולנו! על שעובדי להיות יכול "לא 
פיות  אל פי, אל האוכל את  שמביאי אלה בעצ  ה והכס שהפוליטיקה  אומר זה

." כול

אלו בדברי אמת  שיש מובנות בלתי שמימיי הרגשות

מחאה יוצרת וא טוטאלית. בהכחשה  נמצאת אני  הזה, המידע כל ע יחד
שזה יודעת כשאת "עכשיו זועק  בתוכי ומשהו החמי אל בשר מכניסה  אני  פרטית.

..."! הדי את זה על  תתני את אסור,

אותו הבשר, מה ,  משו קודש , בשבת הקול. אותו את משתיקה אני די" די, "די,
חובבת  אני, . טע וחסר טפל מרגיש עצמי , את  זוכרת שאני  מאז  אוהבת כה אני
למחרת, לפח. אותה וזורקת שבצלחת הכבש חתיכת את לוקחת הנלהבת, הבשרי
כדי  תו לאכול. מתיישבת אני  לתנור. עו מכניסה אני  כאשר מחאתי  נמשכת
שומעת  אני  בראשי וגדל . שהול בט בכאב חשה  אני דקות, מספר  לאחר האכילה ,
שעות  שש ובמש לאכול, מסיימת אני  זה ". את לאכול  יכולה לא  "את שזועק : קול

המעיי  ופעילות בקיבה . נוראיות ועוויתות התכווצויות חווה אני שלי תמימות  

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ג|הרשב"י 

לכ התייחסתי לא  היה. לא כאילו הכאב, עובר שעות שש כעבור וגוברת. הולכת
זועק בראש הקול  . פע אחר   פע עצמו על חזר הדבר  אשר  עד המידה, על יתר
לא פשוט  אני להיות! יכול  לא זה "אבל  לו משיבה  ואני זה !" את תאכלי "אל
שכעת, לי  מאותתי  שמשמיי הבנתי  פעמי מספר לאחר הזה !". לדבר מאמינה 

להפסיק. לי  לגרו מנסי האמת, את יודעת משאני

למעשה  ממחשבה

להפסיק עלינו כל, ושראשית מנוס  שאי ובעלי , אני  החלטנו, בירורי לאחר
עוגיות  , בצקי אוכלת אינני  שהרי  בעליל. פשוטה לא גזירה  בהמה ! בשר  לאכול
שיפנה שליט"א מהאלמי מהאדמו"ר ביקשנו ואז וירקות! בשר   א כי  ,ממתקי או
הוא קטנות, שחיטות עושה  שלו שהשוחט   שמכיוו אמר  הרב שלו. לשוחט  אותנו
קודש  בשבת שמחה לנו  שאי לרב, אמרתי  לנו.  ג לשלוח יוכל   הא יודע איננו
מספר  לי  נת הרב  ... עו בשר לפחות בהמה, בשר  לא  וא . וביי בבשר  אלא

לטוב. תקוו ובע"ה  "אתכ שלחתי  שאני רוט לרב  "תאמרי והוסי

והוא שליט"א, לאדמו "ר השחיטה על אחראי  אשר רוט , הרב   ע קשר יצרנו  מיד
אופציה שו לי שאי שהסברתי לאחר  והודו, עופות לנו  ג לשלוח הסכי אכ
לשל רגילה אני אותו מהמחיר  לער 4 פי שילמתי  , והעו העופות על אחרת.
מדאורייתא עשה  מצוות  לקיי  באי אנו והרי יחוד", לש" אמרנו  אומנ בסופר .
כל  שווה  לא  ."!!! מאוד ובכל נפש ובכל , לבב בכל  אלהי ה ' את "ואהבת של
איסורי על וחומר, קל מדאורייתא, אחד איסור  על  נעבור  ח"ו א ,שבעול הו

! וחמורי  נוראיי כה 

חמורי  איסורי או  מופרזות חומרות 

שבשלב רבה, בעדינות לנו, הסביר הוא האדמו"ר, ע קשר שוב שיצרנו לאחר
הנראה ככל  החרסינה, כלי  לגבי להכשרה .  הניתני  הכלי את להכשיר  עלינו  הבא
סטי שני קנינו מכבר  שלא  אציי .להשליכ  א כי תקנה ,  לה  ואי נחר  דינ
שקלי 800 סה "כ  . 400 בשווי סט כל קודש. שבת לכבוד  ויוקרתיי מדהימי
על  לדבר שלא מחרסינה... כול חול , יו של הצלחות לכל  בנוס וזאת . חדשי

שבמקררנ  הבשרי שאת   יהודי כ  שו חלילה  נכשיל  שלא בכדי  לזרוק , עלינו ו,
וטריפות. בנבלות אחר 

לעשות  אופ בכל מחליטה אני כתער , והחדי  הברורי  הנתוני כל א על
תואר  בעלת אלא  דבר, לכל המאמי פתי  שאינני  בזאת  אציי עצמי. משל בירורי

מצליח. עצמאי עסק ובעלת שני ,

 עוררי ללא הידוע , כוללי בראש העומד חשוב , רב ע קשר יוצרת אני
בתחילה . נוקבות שאלות מספר הרב  את שואלת אני וגדול. עצו חכ כתלמיד
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הדברי  גורמי ,כ כמו בה', לעמוד יכול הציבור שאי 'גזירה בגדר הינ דברי"
אמיתי "! להיות יכול לא פשוט  ושזה  ענקית הדעת לחלישות

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

האדמו"ר  לכ "ק  הכותב  אותי הפנה  במייל חוזר. מכתב  קיבלתי  קצר  זמ כעבור
לפני  לא  א בנושא, ספרי מאות שהוציא לי הסתבר  שבדיעבד שליט "א , מהאלמי

חותכות. הוכחות  ע לטענתו, בנושא . חומר לי  ששלח

מדי  הייתי   שכ , הדברי את ולקרוא  מכתבו את שוב  לפתוח סירבתי  בתחילה 
קשי נפש חיבוטי  של  נוספי יומיי לי לקח הגס". מ "השקר  והמומה  כעוסה 
אמת. של  אד שאנוכי לציי עלי הכתוב. את ולקרוא  לפתוח שהעזתי עד מנשוא ,
 אופ בכל לפתוח שהביאתני זו והיא אחת, אמת רק יש שמאלה , ואי ימינה  אי

מכתב. אותו את

נוראיי  מחדלי על השעה , כמחצית  במש שליט"א , לנדא  הרה "ג את שמעתי
כשרה , בהמה  למצוא   נית ולא כמעט שכיו ואמר הוסי  וא הכשרות, בענייני
לשל לו איכפת לא   שג ואמר ,  הוסי והוא  !?שומעי את !!בעול מקו  בשו

דבריו. על המחיר את

ומרגע ,הדברי את בוחנת אני האדמו"ר.... ואיגד שאס  סו בלי כתוב  חומר 
ומתעצמת. הולכת וגדלה , הולכת שלי הנפש סערת לרגע,

הרי  הרי... ! לכ להאמי מסרבת פשוט אני כולנו! על שעובדי להיות יכול "לא 
פיות  אל פי, אל האוכל את  שמביאי אלה בעצ  ה והכס שהפוליטיקה  אומר זה

." כול

אלו בדברי אמת  שיש מובנות בלתי שמימיי הרגשות

מחאה יוצרת וא טוטאלית. בהכחשה  נמצאת אני  הזה, המידע כל ע יחד
שזה יודעת כשאת "עכשיו זועק  בתוכי ומשהו החמי אל בשר מכניסה  אני  פרטית.

..."! הדי את זה על  תתני את אסור,

אותו הבשר, מה ,  משו קודש , בשבת הקול. אותו את משתיקה אני די" די, "די,
חובבת  אני, . טע וחסר טפל מרגיש עצמי , את  זוכרת שאני  מאז  אוהבת כה אני
למחרת, לפח. אותה וזורקת שבצלחת הכבש חתיכת את לוקחת הנלהבת, הבשרי
כדי  תו לאכול. מתיישבת אני  לתנור. עו מכניסה אני  כאשר מחאתי  נמשכת
שומעת  אני  בראשי וגדל . שהול בט בכאב חשה  אני דקות, מספר  לאחר האכילה ,
שעות  שש ובמש לאכול, מסיימת אני  זה ". את לאכול  יכולה לא  "את שזועק : קול

המעיי  ופעילות בקיבה . נוראיות ועוויתות התכווצויות חווה אני שלי תמימות  

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ג|הרשב"י 

לכ התייחסתי לא  היה. לא כאילו הכאב, עובר שעות שש כעבור וגוברת. הולכת
זועק בראש הקול  . פע אחר   פע עצמו על חזר הדבר  אשר  עד המידה, על יתר
לא פשוט  אני להיות! יכול  לא זה "אבל  לו משיבה  ואני זה !" את תאכלי "אל
שכעת, לי  מאותתי  שמשמיי הבנתי  פעמי מספר לאחר הזה !". לדבר מאמינה 

להפסיק. לי  לגרו מנסי האמת, את יודעת משאני

למעשה  ממחשבה

להפסיק עלינו כל, ושראשית מנוס  שאי ובעלי , אני  החלטנו, בירורי לאחר
עוגיות  , בצקי אוכלת אינני  שהרי  בעליל. פשוטה לא גזירה  בהמה ! בשר  לאכול
שיפנה שליט"א מהאלמי מהאדמו"ר ביקשנו ואז וירקות! בשר   א כי  ,ממתקי או
הוא קטנות, שחיטות עושה  שלו שהשוחט   שמכיוו אמר  הרב שלו. לשוחט  אותנו
קודש  בשבת שמחה לנו  שאי לרב, אמרתי  לנו.  ג לשלוח יוכל   הא יודע איננו
מספר  לי  נת הרב  ... עו בשר לפחות בהמה, בשר  לא  וא . וביי בבשר  אלא

לטוב. תקוו ובע"ה  "אתכ שלחתי  שאני רוט לרב  "תאמרי והוסי

והוא שליט"א, לאדמו "ר השחיטה על אחראי  אשר רוט , הרב   ע קשר יצרנו  מיד
אופציה שו לי שאי שהסברתי לאחר  והודו, עופות לנו  ג לשלוח הסכי אכ
לשל רגילה אני אותו מהמחיר  לער 4 פי שילמתי  , והעו העופות על אחרת.
מדאורייתא עשה  מצוות  לקיי  באי אנו והרי יחוד", לש" אמרנו  אומנ בסופר .
כל  שווה  לא  ."!!! מאוד ובכל נפש ובכל , לבב בכל  אלהי ה ' את "ואהבת של
איסורי על וחומר, קל מדאורייתא, אחד איסור  על  נעבור  ח"ו א ,שבעול הו

! וחמורי  נוראיי כה 

חמורי  איסורי או  מופרזות חומרות 

שבשלב רבה, בעדינות לנו, הסביר הוא האדמו"ר, ע קשר שוב שיצרנו לאחר
הנראה ככל  החרסינה, כלי  לגבי להכשרה .  הניתני  הכלי את להכשיר  עלינו  הבא
סטי שני קנינו מכבר  שלא  אציי .להשליכ  א כי תקנה ,  לה  ואי נחר  דינ
שקלי 800 סה "כ  . 400 בשווי סט כל קודש. שבת לכבוד  ויוקרתיי מדהימי
על  לדבר שלא מחרסינה... כול חול , יו של הצלחות לכל  בנוס וזאת . חדשי

שבמקררנ  הבשרי שאת   יהודי כ  שו חלילה  נכשיל  שלא בכדי  לזרוק , עלינו ו,
וטריפות. בנבלות אחר 

לעשות  אופ בכל מחליטה אני כתער , והחדי  הברורי  הנתוני כל א על
תואר  בעלת אלא  דבר, לכל המאמי פתי  שאינני  בזאת  אציי עצמי. משל בירורי

מצליח. עצמאי עסק ובעלת שני ,

 עוררי ללא הידוע , כוללי בראש העומד חשוב , רב ע קשר יוצרת אני
בתחילה . נוקבות שאלות מספר הרב  את שואלת אני וגדול. עצו חכ כתלמיד



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|ד  הציל הרשב"י 

מונח איננו שהוא  ,ואומנ כללי , באופ בעיה אי ידיעתו שלמיטב  אומר הרב
וטובי  רבי בו , מסויי מטבחיי לבית מלהתקרב  מזהיר א ,בפרטי לחלוטי
לדרו שאי משנה  למעלה כבר  מתריע שהוא  אומר הוא .מצוייני במחירי ,קוני
 ולכ פלונית, באר בשחיטה  קשה בעיה שישנה  שידוע מוסי הוא  עוד זה.  במקו
פוליטיקה ישנה שכידוע, מוסי הרב זו. מאר שיוצאת לשחיטה להתקרב  אסור 
אלמוני, פלוני  החשוב  המשגיח  ע שאשוחח שכדאי א הכשרויות, נושא בכל  רבה
שהוא בכדי ביותר, מהודר "בד של  ובעול  באר  השוחטי כלל על שאחראי
השיחה , את ניתקתי להשיב . ידע  לא  הרב   עליה  בענייני ההשלמות, את לי יעשה
אמר .  המשגיחי שראש מה לו לומר בכדי אליו שאתקשר  לרב שאמרתי  לפני לא 

שבתוכי  אומר  אלו, דבריי את שקורא מי  ע  ג כמו עצמי,  ע כנה אהיה   א
מה לי  אי שבכלל ברורה  אמירה  ע הבירור  את שאסיי ייחלתי, קיוויתי, ציפיתי,
הפשוט , האד שלי , חומרות, נוהג שהאדמו"ר א אולי גמור. בסדר  ושהכל לדאוג

המציאות. מחוייבות לא

ותסכול  תדהמה

המטייל  , המשגיחי ראש ע שיחתי כדי  תו כאשר תדהמתי, הייתה רבה  מה
בית  אותו בעניי לשאלתי, משיב הוא  המהודר, ההכשר אותו מטע  העול בכל
כל  אי כי , לכ קוד ספורות דקות שוחחתי עימו הרה"ג  הזהיר ממנו  , המטבחיי
לו סיפרתי  שלא כמוב "בשקט". ש לקנות ושאפשר  הזה,  המטבחיי בבית חשש

לי . אמר הרב מה  כ לפני 

זיופי  ישנ שאכ המשגיח אמר  ,המיעוטי בני  של ההברחות בעניי לשאלתי 
המדינה. שעושה  למה  מעבר דבר, בעניי לעשות  נית שלא רבי

שבעצ  "הבד חותמת ע בשר קוני שאנו ממשי  מצב שיש לי אומר אתה  "אז 
מעזה?!" הגיע

התחלחלתי  בנו ...". תלוי  לא  זה  פה. ג .תחו בכל  יש וזיופי הברחות "תראי ,
הדברי .למשמע

פלונית, אר באותה הנשחטות הבהמות כמה  עד לי לספר החל דבריו בהמש
סטריליות  ממנה , היוצאות השחיטות לכל מלהתקרב  הנ"ל הרב  הזהירני  עליה
הרב "אבל מפי נפלט ואז  המומה ! נותרתי דחומרא". ו"בחומרא בהקפדה ונבדקות
פלוני  שהרב מה "זה  ושאל: דו נאל המשגיח ."! לש להתקרב  שאסור  אמר 

אמר ?!"

השבתי . "! כ"

.ההמו המשגיח לשאול  המשי שכזה ?!" דבר אמר הוא  "מתי

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ה|הרשב"י 

עימו". שיחתי  את סיימתי ,אליכ שהתקשרתי  "לפני

כאלה לכ אמר הוא מדוע ונראה הרב   ע אשוחח תשמעי, טוב  "באמת?!
." דברי

 ישנ  אכ : כדלקמ ה שנאמרו הדברי ,שבסופ שאלות מספר עוד שאלתי
התחו את מנהלת רבה  ופוליטיקה  הכשרות. שבדיני  מסויימי  בענייני מחלוקות
בדיני מספקת" ידיעה  "חוסר ושעקב  שנה. כל  ויותר דולרי מיליוני המגלגל

תקלה ... תצא שלא מנת על יתרות בחומרות השוחטי נוהגי , מסויימי

בתדהמה. שואלת אני מספקת?" ידיעה  "חוסר 

בהידור  יצא  שהכל  בכדי גדולות, והקפדות רבות חומרות  נוהגי אנו  ולכ , כ"
רב ".

אני  רב?!" בהידור שחיטה  לעשות  ייתכ הכיצד מספקת, ידיעה  חוסר  יש א"
גדולה נפש ובסערת נדהמת, השיחה  את ניתקתי דבר. אומר ללא  לעצמי , חושבת

. לכ  קוד עוד שהייתי  ממה יותר 

מתבהרת האמת 

 בה ארוכות, דקות לאחר  . כ לפני  משהיו יותר וגדולות רבות שאלות ועלו צפו
הפנה אשר פלוני לרב  להתקשר ניסיתי ההזויה, מהשיחה  ולהתאושש לשוב  ניסיתי

בממתינה.... היה הוא  המשגיח. אל אותי

המו היה הוא א השיחות. שתי  של   תוכנ את בפניו וגוללתי לבעלי  התקשרתי
החדר, בחלל בהינו פשוט  . מילי ונטולי   המומי הספה , על ישבנו בערב .לחלוטי
לפע  מפע מסתננות להיות", יכול לא  ו"זה  אמיתי" "לא  "הזוי", המילי כשרק 

הסוערת. נפשנו   מתו

הדואר  תיבת אל להגיע שהמשיכו הרבי  החומרי בתוספת הללו, השיחות
גודלו בסדר נורמאלי לא ושמחדל  לאמיתה . אמת שהכל שלי הבהירה  שלי,

לאור ביתנו בני  את  ומאכילי אוכלי אנו מטבחינו . בתו ארוכות מתחולל שני
שבשל  אחת לא התבטא  שליט"א  מהאלמי שהאדמו"ר  פלא לא  .בישי מרעי בכל
פינה בכל נוראיי ואסונות ר "ל, נוראיות מגיפות מתחוללות זה,  ואיו נורא   עוו

ונשמתנו. גופנו את מרעילי פשוט אנו עבר . ומכל

מאד לנו היה  לידיעתנו שכשהגיעו  דברי  ה אומר שהרב הדברי [בקיצור:
אמות  את מזעזעי ממש  שה  דברי ובהחלט   אות לקבל  פשוט  לא מאד
לברוח קשה  , העיניי מול אל  מגיעה  כשהאמת אבל פשוט לא  וממש הסיפי

ממנה.]



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|ד  הציל הרשב"י 

מונח איננו שהוא  ,ואומנ כללי , באופ בעיה אי ידיעתו שלמיטב  אומר הרב
וטובי  רבי בו , מסויי מטבחיי לבית מלהתקרב  מזהיר א ,בפרטי לחלוטי
לדרו שאי משנה  למעלה כבר  מתריע שהוא  אומר הוא .מצוייני במחירי ,קוני
 ולכ פלונית, באר בשחיטה  קשה בעיה שישנה  שידוע מוסי הוא  עוד זה.  במקו
פוליטיקה ישנה שכידוע, מוסי הרב זו. מאר שיוצאת לשחיטה להתקרב  אסור 
אלמוני, פלוני  החשוב  המשגיח  ע שאשוחח שכדאי א הכשרויות, נושא בכל  רבה
שהוא בכדי ביותר, מהודר "בד של  ובעול  באר  השוחטי כלל על שאחראי
השיחה , את ניתקתי להשיב . ידע  לא  הרב   עליה  בענייני ההשלמות, את לי יעשה
אמר .  המשגיחי שראש מה לו לומר בכדי אליו שאתקשר  לרב שאמרתי  לפני לא 

שבתוכי  אומר  אלו, דבריי את שקורא מי  ע  ג כמו עצמי,  ע כנה אהיה   א
מה לי  אי שבכלל ברורה  אמירה  ע הבירור  את שאסיי ייחלתי, קיוויתי, ציפיתי,
הפשוט , האד שלי , חומרות, נוהג שהאדמו"ר א אולי גמור. בסדר  ושהכל לדאוג

המציאות. מחוייבות לא

ותסכול  תדהמה

המטייל  , המשגיחי ראש ע שיחתי כדי  תו כאשר תדהמתי, הייתה רבה  מה
בית  אותו בעניי לשאלתי, משיב הוא  המהודר, ההכשר אותו מטע  העול בכל
כל  אי כי , לכ קוד ספורות דקות שוחחתי עימו הרה"ג  הזהיר ממנו  , המטבחיי
לו סיפרתי  שלא כמוב "בשקט". ש לקנות ושאפשר  הזה,  המטבחיי בבית חשש

לי . אמר הרב מה  כ לפני 

זיופי  ישנ שאכ המשגיח אמר  ,המיעוטי בני  של ההברחות בעניי לשאלתי 
המדינה. שעושה  למה  מעבר דבר, בעניי לעשות  נית שלא רבי

שבעצ  "הבד חותמת ע בשר קוני שאנו ממשי  מצב שיש לי אומר אתה  "אז 
מעזה?!" הגיע

התחלחלתי  בנו ...". תלוי  לא  זה  פה. ג .תחו בכל  יש וזיופי הברחות "תראי ,
הדברי .למשמע

פלונית, אר באותה הנשחטות הבהמות כמה  עד לי לספר החל דבריו בהמש
סטריליות  ממנה , היוצאות השחיטות לכל מלהתקרב  הנ"ל הרב  הזהירני  עליה
הרב "אבל מפי נפלט ואז  המומה ! נותרתי דחומרא". ו"בחומרא בהקפדה ונבדקות
פלוני  שהרב מה "זה  ושאל: דו נאל המשגיח ."! לש להתקרב  שאסור  אמר 

אמר ?!"

השבתי . "! כ"

.ההמו המשגיח לשאול  המשי שכזה ?!" דבר אמר הוא  "מתי

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ה|הרשב"י 

עימו". שיחתי  את סיימתי ,אליכ שהתקשרתי  "לפני

כאלה לכ אמר הוא מדוע ונראה הרב   ע אשוחח תשמעי, טוב  "באמת?!
." דברי

 ישנ  אכ : כדלקמ ה שנאמרו הדברי ,שבסופ שאלות מספר עוד שאלתי
התחו את מנהלת רבה  ופוליטיקה  הכשרות. שבדיני  מסויימי  בענייני מחלוקות
בדיני מספקת" ידיעה  "חוסר ושעקב  שנה. כל  ויותר דולרי מיליוני המגלגל

תקלה ... תצא שלא מנת על יתרות בחומרות השוחטי נוהגי , מסויימי

בתדהמה. שואלת אני מספקת?" ידיעה  "חוסר 

בהידור  יצא  שהכל  בכדי גדולות, והקפדות רבות חומרות  נוהגי אנו  ולכ , כ"
רב ".

אני  רב?!" בהידור שחיטה  לעשות  ייתכ הכיצד מספקת, ידיעה  חוסר  יש א"
גדולה נפש ובסערת נדהמת, השיחה  את ניתקתי דבר. אומר ללא  לעצמי , חושבת

. לכ  קוד עוד שהייתי  ממה יותר 

מתבהרת האמת 

 בה ארוכות, דקות לאחר  . כ לפני  משהיו יותר וגדולות רבות שאלות ועלו צפו
הפנה אשר פלוני לרב  להתקשר ניסיתי ההזויה, מהשיחה  ולהתאושש לשוב  ניסיתי

בממתינה.... היה הוא  המשגיח. אל אותי

המו היה הוא א השיחות. שתי  של   תוכנ את בפניו וגוללתי לבעלי  התקשרתי
החדר, בחלל בהינו פשוט  . מילי ונטולי   המומי הספה , על ישבנו בערב .לחלוטי
לפע  מפע מסתננות להיות", יכול לא  ו"זה  אמיתי" "לא  "הזוי", המילי כשרק 

הסוערת. נפשנו   מתו

הדואר  תיבת אל להגיע שהמשיכו הרבי  החומרי בתוספת הללו, השיחות
גודלו בסדר נורמאלי לא ושמחדל  לאמיתה . אמת שהכל שלי הבהירה  שלי,

לאור ביתנו בני  את  ומאכילי אוכלי אנו מטבחינו . בתו ארוכות מתחולל שני
שבשל  אחת לא התבטא  שליט"א  מהאלמי שהאדמו"ר  פלא לא  .בישי מרעי בכל
פינה בכל נוראיי ואסונות ר "ל, נוראיות מגיפות מתחוללות זה,  ואיו נורא   עוו

ונשמתנו. גופנו את מרעילי פשוט אנו עבר . ומכל

מאד לנו היה  לידיעתנו שכשהגיעו  דברי  ה אומר שהרב הדברי [בקיצור:
אמות  את מזעזעי ממש  שה  דברי ובהחלט   אות לקבל  פשוט  לא מאד
לברוח קשה  , העיניי מול אל  מגיעה  כשהאמת אבל פשוט לא  וממש הסיפי

ממנה.]



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|ו הציל הרשב"י 

מחדלי הרבה פה יש

אנחנו בתחילה  אז , אות בחנו ככה ואנחנו  לידינו הגיעו כשהדברי  עכשיו
שהאדמו"ר  להיות יכול טוב , ואמרנו מביא שהאדמו"ר  הדברי מ מעט  קראנו
בעלי  ,פשוטי אנשי אנחנו זאת בכל כי   חומרות  חומרות על מדבר באמת
הרבה , לשמחתנו  או הרב לצערנו אבל בתמימות, ה ' את לעבוד  משתדלי תשובה ,
התחלנו כשאנחנו שיחיה, ואישי כשאני זה, את להגדיר אי אפילו יודעת  לא אני
הר  עלינו כפו כאילו לנו היה נדמה באמת כי כורחנו שבעל הזה בנושא לחפור
על   שעובדי  מגלי אנחנו שבה למציאות להתעורר רוצה  לא אחד א כגיגית
ובטח בטח , נתפסי לא  שה  דברי וזה  כס בצע עבור אותנו  שמוכרי כולנו,
לפה , להכניס  הכשרות, המאכלות על אמו להיות שאמור ציבור על כשמדובר לא 

.גדולי מאד מאד מחדלי הרבה  פה שיש  מגלי אנחנו  ופתאו

והמשגיח הרב   בי סתירות 

לברוח ניסינו ודי , הדברי את לקבל קשה מאד לנו היה באמת שבתחילה זה 
רבני ע , משגיחי  ע לדבר והתחלנו  העני את לחקור התחלנו  אמנ ,מה
בדקנו, שיותר וככל הכשרות, בעניני יותר  מי  או פחות מי או   מעט שמתעסקי
אבל  מזעזע, פשוט  שזה  בחומרות פה  נוהג לא   שהאדמו"ר רק שלא  הבנו

הכשרות. בעניני ואופ צורה   בשו  מתקיי לא  הלכתחילה 

שהוא למשגיח אותנו שהפנה גדול מאד מאד רב   ע דיברנו א אומרת, זאת
שהרב ממה   הפו בדיוק  אמר משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד כשרות על משגיח
תתקרבו "אל אמר  אותנו שהפנה  הרב  א אומרת, זאת  אמר אליו  אותנו שהפנה
רגלכ כ הרי תדרכו, אל אז והזה, הזה   למקו אלמוני , פלוני של מטבחי? לבית
גדולות, ובעיות סכנות שמה  שיש  ומודיעי  מתריעי אנחנו כי ,ש  תדר לא 

שלח הרב  שאותו משגיח מהואותו שמה  אי בסדר, הכל  לנו אומר  אליו אותנו
לחשוש.

בעיות  שמה שיש לנו אמר שהרב כמוב אמרנו  לא  ? להיות יכול  אי אבל אמרנו
אר של כמוב אנחנו אמר הרב פלונית, אר לגבי מה  שאלנו אח"כ גדולות.
ידיעה בלי אמר  משגיח ואותו  הזאת, מהאר לשחיטה  להתקרב  אסור  פלונית
השחיטה לכל להתקרב  שאסור  לכ  קוד  רגעי כמה לנו אמר  שהרב כמוב
שמה והפרות בסדר שמה  הכל לחשוש. מה אי אמר  משגיח אותו ,מש היוצאת
": אמרתי זעקה. באמת זעקה , נפלטה  ככה ואז  והכל  מהודר והכל מרעה  פרות זה
כזה ,? דבר אמר  הרב אמר" המשגיח אז ," לש להתקרב שאסור אמר הרב  אבל 
זה ". את אמר הרב  למה  מעני" אמר  הוא להתקרב ". שאסור אמר הרב  . כ" אמרתי,

ממתינה. שיחה  היתה  לרב חזרה כשהתקשרתי  כ אחר  כמוב ואז

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ז|הרשב"י 

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי

לא .פשוטי לא   דברי  ה אומר שהאדמ"ור   שהדברי להגיד יכולה  אני עכשיו
מול  מותחת כשהיא אמת, קל, דבר לא  היא  אמת כידוע אבל , אות להכיל פשוט 
מול  מגיעה  כשהאמת ונפגע" הצי" שנקרא  מה ממנה, לברוח אפשר אי הפני

.העיני

באמת  כי  קצת עוד לאכול המשכנו   אופ ובכל , הדברי את שמענו כאשר ג
. בט כאבי קיבלנו  . הדברי את לקבל לנו קשה  היה

ויותר  יותר שחקרנו ככל אבל  האמת... אחר  יחקור  שבאמת מי לזה  מעבר אבל
פוליטיקה. הרבה   כ כל  , מסוב , סבו  הזה  העסק  כמה  עד גילנו ככה  העניי את

דיברתי שאיתו הגדול  המשגיח הבדצי")אפילו עושי(של  אות מה אותו שאלתי 
שיש  ידוע זה  לעשות. מה  לנו אי ההברחות לגבי הברחות," של העניי לגבי 
יודעי אמרתי אז  שליטה. לנו אי ובזה ופינה ,  מקו בכל יש  וזיופי הברחות,
זה  למקררי "הבד של חותמות על להגיע שעשויי בשר שמגיעי לכתחילה 
מחשבה מזעזע, פשוט  זה  מאיפה ,. יודעת לא אני  או  מעזה או  מג'ני מגיע בכלל

מזעזעת.

בלי  וכמוב זוהר. לגרוס התחלנו   לכ  קוד  שבועיי ההתחלה  לנקודת [נחזור 
מדי .] יותר ידיעה 

נורא  חזיו

באו פעעוד שאי מי כל כמותו. מאי ומוחשי מדהי חיזיו ראיתי הלילה, תו
ה שכ , הדברי באמיתות ספק להטיל אפשר שאי יודע שכזה, חיזיו חווה

דשיקרא עלמא  של הדמיונות מכל יותר   השקר)מוחשיי את (עול רואה  אני  .
 די בבית עומד שליט "א , גרוס יהודה  שלו הצדיק  הרב  הוא  שליט "א , האדמו"ר 
וכל  יהודי , כל על  נלח פשוט ישראל, ע על  נלח אותו רואה  ואני מעלה של
ואי" להסביר ומנסה ועונה  משיב  והאדמו"ר שאלות האדמ "ר את שואלי הזמ
מאד במאמ וככה  אלמוני" יהודי את מוציא  אני   ואי פלוני, יהודי את מוציא אני
האדמו"ר  כ"ק הצליח לא או  שהצליח ויהודי , יהודי כל על וחשבו די ומוסר  גדול

הס"א מציפורני  ולהוציא הרע)לעורר ואת (היצר אותי  מוש האדמו"ר את רואה אני .
רואה אני אשר עד , התב  מ מו ממש ישוער בלתי  מאמ  תו חזק , ביתי בני

לידה!!! מעלה. כלפי  אותי שול כמו אותו ,

האמת.  עול אל נולדת עצמי  רואה  אני זעזוע מרגישה  אני  מסויי בשלב 

. לידה  ממש  והלכלו מהד אותי מנקות וכמו  מגיעות מהעליוני רבות נשמות
בבכי  פורצת אני להוציאני . האדמו"ר של  הצלחתו על מאוד  שמחי למעלה  ש

במציאות ) וג  בחזיו ג).



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|ו הציל הרשב"י 

מחדלי הרבה פה יש

אנחנו בתחילה  אז , אות בחנו ככה ואנחנו  לידינו הגיעו כשהדברי  עכשיו
שהאדמו"ר  להיות יכול טוב , ואמרנו מביא שהאדמו"ר  הדברי מ מעט  קראנו
בעלי  ,פשוטי אנשי אנחנו זאת בכל כי   חומרות  חומרות על מדבר באמת
הרבה , לשמחתנו  או הרב לצערנו אבל בתמימות, ה ' את לעבוד  משתדלי תשובה ,
התחלנו כשאנחנו שיחיה, ואישי כשאני זה, את להגדיר אי אפילו יודעת  לא אני
הר  עלינו כפו כאילו לנו היה נדמה באמת כי כורחנו שבעל הזה בנושא לחפור
על   שעובדי  מגלי אנחנו שבה למציאות להתעורר רוצה  לא אחד א כגיגית
ובטח בטח , נתפסי לא  שה  דברי וזה  כס בצע עבור אותנו  שמוכרי כולנו,
לפה , להכניס  הכשרות, המאכלות על אמו להיות שאמור ציבור על כשמדובר לא 

.גדולי מאד מאד מחדלי הרבה  פה שיש  מגלי אנחנו  ופתאו

והמשגיח הרב   בי סתירות 

לברוח ניסינו ודי , הדברי את לקבל קשה מאד לנו היה באמת שבתחילה זה 
רבני ע , משגיחי  ע לדבר והתחלנו  העני את לחקור התחלנו  אמנ ,מה
בדקנו, שיותר וככל הכשרות, בעניני יותר  מי  או פחות מי או   מעט שמתעסקי
אבל  מזעזע, פשוט  שזה  בחומרות פה  נוהג לא   שהאדמו"ר רק שלא  הבנו

הכשרות. בעניני ואופ צורה   בשו  מתקיי לא  הלכתחילה 

שהוא למשגיח אותנו שהפנה גדול מאד מאד רב   ע דיברנו א אומרת, זאת
שהרב ממה   הפו בדיוק  אמר משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד כשרות על משגיח
תתקרבו "אל אמר  אותנו שהפנה  הרב  א אומרת, זאת  אמר אליו  אותנו שהפנה
רגלכ כ הרי תדרכו, אל אז והזה, הזה   למקו אלמוני , פלוני של מטבחי? לבית
גדולות, ובעיות סכנות שמה  שיש  ומודיעי  מתריעי אנחנו כי ,ש  תדר לא 

שלח הרב  שאותו משגיח מהואותו שמה  אי בסדר, הכל  לנו אומר  אליו אותנו
לחשוש.

בעיות  שמה שיש לנו אמר שהרב כמוב אמרנו  לא  ? להיות יכול  אי אבל אמרנו
אר של כמוב אנחנו אמר הרב פלונית, אר לגבי מה  שאלנו אח"כ גדולות.
ידיעה בלי אמר  משגיח ואותו  הזאת, מהאר לשחיטה  להתקרב  אסור  פלונית
השחיטה לכל להתקרב  שאסור  לכ  קוד  רגעי כמה לנו אמר  שהרב כמוב
שמה והפרות בסדר שמה  הכל לחשוש. מה אי אמר  משגיח אותו ,מש היוצאת
": אמרתי זעקה. באמת זעקה , נפלטה  ככה ואז  והכל  מהודר והכל מרעה  פרות זה
כזה ,? דבר אמר  הרב אמר" המשגיח אז ," לש להתקרב שאסור אמר הרב  אבל 
זה ". את אמר הרב  למה  מעני" אמר  הוא להתקרב ". שאסור אמר הרב  . כ" אמרתי,

ממתינה. שיחה  היתה  לרב חזרה כשהתקשרתי  כ אחר  כמוב ואז

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ז|הרשב"י 

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי

לא .פשוטי לא   דברי  ה אומר שהאדמ"ור   שהדברי להגיד יכולה  אני עכשיו
מול  מותחת כשהיא אמת, קל, דבר לא  היא  אמת כידוע אבל , אות להכיל פשוט 
מול  מגיעה  כשהאמת ונפגע" הצי" שנקרא  מה ממנה, לברוח אפשר אי הפני

.העיני

באמת  כי  קצת עוד לאכול המשכנו   אופ ובכל , הדברי את שמענו כאשר ג
. בט כאבי קיבלנו  . הדברי את לקבל לנו קשה  היה

ויותר  יותר שחקרנו ככל אבל  האמת... אחר  יחקור  שבאמת מי לזה  מעבר אבל
פוליטיקה. הרבה   כ כל  , מסוב , סבו  הזה  העסק  כמה  עד גילנו ככה  העניי את

דיברתי שאיתו הגדול  המשגיח הבדצי")אפילו עושי(של  אות מה אותו שאלתי 
שיש  ידוע זה  לעשות. מה  לנו אי ההברחות לגבי הברחות," של העניי לגבי 
יודעי אמרתי אז  שליטה. לנו אי ובזה ופינה ,  מקו בכל יש  וזיופי הברחות,
זה  למקררי "הבד של חותמות על להגיע שעשויי בשר שמגיעי לכתחילה 
מחשבה מזעזע, פשוט  זה  מאיפה ,. יודעת לא אני  או  מעזה או  מג'ני מגיע בכלל

מזעזעת.

בלי  וכמוב זוהר. לגרוס התחלנו   לכ  קוד  שבועיי ההתחלה  לנקודת [נחזור 
מדי .] יותר ידיעה 

נורא  חזיו

באו פעעוד שאי מי כל כמותו. מאי ומוחשי מדהי חיזיו ראיתי הלילה, תו
ה שכ , הדברי באמיתות ספק להטיל אפשר שאי יודע שכזה, חיזיו חווה

דשיקרא עלמא  של הדמיונות מכל יותר   השקר)מוחשיי את (עול רואה  אני  .
 די בבית עומד שליט "א , גרוס יהודה  שלו הצדיק  הרב  הוא  שליט "א , האדמו"ר 
וכל  יהודי , כל על  נלח פשוט ישראל, ע על  נלח אותו רואה  ואני מעלה של
ואי" להסביר ומנסה ועונה  משיב  והאדמו"ר שאלות האדמ "ר את שואלי הזמ
מאד במאמ וככה  אלמוני" יהודי את מוציא  אני   ואי פלוני, יהודי את מוציא אני
האדמו"ר  כ"ק הצליח לא או  שהצליח ויהודי , יהודי כל על וחשבו די ומוסר  גדול

הס"א מציפורני  ולהוציא הרע)לעורר ואת (היצר אותי  מוש האדמו"ר את רואה אני .
רואה אני אשר עד , התב  מ מו ממש ישוער בלתי  מאמ  תו חזק , ביתי בני

לידה!!! מעלה. כלפי  אותי שול כמו אותו ,

האמת.  עול אל נולדת עצמי  רואה  אני זעזוע מרגישה  אני  מסויי בשלב 

. לידה  ממש  והלכלו מהד אותי מנקות וכמו  מגיעות מהעליוני רבות נשמות
בבכי  פורצת אני להוציאני . האדמו"ר של  הצלחתו על מאוד  שמחי למעלה  ש

במציאות ) וג  בחזיו ג).



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|ח הציל הרשב"י 

הרשב "י מפי חיזוק  דברי

נשמות  ועוד עוד להוציא  נפשו במסירות  להמשי שעליו לו  אומרי ומיד תיכ
האדמו"ר  את רואה  אני  פה . קורה  מה  להבי מנסה  סביבי. מביטה אני אבודות.
קורה מה  מבינה לא  אני  כי  נבהלת ואני  מעלה, של  די בית בפני  וחשבו די מוסר 
הבדולח, מהיכל יוצאת דמות אלי. מתקרבת דמות רואה  אני ,מכ לאחר פה ,
שזה רואה  אני צבאות. הש  כמלא ונראית אור מלאה  אור, מלאת הזו הדמות
 זק  הפני את רואי ממש בתמונה  כמו לא רואי אנו פשוט  הקדוש. הרשב "י 
יודע אני מותשת, שאת יודע "אני לי : ואומר אלי  עד מתקרב  הוא  לב  לב ממש
שקשה רואה אני  , להילח הכח  ל נגמר שכבר מרגישה  שאת יודע אני  , ל שקשה
דעי   א לקצה, הגענו אבל הזרות, הרוחות לכל להקשיב  לא ,הזר נגד ללכת  ל
את  להפיצו, שהתחלת מרגע ובעיקר  הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע
, בית ובני את חזק , תחזיקי רק ,עליי מג הקדוש והזוהר   עליי מג אני מוגנת,

הצדיק  באדמו"ר חזק  מהאלמי)תחזיקו האחרו (האדמו"ר הבירור  , שכ תתבלבלו, ואל
להיגאל".  עומדי  את בעיצומו, נמצא כבר

טוב שליח  עבור יהיה מהאלמי האדמו"ר 

הוא אז הכח" לנו נגמר כבר,  יכולי לא  אנחנו "אבל לרשב"י אומרת אני אבל
הגיע כי חזק , בו תחזיקו ,עליו קדוש  אד הוא ,מהאלמי באדמו"ר  "תחזיקו אומר 
אבל  לעשות, מה  יודעת לא כבר אני  אעשה אני מה  אבל  " אומרת: אני  ואז ".הזמ
מהיו אית אני תדאגי  אל אומר:" הוא אז  יותר".  יכולי לא אנחנו לנו קשה
ושמורה מוגנת את זוהר להפי  וג הקדוש , בזוהר  לעסוק שהתחלת מהרגע והלאה ,
הזאת  מהמלחמה אבל פשוטה, לא  מלחמה  להתחיל שהולכת ל דעי  הבאות. מכל
שמהיו  אמת דברי  ה שלי שהדברי האות את ל את ואני תגאלו. את

הקדוש בזוהר  תקראי שאת מה כל  )והלאה  כל  או  רוב אמר הוא א זוכרת לא  את (אני אני ,
הרשב"י  אז  זוהר ?" אבי אני "מה אמרתי קוראת." שאת מה להבי התבונות את  ל
כפני  שפניו ברשב"י  מביטה  אני "  הזמ הגיע כי  חזק  להחזיק  רק ,אית "אני אמר 

.להתנח ומבקשת ,עליו  מלא

הזהב". את  כבחו ובחנתי  הכס את  כצרו  וצרפתי"

אליהו רגילה , לא  בצורה לבנה  אחרות. לבנות פני מולי רואה  אני לפתע
אני  שאביט . ומבקש המקדש בית עבר  אל  ומצביע בי  מביט הוא הנביא !
ומדהי ענק  ואור חומות, ורואה הנביא  אליהו של  אצבעו   כיוו אל מסתכלת
הנביא אליהו את שומעת אני ואז מסתכלת ואני  החומות. על  ש אי הזורח
להחזיק  כול . גאולתכ זמ הגיע , ענווי  ענווי . גאולתכ  זמ "הגיע אומר 

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל ט|הרשב"י 

להרפות  ולא  במילה . מילה  .הכל  קודשי קודש אומר שהאדמו"ר מה וכל חזק.
לי  אי די , כבר  "אבל אותי  יעזוב  שלא מהרשב "י  מבקשת אני להתבלבל". ולא 
כבר  עלינו שירחמו שלמעלה   מהצדיקי ומבקשת פה", להשאר  רוצה  אני  כח
והול ונלח  ר כאילו הזה ,  הזמ כל האדמו "ר את רואה ואני המשיח. את ויזרזו
מעלה. של די בית בפני ועומד הדי את ונות יהודי  עוד להוציא  ומנסה  וחוזר,
באמת  זהו, "מה , אומרת ואני  המומה. שאני  מראות הרבה  כ  כל רואה  ואני
להחזיק ורק   הזמ הגיע "זהו, ברקע נשמע עוד מהדהד קול ורק "?הזמ הגיע
הקדו הזוהר   א פשוט להיות הול לא  הבירור  תעזבו! ואל חזק תחזיקו  ש חזק.

וצרפתי" נשמע:  ואיו נורא קול ואז ..."ליב את ומטהר  אותו  הלומדי על  מג
הזהב'". את כבחו ובחנתי הכס את כצרו

לי  שאסור  ומופלאי  גדולי  דברי עוד ובכלל , האדמו"ר  על ראיתי זה   בחיזיו
! לספר

. כא עד

להסביר  יכולה  אני  בעצ הזה שמהרגע להגיד, רוצה אני הזה ,  החזיו ואחרי
הסברתי  בשבת בזוהר". קרואת שאני מה כל כמעט מבינה  פשוט אני  זוהר ,  לאנשי

לקצה. שהגענו להגיד יכולה ואני זוהר. לבעלי

לטבוע. עומדת עצמי  רואה  אני בו מחלו מקיצה  אני  המחרת יו של בבוקר 
חדה ידיעה  בי מבזיקה  לפתע  א לטבוע עומדת אני  נחנקת. שאני מרגישה
רגע עוד ושאנו  הקיצי כל שכלו ,הזמ נגמר   שבעצ לפחד. מה  שאי וברורה

ברי קודשא  ע והתייחדות התאחדות של למציאות חוזרי הוא.קט

פשוט כי  , חלו בתו חיה אני חולמת, פשוט  אני  שלנו שבמציאות מרגישה  אני
לי  שהבהירו  גדולי  כ כל  דברי ראיתי  חזיו באותו ובאמת האמת. לא זה  פה 

חזק. להחזיק זה שנשאר  מה  וכל  לקצה, שהגענו

עיניו את  לפקוח יוכל לא הקדוש  הזוהר את לומד שלא מי 

ואת  לספר , לי שהותר מה  את לו לספר  בכדי לרב  התקשרתי כאשר  , לסיו
מעלה  של די בית בפני  ועומד  העליוני בעולמות מטייל שראיתיו (לפניהעובדה 

למתרחש הדגמה מתו כותב  הוא  מוציא , שהאדמו "ר מעלה של  די בבית תורה  די על האדמו "ר, עלוני  כל  שאת חשבתי כ

(מרומי בגנזי ש אי רואה אכ שהוא ממה זה כותב  שהרב  מה שכל  ידעתי  לא  .הקדושי הספרי עפ"י   הרבבעליוני
מבינה את כעת נפש?! למסור   צרי למה  מבינה  את "כעת לי: ואמר בענווה  ציחקק
את  שיותר כמה  להפי אחת. דקה  לבזבז ולא  מותניי לשנס   צרי !? לסו שהגענו 
את  לומד שלא  שמי  דעי ורק רבות. נפשות  שמציל הקדוש, בזוהר  הלימוד  עניי
על  השתלטה אחרא  שהסטרא  להבי בכדי עיניו את לפקוח יוכל לא  הקדוש הזוהר
הקדוש  זוהר שלומד מי רק  והטרפות. הנבלות  דר האסורות, המאכלות דר מוחו



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|ח הציל הרשב"י 

הרשב "י מפי חיזוק  דברי

נשמות  ועוד עוד להוציא  נפשו במסירות  להמשי שעליו לו  אומרי ומיד תיכ
האדמו"ר  את רואה  אני  פה . קורה  מה  להבי מנסה  סביבי. מביטה אני אבודות.
קורה מה  מבינה לא  אני  כי  נבהלת ואני  מעלה, של  די בית בפני  וחשבו די מוסר 
הבדולח, מהיכל יוצאת דמות אלי. מתקרבת דמות רואה  אני ,מכ לאחר פה ,
שזה רואה  אני צבאות. הש  כמלא ונראית אור מלאה  אור, מלאת הזו הדמות
 זק  הפני את רואי ממש בתמונה  כמו לא רואי אנו פשוט  הקדוש. הרשב "י 
יודע אני מותשת, שאת יודע "אני לי : ואומר אלי  עד מתקרב  הוא  לב  לב ממש
שקשה רואה אני  , להילח הכח  ל נגמר שכבר מרגישה  שאת יודע אני  , ל שקשה
דעי   א לקצה, הגענו אבל הזרות, הרוחות לכל להקשיב  לא ,הזר נגד ללכת  ל
את  להפיצו, שהתחלת מרגע ובעיקר  הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע
, בית ובני את חזק , תחזיקי רק ,עליי מג הקדוש והזוהר   עליי מג אני מוגנת,

הצדיק  באדמו"ר חזק  מהאלמי)תחזיקו האחרו (האדמו"ר הבירור  , שכ תתבלבלו, ואל
להיגאל".  עומדי  את בעיצומו, נמצא כבר

טוב שליח  עבור יהיה מהאלמי האדמו"ר 

הוא אז הכח" לנו נגמר כבר,  יכולי לא  אנחנו "אבל לרשב"י אומרת אני אבל
הגיע כי חזק , בו תחזיקו ,עליו קדוש  אד הוא ,מהאלמי באדמו"ר  "תחזיקו אומר 
אבל  לעשות, מה  יודעת לא כבר אני  אעשה אני מה  אבל  " אומרת: אני  ואז ".הזמ
מהיו אית אני תדאגי  אל אומר:" הוא אז  יותר".  יכולי לא אנחנו לנו קשה
ושמורה מוגנת את זוהר להפי  וג הקדוש , בזוהר  לעסוק שהתחלת מהרגע והלאה ,
הזאת  מהמלחמה אבל פשוטה, לא  מלחמה  להתחיל שהולכת ל דעי  הבאות. מכל
שמהיו  אמת דברי  ה שלי שהדברי האות את ל את ואני תגאלו. את

הקדוש בזוהר  תקראי שאת מה כל  )והלאה  כל  או  רוב אמר הוא א זוכרת לא  את (אני אני ,
הרשב"י  אז  זוהר ?" אבי אני "מה אמרתי קוראת." שאת מה להבי התבונות את  ל
כפני  שפניו ברשב"י  מביטה  אני "  הזמ הגיע כי  חזק  להחזיק  רק ,אית "אני אמר 

.להתנח ומבקשת ,עליו  מלא

הזהב". את  כבחו ובחנתי  הכס את  כצרו  וצרפתי"

אליהו רגילה , לא  בצורה לבנה  אחרות. לבנות פני מולי רואה  אני לפתע
אני  שאביט . ומבקש המקדש בית עבר  אל  ומצביע בי  מביט הוא הנביא !
ומדהי ענק  ואור חומות, ורואה הנביא  אליהו של  אצבעו   כיוו אל מסתכלת
הנביא אליהו את שומעת אני ואז מסתכלת ואני  החומות. על  ש אי הזורח
להחזיק  כול . גאולתכ זמ הגיע , ענווי  ענווי . גאולתכ  זמ "הגיע אומר 
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להרפות  ולא  במילה . מילה  .הכל  קודשי קודש אומר שהאדמו"ר מה וכל חזק.
לי  אי די , כבר  "אבל אותי  יעזוב  שלא מהרשב "י  מבקשת אני להתבלבל". ולא 
כבר  עלינו שירחמו שלמעלה   מהצדיקי ומבקשת פה", להשאר  רוצה  אני  כח
והול ונלח  ר כאילו הזה ,  הזמ כל האדמו "ר את רואה ואני המשיח. את ויזרזו
מעלה. של די בית בפני ועומד הדי את ונות יהודי  עוד להוציא  ומנסה  וחוזר,
באמת  זהו, "מה , אומרת ואני  המומה. שאני  מראות הרבה  כ  כל רואה  ואני
להחזיק ורק   הזמ הגיע "זהו, ברקע נשמע עוד מהדהד קול ורק "?הזמ הגיע
הקדו הזוהר   א פשוט להיות הול לא  הבירור  תעזבו! ואל חזק תחזיקו  ש חזק.

וצרפתי" נשמע:  ואיו נורא קול ואז ..."ליב את ומטהר  אותו  הלומדי על  מג
הזהב'". את כבחו ובחנתי הכס את כצרו

לי  שאסור  ומופלאי  גדולי  דברי עוד ובכלל , האדמו"ר  על ראיתי זה   בחיזיו
! לספר

. כא עד

להסביר  יכולה  אני  בעצ הזה שמהרגע להגיד, רוצה אני הזה ,  החזיו ואחרי
הסברתי  בשבת בזוהר". קרואת שאני מה כל כמעט מבינה  פשוט אני  זוהר ,  לאנשי

לקצה. שהגענו להגיד יכולה ואני זוהר. לבעלי

לטבוע. עומדת עצמי  רואה  אני בו מחלו מקיצה  אני  המחרת יו של בבוקר 
חדה ידיעה  בי מבזיקה  לפתע  א לטבוע עומדת אני  נחנקת. שאני מרגישה
רגע עוד ושאנו  הקיצי כל שכלו ,הזמ נגמר   שבעצ לפחד. מה  שאי וברורה

ברי קודשא  ע והתייחדות התאחדות של למציאות חוזרי הוא.קט

פשוט כי  , חלו בתו חיה אני חולמת, פשוט  אני  שלנו שבמציאות מרגישה  אני
לי  שהבהירו  גדולי  כ כל  דברי ראיתי  חזיו באותו ובאמת האמת. לא זה  פה 

חזק. להחזיק זה שנשאר  מה  וכל  לקצה, שהגענו

עיניו את  לפקוח יוכל לא הקדוש  הזוהר את לומד שלא מי 

ואת  לספר , לי שהותר מה  את לו לספר  בכדי לרב  התקשרתי כאשר  , לסיו
מעלה  של די בית בפני  ועומד  העליוני בעולמות מטייל שראיתיו (לפניהעובדה 

למתרחש הדגמה מתו כותב  הוא  מוציא , שהאדמו "ר מעלה של  די בבית תורה  די על האדמו "ר, עלוני  כל  שאת חשבתי כ

(מרומי בגנזי ש אי רואה אכ שהוא ממה זה כותב  שהרב  מה שכל  ידעתי  לא  .הקדושי הספרי עפ"י   הרבבעליוני
מבינה את כעת נפש?! למסור   צרי למה  מבינה  את "כעת לי: ואמר בענווה  ציחקק
את  שיותר כמה  להפי אחת. דקה  לבזבז ולא  מותניי לשנס   צרי !? לסו שהגענו 
את  לומד שלא  שמי  דעי ורק רבות. נפשות  שמציל הקדוש, בזוהר  הלימוד  עניי
על  השתלטה אחרא  שהסטרא  להבי בכדי עיניו את לפקוח יוכל לא  הקדוש הזוהר
הקדוש  זוהר שלומד מי רק  והטרפות. הנבלות  דר האסורות, המאכלות דר מוחו



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|י  הציל הרשב"י 

את  ,מכ ויתרה  האמת! אל ולהתעורר האסורות המאכלות מכל  להיטהר יכול
"!להפיצ שנוכל בכדי  ומיד תיכ ושראית ששמעת הדברי את לכתוב  חייבת

בחול  ראשו לטמו  להמשי שירצה ומי  אמת, לראות שירצה  מי  כואבת, האמת
בחול. ראשו  יטמו 

המהפכה על  הסתכלתי השיחה , את הרשב"י ניתקתי שזכות אמרתי שסביבי,
על   שלפניכ הדברי את והעליתי  הכל עזבתי מוכנה , להיות שלי לשבת תעזור
א אצליח, אשר  עד רב  זמ עוד לי   שיצטר מאמינה שאני , לציי עליי  הכתב .
וזה לי  ברור אחד דבר אומנ . העניי חומרת ואת  הדברי את לעכל בכלל,
הקדוש, הרשב"י  וזכות הקדוש הזוהר  רק  והלאה ומפה  המסלול קצה אל שהגענו

אחרא  הסיטרא מציפורני  ישראל נשמות להציל יוכלו אחרוני,בע"ה , גסיסה בשלבי  (הנמצאת

כוחה ) בכל  משתוללת   כ עול !ועל  גאולת אל הזאת המרה  מהגלות הש יראי את ולהוציא  ,

מוחנו על  שהשתלטה  אחרא  מהסטרא  ולהתפקח  להתעורר כולנו ונזכה רצו ויהי
העול ולחיי  במקדש בית לבניי , גדולי ברחמי דוד ב משיח לקבל כולנו ונזכה 

הבא.

בפתח הגאולה

ראיתי  ,מוכ הכל למעלה , הכל  את ראיתי  ג אני ובוודאות בידוע באמת אבל
וראיתי  לרדת, מוכ עומד המקדש בית את לי הראו לרדת. מוכ המקדש בית את
עומד שכביכול קומות, רבי , בנייני של בגודל ועוצמתיי גדולות  ענקי  אבני
מהטומאה.  האר את ולנקות הרע את לכתוש כדי  למטה לרדת ומוכ מלמעלה

.ברחמי שיהיה רצו יהי באמת אבל

פלונית". הרבנית בברכה,

בכ"ל   מקיימי שאת ישראל   בהמ "ה )אשריכ בשר (בגימטריה ביוקר  וקוני ,מאד
ח "ו. טריפות באכילת להכשל לא  העיקר כשר

אליה "ו לבשורת זה  בזכות )ונזכה בהמ "ה ב" (בגימטריה בהמ "ה )ולביאת דוד(בגימטרה
. אמ בימינו במהרה  צדקנו

הראשון  למכתב תשובה  שני מכתב

תשע"ה טבת כ"ו ב "ה 

יקרה , תשובה  בעלת 

עמוקה ודאגה גדולה, חרדה  מתו נכתב  שהוא ניכר , מכתב את כשקראתי 
את  להציל במסר מפנימיותה שזועקת אישה  של  והנשמה , הלב  מכל ישראל, לכלל
ובוכה מתחננת בניה , את להציל הרוצה שזועקת, שכינה  יותר, נכו או ישראל,  ע

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל יא|הרשב"י 

מרגישה , ועתה האיומה , בגלות שוכנת בינתיי והיא  "לגבול בני ישובו "מתי 
ויותר . יותר עמוק נופלת דמשיחא עקבתא  של  בזמני שדווקא 

חריפה  התנגדות  ומאיד מחד ופחד זעזוע בי להכניס הצלחת

להעביר  הצלחת ולכ הלב , אל נכנסי מהלב , היוצאי שדברי שנאמר, וכמו
מאד חריפה  התנגדות  אול מחד, גדול פחד בי  אחז  שחשת, הנורא  הזעזוע את  בי
האדמו"ר  של מתפשרות והבלתי  הנוקשות, להצהרות  להאמי רציתי לא  , מאיד
זאת,  יודעי כשאנו עכשיו לאכילה !!", כשרה בהמה בישראל אי כיו" .מהאלמי

ישראל!!  לע אדמה רעידת זו  נפלה, ראשינו עטרת

מאד קשות בהצהרות יוצא האדמו"ר כבודו? הוא מי עצמי, את שאלתי
הגדולות  השחיטות על   האחראי  הרבני ראשי  כל נגד וגופרית, אש ששופכות
והזהיר  ק לא  היו עד רב א למה  קדושות"? "פרות שוחט האדמו"ר   הא ,באר
כמו ? ממו תאוות בגלל ,עיוורי עצמ את  עושי או ? עיוורי  כול  הא אותנו?
לא היו עד אחד א למה ?"צדיקי דברי ויסל  חכמי עיני יעוור כס" שנאמר

?"ערו הוא   ש"המל צעק 

הוא מהאלמי האדמו"ר   הא ועמורה?  סדו במהפכת שוב  אנו הא הגענו? לא
? זע נביא 

אפשרויות: 2 שישנ בנפשי הרהרתי

ממש  שהיא  הצהרה זו כי כזו, בהצהרה  לצאת בשביל  "משוגע", להיות צרי 
אחריות  ונפשו  גבו על ונושא , באר הכשרות  עני לכל "אטו "פצצת בבחינת

כמשמעו. פשוטו  , חייו את ומסכ משקל, כבדת אינסופית

לדורנו, לא  ששייכי  הצדיקי מסוג והוא  צבאות, ה '  מלא הוא  שהאדמו"ר  או 
פנחס. כדוגמת לשכינה, מרכבה של סוג בבחינת והוא 

 אי מתמוטטת , נפשנו  בנפשנו, אותה לברר קשה כזו! ידיעה  לעכל אפשר  אי
לשו  ער כבר אי , הרבני בכלל האמו את   מאבדי אנו , להישע מה על לנו
הורגלנו  כ שבת, לעונג   וג שלנו, הקיומי  לבסיס  שקשור מאכל הוא בשר  הכשר!

מילדותינו.

? הפתרו מה

שאולי  היא הפשוטה המשמעות נסתדר ?  אי בשר ? נאכל שלא  עלינו נגזר הא
, טבעוניי או  ,צמחוניי להיות  ונהפו חיינו, דר את לגמרי לשנות צריכי אנו
כשרות  ממשחטות רק בשר  האדמ"ור  בהמלצת  ונזמי מאד נתאמ לחילופי או
יהפכו  ג  ה קטנות.. ממשחטות יזמינו  כול א... פתרו לא  זה  ג וקטנות,...אבל



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|י  הציל הרשב"י 

את  ,מכ ויתרה  האמת! אל ולהתעורר האסורות המאכלות מכל  להיטהר יכול
"!להפיצ שנוכל בכדי  ומיד תיכ ושראית ששמעת הדברי את לכתוב  חייבת

בחול  ראשו לטמו  להמשי שירצה ומי  אמת, לראות שירצה  מי  כואבת, האמת
בחול. ראשו  יטמו 

המהפכה על  הסתכלתי השיחה , את הרשב"י ניתקתי שזכות אמרתי שסביבי,
על   שלפניכ הדברי את והעליתי  הכל עזבתי מוכנה , להיות שלי לשבת תעזור
א אצליח, אשר  עד רב  זמ עוד לי   שיצטר מאמינה שאני , לציי עליי  הכתב .
וזה לי  ברור אחד דבר אומנ . העניי חומרת ואת  הדברי את לעכל בכלל,
הקדוש, הרשב"י  וזכות הקדוש הזוהר  רק  והלאה ומפה  המסלול קצה אל שהגענו

אחרא  הסיטרא מציפורני  ישראל נשמות להציל יוכלו אחרוני,בע"ה , גסיסה בשלבי  (הנמצאת

כוחה ) בכל  משתוללת   כ עול !ועל  גאולת אל הזאת המרה  מהגלות הש יראי את ולהוציא  ,

מוחנו על  שהשתלטה  אחרא  מהסטרא  ולהתפקח  להתעורר כולנו ונזכה רצו ויהי
העול ולחיי  במקדש בית לבניי , גדולי ברחמי דוד ב משיח לקבל כולנו ונזכה 

הבא.

בפתח הגאולה

ראיתי  ,מוכ הכל למעלה , הכל  את ראיתי  ג אני ובוודאות בידוע באמת אבל
וראיתי  לרדת, מוכ עומד המקדש בית את לי הראו לרדת. מוכ המקדש בית את
עומד שכביכול קומות, רבי , בנייני של בגודל ועוצמתיי גדולות  ענקי  אבני
מהטומאה.  האר את ולנקות הרע את לכתוש כדי  למטה לרדת ומוכ מלמעלה

.ברחמי שיהיה רצו יהי באמת אבל

פלונית". הרבנית בברכה,

בכ"ל   מקיימי שאת ישראל   בהמ "ה )אשריכ בשר (בגימטריה ביוקר  וקוני ,מאד
ח "ו. טריפות באכילת להכשל לא  העיקר כשר

אליה "ו לבשורת זה  בזכות )ונזכה בהמ "ה ב" (בגימטריה בהמ "ה )ולביאת דוד(בגימטרה
. אמ בימינו במהרה  צדקנו

הראשון  למכתב תשובה  שני מכתב

תשע"ה טבת כ"ו ב "ה 

יקרה , תשובה  בעלת 

עמוקה ודאגה גדולה, חרדה  מתו נכתב  שהוא ניכר , מכתב את כשקראתי 
את  להציל במסר מפנימיותה שזועקת אישה  של  והנשמה , הלב  מכל ישראל, לכלל
ובוכה מתחננת בניה , את להציל הרוצה שזועקת, שכינה  יותר, נכו או ישראל,  ע

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל יא|הרשב"י 

מרגישה , ועתה האיומה , בגלות שוכנת בינתיי והיא  "לגבול בני ישובו "מתי 
ויותר . יותר עמוק נופלת דמשיחא עקבתא  של  בזמני שדווקא 

חריפה  התנגדות  ומאיד מחד ופחד זעזוע בי להכניס הצלחת

להעביר  הצלחת ולכ הלב , אל נכנסי מהלב , היוצאי שדברי שנאמר, וכמו
מאד חריפה  התנגדות  אול מחד, גדול פחד בי  אחז  שחשת, הנורא  הזעזוע את  בי
האדמו"ר  של מתפשרות והבלתי  הנוקשות, להצהרות  להאמי רציתי לא  , מאיד
זאת,  יודעי כשאנו עכשיו לאכילה !!", כשרה בהמה בישראל אי כיו" .מהאלמי

ישראל!!  לע אדמה רעידת זו  נפלה, ראשינו עטרת

מאד קשות בהצהרות יוצא האדמו"ר כבודו? הוא מי עצמי, את שאלתי
הגדולות  השחיטות על   האחראי  הרבני ראשי  כל נגד וגופרית, אש ששופכות
והזהיר  ק לא  היו עד רב א למה  קדושות"? "פרות שוחט האדמו"ר   הא ,באר
כמו ? ממו תאוות בגלל ,עיוורי עצמ את  עושי או ? עיוורי  כול  הא אותנו?
לא היו עד אחד א למה ?"צדיקי דברי ויסל  חכמי עיני יעוור כס" שנאמר

?"ערו הוא   ש"המל צעק 

הוא מהאלמי האדמו"ר   הא ועמורה?  סדו במהפכת שוב  אנו הא הגענו? לא
? זע נביא 

אפשרויות: 2 שישנ בנפשי הרהרתי

ממש  שהיא  הצהרה זו כי כזו, בהצהרה  לצאת בשביל  "משוגע", להיות צרי 
אחריות  ונפשו  גבו על ונושא , באר הכשרות  עני לכל "אטו "פצצת בבחינת

כמשמעו. פשוטו  , חייו את ומסכ משקל, כבדת אינסופית

לדורנו, לא  ששייכי  הצדיקי מסוג והוא  צבאות, ה '  מלא הוא  שהאדמו"ר  או 
פנחס. כדוגמת לשכינה, מרכבה של סוג בבחינת והוא 

 אי מתמוטטת , נפשנו  בנפשנו, אותה לברר קשה כזו! ידיעה  לעכל אפשר  אי
לשו  ער כבר אי , הרבני בכלל האמו את   מאבדי אנו , להישע מה על לנו
הורגלנו  כ שבת, לעונג   וג שלנו, הקיומי  לבסיס  שקשור מאכל הוא בשר  הכשר!

מילדותינו.

? הפתרו מה

שאולי  היא הפשוטה המשמעות נסתדר ?  אי בשר ? נאכל שלא  עלינו נגזר הא
, טבעוניי או  ,צמחוניי להיות  ונהפו חיינו, דר את לגמרי לשנות צריכי אנו
כשרות  ממשחטות רק בשר  האדמ"ור  בהמלצת  ונזמי מאד נתאמ לחילופי או
יהפכו  ג  ה קטנות.. ממשחטות יזמינו  כול א... פתרו לא  זה  ג וקטנות,...אבל



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|יב הציל הרשב"י 

לא ואני  כלל ,  בדר שקורה  כפי  כשרות, ללא כורכ בעול יהפכו וג להמוניות,
ב הגדול הקושי את שעתהמזכירה , במכתב שציינת כפי הגדולה  העלות  עני

האר ממרכז בשר של משלוח להעביר ונאלצת !4 פי  עבור היא  הבשר עלות
משפחות  יעשו כזו ,.ומה נפש מסירות לעצמו להרשות יכול  אחד כל ולא לעכו,

. ,.?ילדי מרובות משפחות יעשו מה  בזה ? לעמוד  באפשרות שאי

ורצוי  , ויי בבשר השבת לענג  שצרי נאמר הרי  קודש? שבת את נענג  אי
בשו לאכול יהיה  אפשר  שאי , כ על  מלהזכיר  הס   וכמוב בהמה !, בבשר דווקא 
קרי  : בשמחות, לא  בשר , באכילת במצווה  להדר אפשרות  אי ובכ בשר, מקו

דבר!  שו... מלו בתי לא  וכו  בריתות, בחתונות,

וההתנגדות המלחמה

אפשר  אי החברה, אושיות את לזעזע יכולה    מהאלמי האדמו"ר  של  ההצהרה
יצר  מצד רק הוא בי , שאחזה הגדולה  שההתנגדות הבנתי   ולכ הדבר, את להכיל 
הכשרות  עלוני  את וקראתי אסמכתאות, וראיתי  באתר , היטב  שעיינתי לאחר הרע,
יוזמה , שלקחת  בכ לדבר,  נפש מסירות את וראיתי האדמו"ר, שהפי הרבי
במלחמתו האדמו"ר של  האינסופי  פועלו כל  על וקראתי הדבר, ביסודיות וחקרת
חייו על  לאיו  חשו שהיה ממש, נפשו מסירות על בארה "ב , הכשרה שחיטה על
שמתגלגל, מאד גדול לכס קשור השחיטה  כשרות עניי לצערנו כי בפועל,
אפשרית, בלתי וכמעט  קשה מאד מאד היא  המלחמה  ולכ , זו תעשייה  מאחורי
הכי  והיא   באד שאוחזת קשה  הכי התאווה שהיא ,ממו בתאוות נוגעת היא כי 

ממנה. להשתחרר  קשה 

מנשוא , קשה  רגע היה זה  לאמיתה! אמת  האדמו"ר  דברי שכל שהבנתי  ברגע
כמו אנו  אחרת!.. ולא   כ זה קשה ! די  ג היא  האמת  מאיד אבל, האמת! כמו אי
,נגמרו להסתתר ומה  מי  מאחורי  אי לברוח, לא אי האמת, עול של  די בבית

.כבדי ה והאחריות והבושה  ,התירוצי

מהאלמי האדמו "ר של נפש מסירות 

למסור  ומוכ צבאות, לה' שמקנא פנחס , בדמות  ממש הוא שהאדמו"ר הרגשתי 
לא אינסופי ! אומ איזה אחד! מא ירא  ולא  מפחד לא  כמשמעו , פשוטו , נפשו
, עול של  מיחידו מפחד רק  מורא! שו ללא בה  נלח ישראל, גדולי מכל מפחד

עלינו. כנפיו את ופורש רצונו ., ועושה

בעל כל  האלוקי, המקובל של פועלו את לי מזכירה הזו, הכואבת ההצהרה 
העול מלחמת לפני שנה  20  והתחנ שהל זצוק "ל, אשלג יהודה  הלוי הרב , הסול
ראה קודשו, ברוח כי הקדוש, זוהר שילמדו באירופה  הישיבות ראשי לפני  השנייה ,

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל יג|הרשב"י 

האיומה , לשואה  היחידה  התרופה  היא  שהזוהר  וידע האיומה , השואה  גזירת את
קרה. מכל והנורא .האמי לא  אחד א  אול

רבני  נגד במלחמתו נפשו מוסר האדמו"ר  ג חוזרת? ח"ו ההיסטוריה  הא ועתה ,
הכשרה. שחיטה על במלחמה עתה  וכנ"ל  הזהר, ללמוד מורי שלא  רב , הערב 

בבחינת  ממש שהוא כשר, הלא  הבשר את לאכול נורא  כמה   מביני היינו  א
[שהוא הטמאות, קליפות ג' של הקטגוריה  תחת ונופל וטריפה , נבלה של מאכל
נוגה , מקליפת היא הקדושה  נפשנו  היהודי להבדיל ואנו ,[הגויי של  נפש מקור 
שא בעוד לקדושה, הבשר מאכל את להעלות באפשרותנו שיש שמשמעותה
הקדושה ניצוצות את ולהעלות הבשר, לקדש אפשרות כלל אי כשר, אינו הבשר
הלב  לטמטו המביא  דבר הקליפות, ג'  בתו כלוא כמו אסור, הוא אז  כי  , שבו
שהעידה הבעש"ט, שנשאל שאלה  על , הסיפור  שידוע כמו לכפירה , וח"ו והמוח
 הסכי את לבדוק שיש  פסק בתשובתו, והבעש"ט כפירה, מחשבת  ע אד על
התברר, בדיקה ולאחר השואל, אותו גר  שבה עיר אותו של השוחט של השחיטה
לא  הסכי  א להתדרדר אפשר להיכ עד מלמדינו וזה .[ פגו היה   הסכי שאכ
מודעי לא   שאנשי הוא , הנורא  והדבר כפירה!!! להרהורי  עד מגיע וזה  כשר ,
שאי   כ כרת, איסור  ממש הוא זה  ואיסור יתקנו? אי מודעי לא  וא לבעיה,
מאד מאד בתשובה  רק אלא  ,תיקו בזמ רגילה  תשובה  ע"י זה  פג לתק אפשר 
סגולה , יחידי שרק לזכויות,  הופכי זדונות שאז מאהבה", "תשובה  הנקראת גבוהה ,
 מהשמיי יצאה קול ובת לרבי , גמור מרשע והפ מאהבה  תשובה ועשה ברגע, עולמו את שקנה דורדיא, ב אליעזר  (כדוגמת 

הבא )  עול לחיי  מזומ דורדייא שרבי .ואמרה,

 נית זה  ואיסור  נידח, ממנו נידח ולא  הקב"ה, של לבניו תקוה יש תמיד  אול
נפלנו כאשר צדקנו.. משיח יבוא  אי אול צדקנו... משיח  בביאת רק  לתק יהיה 

וקשה ?? עמוק  כה  תחתיות לבור 

,מהאלמי האדמו "ר ובזכות הקב"ה של האינסופיי ברחמיו רק  היא , התשובה 
ויגאלנו. יצילנו ה' ,עול יסוד צדיק 

בקרב הזוהר לימוד  והתפשטות  הכשרה השחיטה נזרז באמצעות ,הע
צדקנו משיח וביאת הגאולה

חיל, אשת שאת ,ב ולתמו  ידי את לחזק  רציתי  יקרה, תשובה בעלת ולכ
את  אבל ,באר מהאלמי האדמו"ר של במלחמתו בתמיכה  הראשונה  הסנונית אולי 
אחינו כל של ותמיכה  להצטרפות בתקווה  צועדת, בעקבותיי ואני  לבד, לא 
אחדות  של משותפת מטרה   מתו זאת וכל נידח, ממנו  נידח לא כי ואחיותינו,
נזרז  , ע בקרב הזהר לימוד והתפשטות הכשרה  השחיטה  שבאמצעות ה', וקידוש

ממש. בקרוב  צדקנו  משיח  וביאת הגאולה 
בברכה 



י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות אותי|יב הציל הרשב"י 

לא ואני  כלל ,  בדר שקורה  כפי  כשרות, ללא כורכ בעול יהפכו וג להמוניות,
ב הגדול הקושי את שעתהמזכירה , במכתב שציינת כפי הגדולה  העלות  עני

האר ממרכז בשר של משלוח להעביר ונאלצת !4 פי  עבור היא  הבשר עלות
משפחות  יעשו כזו ,.ומה נפש מסירות לעצמו להרשות יכול  אחד כל ולא לעכו,

. ,.?ילדי מרובות משפחות יעשו מה  בזה ? לעמוד  באפשרות שאי

ורצוי  , ויי בבשר השבת לענג  שצרי נאמר הרי  קודש? שבת את נענג  אי
בשו לאכול יהיה  אפשר  שאי , כ על  מלהזכיר  הס   וכמוב בהמה !, בבשר דווקא 
קרי  : בשמחות, לא  בשר , באכילת במצווה  להדר אפשרות  אי ובכ בשר, מקו

דבר!  שו... מלו בתי לא  וכו  בריתות, בחתונות,

וההתנגדות המלחמה

אפשר  אי החברה, אושיות את לזעזע יכולה    מהאלמי האדמו"ר  של  ההצהרה
יצר  מצד רק הוא בי , שאחזה הגדולה  שההתנגדות הבנתי   ולכ הדבר, את להכיל 
הכשרות  עלוני  את וקראתי אסמכתאות, וראיתי  באתר , היטב  שעיינתי לאחר הרע,
יוזמה , שלקחת  בכ לדבר,  נפש מסירות את וראיתי האדמו"ר, שהפי הרבי
במלחמתו האדמו"ר של  האינסופי  פועלו כל  על וקראתי הדבר, ביסודיות וחקרת
חייו על  לאיו  חשו שהיה ממש, נפשו מסירות על בארה "ב , הכשרה שחיטה על
שמתגלגל, מאד גדול לכס קשור השחיטה  כשרות עניי לצערנו כי בפועל,
אפשרית, בלתי וכמעט  קשה מאד מאד היא  המלחמה  ולכ , זו תעשייה  מאחורי
הכי  והיא   באד שאוחזת קשה  הכי התאווה שהיא ,ממו בתאוות נוגעת היא כי 

ממנה. להשתחרר  קשה 

מנשוא , קשה  רגע היה זה  לאמיתה! אמת  האדמו"ר  דברי שכל שהבנתי  ברגע
כמו אנו  אחרת!.. ולא   כ זה קשה ! די  ג היא  האמת  מאיד אבל, האמת! כמו אי
,נגמרו להסתתר ומה  מי  מאחורי  אי לברוח, לא אי האמת, עול של  די בבית

.כבדי ה והאחריות והבושה  ,התירוצי

מהאלמי האדמו "ר של נפש מסירות 

למסור  ומוכ צבאות, לה' שמקנא פנחס , בדמות  ממש הוא שהאדמו"ר הרגשתי 
לא אינסופי ! אומ איזה אחד! מא ירא  ולא  מפחד לא  כמשמעו , פשוטו , נפשו
, עול של  מיחידו מפחד רק  מורא! שו ללא בה  נלח ישראל, גדולי מכל מפחד

עלינו. כנפיו את ופורש רצונו ., ועושה

בעל כל  האלוקי, המקובל של פועלו את לי מזכירה הזו, הכואבת ההצהרה 
העול מלחמת לפני שנה  20  והתחנ שהל זצוק "ל, אשלג יהודה  הלוי הרב , הסול
ראה קודשו, ברוח כי הקדוש, זוהר שילמדו באירופה  הישיבות ראשי לפני  השנייה ,

י  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אותישאלות הציל יג|הרשב"י 

האיומה , לשואה  היחידה  התרופה  היא  שהזוהר  וידע האיומה , השואה  גזירת את
קרה. מכל והנורא .האמי לא  אחד א  אול

רבני  נגד במלחמתו נפשו מוסר האדמו"ר  ג חוזרת? ח"ו ההיסטוריה  הא ועתה ,
הכשרה. שחיטה על במלחמה עתה  וכנ"ל  הזהר, ללמוד מורי שלא  רב , הערב 

בבחינת  ממש שהוא כשר, הלא  הבשר את לאכול נורא  כמה   מביני היינו  א
[שהוא הטמאות, קליפות ג' של הקטגוריה  תחת ונופל וטריפה , נבלה של מאכל
נוגה , מקליפת היא הקדושה  נפשנו  היהודי להבדיל ואנו ,[הגויי של  נפש מקור 
שא בעוד לקדושה, הבשר מאכל את להעלות באפשרותנו שיש שמשמעותה
הקדושה ניצוצות את ולהעלות הבשר, לקדש אפשרות כלל אי כשר, אינו הבשר
הלב  לטמטו המביא  דבר הקליפות, ג'  בתו כלוא כמו אסור, הוא אז  כי  , שבו
שהעידה הבעש"ט, שנשאל שאלה  על , הסיפור  שידוע כמו לכפירה , וח"ו והמוח
 הסכי את לבדוק שיש  פסק בתשובתו, והבעש"ט כפירה, מחשבת  ע אד על
התברר, בדיקה ולאחר השואל, אותו גר  שבה עיר אותו של השוחט של השחיטה
לא  הסכי  א להתדרדר אפשר להיכ עד מלמדינו וזה .[ פגו היה   הסכי שאכ
מודעי לא   שאנשי הוא , הנורא  והדבר כפירה!!! להרהורי  עד מגיע וזה  כשר ,
שאי   כ כרת, איסור  ממש הוא זה  ואיסור יתקנו? אי מודעי לא  וא לבעיה,
מאד מאד בתשובה  רק אלא  ,תיקו בזמ רגילה  תשובה  ע"י זה  פג לתק אפשר 
סגולה , יחידי שרק לזכויות,  הופכי זדונות שאז מאהבה", "תשובה  הנקראת גבוהה ,
 מהשמיי יצאה קול ובת לרבי , גמור מרשע והפ מאהבה  תשובה ועשה ברגע, עולמו את שקנה דורדיא, ב אליעזר  (כדוגמת 

הבא )  עול לחיי  מזומ דורדייא שרבי .ואמרה,

 נית זה  ואיסור  נידח, ממנו נידח ולא  הקב"ה, של לבניו תקוה יש תמיד  אול
נפלנו כאשר צדקנו.. משיח יבוא  אי אול צדקנו... משיח  בביאת רק  לתק יהיה 

וקשה ?? עמוק  כה  תחתיות לבור 

,מהאלמי האדמו "ר ובזכות הקב"ה של האינסופיי ברחמיו רק  היא , התשובה 
ויגאלנו. יצילנו ה' ,עול יסוד צדיק 

בקרב הזוהר לימוד  והתפשטות  הכשרה השחיטה נזרז באמצעות ,הע
צדקנו משיח וביאת הגאולה

חיל, אשת שאת ,ב ולתמו  ידי את לחזק  רציתי  יקרה, תשובה בעלת ולכ
את  אבל ,באר מהאלמי האדמו"ר של במלחמתו בתמיכה  הראשונה  הסנונית אולי 
אחינו כל של ותמיכה  להצטרפות בתקווה  צועדת, בעקבותיי ואני  לבד, לא 
אחדות  של משותפת מטרה   מתו זאת וכל נידח, ממנו  נידח לא כי ואחיותינו,
נזרז  , ע בקרב הזהר לימוד והתפשטות הכשרה  השחיטה  שבאמצעות ה', וקידוש

ממש. בקרוב  צדקנו  משיח  וביאת הגאולה 
בברכה 





והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

ג' תשרי תשע"ו



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

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אשאלות

מעלה? של דין בבית תענה מה
מעלה של  דין  בבית תורה דין

דין : ב בית שכתוב מה ראית לא מ"גהאם ל'ו תיקון קורא תיקון "מה והקול 
מעלה" של  בבית זהתענה על  שיצא ??

נשמעת  לא ישראל עם של שמע וקריאת עונה" ואין קול "אין  ?מדוע
אליו  מושפע אינו  לו ראוי ישראל שעם  השפע  ?מדוע 
ויבשה  חרבה לארץ משולות ישראל עם נשמות ?למה

ונשגב, עצום אור  לגלות אמורים היינו הגאולה, האחרון דור בדורינו ,
מצויים  אנו  איפה ?אבל

קדוש, כעם לנו  שראוי  הנשגב  האור לנו  אין  אמיתית, שמחה לנו אין
כמו  ולא ובהמות צמחים של  לקיום חיים כמו קיומינו, את שמחיה אור לנו יש

קדושות, נשמות  לנו שראוי
כבויים. אנו - הקדוש  הזוהר  בלימוד  שגנוז  ממרומים, צחצחות  אור וללא 

בזפת. מצופות  ופנינו בור  בתוך הקשורים מלכים, לבני  משולים  אנו
באפילה. כסהרורים בחיינו  מתהלכים כמשוגעים, אנו

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

עלינו . קמים רבים והתוצאה:
באדונו . ובועט בא העבד

ראש. נושאים  העבדים המוסלמים
הללו . מהעבדים אטום פצצת של איום תחת אנו

שלישית. עולם מלחמת  בפני עומד  העולם כל
מלחמו  ופורענויות.אחוז  אסונות , ת ,
זה  כל  ?ומדוע

תפקידנו  עושים לא אנו  !כי
תפקידנו  ?מה

זה  לכל  אחראים יש ?האם
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באדונו . ובועט בא העבד

ראש. נושאים  העבדים המוסלמים
הללו . מהעבדים אטום פצצת של איום תחת אנו

שלישית. עולם מלחמת  בפני עומד  העולם כל
מלחמו  ופורענויות.אחוז  אסונות , ת ,
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זה  לכל  אחראים יש ?האם



יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות |ב

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

ולמעשה. להלכה הנושרים פירות

פקפוק  שו ללא בזוהר  אמונה

מלפנים כי זצ "ל , חיים החפץ הגדול הכהן  מאיר ישראל רבינו מרנא כתב  כבר
חושית באמונה הקדוש, הזוהר  בדברי  אמונתו היתה ביותר, הפשוט יהודי כל

עכת"ד . כלל, פקפוק שום בלי ואמיתית פשוטה

בדפוס  גם ומה הזוהר, ספר מצוי היה לא שעברו בדורות אם למודעי, וזאת
יודע. איני  לומר  הרע ליצר תירוץ היה אחד , לכל  בהיר

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

נשמעת  אינה שמע קריאת מדוע  - מ"ג: תיקון זוהר תיקוני  לשון ?וזה

שמעון, רבי אמר  יב''ׁש , את''ר ּת ּמ ן את "רבּ רא ׁש ית אותיות יש  בראשי"ת במלת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יחרב יב"ש ונהר  איהוּ  ודא ומבאר, יבש, הוא מקום, הנקרא היסוד ביאור ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה)ויבׁש  י "ט כלומר(ישעיהו ויבׁש , יחרב נהר  הוּ א וזה ממימי, ויבש חרב  היסוד  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למלכות  להשפיע יכול ואינו  הזמן השפע, באותו  יבׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יבּ ׁש ה, ואיהי  יבש , מהיסודשהוא השפע קבלה לא  כי  יבשה, היא ,והמלכות ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ישׂ ראל, ׁש מע ואמרין בּ יחוּ דא לתּת א בּ נין ישראלצווחין בני  הבנים צועקים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
התפילה  להעלות ישראל" "שמע השם יחוד באמירת הזה, בעולם למטה

כך,כתיקונה  ובגלל  עוֹ נה , ואין נשמע, לא שמע קריאת כל כלומר, קוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בתפלתם, בקשתם ומתמלאת נענית דכתיבאין  הוּ א כח)הדא א יקראוּ נני(משלי  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

גר"א) ותפלה , שמע  קריאת הוא דאז וקוראים(כלומר , וצועקים בצרה, הם  וכשישראל 
אותם אענה לא אני אענה . וא אבל  שמע, בקריאת הוא ברוך ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְלהקדוש 

צ"ב ,בתפלתם דף הגר "א מלך )(ביאור  .וכסא

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

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

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

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

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק הוא כאילו גן,לו ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א
דּ לא לי ּה  טב זה, לאדם  לו  אוי  לי ּה  ווי גן , הנקראת המלכות היא הגן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַומאותו 

ּפ ה, דבעל  ואוֹ רייתא דבכתב אוֹ רייתא ההיא י וֹ ליף  ולא בּ עלמא, לו אתבּ רי  טוב ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בעולם  כלל  נברא היה כי שלא פה, שבעל ותורה שבכתב תורה לומד  היה ולא ,

כך , כל פוגם היה  לא קבלה, ללמוד  יודע ואינו ראוי שאינו הארץ עם היה אם 
מסלק אבל  הוא  התורה, ונסתרות פנימיות את ומכחיש התורה, נגלות שלמד  מי

היסוד , של  והיחוד  השפע ובהוּ ,את לתהוּ  עלמא אחזר כּ אלּ וּ  לי ּה  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 
ובוהו  לתוהו העולם כל את החזיר  כאילו לו נחשב  לפני ועוד  שכתוב כמו ,

העול  תהוֹ םבריאת ּפ ני על  וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה "והארץ ב )ם  א' ,(בראשית ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בעונותיו  יבשים והגן שהנהר  וגורם הקליפות  מגביר הזה,,ובחטאו שבזמן  (והענין

שעל  הקדושים , דבריו ביאור  (גר "א), משיח דיזיל גרמין  ואינון משיח, ובלא תורה  בלא התוהו עולם הוא

ואלו ברחמים, המשיח ביאת  את ומזרזים לתיקונו, העולם  את  מביאים  הסוד, בלימוד  עוסקים  שישראל ידי 

מחזירים הם  הקדוש , הזוהר  מלימוד  ישראל את ומבטלים מפריעים וגם  הרשב "י , בתורת חלק רוצים שאינם

לבא) מהמשיח  ומונעים ומעכבים  השם, מלכות  ובגילוי  העולם בתיקון רוצים  ולא ובהו , לתהו  העולם ,את
גּ לוּ תא. ואוֹ ר בּ עלמא עניּ וּ תא ואורךוגרים בעולם עניות שגורמים  אלו והם ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

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

לשמה, תורה לומדי הם הרשב"י, תורת  לומדי ורק לאברהם)למטה , ומי (חסד
ברחמים. המשיח  ביאת  את ומזרז  העולם, את מקיים  תורה סתרי  (ביאור שלומד 

וכסא  צ"ב : דף .מלך )הגר "א

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

מ"ג ) תיקון האריז"ל בשם מלך .(כסא

עלמא  ארי לא לי טב נסרת ר צה איני גלת  לי י האמר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָא)

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

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

ולא בּ עלמא אתבּ רי  דּ לא ליּה  טב  לי ּה  ווי גּ ן וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק
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ל'. ותיקון מ"ג בתיקון - הקדוש מהזוהר לפניכם הכל

ולמעשה. להלכה הנושרים פירות

פקפוק  שו ללא בזוהר  אמונה

מלפנים כי זצ "ל , חיים החפץ הגדול הכהן  מאיר ישראל רבינו מרנא כתב  כבר
חושית באמונה הקדוש, הזוהר  בדברי  אמונתו היתה ביותר, הפשוט יהודי כל

עכת"ד . כלל, פקפוק שום בלי ואמיתית פשוטה

בדפוס  גם ומה הזוהר, ספר מצוי היה לא שעברו בדורות אם למודעי, וזאת
יודע. איני  לומר  הרע ליצר תירוץ היה אחד , לכל  בהיר

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

נשמעת  אינה שמע קריאת מדוע  - מ"ג: תיקון זוהר תיקוני  לשון ?וזה

שמעון, רבי אמר  יב''ׁש , את''ר ּת ּמ ן את "רבּ רא ׁש ית אותיות יש  בראשי"ת במלת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יחרב יב"ש ונהר  איהוּ  ודא ומבאר, יבש, הוא מקום, הנקרא היסוד ביאור ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה)ויבׁש  י "ט כלומר(ישעיהו ויבׁש , יחרב נהר  הוּ א וזה ממימי, ויבש חרב  היסוד  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למלכות  להשפיע יכול ואינו  הזמן השפע, באותו  יבׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יבּ ׁש ה, ואיהי  יבש , מהיסודשהוא השפע קבלה לא  כי  יבשה, היא ,והמלכות ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ישׂ ראל, ׁש מע ואמרין בּ יחוּ דא לתּת א בּ נין ישראלצווחין בני  הבנים צועקים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
התפילה  להעלות ישראל" "שמע השם יחוד באמירת הזה, בעולם למטה

כך,כתיקונה  ובגלל  עוֹ נה , ואין נשמע, לא שמע קריאת כל כלומר, קוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בתפלתם, בקשתם ומתמלאת נענית דכתיבאין  הוּ א כח)הדא א יקראוּ נני(משלי  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

גר"א) ותפלה , שמע  קריאת הוא דאז וקוראים(כלומר , וצועקים בצרה, הם  וכשישראל 
אותם אענה לא אני אענה . וא אבל  שמע, בקריאת הוא ברוך ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְלהקדוש 

צ"ב ,בתפלתם דף הגר "א מלך )(ביאור  .וכסא

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

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

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

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

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק הוא כאילו גן,לו ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א
דּ לא לי ּה  טב זה, לאדם  לו  אוי  לי ּה  ווי גן , הנקראת המלכות היא הגן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַומאותו 

ּפ ה, דבעל  ואוֹ רייתא דבכתב אוֹ רייתא ההיא י וֹ ליף  ולא בּ עלמא, לו אתבּ רי  טוב ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בעולם  כלל  נברא היה כי שלא פה, שבעל ותורה שבכתב תורה לומד  היה ולא ,

כך , כל פוגם היה  לא קבלה, ללמוד  יודע ואינו ראוי שאינו הארץ עם היה אם 
מסלק אבל  הוא  התורה, ונסתרות פנימיות את ומכחיש התורה, נגלות שלמד  מי

היסוד , של  והיחוד  השפע ובהוּ ,את לתהוּ  עלמא אחזר כּ אלּ וּ  לי ּה  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 
ובוהו  לתוהו העולם כל את החזיר  כאילו לו נחשב  לפני ועוד  שכתוב כמו ,

העול  תהוֹ םבריאת ּפ ני על  וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה "והארץ ב )ם  א' ,(בראשית ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בעונותיו  יבשים והגן שהנהר  וגורם הקליפות  מגביר הזה,,ובחטאו שבזמן  (והענין

שעל  הקדושים , דבריו ביאור  (גר "א), משיח דיזיל גרמין  ואינון משיח, ובלא תורה  בלא התוהו עולם הוא

ואלו ברחמים, המשיח ביאת  את ומזרזים לתיקונו, העולם  את  מביאים  הסוד, בלימוד  עוסקים  שישראל ידי 

מחזירים הם  הקדוש , הזוהר  מלימוד  ישראל את ומבטלים מפריעים וגם  הרשב "י , בתורת חלק רוצים שאינם

לבא) מהמשיח  ומונעים ומעכבים  השם, מלכות  ובגילוי  העולם בתיקון רוצים  ולא ובהו , לתהו  העולם ,את
גּ לוּ תא. ואוֹ ר בּ עלמא עניּ וּ תא ואורךוגרים בעולם עניות שגורמים  אלו והם ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

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

לשמה, תורה לומדי הם הרשב"י, תורת  לומדי ורק לאברהם)למטה , ומי (חסד
ברחמים. המשיח  ביאת  את ומזרז  העולם, את מקיים  תורה סתרי  (ביאור שלומד 

וכסא  צ"ב : דף .מלך )הגר "א

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

מ"ג ) תיקון האריז"ל בשם מלך .(כסא

עלמא  ארי לא לי טב נסרת ר צה איני גלת  לי י האמר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָא)

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

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

ולא בּ עלמא אתבּ רי  דּ לא ליּה  טב  לי ּה  ווי גּ ן וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק
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עניּ וּ ת וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא חזר  כּ אלּ וּ  ליּה  ּת חב דּ א  אוֹ ריתא ההוּ א  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ ליף
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ לוּ תא. ואר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא

?האחראיי  ה מי 'ל  תיקו

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

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

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

בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  להם הזּ וֹ אוֹ י  והרוּ ח  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
רוּ ח והיא הּק דׁש , ר וּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, ר וּ ח היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת

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

האסונות כל על אש הוא זוהר ללמוד מצוה שלא מי

כן, ובשולחן על היומי בדף  שיעור  מגידי ישיבות, ראשי רבנים, האדמורי"ם, כל 
הזוהר לימוד  על  תלמידיהם  את מעוררים שלא ומלמדים , מוסר, בעלי ערוך ,

הקדוש בזוהר הרשב "י  שאמר כמו  האסונות כל  על אחראים אינםהקדוש, ואם  ,
הרי ע"ה, הרשב "י  האלוקי  התנא בדברי  באפיקורסות משגיחים חשודים הם

גאונים  156 ידי  על שנה מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת ובכלל  רח"ל
שם, בדבריהם המעיין  וכל  זיע"א, עולם גדולי עליון, מלאכי קדושים, וצדיקים
שקיללו  והפלגה החומרא מגודל  אבריו כל ויתחלחלו  ראשו שערות תסמרנה
כגויים  אותם ואסרו נסך, כיין יינם את ואסרו עימהם, המשתייך  כל  את ואררו 

כתבם. מפי ולא מפיהם, לא תורה  לשמוע ואסור דבריהם , לכל  גמורים

מוחלפת תהא  לא התורה זאת 

מאמינים אבל בני  מאמינים  כולםאנחנו ועמך  מוחלפת , תהא לא התורה שזאת  ,
וללמד  ללמוד יתחילו וכולם עליון, מלאכי של לדבריהם ישמעו  וכולם צדיקים,

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

הם מי  לך  יתוודע ובזה  אחת, דקה רק שלוקח ביום זוהר  דף  הפחות לכל
הדרדעים האפיקורסים הם ומי  מּת וֹ !!הצדיקים "הבּ דלוּ  ה' מאת קורא וקול !ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הזּ את" כא)העדה טז פרק אלי (במדבר  לה' מי ויּ אמר הּמ חנה בּ ׁש ער מׁש ה "ויּ עמד , ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לוי" בּ ני כּ ל אליו כו)ויּ אספ וּ  לב  ברוך (שמות  שהקדוש הקדוש  בזוהר  שכתוב כמו , ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

עליהם שתשרה אפשר אי אך  ישראל, את לגאול  רוצה הגאולה לעת הוא
"ומלאה ואז  רב. הערב מיני כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה, השכינה
אוֹ תנוּ  מצוּ ה מהימנא ׁש הרעיא וכמו מכסים", לים כמים ה' את דעה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶהארץ
וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד  מאיר  הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ , עד הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ריט.)ללמוֹ ד ּפ נחס ואם ,(זוֹ הר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ממש ומיד  תיכף ונגאלים  ישראל זוכים אז  הקדוש, הזוהר  בלימוד  כמו יעסקו .
יתפרקו  דילך  חיבורא "ובהאי יוחאי  בן שמעון לרבי  אליהו איגליאשאמר כד ן

יומיא" מ"ג )בסוף תיקון מלך .(כסא 
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עניּ וּ ת וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא חזר  כּ אלּ וּ  ליּה  ּת חב דּ א  אוֹ ריתא ההוּ א  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ ליף
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ לוּ תא. ואר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא

?האחראיי  ה מי 'ל  תיקו

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

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

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

בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  להם הזּ וֹ אוֹ י  והרוּ ח  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
רוּ ח והיא הּק דׁש , ר וּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, ר וּ ח היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת

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

האסונות כל על אש הוא זוהר ללמוד מצוה שלא מי

כן, ובשולחן על היומי בדף  שיעור  מגידי ישיבות, ראשי רבנים, האדמורי"ם, כל 
הזוהר לימוד  על  תלמידיהם  את מעוררים שלא ומלמדים , מוסר, בעלי ערוך ,

הקדוש בזוהר הרשב "י  שאמר כמו  האסונות כל  על אחראים אינםהקדוש, ואם  ,
הרי ע"ה, הרשב "י  האלוקי  התנא בדברי  באפיקורסות משגיחים חשודים הם

גאונים  156 ידי  על שנה מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת ובכלל  רח"ל
שם, בדבריהם המעיין  וכל  זיע"א, עולם גדולי עליון, מלאכי קדושים, וצדיקים
שקיללו  והפלגה החומרא מגודל  אבריו כל ויתחלחלו  ראשו שערות תסמרנה
כגויים  אותם ואסרו נסך, כיין יינם את ואסרו עימהם, המשתייך  כל  את ואררו 

כתבם. מפי ולא מפיהם, לא תורה  לשמוע ואסור דבריהם , לכל  גמורים

מוחלפת תהא  לא התורה זאת 

מאמינים אבל בני  מאמינים  כולםאנחנו ועמך  מוחלפת , תהא לא התורה שזאת  ,
וללמד  ללמוד יתחילו וכולם עליון, מלאכי של לדבריהם ישמעו  וכולם צדיקים,

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

הם מי  לך  יתוודע ובזה  אחת, דקה רק שלוקח ביום זוהר  דף  הפחות לכל
הדרדעים האפיקורסים הם ומי  מּת וֹ !!הצדיקים "הבּ דלוּ  ה' מאת קורא וקול !ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הזּ את" כא)העדה טז פרק אלי (במדבר  לה' מי ויּ אמר הּמ חנה בּ ׁש ער מׁש ה "ויּ עמד , ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לוי" בּ ני כּ ל אליו כו)ויּ אספ וּ  לב  ברוך (שמות  שהקדוש הקדוש  בזוהר  שכתוב כמו , ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

עליהם שתשרה אפשר אי אך  ישראל, את לגאול  רוצה הגאולה לעת הוא
"ומלאה ואז  רב. הערב מיני כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה, השכינה
אוֹ תנוּ  מצוּ ה מהימנא ׁש הרעיא וכמו מכסים", לים כמים ה' את דעה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶהארץ
וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד  מאיר  הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ , עד הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ריט.)ללמוֹ ד ּפ נחס ואם ,(זוֹ הר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ממש ומיד  תיכף ונגאלים  ישראל זוכים אז  הקדוש, הזוהר  בלימוד  כמו יעסקו .
יתפרקו  דילך  חיבורא "ובהאי יוחאי  בן שמעון לרבי  אליהו איגליאשאמר כד ן

יומיא" מ"ג )בסוף תיקון מלך .(כסא 
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים
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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

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  אשאלות

כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות 
רבני ע הצדיקי מלחמת דור מדור בעמלק לה' מלחמה

רב  שני (העמלקי)הערב  מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי 
האחרוני[הספרי של  מהרשימה   קט [חלק 

מעלה  של די בבית תורה בדי מהשאלות קצת
שלו] האמיתי הש נכתוב השאלה  את  השואל  בקשת [לפי

דין : מהאדמו"רבית  ותשובות השאלות של העלונים 101 את ראית לא האם
מעלה של דין בבית אותך  ישאלו מה לדעת אותך  שהכין ?מהאלמין

לאה : בן  בכלל אבישי  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  לא כי  לקרוא, רציתי  לא
לאחר זמן לי יש  כעת, לי נוגע  זה מה וחשבתי  מעלה , של דין מהבית לפחד

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין מי  בזה, לטפל ועשרים ?מאה
דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 

השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים
לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,

בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?
בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?

בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?
בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : שאכלתבית מה כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל !לא
לאה : בן התחתון אבישי  בעולם הכשר הבשר על כסף הרבה שילמתי מהכבר ?

זה על לשלם הפעם יותרעוד אחוזים מאות ממני גנבו כבר המכשירים בעלי ?
הגוים של שםמהבשר ששילמתי  מספיק  לא ??

דין : אברבית כל על ניתוחים עשיית על מדובר כאן כסף, על מדובר לא כאן 
בספרו  כותב חיים  שהחפץ מה  ראית לא האם  אסורות, ממאכלות שנהנה ואבר 
בשמים לעבור יצטרך אסורות מאכלות שאוכל שמי כח פרק ישראל" "נדחי 

ועצם וגיד אבר כל על  וזיכוך לשון ניתוח על חיים מהפץ יום כל למדת הלא ?
בקולו  שמעת לא ולמה ?הרע 

מאכלות של העונש גודל יבואר  בו חיים. החפץ ישראל נדחי  כ"ח מפרק ונעתיק 
האסורות.



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  אשאלות

כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות 
רבני ע הצדיקי מלחמת דור מדור בעמלק לה' מלחמה

רב  שני (העמלקי)הערב  מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי 
האחרוני[הספרי של  מהרשימה   קט [חלק 

מעלה  של די בבית תורה בדי מהשאלות קצת
שלו] האמיתי הש נכתוב השאלה  את  השואל  בקשת [לפי

דין : מהאדמו"רבית  ותשובות השאלות של העלונים 101 את ראית לא האם
מעלה של דין בבית אותך  ישאלו מה לדעת אותך  שהכין ?מהאלמין

לאה : בן  בכלל אבישי  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  לא כי  לקרוא, רציתי  לא
לאחר זמן לי יש  כעת, לי נוגע  זה מה וחשבתי  מעלה , של דין מהבית לפחד

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין מי  בזה, לטפל ועשרים ?מאה
דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 

השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים
לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,

בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?
בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?

בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?
בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : שאכלתבית מה כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל !לא
לאה : בן התחתון אבישי  בעולם הכשר הבשר על כסף הרבה שילמתי מהכבר ?

זה על לשלם הפעם יותרעוד אחוזים מאות ממני גנבו כבר המכשירים בעלי ?
הגוים של שםמהבשר ששילמתי  מספיק  לא ??

דין : אברבית כל על ניתוחים עשיית על מדובר כאן כסף, על מדובר לא כאן 
בספרו  כותב חיים  שהחפץ מה  ראית לא האם  אסורות, ממאכלות שנהנה ואבר 
בשמים לעבור יצטרך אסורות מאכלות שאוכל שמי כח פרק ישראל" "נדחי 

ועצם וגיד אבר כל על  וזיכוך לשון ניתוח על חיים מהפץ יום כל למדת הלא ?
בקולו  שמעת לא ולמה ?הרע 

מאכלות של העונש גודל יבואר  בו חיים. החפץ ישראל נדחי  כ"ח מפרק ונעתיק 
האסורות.



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ב

עמורה ומשדמות  גפנם סדום מגפן  "כי ל"ב , דברים האזינו בפרשת כתוב
מרו  אשכלות רוש ענבי אכזר,ענבמו פתנים וראש יינם  תנינים חמת למו רות

וכו'". רגלם תמוט לעת ושלם נקם לי  באוצרותי  חתום עמדי כמוס הוא הלא
במיכה הנביא, דברי בביאור  הספרים שהביאו מה פי על נראה  הכתוב  וביאור
נברא תיכף  חוטא כשאדם היינו פשע", על  ועובר עוון נושא כמוך אל "מי ז',
מניחו  היה הקב"ה ואם משחית, נברא שלו  שמהחטא אותו, לחבל משחית
על  נברא שהוא כיון מזון , ממנו תובע  שהיה האדם, את ומעניש יורד היה תיכף
באוצרות וחותמו וטומנו עוון נושא כביכול  חסדו ברוב הקב "ה אבל ידו,
יחזור פן מותו יום עד  לאדם וממתין  להשפעה, צריכים הכל כי שם, ומפרנסו
ודם, בשר כמדת שלא עון" נושא כמוך אל  "מי  הכתוב שאמר זה בתשובה, בו
אבל  יזיקהו. שלא כדי  בו  לנושא מפרנס  גם אלא למורד מעניש שאין די  שלא
את הקב"ה פותח  מיד  למות, מוכרח והאדם תשובה עושה אין אם סוף כל סוף
שנבראו  המשחיתים  יוצאים ותיכף אותם , יזין לעולם לא כי  אוצרותיו

בו. שחטא אבר באותו מענישו אחד  וכל  מהעבירות,

"כי  לעיל, הנזכר בפסוק  בתורה  רמוז זה שכל ואמרתי חיים : החפץ  וממשיך
נוטע  מצוה כשעושה שהאדם כשם דהיינו יפה, מליצה והוא גפנם" סדום  מגפן
הרוחניים, לתענוגים משל והוא החיים, בעץ יפה נטיעה איזה עדן בגן עבורו
עבורו  ניטע עבירה כשעושה ממש כן שמה, בבואו כך אחר שיתענג כדי 
ובבואו  פתנים, וחמת תנינים כארס  ארסיים הם פירותיו שיין מר  אילן בגיהינום
המר לעונש  משל הכל והוא שמריהם, ולמצות לשתות מוכרח הוא שמה
סדום מגפן כי הכתוב, נבאר  ועתה משחיתיו. ידי על  מקבל הוא אשר והנמהר 
לעשות ומהרהר  בדעתו עולה כשאדם היינו וכו', עמורה ומשדמות גפנם
והוא והמלח  הגופרית  מקום דהיינו בסדום, עבורו  גפן ניטע תיכף העבירה,
מוכן  מקום עבורו להבראות שהותחל לומר ורוצה הגיהינום, על מרמז
האשכולות נגמר גופא, העבירה לעשות כשמתחיל כך ואחר  לפורענויות,
העבירה את וכשגומר העבירה, את לעשות כשמתחיל  זה הגפן, מן המרים
שאמר וזהו תנינים , כחמת ארס כולו שהוא המר  היין ונעשה  האשכולות נסחטו

אכזר ". פתנים  וראש יינם תנינים חמת למו מרורות "אשכלות

והם העבירה, גמר לאחר בשלימות שנגמרו המשחיתים לבריאת רמז  זה וכל
אם האדם יאמר ושמא  כוחותם, בכל ולהשחיתו לחבלו תיכף ומזומנים מוכנים
פגע  ואין שטן ואין ביומו יום מידי עבירות  עושי רואים אנו הלא הם, איה כן,
טומנם שאני באוצרותי", חתום עמדי כמוס הוא  "הלא הכתוב, משיב לזה רע,
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ל  מניחם ואיני באוצרותי  וחותמם בתשובה,אותם האדם יחזור  פן לחבל צאת
מיני  שני יש כי הוא באוצרותי", חתום עמדי  "כמוס הכתוב שכפל ומה 
באיזה שנטמן  מה הטמנה, לו מועיל שאחד מחברו, גרוע שאחד  משחיתים
שצריך  כך  כל גדולה שלו אכזריות והשני  ויזיקו, האדם את יראה שלא מקום
הכתוב, בלשון מדוקדק וזהו  לזה. המוכן אוצר  באיזה ולסגרו לחותמו  דוקא
ולכן  אלו, משחיתים מיני  שני כנגד אכזר ", פתנים וראש יינם תנינים "חמת

ענינו. לפי אחד כל באוצרותי", חתום עמדי  כמוס הוא "הלא מסיים

והמשחיתים לבנו  תאות  כל נמלא שאנו הדבר טוב  כן אם עוד, תאמר  ושמא
בעת דהיינו רגלם", תמוט  לעת ושלם נקם "לי הכתוב, אמר  לזה בנו , יפגעו לא
והם האוצרות סגור נפתח תיכף  הנפש , פרידת בעת וזה האדם , רגלי  שימוטו
מאה אחר רק זה, דבר יהיה מתי  האדם יאמר ושמא מאתו. נקם לקבל  מוכנים
ידע  לא באמת כי למו, עתידות וחש אידם יום קרוב  כי  הכתוב , אמר לזה שנה,
מיתתו, עת נקרב העצומים עונות ידי על יסובב רבות פעמים כי עתו את האדם
אמר ולזה עתך ", בלא תמות פן הרבה תרשע  "אל ז', בקהלת הכתוב שאמר כמו
לבוא מחיש שנים כמה בסוף  להיות העתיד  הרע דבר  דהיינו עתידות", "וחש

רעים. מעשים ע"י זמנו לפני

וכמו  אח"כ, שיענישהו המשחית כח נברא ועבירה עבירה שמכל מדברנו היוצא
היא גופא שהרעה והיינו, וכו', תוכיחוך ", ומשובותיך  רעתך "תיסרך שכתוב
הזה בעולם  אחת עבירה העובר  כל חז"ל , אמרו זה וכעין אותו, המייסרת
אחת, עבירה העובר  כל לומר שדקדקו ומה  הדין , ליום ומוליכתו  מלפפתו
עשה ולא בחייו בעודו שעשה  אחת  עבירה רק לו יש דאפילו  לנו להורות
אותו  שמוליכה עד  ממנו נפרדת ואינה בו נדבקת היא  מקום מכל תשובה,
מקיפין  הם כולם בודאי עוונות, וכמה כמה לו יש אם שכן וכל הדין. למקום

המשפט. לבית אותו ומוליכין אותו

לאוין  מאות כמה אסורות, למאכלות נפשו  שהרגיל האיש  לעניננו , נבוא ועתה
עד  רק  שממתין אחד משחית נברא עבירה ומכל  זה, ידי  על עבר  דאורייתא
חבלה מלאכי מאות כמה כן ואם ידו, על העונש  יקבל ואח "כ רגלו שימוט
להוליכו  אותו ומלפפין אחריו רצין יהיו שחורים ומתעטפים שחורין לבושין

אותו. ישפטו ושם והמר , החושך מקום לגיהינום,

על  אפילו שיסבול  והצרות  היסורין גודל לשער יוכל אחתומי ועל אחד, לאו
ידי  על חייו בימי  שעבר כריתות  וחייבי לאוין  מאות כמה על  וכמה כמה
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עמורה ומשדמות  גפנם סדום מגפן  "כי ל"ב , דברים האזינו בפרשת כתוב
מרו  אשכלות רוש ענבי אכזר,ענבמו פתנים וראש יינם  תנינים חמת למו רות

וכו'". רגלם תמוט לעת ושלם נקם לי  באוצרותי  חתום עמדי כמוס הוא הלא
במיכה הנביא, דברי בביאור  הספרים שהביאו מה פי על נראה  הכתוב  וביאור
נברא תיכף  חוטא כשאדם היינו פשע", על  ועובר עוון נושא כמוך אל "מי ז',
מניחו  היה הקב"ה ואם משחית, נברא שלו  שמהחטא אותו, לחבל משחית
על  נברא שהוא כיון מזון , ממנו תובע  שהיה האדם, את ומעניש יורד היה תיכף
באוצרות וחותמו וטומנו עוון נושא כביכול  חסדו ברוב הקב "ה אבל ידו,
יחזור פן מותו יום עד  לאדם וממתין  להשפעה, צריכים הכל כי שם, ומפרנסו
ודם, בשר כמדת שלא עון" נושא כמוך אל  "מי  הכתוב שאמר זה בתשובה, בו
אבל  יזיקהו. שלא כדי  בו  לנושא מפרנס  גם אלא למורד מעניש שאין די  שלא
את הקב"ה פותח  מיד  למות, מוכרח והאדם תשובה עושה אין אם סוף כל סוף
שנבראו  המשחיתים  יוצאים ותיכף אותם , יזין לעולם לא כי  אוצרותיו

בו. שחטא אבר באותו מענישו אחד  וכל  מהעבירות,

"כי  לעיל, הנזכר בפסוק  בתורה  רמוז זה שכל ואמרתי חיים : החפץ  וממשיך
נוטע  מצוה כשעושה שהאדם כשם דהיינו יפה, מליצה והוא גפנם" סדום  מגפן
הרוחניים, לתענוגים משל והוא החיים, בעץ יפה נטיעה איזה עדן בגן עבורו
עבורו  ניטע עבירה כשעושה ממש כן שמה, בבואו כך אחר שיתענג כדי 
ובבואו  פתנים, וחמת תנינים כארס  ארסיים הם פירותיו שיין מר  אילן בגיהינום
המר לעונש  משל הכל והוא שמריהם, ולמצות לשתות מוכרח הוא שמה
סדום מגפן כי הכתוב, נבאר  ועתה משחיתיו. ידי על  מקבל הוא אשר והנמהר 
לעשות ומהרהר  בדעתו עולה כשאדם היינו וכו', עמורה ומשדמות גפנם
והוא והמלח  הגופרית  מקום דהיינו בסדום, עבורו  גפן ניטע תיכף העבירה,
מוכן  מקום עבורו להבראות שהותחל לומר ורוצה הגיהינום, על מרמז
האשכולות נגמר גופא, העבירה לעשות כשמתחיל כך ואחר  לפורענויות,
העבירה את וכשגומר העבירה, את לעשות כשמתחיל  זה הגפן, מן המרים
שאמר וזהו תנינים , כחמת ארס כולו שהוא המר  היין ונעשה  האשכולות נסחטו

אכזר ". פתנים  וראש יינם תנינים חמת למו מרורות "אשכלות

והם העבירה, גמר לאחר בשלימות שנגמרו המשחיתים לבריאת רמז  זה וכל
אם האדם יאמר ושמא  כוחותם, בכל ולהשחיתו לחבלו תיכף ומזומנים מוכנים
פגע  ואין שטן ואין ביומו יום מידי עבירות  עושי רואים אנו הלא הם, איה כן,
טומנם שאני באוצרותי", חתום עמדי כמוס הוא  "הלא הכתוב, משיב לזה רע,
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ל  מניחם ואיני באוצרותי  וחותמם בתשובה,אותם האדם יחזור  פן לחבל צאת
מיני  שני יש כי הוא באוצרותי", חתום עמדי  "כמוס הכתוב שכפל ומה 
באיזה שנטמן  מה הטמנה, לו מועיל שאחד מחברו, גרוע שאחד  משחיתים
שצריך  כך  כל גדולה שלו אכזריות והשני  ויזיקו, האדם את יראה שלא מקום
הכתוב, בלשון מדוקדק וזהו  לזה. המוכן אוצר  באיזה ולסגרו לחותמו  דוקא
ולכן  אלו, משחיתים מיני  שני כנגד אכזר ", פתנים וראש יינם תנינים "חמת

ענינו. לפי אחד כל באוצרותי", חתום עמדי  כמוס הוא "הלא מסיים

והמשחיתים לבנו  תאות  כל נמלא שאנו הדבר טוב  כן אם עוד, תאמר  ושמא
בעת דהיינו רגלם", תמוט  לעת ושלם נקם "לי הכתוב, אמר  לזה בנו , יפגעו לא
והם האוצרות סגור נפתח תיכף  הנפש , פרידת בעת וזה האדם , רגלי  שימוטו
מאה אחר רק זה, דבר יהיה מתי  האדם יאמר ושמא מאתו. נקם לקבל  מוכנים
ידע  לא באמת כי למו, עתידות וחש אידם יום קרוב  כי  הכתוב , אמר לזה שנה,
מיתתו, עת נקרב העצומים עונות ידי על יסובב רבות פעמים כי עתו את האדם
אמר ולזה עתך ", בלא תמות פן הרבה תרשע  "אל ז', בקהלת הכתוב שאמר כמו
לבוא מחיש שנים כמה בסוף  להיות העתיד  הרע דבר  דהיינו עתידות", "וחש

רעים. מעשים ע"י זמנו לפני

וכמו  אח"כ, שיענישהו המשחית כח נברא ועבירה עבירה שמכל מדברנו היוצא
היא גופא שהרעה והיינו, וכו', תוכיחוך ", ומשובותיך  רעתך "תיסרך שכתוב
הזה בעולם  אחת עבירה העובר  כל חז"ל , אמרו זה וכעין אותו, המייסרת
אחת, עבירה העובר  כל לומר שדקדקו ומה  הדין , ליום ומוליכתו  מלפפתו
עשה ולא בחייו בעודו שעשה  אחת  עבירה רק לו יש דאפילו  לנו להורות
אותו  שמוליכה עד  ממנו נפרדת ואינה בו נדבקת היא  מקום מכל תשובה,
מקיפין  הם כולם בודאי עוונות, וכמה כמה לו יש אם שכן וכל הדין. למקום

המשפט. לבית אותו ומוליכין אותו

לאוין  מאות כמה אסורות, למאכלות נפשו  שהרגיל האיש  לעניננו , נבוא ועתה
עד  רק  שממתין אחד משחית נברא עבירה ומכל  זה, ידי  על עבר  דאורייתא
חבלה מלאכי מאות כמה כן ואם ידו, על העונש  יקבל ואח "כ רגלו שימוט
להוליכו  אותו ומלפפין אחריו רצין יהיו שחורים ומתעטפים שחורין לבושין

אותו. ישפטו ושם והמר , החושך מקום לגיהינום,

על  אפילו שיסבול  והצרות  היסורין גודל לשער יוכל אחתומי ועל אחד, לאו
ידי  על חייו בימי  שעבר כריתות  וחייבי לאוין  מאות כמה על  וכמה כמה
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איך  שכלי , היה איה נפשו, על  ויתמה באחריתו ינהם ואז  האסורות, המאכלות
"ונהמת במשלי, שאומר כמו עמי, בני  אותי מיסרין שהיו  המוסר תמיד שנאתי
את זכור  לומר מוסר ", שנאתי איך  ואמרת ושארך בשרך  בכלות באחריתך
אלא עוד  ולא אליו, פניך  תשא ואיך ימיך, לסוף  אליו לבוא תצטרך  הלא בוראך ,
וחשבתי  וגדפתים  וחרפתים המוכיחים של  פניהם נגד  פעמים כמה שהעזתי
בור שחפרת  והשכלתך  חכמתך  ראה עתה והמשכיל, החכם ואני  שוטים שהם
עירובין  ז"ל  חכמינו שאמרו כמו  עוונותיו על אז בעצמו ויתודה לנפשך , עמוק
שפעל  הקלקולים גודל את בראותו עליו הדין שמצדיק  שם מובא וגם כ"ב ,
על  ונתגברו שנתרבו והחיצונים הקליפות ריבוי וגם הקדושים בעולמות למעלה

אז  לו  יועיל מי  אבל  כידוע ידו, פה, עוד  כשאדם מחיים, אלא  תשובה  אין כי ?
הוא עוד גדולה, עבירה שהוא שמלבד האסורות, ממאכלות להזהר צריך כמה
בין  "והבדלתם כ"ד, כ' קדושים בפרשת בקרא וכדכתיב בזה, נפשו את משקץ
רש"י  שפירש וכמו וכו ', לטהור", הטמא העוף  ובין לטמאה הטהורה הבהמה
נשחט שלא עוף  וכן נשחטה, שלא בהמה על התורה שכוונת  כהנים, בתורת שם
לי  והייתם וכו', נפשותיכם את תשקצו "ולא  קרא מסיים זה ועל  כהלכה,

ה'. אני קדוש כי קדושים

רבי  דבי תנא ל"ט, יומא בגמרא  כדאיתא האדם, של לבו מטמטמת והעבירה
ונטמתם בהם תטמאו "ולא שנאמר  אדם, של  לבו מטמטמת עבירה ישמעאל,
על  להמשיך  מתחיל שהוא  ידי  על וגם ונטמטם". אלא  ונטמאתם תקרי  אל בם,
כן, גם מלמעלה אותו  מטמאין  האסורות, מאכלות ידי על הטומאה רוח  עצמו
עצמו  מטמא אדם בם, ונטמתם בהם תטמאו ולא רבנן, תנו שם, בגמרא כדאיתא
- הזה בעולם מלמעלה, אותו מטמאין - מלמטה הרבה, אותו מטמאין מעט

הבא. לעולם אותו מטמאין

שמיני  פרשת הקדוש הזוהר  לשון  מאינּ וּ ן (מא:)וזה דּ אכיל מאן כּ ל חזי , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוּת א 
ׁש ריא מסאב  ורוּ ח וגרמי ּה , נפׁש יּה  וגעיל אחרא, בּ סטרא אתדּ בק דּ אסירי, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלי
אתי  ולא  לאה, בן עאבישי  בּ אלהא חוּ לקא ליּה  דּ לית גּ רמיּה  ואחזי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעלי ּה ,
אינּ וּ ן  כּ ל בּ י ּה  אחידן עלמא, מהאי  הכי  י ּפ וּ ק ואי בּ יּה . אתדּ בק ולא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרי ּה ,

בּ סטר מסטר )דּ אחידן דאתיין ל (ס"א  וּ מסאבין נׁש דּ מסאבא, כּ בּ ר ליּה  ודיינין י ּה  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ אתי . בּ עלמא וגעלא עלמא, בּ האי  גּ עלא דּ מארי ּה , גּ עלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בא וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
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בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מצד )בּ וֹ  כּ אדם(שבא אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוּ ותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(ישעיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר

יוֹ צא וא לתוֹ עבּת וֹ , רפוּ אה נמצאת ׁש א א', בּ לי  בּ ם, ונטמתם כּ תוּ ב זה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
להם אוֹ י לעוֹ למים. לעוֹ למים,מ ּט מאתוֹ  החיּ ים בּ צרוֹ ר  ידבּ קוּ  ׁש א לנפׁש ם, אוֹ י ! ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נטמאוּ  לעצמםׁש הרי  אוֹ י  כּ תוּ ב! עליהם סו)! וגוֹ ',(ישעיה  תמוּ ת א תוֹ לע ּת ם  כּ י ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ ראוֹ ן  זּ ה מה  בּ שׂ ר . לכל דראוֹ ן לוֹ והי וּ  גרם מי  סרחוֹ ן. בּ וֹ .? ׁש נּ דבּ ק הצּ ד אוֹ תוֹ  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ע "א מ"ב  דף

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
קרא, האי לפיהוּ , האדם  עמל  כּ ל לאה. בן עאבישי בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

ליּה  דּ דיינין ע "א)בּ ׁש עתא מ "ב  דּ ינא,(דף ההוּ א כּ ל כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ ההוּ א דּ סביל מאי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל

לנפׁש יּה , לי ּה  וסאיב ליּה , נטיר  דּ ימינא.דּ לא בּ סטרא דּ ח יּ י, בּ סטרא אתדּ בק ולא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
א אחר דּ בר עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א הנפׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוגם
ואתדּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא בּ גין לעלמין, לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים לא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִתמלא,

אחרא. ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ סטרא

ואמר, ּפ תח יוֹ סי  ו)ר בּ י ׁש מה(קהלת בּ דברי  הסּת כּ ל ּת י וגוֹ '. לפיהוּ  אדם עמל כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עה הזּ ה הּפ סוּ ק לפיהוּ , אדם עמל  כּ ל עלי וֹ נה. בּ חכמה אחוּ זים וכלּ ם , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  ּס וֹ בל מה וכל  הדּ ין, אוֹ תוֹ  כּ ל  כּ תוּ ב. העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  האדם את ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ נים 
אוֹ תוֹ  ׁש מר  ׁש א ּפ יהוּ  בּ ׁש ביל לפיהוּ , - העוֹ לם נקמת מּמ נּ וּ  ונוֹ קמים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
תּמ לא, א הנּ פׁש  וגם היּ מין. לצד  החיּ ים לצד נדבּ ק  וא נפ ׁש וֹ , את אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוטּמ א
תׁש ּת לּ ם א תּמ לא, א אחר דּ בר  ע וֹ למים. וּ לע וֹ למי לע וֹ לם דּ ינּה  תׁש ּת לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִא

האחר. לצּ ד  ונד בּ קה נטמאה היא ׁש הרי  מוּ ם לע וֹ למים, למקוֹ מּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח  כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נפיק יז) זרה, לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  וּ כתיב יי', ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲּת וֹ עבת

דּ אסּת אב  מאן אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא  ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
אחרא. בּ רׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מרׁש וּ  ונפיק  דּ חיּ י, מּס טרא נפיק מיכלי, ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ הני
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איך  שכלי , היה איה נפשו, על  ויתמה באחריתו ינהם ואז  האסורות, המאכלות
"ונהמת במשלי, שאומר כמו עמי, בני  אותי מיסרין שהיו  המוסר תמיד שנאתי
את זכור  לומר מוסר ", שנאתי איך  ואמרת ושארך בשרך  בכלות באחריתך
אלא עוד  ולא אליו, פניך  תשא ואיך ימיך, לסוף  אליו לבוא תצטרך  הלא בוראך ,
וחשבתי  וגדפתים  וחרפתים המוכיחים של  פניהם נגד  פעמים כמה שהעזתי
בור שחפרת  והשכלתך  חכמתך  ראה עתה והמשכיל, החכם ואני  שוטים שהם
עירובין  ז"ל  חכמינו שאמרו כמו  עוונותיו על אז בעצמו ויתודה לנפשך , עמוק
שפעל  הקלקולים גודל את בראותו עליו הדין שמצדיק  שם מובא וגם כ"ב ,
על  ונתגברו שנתרבו והחיצונים הקליפות ריבוי וגם הקדושים בעולמות למעלה

אז  לו  יועיל מי  אבל  כידוע ידו, פה, עוד  כשאדם מחיים, אלא  תשובה  אין כי ?
הוא עוד גדולה, עבירה שהוא שמלבד האסורות, ממאכלות להזהר צריך כמה
בין  "והבדלתם כ"ד, כ' קדושים בפרשת בקרא וכדכתיב בזה, נפשו את משקץ
רש"י  שפירש וכמו וכו ', לטהור", הטמא העוף  ובין לטמאה הטהורה הבהמה
נשחט שלא עוף  וכן נשחטה, שלא בהמה על התורה שכוונת  כהנים, בתורת שם
לי  והייתם וכו', נפשותיכם את תשקצו "ולא  קרא מסיים זה ועל  כהלכה,

ה'. אני קדוש כי קדושים

רבי  דבי תנא ל"ט, יומא בגמרא  כדאיתא האדם, של לבו מטמטמת והעבירה
ונטמתם בהם תטמאו "ולא שנאמר  אדם, של  לבו מטמטמת עבירה ישמעאל,
על  להמשיך  מתחיל שהוא  ידי  על וגם ונטמטם". אלא  ונטמאתם תקרי  אל בם,
כן, גם מלמעלה אותו  מטמאין  האסורות, מאכלות ידי על הטומאה רוח  עצמו
עצמו  מטמא אדם בם, ונטמתם בהם תטמאו ולא רבנן, תנו שם, בגמרא כדאיתא
- הזה בעולם מלמעלה, אותו מטמאין - מלמטה הרבה, אותו מטמאין מעט

הבא. לעולם אותו מטמאין

שמיני  פרשת הקדוש הזוהר  לשון  מאינּ וּ ן (מא:)וזה דּ אכיל מאן כּ ל חזי , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוּת א 
ׁש ריא מסאב  ורוּ ח וגרמי ּה , נפׁש יּה  וגעיל אחרא, בּ סטרא אתדּ בק דּ אסירי, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלי
אתי  ולא  לאה, בן עאבישי  בּ אלהא חוּ לקא ליּה  דּ לית גּ רמיּה  ואחזי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעלי ּה ,
אינּ וּ ן  כּ ל בּ י ּה  אחידן עלמא, מהאי  הכי  י ּפ וּ ק ואי בּ יּה . אתדּ בק ולא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרי ּה ,

בּ סטר מסטר )דּ אחידן דאתיין ל (ס"א  וּ מסאבין נׁש דּ מסאבא, כּ בּ ר ליּה  ודיינין י ּה  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ אתי . בּ עלמא וגעלא עלמא, בּ האי  גּ עלא דּ מארי ּה , גּ עלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בא וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  השאלות

בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מצד )בּ וֹ  כּ אדם(שבא אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוּ ותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(ישעיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר

יוֹ צא וא לתוֹ עבּת וֹ , רפוּ אה נמצאת ׁש א א', בּ לי  בּ ם, ונטמתם כּ תוּ ב זה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
להם אוֹ י לעוֹ למים. לעוֹ למים,מ ּט מאתוֹ  החיּ ים בּ צרוֹ ר  ידבּ קוּ  ׁש א לנפׁש ם, אוֹ י ! ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נטמאוּ  לעצמםׁש הרי  אוֹ י  כּ תוּ ב! עליהם סו)! וגוֹ ',(ישעיה  תמוּ ת א תוֹ לע ּת ם  כּ י ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ ראוֹ ן  זּ ה מה  בּ שׂ ר . לכל דראוֹ ן לוֹ והי וּ  גרם מי  סרחוֹ ן. בּ וֹ .? ׁש נּ דבּ ק הצּ ד אוֹ תוֹ  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ע "א מ"ב  דף

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
קרא, האי לפיהוּ , האדם  עמל  כּ ל לאה. בן עאבישי בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

ליּה  דּ דיינין ע "א)בּ ׁש עתא מ "ב  דּ ינא,(דף ההוּ א כּ ל כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ ההוּ א דּ סביל מאי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל

לנפׁש יּה , לי ּה  וסאיב ליּה , נטיר  דּ ימינא.דּ לא בּ סטרא דּ ח יּ י, בּ סטרא אתדּ בק ולא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
א אחר דּ בר עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א הנפׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוגם
ואתדּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא בּ גין לעלמין, לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים לא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִתמלא,

אחרא. ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ סטרא

ואמר, ּפ תח יוֹ סי  ו)ר בּ י ׁש מה(קהלת בּ דברי  הסּת כּ ל ּת י וגוֹ '. לפיהוּ  אדם עמל כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עה הזּ ה הּפ סוּ ק לפיהוּ , אדם עמל  כּ ל עלי וֹ נה. בּ חכמה אחוּ זים וכלּ ם , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  ּס וֹ בל מה וכל  הדּ ין, אוֹ תוֹ  כּ ל  כּ תוּ ב. העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  האדם את ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ נים 
אוֹ תוֹ  ׁש מר  ׁש א ּפ יהוּ  בּ ׁש ביל לפיהוּ , - העוֹ לם נקמת מּמ נּ וּ  ונוֹ קמים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
תּמ לא, א הנּ פׁש  וגם היּ מין. לצד  החיּ ים לצד נדבּ ק  וא נפ ׁש וֹ , את אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוטּמ א
תׁש ּת לּ ם א תּמ לא, א אחר דּ בר  ע וֹ למים. וּ לע וֹ למי לע וֹ לם דּ ינּה  תׁש ּת לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִא

האחר. לצּ ד  ונד בּ קה נטמאה היא ׁש הרי  מוּ ם לע וֹ למים, למקוֹ מּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח  כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נפיק יז) זרה, לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  וּ כתיב יי', ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲּת וֹ עבת

דּ אסּת אב  מאן אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא  ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
אחרא. בּ רׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מרׁש וּ  ונפיק  דּ חיּ י, מּס טרא נפיק מיכלי, ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ הני
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כּ תיב  בּ ם ונטמתם דּ א ועל דּ אתי . וּ בעלמא עלמא, בּ האי דּ אס ּת אב  אלּ א עוֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוא
א'. ◌ָ◌ְבּ לא

ה', ּת וֹ עבת ׁש היא זרה, לעבוֹ דה עבד כּ אלּ וּ  בהם, ׁש נּ טמא מי  כּ ל אמר, יצחק ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
יוֹ צא הח יּ ים, מצּ ד  יוֹ צא זרה, לעבוֹ דה  ׁש עוֹ בד מי  ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְוכתוּ ב
מצּ ד  יוֹ צא  הלּ לוּ , בּ ּמ אכלוֹ ת ׁש נּ טמא מי אף אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵמרׁש וּ ת
ׁש נּ טמא אלּ א  עוֹ ד, וא אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה מרׁש וּ ת וי וֹ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

א'. בּ לי בּ ם  ונטמתם  כּ תוּ ב ולכן  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
הבדּ ל ּת  דּ האאׁש ר זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם י ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

כ )וכתוּ ב ּת רמ שׂ (ויקרא  אׁש ר וּ בכל  וּ בעוֹ ף  בּ בּ המה נפתיכם את תׁש ּק צוּ  וא ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
לטּמ א זּ ה מה לטּמ א. לכם  הבדּ לּת י  אׁש ר עוֹ בדי האדמה העּמ ים את לטּמ א  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ מק וֹ מוֹ . נד בּ ק צד וכל הּט מאה, מ צּ ד בּ אים והם טמאים, הם  ׁש הרי זרה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעבוֹ דה

עולמית, מחילה לו אין לעבירה עצמו המחליט כל טוב, שוחר במדרש ואיתא
לו  ימחלו לא מקום מכל העולם על ה ' רחמי  שיתגברו בעת אף לומר , רוצה 

הזו. לעבירה חלות ונעשה לגמרי  הקב"ה של רצונו את שהפקיר  מטעם

ורמשים משקצים  מלא גופו נעשה הזמן ובהמשך מאיסור, מתפתם גופו גם
זכותים לו  יהיו אם אפילו כי  כזה, טמא מגוף להיות יכול ומה וטריפה, ונבילה
לעת שיקום בעדו טוב ימליצו והם טובים ומעשים  מצוות משארי  גדולים
הנפש  שתקבל  והעונשים היסורים כל  אחר ישראל, מתי שאר  עם התחיה
ידי  על לבסוף לאדם לו  שיהיה הנפש צרת גודל ולערוך  לשער אין בגיהינום,
מקום באיזה שנתהפך כגון בפנימיותו, לאדם לו דכשנתקלקל ידוע  דהלא זה,

[אפעראציאן] לו לעשות הרופא מוכרח לליחות, הדם לחתוך (ניתוח)בגידיו
כך , לא דאם ולהרפא , לחזור  יוכל ואח"כ  משם, הליחה ולשאוב זה במקום

שימות. עד ויותר  יותר  הדם להתקלקל עלול

יסורים לסבול מוכרח  בשלושה , או מקומות בשני  כזה לו נתהוה אם וכן
ושלום חס אם אבל  משם, הליחה לשאוב מקומות ושלשה בשניים שיחתכו
יחתכו  דכי למות , מוכרח  מקומות בכמה ובגופו וברגליו בידיו הליחה  יתפשט

גופו  ?כל

יסורים כך כל  לסבול יוכל האם יחתכו  ?וכאשר 
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הקב"ה אמר שלפיכך הקדושים, מספרים ידוע הלא בעניננו, נתבונן ועתה
הדעת עץ של  אכילה שע"י משום תמות", מות ממנו אכלך  ביום "כי לאדם,
לנצח אותו שיחיה  ה' אור עליו להאיר  יוכל שלא הרע, כח בו נתערב ורע טוב
ממנו  ויתפרש בתוכו הטמון הרע כח  יתעכל הקבר יסורי  שע"י  למות, ומוכרח 
ה' אור  עליו להאיר יוכל התחיה בעת  כשיקום שאח"כ כדי החומר  ויזדכך

לנצח החי ויחייהו  האדם מאת הליחה לפרוש שמוכרח כמו ממש דוגמא והוא ,
בחיותו. שישאר  כדי

ימות והוא וטרפות  מנבלות בחייו גופו  מילא אשר האיש בעניננו, נתבונן ועתה
בגיהינום, עוונותיו גמול  שיקבל  אחרי לתחיה שיזכה נאמר  אם אפילו לבסוף ,

נוראה] [אפעראציא איום, תיקון עוד יצטרך פנים כל על  נורא)הלא ,(ניתוח
קרום ובכל  שבגופו, ואבר אבר בכל הטמון הרע עפר  חלק להתעכל שיצטרך
מכף  ואבר, אבר בכל  המאכל  כח נתפשט  אוכל כשאדם הלא כי בו . שנמצאו דק
החלק  רק  וישארו שיזדככו כדי  וכדומה, העין קרומי על ואפילו ראשו ועד רגלו 
יחד , ישראל עם עם ולזכות  התחיה בעת לקום ויוכל  מכשרות, הנעשה העפר
מכף  הגוף חלקי  בכל הטמון הרע חלקי כל  שיתעכל עד  מזה יסבול יסורין וכמה

זה. כל על באחריתו וינהום ראשו, ועד רגלו

בזוהר כדאיתא האדם, מן אלהים  הצלם מסתלק אסורות מאכלות ידי על גם 
כמו  האדם, על  מאורעות כמה  לבוא ועלול בסופו, משפטים  פרשת הקדוש
אתם אם לי, להיות העמים מן אתכם ואבדיל הפסוק, על  ז"ל חכמים  שאמרו
של  אתם הרי לאו ואם שלי, אתם  הרי גילולים עובדי  העמים מן מובדלים
עניניהם, בכל הגויים עם להתערב  מתרצה שהוא שבעת דאף וחבריו, נבוכדנצר
על  לו נסבב הזמן בהמשך אבל בהתחלה, רק זה כל אבל  אותו, כאוהבין נראים
זה, עבור ממנו שמירתו את מסלק  הקב"ה כי  עליו, וצרות  רבות רעות גופא ידם
האיש  אבל  שומר", שקד שוא עיר ישמור לא ה' "אם ואמר , הכתוב צווח וכבר
הצלם עצמו על נושא דחקו, בעת אף  האסורות, ממאכלות עצמו השומר 

רעות. ממאורעות וניצול  אלוקים

משתיו  ומיין המלך בג מפת שנזהרו ועזריה מישאל חנניה לדניאל שהועיל וזה
משפטים פרשת הקדוש בזוהר  וכדאיתא נבוכדנצר. מיד :(קכה:)להנצל 

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
כּ תיב יהוּ דה, ר בּ י אמר  בּ מיכליהוֹ ן. אסּת אבוּ  דּ לא א)בּ גין על (דניאל דּ ניאל  ויּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

מיכלא דּ מתניתין, בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת יתגּ אל  לא א ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
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כּ תיב  בּ ם ונטמתם דּ א ועל דּ אתי . וּ בעלמא עלמא, בּ האי דּ אס ּת אב  אלּ א עוֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוא
א'. ◌ָ◌ְבּ לא

ה', ּת וֹ עבת ׁש היא זרה, לעבוֹ דה עבד כּ אלּ וּ  בהם, ׁש נּ טמא מי  כּ ל אמר, יצחק ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
יוֹ צא הח יּ ים, מצּ ד  יוֹ צא זרה, לעבוֹ דה  ׁש עוֹ בד מי  ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְוכתוּ ב
מצּ ד  יוֹ צא  הלּ לוּ , בּ ּמ אכלוֹ ת ׁש נּ טמא מי אף אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵמרׁש וּ ת
ׁש נּ טמא אלּ א  עוֹ ד, וא אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה מרׁש וּ ת וי וֹ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

א'. בּ לי בּ ם  ונטמתם  כּ תוּ ב ולכן  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
הבדּ ל ּת  דּ האאׁש ר זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם י ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

כ )וכתוּ ב ּת רמ שׂ (ויקרא  אׁש ר וּ בכל  וּ בעוֹ ף  בּ בּ המה נפתיכם את תׁש ּק צוּ  וא ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
לטּמ א זּ ה מה לטּמ א. לכם  הבדּ לּת י  אׁש ר עוֹ בדי האדמה העּמ ים את לטּמ א  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ מק וֹ מוֹ . נד בּ ק צד וכל הּט מאה, מ צּ ד בּ אים והם טמאים, הם  ׁש הרי זרה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעבוֹ דה

עולמית, מחילה לו אין לעבירה עצמו המחליט כל טוב, שוחר במדרש ואיתא
לו  ימחלו לא מקום מכל העולם על ה ' רחמי  שיתגברו בעת אף לומר , רוצה 

הזו. לעבירה חלות ונעשה לגמרי  הקב"ה של רצונו את שהפקיר  מטעם

ורמשים משקצים  מלא גופו נעשה הזמן ובהמשך מאיסור, מתפתם גופו גם
זכותים לו  יהיו אם אפילו כי  כזה, טמא מגוף להיות יכול ומה וטריפה, ונבילה
לעת שיקום בעדו טוב ימליצו והם טובים ומעשים  מצוות משארי  גדולים
הנפש  שתקבל  והעונשים היסורים כל  אחר ישראל, מתי שאר  עם התחיה
ידי  על לבסוף לאדם לו  שיהיה הנפש צרת גודל ולערוך  לשער אין בגיהינום,
מקום באיזה שנתהפך כגון בפנימיותו, לאדם לו דכשנתקלקל ידוע  דהלא זה,

[אפעראציאן] לו לעשות הרופא מוכרח לליחות, הדם לחתוך (ניתוח)בגידיו
כך , לא דאם ולהרפא , לחזור  יוכל ואח"כ  משם, הליחה ולשאוב זה במקום

שימות. עד ויותר  יותר  הדם להתקלקל עלול

יסורים לסבול מוכרח  בשלושה , או מקומות בשני  כזה לו נתהוה אם וכן
ושלום חס אם אבל  משם, הליחה לשאוב מקומות ושלשה בשניים שיחתכו
יחתכו  דכי למות , מוכרח  מקומות בכמה ובגופו וברגליו בידיו הליחה  יתפשט

גופו  ?כל

יסורים כך כל  לסבול יוכל האם יחתכו  ?וכאשר 
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הקב"ה אמר שלפיכך הקדושים, מספרים ידוע הלא בעניננו, נתבונן ועתה
הדעת עץ של  אכילה שע"י משום תמות", מות ממנו אכלך  ביום "כי לאדם,
לנצח אותו שיחיה  ה' אור עליו להאיר  יוכל שלא הרע, כח בו נתערב ורע טוב
ממנו  ויתפרש בתוכו הטמון הרע כח  יתעכל הקבר יסורי  שע"י  למות, ומוכרח 
ה' אור  עליו להאיר יוכל התחיה בעת  כשיקום שאח"כ כדי החומר  ויזדכך

לנצח החי ויחייהו  האדם מאת הליחה לפרוש שמוכרח כמו ממש דוגמא והוא ,
בחיותו. שישאר  כדי

ימות והוא וטרפות  מנבלות בחייו גופו  מילא אשר האיש בעניננו, נתבונן ועתה
בגיהינום, עוונותיו גמול  שיקבל  אחרי לתחיה שיזכה נאמר  אם אפילו לבסוף ,

נוראה] [אפעראציא איום, תיקון עוד יצטרך פנים כל על  נורא)הלא ,(ניתוח
קרום ובכל  שבגופו, ואבר אבר בכל הטמון הרע עפר  חלק להתעכל שיצטרך
מכף  ואבר, אבר בכל  המאכל  כח נתפשט  אוכל כשאדם הלא כי בו . שנמצאו דק
החלק  רק  וישארו שיזדככו כדי  וכדומה, העין קרומי על ואפילו ראשו ועד רגלו 
יחד , ישראל עם עם ולזכות  התחיה בעת לקום ויוכל  מכשרות, הנעשה העפר
מכף  הגוף חלקי  בכל הטמון הרע חלקי כל  שיתעכל עד  מזה יסבול יסורין וכמה

זה. כל על באחריתו וינהום ראשו, ועד רגלו

בזוהר כדאיתא האדם, מן אלהים  הצלם מסתלק אסורות מאכלות ידי על גם 
כמו  האדם, על  מאורעות כמה  לבוא ועלול בסופו, משפטים  פרשת הקדוש
אתם אם לי, להיות העמים מן אתכם ואבדיל הפסוק, על  ז"ל חכמים  שאמרו
של  אתם הרי לאו ואם שלי, אתם  הרי גילולים עובדי  העמים מן מובדלים
עניניהם, בכל הגויים עם להתערב  מתרצה שהוא שבעת דאף וחבריו, נבוכדנצר
על  לו נסבב הזמן בהמשך אבל בהתחלה, רק זה כל אבל  אותו, כאוהבין נראים
זה, עבור ממנו שמירתו את מסלק  הקב"ה כי  עליו, וצרות  רבות רעות גופא ידם
האיש  אבל  שומר", שקד שוא עיר ישמור לא ה' "אם ואמר , הכתוב צווח וכבר
הצלם עצמו על נושא דחקו, בעת אף  האסורות, ממאכלות עצמו השומר 

רעות. ממאורעות וניצול  אלוקים

משתיו  ומיין המלך בג מפת שנזהרו ועזריה מישאל חנניה לדניאל שהועיל וזה
משפטים פרשת הקדוש בזוהר  וכדאיתא נבוכדנצר. מיד :(קכה:)להנצל 

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
כּ תיב יהוּ דה, ר בּ י אמר  בּ מיכליהוֹ ן. אסּת אבוּ  דּ לא א)בּ גין על (דניאל דּ ניאל  ויּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

מיכלא דּ מתניתין, בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת יתגּ אל  לא א ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
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ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א
י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

נסיוֹ נוֹ ת מאוֹ תם ׁש נּ צלוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה, דנ יּ אל, זכוּ  בּ ּמ ה אלּ אׁש נינוּ , ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש  כּ תוּ במוּ ם יהוּ דה, רבּ י אמר במאכליהם. נטמאוּ  א)א על (דניאל דּ ניּ אל  ויּ שׂ ם ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  מאכל הּמ ׁש נה, בּ סתר וׁש נינוּ  וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת  יתגּ אל א אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
לוֹ  עלה וזה אחרים, למאכלים ּפ רט בּ שׂ ר, עם וּ גבינה היה  בּ חלב בּ שׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע,

י וֹ ם. בּ כל ׁש לחנוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַעל

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע "א)דּ מאריּה , קצ"א דּ חלוּ (בראשית דּ א  ועל  אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דניאל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְועם

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חבקוק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ ה וא ר בּ וֹ נוֹ , בּ צלם הׁש ּת לּ ם  הארי וֹ ת, לגב כּ ׁש זּ רקוּ הוּ  מזּ ה, ׁש נּ ׁש מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודניּ אל 
בּ ׁש עה רׁש ע, ואוֹ תוֹ  בוֹ . חבּ לוּ  וא  האריוֹ ת מּמ נּ וּ  ּפ חדוּ  ולכן אחר , לצלם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַצלמוֹ 
ּפ ניו, צלם מ ּמ נּ וּ  העבר ה דה, חיּ וֹ ת עם היה וּ מדוֹ רוֹ  מלכוּ תוֹ  מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העברה
בּ צלם לּה  נראה ׁש בּ אה, בּ המה וכל אדם, ׁש ל צלם צלמ וֹ  נראה א י וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵוּ מא וֹ ת וֹ 
חיּ וֹ ת אוֹ תוֹ  אוֹ כלוֹ ת  הי וּ  פעמים וּ בכּמ ה עליו, באים היוּ  וכ לּ ם וּ נקבתּה , מינּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב  מוּ ם הזּ ה, הענׁש  עליו נגזר זוּ לת א)הדה יתקלּ ס,(חבקוק  בּ ּמ לכים והוּ א ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
זמן. אוֹ תוֹ  כּ ל בוֹ  התק לּ סוּ  כּ לּ ם  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִמוּ ם

כּ תיב, מה חזי, א)ּת א הילדים(דניאל  מכּ ל טוֹ ב מראיהן נראה עשׂ רה  ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צוּ  טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את אעדּ יאוּ האוֹ כלים לא דּ מאריהוֹ ן למא ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מיכליהוֹ ן. בּ גיעוּ לי  אתגּ עלוּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ נּ ה וֹ ן,
לי. ּת הי וּ ן קדׁש  ואנׁש י  בּ הוּ , דּ כ ּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן כד )זכּ אה מ ׁש ה(שמות ואל ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌

אמר, מׁש ה ואל וגוֹ '. יי' אל עלה ע "א)אמר על ּה (קל"א ׁש כינּת א. דּ א אמר . מאן  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
דּ כּת יב, כּ מה יי', יט )אל וגוֹ '.(שמות האהים אל עלה אמאיוּ מׁש ה יי '( אליו ויקרא (ס"א  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

(מ' אתּפ רע וּ , ולא  דּ את גּ זרוּ , מ ּמ צרים, הכי  נפקוּ  דּ לא מה אתּפ רע וּ , דּ הא בּ גין קיּ ים, ע ּמ ה וֹ ן לקיּ ימא  דּ א, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

דּ כ ּת יב,ע "א) קיּ ימא, בּ ברית ועאלוּ  אתּפ רעוּ , הא טו)והכא חק (שמות ל וֹ  שׂ ם ׁש ם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֹ
אתקיּ ים והכא בּ הוּ , דּ אתגּ לייא קדּ יׁש א, את  בּ האי  נּס הוּ , וׁש ם דּ ייקא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט.

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טשאלות

העם על ויּ זרק הדּ ם את מ ׁש ה  ויּ ּק ח דּ כּת יב, דּ ק יּ ימא, גּ זירה דּ מׁש ה ידא על  ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הוּ , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
◌ְוגוֹ '.

טוֹ ב מראיהם נראה עשׂ רה ימים וּ מקצת כּ תוּ ב , מה וּ ראה הילדים(וגו')בּ א כּ ל מן ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מהם, זז א רבּ וֹ נם ׁש צּ לם - טוֹ ב  מראיהם נראה . הּמ ל בּ ג ּפ ת את  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָהאכלים

זה את גרם מי זז. חלקםוּ מאחרים אׁש רי  מאכליהם. בּ געוּ לי  נגעלוּ  ׁש א מוּ ם ? ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הם, ׁש כּ תוּ ב י שׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

לערך] שנה 50 לפני [שהדפסתי  זי "ע ישראל נדחי  בספרו חיים מהחפץ  כאן  עד











ניתוספים ושבוע שבוע  וכל  מגיפה, אותיות היא  פגימה כי יודעים אינכם האם
מגיפה לך יש האם בעין] עין רואים שאנחנו מה  [זה  חדשים, יתומים 70 עד 50

מזו  ?גדולה
כמה לכם להודיע צדקה של מקופה בדואר יום  כל  מקבלים לא אתם האם
מהם רק  אלו כי הרשימה, של  אחוז 10 אפילו לא וזה היום, ניתוספו יתומים
כל  עם ומה להם , לעזור  אפילו זוכים לא וכמה  בשבילם, כסף  לאסוף שזכו
שוה יהודי  כל אסורות, מאכלות שאכלו עבור  הישראל  מהדת שיצאו הנושרים

לע  שנה 40 לערך  מלפני סיפור - יהודים. מיליון 48 הקטן החשבון רך .לפי

הכתוב עליו מעלה מישראל אחת  נפש  המקיי כל חז"ל: בדברי ביאור 
מלא   עול קיי כאילו

אחת נפש המקיים כל  חז"ל  במאמר ל"ז, לדף כשהגעתי  סנהדרין מסכת בלומדי 
הנני  גמרא לימוד ובעת מלא. עולם קיים כאילו הכתוב  עליו מעלה מישראל
נכדו. שהנני ז"ל  רש "י  פירוש את בעצמי להשיג אני  ורוצה מאוד , מתעמק 

ז"ל . רש"י  בפירוש מעיין אני  להבין  גומר וכשאני
בדבר התבוננתי מלא", עולם קיים "כאילו הנ "ל למאמר  הגעתי  כאשר והנה
לעולם להגיע  כדי  אחד אדם מבן לצאת יכולים נפשות כמה חשבון ועשיתי 
יש  ומהיום שנה , אלפים ששת רק להתקיים יכול שהעולם כך חשבתי  מלא.
לאדם יש  שאם חשבון ועשיתי העולם, לסוף עד שנים  וארבעים מאתים  לערך
וארבעים שבמאתים  יוצא  ילדים, חמשה יש מהם אחד ולכל  ילדים חמשה אחד 



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ח

ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א
י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

נסיוֹ נוֹ ת מאוֹ תם ׁש נּ צלוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה, דנ יּ אל, זכוּ  בּ ּמ ה אלּ אׁש נינוּ , ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש  כּ תוּ במוּ ם יהוּ דה, רבּ י אמר במאכליהם. נטמאוּ  א)א על (דניאל דּ ניּ אל  ויּ שׂ ם ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  מאכל הּמ ׁש נה, בּ סתר וׁש נינוּ  וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת  יתגּ אל א אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
לוֹ  עלה וזה אחרים, למאכלים ּפ רט בּ שׂ ר, עם וּ גבינה היה  בּ חלב בּ שׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע,

י וֹ ם. בּ כל ׁש לחנוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַעל

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע "א)דּ מאריּה , קצ"א דּ חלוּ (בראשית דּ א  ועל  אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דניאל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְועם

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חבקוק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ ה וא ר בּ וֹ נוֹ , בּ צלם הׁש ּת לּ ם  הארי וֹ ת, לגב כּ ׁש זּ רקוּ הוּ  מזּ ה, ׁש נּ ׁש מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודניּ אל 
בּ ׁש עה רׁש ע, ואוֹ תוֹ  בוֹ . חבּ לוּ  וא  האריוֹ ת מּמ נּ וּ  ּפ חדוּ  ולכן אחר , לצלם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַצלמוֹ 
ּפ ניו, צלם מ ּמ נּ וּ  העבר ה דה, חיּ וֹ ת עם היה וּ מדוֹ רוֹ  מלכוּ תוֹ  מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העברה
בּ צלם לּה  נראה ׁש בּ אה, בּ המה וכל אדם, ׁש ל צלם צלמ וֹ  נראה א י וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵוּ מא וֹ ת וֹ 
חיּ וֹ ת אוֹ תוֹ  אוֹ כלוֹ ת  הי וּ  פעמים וּ בכּמ ה עליו, באים היוּ  וכ לּ ם וּ נקבתּה , מינּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב  מוּ ם הזּ ה, הענׁש  עליו נגזר זוּ לת א)הדה יתקלּ ס,(חבקוק  בּ ּמ לכים והוּ א ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
זמן. אוֹ תוֹ  כּ ל בוֹ  התק לּ סוּ  כּ לּ ם  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִמוּ ם

כּ תיב, מה חזי, א)ּת א הילדים(דניאל  מכּ ל טוֹ ב מראיהן נראה עשׂ רה  ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צוּ  טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את אעדּ יאוּ האוֹ כלים לא דּ מאריהוֹ ן למא ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מיכליהוֹ ן. בּ גיעוּ לי  אתגּ עלוּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ נּ ה וֹ ן,
לי. ּת הי וּ ן קדׁש  ואנׁש י  בּ הוּ , דּ כ ּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן כד )זכּ אה מ ׁש ה(שמות ואל ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌
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יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טשאלות
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ניתוספים ושבוע שבוע  וכל  מגיפה, אותיות היא  פגימה כי יודעים אינכם האם
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הכתוב עליו מעלה מישראל אחת  נפש  המקיי כל חז"ל: בדברי ביאור 
מלא   עול קיי כאילו
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נכדו. שהנני ז"ל  רש "י  פירוש את בעצמי להשיג אני  ורוצה מאוד , מתעמק 

ז"ל . רש"י  בפירוש מעיין אני  להבין  גומר וכשאני
בדבר התבוננתי מלא", עולם קיים "כאילו הנ "ל למאמר  הגעתי  כאשר והנה
לעולם להגיע  כדי  אחד אדם מבן לצאת יכולים נפשות כמה חשבון ועשיתי 
יש  ומהיום שנה , אלפים ששת רק להתקיים יכול שהעולם כך חשבתי  מלא.
לאדם יש  שאם חשבון ועשיתי העולם, לסוף עד שנים  וארבעים מאתים  לערך
וארבעים שבמאתים  יוצא  ילדים, חמשה יש מהם אחד ולכל  ילדים חמשה אחד 



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות י 

אלף מאות שבע אחד מאדם יצאו מלא(700,000)שנה עולם נקרא וזה נפשות, ֵ◌
להציל  להשתדל  להציל אני שצריך  וחשבתי זה, בחידוש מאוד ושמחתי ממש.
שלי  הרבי  היה אלמלא אי, אי , לעצמי , וחשבתי התוהו. מעולם ישראל ◌ַ◌ַנפשות
הזה. במאמר המסתרים לו לגלות תיכף אליו  הולך  הייתי הזה, בעולם עדיין חי 

ולא הצהרים אחר  3 כבר והיה מביתי, שלמעלה במשרד היה הזה הסיפור כל
פעמים כמה לי  טילפנה להבחל"ח ע"ה והרבנית בוקר, ארוחת עוד אכלתי
ואי  גדול בחשבון עוסק כעת שאני ואמרתי שחרית, אכילת של זמן הגיע שכבר
את ותשמעו לביתי  ירדתי החשבון  כשגמרי באמצע, להפסיק אופן בשום אפשר 

הגדול : והמופת - פרטית השגחה

הספרים, לארון השמים מן אותי  דחפו לאכול תיכף ללכת במקום ◌ִ◌ְ◌ִבביתי 
הרבה ראיתי  ולא שנים הרבה לפני  במתנה, שקיבלתי אחד ספר  משם והוצאתי
סיפור "נפשי", שאהבה את ומצאתי  הספר , את ופתחתי  הזה, הספר את  שנים
הנ"ל  המשנה את הפעם עוד למדתי כך ואחר  הזה. חז"ל  מאמר  על נפלא
אחד  שמאדם להראותך יחידי ... אדם נברא לפיכך  ז"ל, רש "י  בפירוש ומצאתי

הראשון) קדשו.(אדם  לשון כאן עד עולם, של מלואו נברא

לי  העיר הנ"ל , הסיפור את גדול, למדן שהוא לחבירי  כשסיפרתי אגב :
מחשבון לקחת לי, ואמר גדול , טעות הוא  בלע "ז)שחשבוני  קאלקולעיטא"ר (הנקרא

זאת נפשות, מיליון חמשים לערך מזה ויצא חמש, כפול פעמים י"ב ולספור 
שאנחנו יהודי  שכל אליהו אומרת פתח מח תיקון מג תיקון ללמוד לו נותנים

מיליון  חמשים הצלנו כאילו  השכר  את מקבלים אנחנו  יהודי בכל  הקדוש וזוהר 
נפשות.

בזה  זה ערבי ישראל כל  מהו? מישראל אחת  נפש  המציל

אחד  מאדם היוצאים הצאצאים מספר למשפחה)חשבון ילדים חמש  של במשך (בחישוב 
דורות שנה)עשר שנה(300 שלושים הוא דור כשכל שנה), 25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

להקפיד  - הקדוש זוהר ללמוד בלבד  אחד יהודי  מעורר  כשיהודי וחשוב , צא
כשר לאכול ומזוזות, תפילין  להניח שבת, לשמור המשפחה, טהרת דיני  על

יהודים. שיישארו יהודים , מיליון  58 בכך הציל הוא - ציצית וללבוש

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק יכול אחד חמש (כל מביא אחד שכל  ילדים חמש
ילדים: מיליון ל -48 דורות  11 לאחר  מגיע  ילדים

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יאשאלות

.15*25 = 5

.225*125 = 5

.3125*625 = 5

.4625*3125 = 5

.53125*15,625 = 5

.615,625*78,125 = 5

.778,125*390,625 = 5

.8390,625*1,953,125 = 5

.91,953,125*9,765,625 = 5

.109,765,625*48,828,125 = 5

מלא   עול קיי כאילו מישראל אחת נפש המקיי

הרה"ק  של בנו זצ"ל, נחום רבי הרה"ק שטיפינעשט , לבית הראשון האדמו"ר
מדרשו לבית פעם נכנס זצ"ל, "קלויז")מרוזין נקרא חסידים(שהי ' בשני  ופגש

קיים כאילו  מישראל , אחת נפש המקיים "כל  חז "ל מאמר אודות שמדברים
מלא " ע "א)עולם ל"ז סנהדרין מלא(משנה עולם יצא  - הראשון אדם - אחד  שמאדם רואים (דהרי 

ברצועה"אנשים) לא "אבל ואמר: זצ"ל נחום ר' נענה בייטשל ). קיין מיט  נישט .(אבער 
וענה: הרבי , לכוונת החסידים תמהו

לו  היה זצ"ל מסאסוב  לייב משה ר' הרבי של מחסידיו אחד  סיפור: לכם הא 
תרופה הרופאים מצאו ולא מבניו אחד חלה אחת פעם בכפר. מזיגה בית
ברכת לו ואיחל מאד התאנח  הרבי בסאסוב. רבו לבית ונסע קם למחלתו.

שלימה. רפואה

חזר כאשר לב. וטוב שמח לביתו החסיד נסע  רבו, בברכת גדול  מאמין בהיותו
התחזק  אך ל"ע. מאוד התדרדר בנו של שמצבו ראה  ערב, לפנות לביתו 
מחזק  היה אשתו את גם בנו. ושיבריא בשלימות, שיקוים רבו בברכת באמונתו
הילד , לשלום כבר ידאג והוא לנוח, במטתה שתשכב בה והאיץ אמונה בדברי

הילד . לרפואת הרופא שרשם התרופות כל לו ויתן 

כאשר מהאך רח"ל . מצבו הורע לרגע שמרגע  ראה  הילד  למטת סמוך ישב
השקהעשה שעה חצי כל אלא להילד, עוד נתנן ולא בצד  התרופות את הניח ?
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קיים כאילו  מישראל , אחת נפש המקיים "כל  חז "ל מאמר אודות שמדברים
מלא " ע "א)עולם ל"ז סנהדרין מלא(משנה עולם יצא  - הראשון אדם - אחד  שמאדם רואים (דהרי 

ברצועה"אנשים) לא "אבל ואמר: זצ"ל נחום ר' נענה בייטשל ). קיין מיט  נישט .(אבער 
וענה: הרבי , לכוונת החסידים תמהו

לו  היה זצ"ל מסאסוב  לייב משה ר' הרבי של מחסידיו אחד  סיפור: לכם הא 
תרופה הרופאים מצאו ולא מבניו אחד חלה אחת פעם בכפר. מזיגה בית
ברכת לו ואיחל מאד התאנח  הרבי בסאסוב. רבו לבית ונסע קם למחלתו.

שלימה. רפואה

חזר כאשר לב. וטוב שמח לביתו החסיד נסע  רבו, בברכת גדול  מאמין בהיותו
התחזק  אך ל"ע. מאוד התדרדר בנו של שמצבו ראה  ערב, לפנות לביתו 
מחזק  היה אשתו את גם בנו. ושיבריא בשלימות, שיקוים רבו בברכת באמונתו
הילד , לשלום כבר ידאג והוא לנוח, במטתה שתשכב בה והאיץ אמונה בדברי

הילד . לרפואת הרופא שרשם התרופות כל לו ויתן 

כאשר מהאך רח"ל . מצבו הורע לרגע שמרגע  ראה  הילד  למטת סמוך ישב
השקהעשה שעה חצי כל אלא להילד, עוד נתנן ולא בצד  התרופות את הניח ?
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בלימוד  עסק מעגמ"נ, דעתו להסיח כדי בחיים. להחזיקו  כדי  נקיים, מים כף  לו
גמרא.

שרף. יין לקנות שרוצה נכרי עומד והנה בדלת, דפיקות שמע הלילה כחצות
הרפה לא הנכרי אבל הדלת, את לפתוח החסיד  רצה לא נפשו מרירות מרוב
מצבו  ותראה הדפיקות מחמת אשתו תתעורר שמא פחד  מרוב יותר. עוד  ודפק
בשעה בא מדוע הנכרי, על וצעק  לחוץ והוציאו יי"ש לקח בנם, של  הנורא
חולשת מחמת  עמו מוחו אין אשר בעת בפרט יי"ש, לקנות כך כל מאוחרת
קרה ומה כך , כל זועפים פניך "מדוע שאלו: הנכרי אך בנו. של בריאותו

?".לבנך 

אבל  משם. וילך לנפשו אותו שיעזוב  כדי  קרהו, אשר כל את החסיד לו סיפר
ואמר: החסיד ליד נתנו קטן, בקבוק  מכיסו הוציא סוס, על רוכב  שהיה הנכרי,
שיטעום השני מכף  לבנך, ייטיב הראשון שמכף ותראה זה, בקבוק לך "הא
כאחד  לגמרי  יבריא השלישי כף ישתה וכאשר  מחולשתו, יצא זה מבקבוק

לדרכו. ורכב - האדם"

היה ונדמה בנו בפני  התבונן בנו, מונח היה בו אשר לחדר החסיד חזר  כאשר
כך  שבין  חשב שכן, כיון רח"ל. לחייו  האחרונים ברגעים כבר  נמצא שהוא  לו
לו  שנתן הבקבוק מן לטעום לבנו נתן  כן ועל  להפסיד , מה לו אין כך  ובין
את עורר  כך ואחר שעה, חצי האב חיכה הילד. נרדם תמהונו ולגודל הנכרי,
ראה כאשר שעה, חצי לאחר מהנכרי. שקיבל מהבקבוק  כף עוד לו והשקה בנו
שמצבו  הטובה הבשורה את לה וסיפר אשתו  את  עורר במנוחה, ישן שהילד 
שקרה האמינו שניהם מהנכרי. שקיבל מהבקבוק לו שנתן ע"י הוטב הילד  של

מופת זצ"ל )כאן לייב  משה  ר ' הרבי  של  ברכתו במנוחה,(בזכות שישן איך בבנם והתבוננו ,
ירד  למחרתו לגמרי. לו  והוטב השלישי , הכף  את לו נתנו כך אחר בריא. כילד

אולם. בריא כמו ממטתו  הילד

בקבוקים שיקח בעלה את ושלחה עוגות שני החסיד אשת אפתה  שמחה מרוב
זה את לו ויתן קודש שבת על  להרבי ויסע העוגות עם שרף, יין מלאים גדולים
"מדוע  בתמהון: הרבי שאל  לייב, משה ר' הרבי  לבית הגיע כאשר במתנה.

זו  יפה מתנה לי לבנו מגיע שהוטב  איך קרהו , אשר  כל  את החסיד  לו סיפר  ."?
ואש  שהוא ואמר , הרבי, ברכת אםבכח כי  היה לא הנכרי שהרוכב מאמינים תו

הגיב  לא הרבי ובעצמו. בכבודו הנביא אליהו שהיה ויתכן הרבי , של שליחו
שבת. קבלת להתפלל הלך אלא כלום, זה על

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יגשאלות

קודש  שבת בליל חסידיו עם לשבת היה זצ "ל לייב משה ר' הרבי של מנהגו 
שמחת של בריקודים עימהם ולרקוד  וחסידות תורה דברי בפניהם ולהגיד 
היה וכן בחדרו, לבדו  ישב ההוא קודש  שבת בליל אבל שבת. לכבוד מצווה
פי  את לשאול עוז בנפשו הרהיב  לא מתלמידיו אחד  אף השבת. יום כל במשך

בהתבודדות. לבדו יושב מדוע דבר , פשר  רבו 

בקול : ואמר לייב משה ר' הרבי נענה עדתו, קהל  בתוך  שלישית סעודה בעת
מבכל  בהתנהגותי השינוי  לפשר השבת במשך  אותי  שאל לא מכם אחד אף

מזיגה הבית בעל החסיד  מחמת זה כל בעצמי . לכם  אגיד לכן .(קרעטשמער )שבת,

שאין  ראיתי  הפתקה בתוך אבל לבנו, רפואה אודות אצלי היה שעברה בשבוע 
רוחו  את לשבור יכולתי לא ישראל, לכל אהבתי  מרוב אבל  לו. לעזור ביכולתי
שלימה. לרפואה יזכה שבנו לברכו הוכרחתי כן ועל לו , לענות שלא בשתיקה

מזיגה הבית  בעל אבל על (הקרעטשמער )- הקדושה בידו והראה הרבי המשיך -
הגדול המופת את המשיך אמונתו בגודל  - שכתוב החסיד כמו המשכה, מלשון ("אמונה"

הדסה) את אומן אשרויהי  כל את לו וסיפר המתנה את ששי ביום אלי הביא כאשר  .
מזיגה הבית  בעל לבן רפואה שהביא הרוכב היה  מי במרומים שאלתי  קרהו,
נשמתם מרבותי  שקיבלתי  מה לפי  שעשיתי  מה עשיתי  השבת ובמשך  הנ"ל ,
עלינו  שעברה זו וברגע  הרפואה, שהביא הרוכב היה מי להתוודע כדי  עדן,

הדבר. סוד לי נתגלה

רצועה  לו שהיה איש  היה עגלה)בידו(בייטש )פעם בעל כפי (היינו מתנהג היה .
קול  ושמע  ריקה, בעגלה לביתו נסע בלילה אחת פעם כמותו... לאדם שראוי 
שלג ערימת בתוך שמונח פרחי ארחי ביהודי  ופגש הקול אחר נסע  בוכים.
ביער. אז ששרר הקור מעוצם ממנו שיצאה כמעט וחיותו אליו, סמוך ותרמילו

חם במעיל  אותו וכיסה עגלתו על והעלהו העגלון אותו כך (פעלץ)לקח  אחר  .
חמין, במים המקורר  היהודי  את לחמם וציוה לשם הקרובה מזיגה לבית הוליכו
מזיגה הבית לבעל כסף  השאיר  שהעגלון אלא עוד , ולא רוחו. אליו שתשוב עד

לרופא. יצטרך אם וגם הטירחא, עבור

אנשים להוביל המחרת ליום נסיעה הזמין כי לביתו, העגלון נסע כך אחר
חז"ל  שאמרו כיון אך  ב ')וסחורה. משנה ד', פרק  כן,(אבות על מצווה, גוררת מצווה

ועוד כיו  עוד אותו משך מישראל , נפש להציל  רחמנותו ברוב  העגלון שזכה ן 
לחם חתיכת אכל אלא משינתה , אשתו את עורר לא כן על הרחמנות. למדת

לישון. והלך קרה
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בלימוד  עסק מעגמ"נ, דעתו להסיח כדי בחיים. להחזיקו  כדי  נקיים, מים כף  לו
גמרא.

שרף. יין לקנות שרוצה נכרי עומד והנה בדלת, דפיקות שמע הלילה כחצות
הרפה לא הנכרי אבל הדלת, את לפתוח החסיד  רצה לא נפשו מרירות מרוב
מצבו  ותראה הדפיקות מחמת אשתו תתעורר שמא פחד  מרוב יותר. עוד  ודפק
בשעה בא מדוע הנכרי, על וצעק  לחוץ והוציאו יי"ש לקח בנם, של  הנורא
חולשת מחמת  עמו מוחו אין אשר בעת בפרט יי"ש, לקנות כך כל מאוחרת
קרה ומה כך , כל זועפים פניך "מדוע שאלו: הנכרי אך בנו. של בריאותו

?".לבנך 

אבל  משם. וילך לנפשו אותו שיעזוב  כדי  קרהו, אשר כל את החסיד לו סיפר
ואמר: החסיד ליד נתנו קטן, בקבוק  מכיסו הוציא סוס, על רוכב  שהיה הנכרי,
שיטעום השני מכף  לבנך, ייטיב הראשון שמכף ותראה זה, בקבוק לך "הא
כאחד  לגמרי  יבריא השלישי כף ישתה וכאשר  מחולשתו, יצא זה מבקבוק

לדרכו. ורכב - האדם"

היה ונדמה בנו בפני  התבונן בנו, מונח היה בו אשר לחדר החסיד חזר  כאשר
כך  שבין  חשב שכן, כיון רח"ל. לחייו  האחרונים ברגעים כבר  נמצא שהוא  לו
לו  שנתן הבקבוק מן לטעום לבנו נתן  כן ועל  להפסיד , מה לו אין כך  ובין
את עורר  כך ואחר שעה, חצי האב חיכה הילד. נרדם תמהונו ולגודל הנכרי,
ראה כאשר שעה, חצי לאחר מהנכרי. שקיבל מהבקבוק  כף עוד לו והשקה בנו
שמצבו  הטובה הבשורה את לה וסיפר אשתו  את  עורר במנוחה, ישן שהילד 
שקרה האמינו שניהם מהנכרי. שקיבל מהבקבוק לו שנתן ע"י הוטב הילד  של

מופת זצ"ל )כאן לייב  משה  ר ' הרבי  של  ברכתו במנוחה,(בזכות שישן איך בבנם והתבוננו ,
ירד  למחרתו לגמרי. לו  והוטב השלישי , הכף  את לו נתנו כך אחר בריא. כילד

אולם. בריא כמו ממטתו  הילד

בקבוקים שיקח בעלה את ושלחה עוגות שני החסיד אשת אפתה  שמחה מרוב
זה את לו ויתן קודש שבת על  להרבי ויסע העוגות עם שרף, יין מלאים גדולים
"מדוע  בתמהון: הרבי שאל  לייב, משה ר' הרבי  לבית הגיע כאשר במתנה.

זו  יפה מתנה לי לבנו מגיע שהוטב  איך קרהו , אשר  כל  את החסיד  לו סיפר  ."?
ואש  שהוא ואמר , הרבי, ברכת אםבכח כי  היה לא הנכרי שהרוכב מאמינים תו

הגיב  לא הרבי ובעצמו. בכבודו הנביא אליהו שהיה ויתכן הרבי , של שליחו
שבת. קבלת להתפלל הלך אלא כלום, זה על

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יגשאלות

קודש  שבת בליל חסידיו עם לשבת היה זצ "ל לייב משה ר' הרבי של מנהגו 
שמחת של בריקודים עימהם ולרקוד  וחסידות תורה דברי בפניהם ולהגיד 
היה וכן בחדרו, לבדו  ישב ההוא קודש  שבת בליל אבל שבת. לכבוד מצווה
פי  את לשאול עוז בנפשו הרהיב  לא מתלמידיו אחד  אף השבת. יום כל במשך

בהתבודדות. לבדו יושב מדוע דבר , פשר  רבו 

בקול : ואמר לייב משה ר' הרבי נענה עדתו, קהל  בתוך  שלישית סעודה בעת
מבכל  בהתנהגותי השינוי  לפשר השבת במשך  אותי  שאל לא מכם אחד אף

מזיגה הבית בעל החסיד  מחמת זה כל בעצמי . לכם  אגיד לכן .(קרעטשמער )שבת,

שאין  ראיתי  הפתקה בתוך אבל לבנו, רפואה אודות אצלי היה שעברה בשבוע 
רוחו  את לשבור יכולתי לא ישראל, לכל אהבתי  מרוב אבל  לו. לעזור ביכולתי
שלימה. לרפואה יזכה שבנו לברכו הוכרחתי כן ועל לו , לענות שלא בשתיקה

מזיגה הבית  בעל אבל על (הקרעטשמער )- הקדושה בידו והראה הרבי המשיך -
הגדול המופת את המשיך אמונתו בגודל  - שכתוב החסיד כמו המשכה, מלשון ("אמונה"

הדסה) את אומן אשרויהי  כל את לו וסיפר המתנה את ששי ביום אלי הביא כאשר  .
מזיגה הבית  בעל לבן רפואה שהביא הרוכב היה  מי במרומים שאלתי  קרהו,
נשמתם מרבותי  שקיבלתי  מה לפי  שעשיתי  מה עשיתי  השבת ובמשך  הנ"ל ,
עלינו  שעברה זו וברגע  הרפואה, שהביא הרוכב היה מי להתוודע כדי  עדן,

הדבר. סוד לי נתגלה

רצועה  לו שהיה איש  היה עגלה)בידו(בייטש )פעם בעל כפי (היינו מתנהג היה .
קול  ושמע  ריקה, בעגלה לביתו נסע בלילה אחת פעם כמותו... לאדם שראוי 
שלג ערימת בתוך שמונח פרחי ארחי ביהודי  ופגש הקול אחר נסע  בוכים.
ביער. אז ששרר הקור מעוצם ממנו שיצאה כמעט וחיותו אליו, סמוך ותרמילו

חם במעיל  אותו וכיסה עגלתו על והעלהו העגלון אותו כך (פעלץ)לקח  אחר  .
חמין, במים המקורר  היהודי  את לחמם וציוה לשם הקרובה מזיגה לבית הוליכו
מזיגה הבית לבעל כסף  השאיר  שהעגלון אלא עוד , ולא רוחו. אליו שתשוב עד

לרופא. יצטרך אם וגם הטירחא, עבור

אנשים להוביל המחרת ליום נסיעה הזמין כי לביתו, העגלון נסע כך אחר
חז"ל  שאמרו כיון אך  ב ')וסחורה. משנה ד', פרק  כן,(אבות על מצווה, גוררת מצווה

ועוד כיו  עוד אותו משך מישראל , נפש להציל  רחמנותו ברוב  העגלון שזכה ן 
לחם חתיכת אכל אלא משינתה , אשתו את עורר לא כן על הרחמנות. למדת

לישון. והלך קרה
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מישראל , אחת נפש המקיים "כל חז"ל אמרו הלא גדול, רעש נעשה  בשמים
ואם אחת, בשעה עולמו  קנה העגלון הרי כן ואם מלא", עולם קיים כאילו
מה ולקלקל ושלום חס  לחטוא עלול הזה, בעולם עוד  ויחיה משינתו יתעורר 
משינתו  יתעורר לא שהעגלון מעלה של  דין מבית דין פסק יצא כן  על שתיקן,
החטא. מן נקי כשהוא טוב שכולו לעולם שיבוא  כדי העולם, מן יסתלק אלא

עדן. גן שערי לפניה נפתחו למרומים נשמתו עלתה כאשר 

חז "ל ע "א)אמרו  י "ז  ועטרותיהם(ברכות יושבים  וצדיקים וכו' הבא "העולם
ותירצו  "ועטרותיהם", באומרם לדקדק ויש השכינה". מזיו ונהנים בראשיהם,

המשנה דברי פי על כ "א-כ"ב )בספרים, משנה ד', פרק דומה(אבות הזה "העולם
לטרקלין". שתיכנס כדי בפרוזדור עצמך  התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור
שכולו  לעולם  לו נותנים הזה, בעולם  בתורה עוסק יהודי  איש  שאם והכוונה,
אומר היה אם שם. גם עוסק ספר ובאותו הזה, בעולם בו שלמד  הספר  את  טוב
ומעשים מצוות קיים אם אלה . כל את  לו נותנים ציון, שערי מעמדות, תהלים,
הפעם, עוד  המצוות  את לקיים ההזדמנות את הבא בעולם לו נותנים טובים,
רוח וקורת נחת להנשמה  יש זה ומכל הזה, בעולם חיותו בחיים שעשה כמו
שקיים מה היינו בראשיהם", "ועטרותיהם במאמרם הכוונה וזהו הבא. בעולם

הבא. לעולם לראשו עטרה הוא טובים, ומעשים מצוות  חיותו בחיים

הרצועה ידי על הבא לעולם זכה אשר  שלנו, העגלון כמו אדם בן יעשה מה אך
מחדרשבידיו  עדן  בגן  עובר והוא  כזו, רצועה  הבא בעולם גם לו נתנו  כן על ?

ונעשה רוח . וקורת הנאה לו יש ומזה עגלה, בעל  כמו ברצועתו ועושה לחדר,
הבא" "עולם יכונה הלזה כי בשמים, גדול צחוק חשב מזה  העגלון אבל ?

צוחקים... כן ועל ממנו, רצון  שבעי  שכולם

לצאת - לכן קודם מרובה זמן לעולמו נפטר אשר  - העגלון של אביו זכה לימיו
עדן  בגן שמטייל העגלון בנו את פגש ושם עדן, גן לשערי וליכנס הגיהנום מן 
יותר. טוב עדן גן עבורו לפעול  כדי  מעלה של דין לבית לקחו בידו. ורצועתו

שזכ  שכיון פסקו מעלה של דין בבית הוה, נפש וכן את שהחיה בגלל עדן  לגן ה
להחיות יהודי  יצטרך שכאשר ואילך , מכאן שכרו יהא  כן על מישראל , אחת
מזיגה הבית בעל את השליח היה והוא לדבר. השליח העגלון יהא  נפשו, את 

מסאסוב ) לייב  משה  ר ' הרבי אצל  בנו את היתה(שהזכיר הקרעטשמער  אל שהביא והבקבוק  ,
שלו. צדיקים אמונת ידי  על בשלימות החסיד המשיך  זה  וכל  העליון. עדן מגן 
שלישית. סעודה בעת זצ"ל מסאסוב  לייב  משה ר' הרבי סיפר  הזה הסיפור  את 

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טושאלות

כאשר נתכוונתי  ולזה להחסידים: ואמר סיפורו, את משטיפינעשט הרבי  וסיים
ברצועה" לא "אבל בייטשל )אמרתי קיין מיט  נישט  ע"כ .(און ,

מוקדם, להתחתן יראה אחד שכל ישראל לגאולת נחוץ כמה רואים, אנחנו כאן
בחז "ל כדאמרו משיח ויבוא בישראל שכינה  שתזכה יזכה סב .)ובכך "אין (יבמות

גאולת כל כאלו יראה אחד וכל שבגוף ". הנשמות כל שיכלו עד בא דוד  בן
צווארו. על תלויה  ישראל

כוכבי עבודת עובד כאילו  הרוח גסות  בו  שיש   אד כל

גסות(ד:)סוטה בו שיש אדם כל יוחי  בן שמעון רבי משום יוחנן רבי  אמר :
וכתיב  לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב כוכבים, עבודת עובד כאילו הרוח
בעיקר, כפר כאילו אמר דידיה יוחנן ורבי ביתך , אל תועבה תביא ולא התם
בא כאילו אמר חנינא בר חמא ר ' וגו ', אלהיך  ה' את ושכחת לבבך ורם שנאמר 
כל  את כי  התם וכתיב לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב  העריות, כל  על
האדם מן לכם  חדלו שנאמר  במה, בנה כאילו אמר עולא וגו'. האל  התועבות

במה. אלא במה, תיקרי אל הוא, נחשב במה כי באפו נשמה אשר

מארצ  אות ומגלה בחרב  ישראל את  ומפיל השכינה את מסלק

קדושים פרשת בספרא אמרו זרה עבודה העובד ח ')ועל ד' טמא(פרשתא למען
את ומחלל  המקדש את מטמא שהוא מלמד קדשי , שם את ולחלל מקדשי את 

מארצם. אותם  ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק השם

ישראל   מאר שנעקרי לישראל גור

נוכראה, ברשו דיליה קודש  ברית אות  דעייל מאן מ"ח: תיקון הקדוש ובזוהר
לאתעקרא לישראל ליה וגרים מרה. בישא איתתא חמ"ה, טחול , איהו שבתא"י 

בנשג"ז  זרעיה דעייל ומאן דישראל . זונה)מארעא גויה, שפחה , מה(נדה , מערב כאלו
למים, מים בין  מבדיל  ויהי דכתיב הוא בריך קודשא מ"ח.דאפריש תיקון  זוהר  (תקוני 

ב ) פג , מ"ו בתיקון שם ועיין ב ', צ"ח  בתיקונים עוד  אותועיין שמכניס מי הזוהר: [פירוש .
הו  שבתא"י זרה. ברשות שלו קודש וזהברית מרה. רעה אשה חמ"ה, טחול , א

בנשג"ז זרעו שמכניס ומי  ישראל. מארץ  שנעקרים לישראל גויה,גורם שפחה, (נדה,

דכתיבזונה) הוא בריך קודשא דאפריש  מה מערב  כאילו ו), א, מבדיל (בראשית ויהי 
למים]. מים בין



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות יד 

מישראל , אחת נפש המקיים "כל חז"ל אמרו הלא גדול, רעש נעשה  בשמים
ואם אחת, בשעה עולמו  קנה העגלון הרי כן ואם מלא", עולם קיים כאילו
מה ולקלקל ושלום חס  לחטוא עלול הזה, בעולם עוד  ויחיה משינתו יתעורר 
משינתו  יתעורר לא שהעגלון מעלה של  דין מבית דין פסק יצא כן  על שתיקן,
החטא. מן נקי כשהוא טוב שכולו לעולם שיבוא  כדי העולם, מן יסתלק אלא

עדן. גן שערי לפניה נפתחו למרומים נשמתו עלתה כאשר 

חז "ל ע "א)אמרו  י "ז  ועטרותיהם(ברכות יושבים  וצדיקים וכו' הבא "העולם
ותירצו  "ועטרותיהם", באומרם לדקדק ויש השכינה". מזיו ונהנים בראשיהם,

המשנה דברי פי על כ "א-כ"ב )בספרים, משנה ד', פרק דומה(אבות הזה "העולם
לטרקלין". שתיכנס כדי בפרוזדור עצמך  התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור
שכולו  לעולם  לו נותנים הזה, בעולם  בתורה עוסק יהודי  איש  שאם והכוונה,
אומר היה אם שם. גם עוסק ספר ובאותו הזה, בעולם בו שלמד  הספר  את  טוב
ומעשים מצוות קיים אם אלה . כל את  לו נותנים ציון, שערי מעמדות, תהלים,
הפעם, עוד  המצוות  את לקיים ההזדמנות את הבא בעולם לו נותנים טובים,
רוח וקורת נחת להנשמה  יש זה ומכל הזה, בעולם חיותו בחיים שעשה כמו
שקיים מה היינו בראשיהם", "ועטרותיהם במאמרם הכוונה וזהו הבא. בעולם

הבא. לעולם לראשו עטרה הוא טובים, ומעשים מצוות  חיותו בחיים

הרצועה ידי על הבא לעולם זכה אשר  שלנו, העגלון כמו אדם בן יעשה מה אך
מחדרשבידיו  עדן  בגן  עובר והוא  כזו, רצועה  הבא בעולם גם לו נתנו  כן על ?

ונעשה רוח . וקורת הנאה לו יש ומזה עגלה, בעל  כמו ברצועתו ועושה לחדר,
הבא" "עולם יכונה הלזה כי בשמים, גדול צחוק חשב מזה  העגלון אבל ?

צוחקים... כן ועל ממנו, רצון  שבעי  שכולם

לצאת - לכן קודם מרובה זמן לעולמו נפטר אשר  - העגלון של אביו זכה לימיו
עדן  בגן שמטייל העגלון בנו את פגש ושם עדן, גן לשערי וליכנס הגיהנום מן 
יותר. טוב עדן גן עבורו לפעול  כדי  מעלה של דין לבית לקחו בידו. ורצועתו

שזכ  שכיון פסקו מעלה של דין בבית הוה, נפש וכן את שהחיה בגלל עדן  לגן ה
להחיות יהודי  יצטרך שכאשר ואילך , מכאן שכרו יהא  כן על מישראל , אחת
מזיגה הבית בעל את השליח היה והוא לדבר. השליח העגלון יהא  נפשו, את 

מסאסוב ) לייב  משה  ר ' הרבי אצל  בנו את היתה(שהזכיר הקרעטשמער  אל שהביא והבקבוק  ,
שלו. צדיקים אמונת ידי  על בשלימות החסיד המשיך  זה  וכל  העליון. עדן מגן 
שלישית. סעודה בעת זצ"ל מסאסוב  לייב  משה ר' הרבי סיפר  הזה הסיפור  את 

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טושאלות

כאשר נתכוונתי  ולזה להחסידים: ואמר סיפורו, את משטיפינעשט הרבי  וסיים
ברצועה" לא "אבל בייטשל )אמרתי קיין מיט  נישט  ע"כ .(און ,

מוקדם, להתחתן יראה אחד שכל ישראל לגאולת נחוץ כמה רואים, אנחנו כאן
בחז "ל כדאמרו משיח ויבוא בישראל שכינה  שתזכה יזכה סב .)ובכך "אין (יבמות

גאולת כל כאלו יראה אחד וכל שבגוף ". הנשמות כל שיכלו עד בא דוד  בן
צווארו. על תלויה  ישראל

כוכבי עבודת עובד כאילו  הרוח גסות  בו  שיש   אד כל

גסות(ד:)סוטה בו שיש אדם כל יוחי  בן שמעון רבי משום יוחנן רבי  אמר :
וכתיב  לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב כוכבים, עבודת עובד כאילו הרוח
בעיקר, כפר כאילו אמר דידיה יוחנן ורבי ביתך , אל תועבה תביא ולא התם
בא כאילו אמר חנינא בר חמא ר ' וגו ', אלהיך  ה' את ושכחת לבבך ורם שנאמר 
כל  את כי  התם וכתיב לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב  העריות, כל  על
האדם מן לכם  חדלו שנאמר  במה, בנה כאילו אמר עולא וגו'. האל  התועבות

במה. אלא במה, תיקרי אל הוא, נחשב במה כי באפו נשמה אשר

מארצ  אות ומגלה בחרב  ישראל את  ומפיל השכינה את מסלק

קדושים פרשת בספרא אמרו זרה עבודה העובד ח ')ועל ד' טמא(פרשתא למען
את ומחלל  המקדש את מטמא שהוא מלמד קדשי , שם את ולחלל מקדשי את 

מארצם. אותם  ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק השם

ישראל   מאר שנעקרי לישראל גור

נוכראה, ברשו דיליה קודש  ברית אות  דעייל מאן מ"ח: תיקון הקדוש ובזוהר
לאתעקרא לישראל ליה וגרים מרה. בישא איתתא חמ"ה, טחול , איהו שבתא"י 

בנשג"ז  זרעיה דעייל ומאן דישראל . זונה)מארעא גויה, שפחה , מה(נדה , מערב כאלו
למים, מים בין  מבדיל  ויהי דכתיב הוא בריך קודשא מ"ח.דאפריש תיקון  זוהר  (תקוני 

ב ) פג , מ"ו בתיקון שם ועיין ב ', צ"ח  בתיקונים עוד  אותועיין שמכניס מי הזוהר: [פירוש .
הו  שבתא"י זרה. ברשות שלו קודש וזהברית מרה. רעה אשה חמ"ה, טחול , א

בנשג"ז זרעו שמכניס ומי  ישראל. מארץ  שנעקרים לישראל גויה,גורם שפחה, (נדה,

דכתיבזונה) הוא בריך קודשא דאפריש  מה מערב  כאילו ו), א, מבדיל (בראשית ויהי 
למים]. מים בין



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות טז

תיקו בלא לגמרי אבוד 

המור  צרור ב ')ובספר  כ ' אינו (ויקרא זה למולך, זרעו כל כשנתן אבל  כתב: ,
ממרקים ייסורים ולא מכפרת  מיתה אין כזה ובעון לכפרה. ולא לכרת ראוי 
נתן  זרעו שכל אחר  תיקון, בלא לגמרי אבוד הוא  כבר  כי מכפר, יוה"כ ולא
כאשר זוממים, בעדים נאמר הזה בדרך וכן ברכה. אחריו  השאיר ולא למולך

יט )זמם י, אמרו (דברים  מכאן עשה. כאשר ולא ע "ב ), ה  נהרגין.(מכות אין הרגו
כטעם הוא הטעם אבל ראוי , היה זה המולך .ובהפך 

ה' רצו לעשות אלא בריה בשו להתחשב לא  צרי האד וכמה
עליו שנאמר  אבינו  אברה כמו כד)להיות  לג, אברה "(יחזקאל היה ְֶַָָָָָ"אחד

מוהר"ן שני)ובליקוטי  אברהם"(חלק היה "אחד  כתב ל "ג ), ׁש אברהם(יחזקאל , ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם, יחידי  רק  ׁש הוּ א בּ דעּת וֹ  ׁש חׁש ב  אחד, ׁש היה ידי  על רק הם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָעבד
וא אוֹ תוֹ , וּ מוֹ נעים  ה' מאחרי ׁש ּס רים העוֹ לם, בּ ני  על כּ לל הס ּת כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
היה "אחד וזהוּ : בּ ע וֹ לם, אחד ה וּ א  כּ אלּ וּ  רק הּמ וֹ נעים, וּ ׁש אר  אביו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל
אם כּ י  לכנס לוֹ  אפׁש ר אי הם, בּ עב וֹ דת לכנס הרוֹ צה כּ ל וכן ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם".
בּ עוֹ לם, יחידי  לב דּ וֹ  הוּ א אם כּ י  בּ עוֹ לם ׁש אין ׁש יּ ח ׁש ב זוּ  בּ חינה ידי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל
וּ בניו  ואׁש ּת וֹ  חוֹ תנוֹ  אוֹ  ואּמ וֹ  אביו כּ גוֹ ן הּמ וֹ נעוֹ , אדם ׁש וּ ם על יסּת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
וּ מוֹ נעים וּ מסיתים ה ּמ לעיגים העוֹ לם, בּ ני מ אר ׁש יּ ׁש  הּמ ניעוֹ ת אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוכיּ וֹ צא,
בּ בחינת: יהיה רק כּ לל, עליהם  ויסּת כּ ל  יחוּ ׁש  ׁש א וצרי .יתבּ ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵמעבוֹ דתוֹ 

בּ עוֹ לם יחיד הוּ א כּ אלּ וּ  אברהם" היה כּ נּ "ל ."אחד ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

אותו ומקללי אותו מבזי היו כשדי אור  אנשי

מוהר"ן, מו)ובליקוטי  סימן  שני  ׁש ם(חלק הבּ על בּ ׁש ם ּמ סּפ רים מה זה וּ מעין :ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ז  בּ מקוֹ םטוֹ ב , גּ ד וֹ ל אוֹ צר  הנּ יח  אחד  ׁש ּמ ל מׁש ל, לברכה, וקד וֹ ׁש  צדּ יק כר ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם בּ ני  וּ כׁש בּ אוּ  האוֹ צר סביב חוֹ מוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה עינים בּ אחיזת וסבּ ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
חזר וּ  וּ קצתם ל ׁש בּ רם. וקׁש ה מּמ ׁש , חוֹ מוֹ ת ׁש הם להם נדמה החוֹ מוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלאלּ וּ 
וּ קצתם לׁש בּ ר ּה , יכל וּ  וא ה ניּ ה אל וּ באוּ  אחת חוֹ מה  ׁש בּ ר וּ  וּ קצתם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵּת כף,
יוֹ דע, אני אמר : , מל הבּ ן ׁש בּ א עד הנּ ׁש ארים, לׁש בּ ר  יכלוּ  וא י וֹ תר  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בּ רוּ 
לבטח והל כּ לל, חוֹ מה  ׁש וּ ם אין וּ באמת עינים, בּ אחיזת רק הם החוֹ מוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
הּמ ניעוֹ ת כּ ל על מאליו הנּ מׁש ל  הּמ שׂ כּ יל יבין וּ מזּ ה כּ לּ ם. על ׁש עבר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ׁש מים, יראת ׁש ל אוֹ צר  על ׁש יּ ׁש  חוֹ מוֹ ת, בּ חינת ׁש הם וּ פּת וּ יים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוההסתוֹ ת
וּ בפרט מניעה ׁש וּ ם  לוֹ  אין ואז  ואּמ יץ, חזק  לב והעּק ר  כּ לוּ ם. אינם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש בּ אמת

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יזשאלות

אוֹ  וחוֹ תנוֹ  וּ בניו אׁש ּת וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ נע אוֹ  ממוֹ ן מחמת כּ גוֹ ן בּ גׁש מיּ וּ ת, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ ניעוֹ ת
ואּמ יץ  חזק ׁש לּ בּ וֹ  למי  וּ מבּט לים בּ טלים כּ לּ ם הם וכ יּ וֹ צא , וכוּ ', ואּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאביו
ׁש יּ ׁש  הלּ ב , ואמץ  מחזק רק הוּ א הגּ בּ וֹ רים, ׁש ל גבוּ רה אפ לּ וּ  וגם .יתבּ ר ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלהם
כן  על עכ"ל. בּ ּס פרים, כּ ּמ וּ בא הּמ לחמה, בּ קׁש רי  לרוּ ץ בּ יוֹ תר חזק  לב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵלוֹ 
בתורה, האמורות הברכות לכל ויזכה יתברך  השם רצון לעשות האדם יתחזק

בחיי רבינו דברי  ג')וראה יב  יורה(בראשית  זה אאור . ומקללך  מברכיך ואברכה :
אל  שילך  לו  אמר  ולכך אותו, ומקללין אותו מבזים היו כשדים אור שאנשי
יואר, יקללנו יחיד ואם  מקלליו ויקלל מברכיו יברך ושם יראנו, אשר הארץ
ובין  בינו שהיה בויכוח תקצר  התורה כי עוד , ואמר הרמב "ן. פירש כן
המלך  נמרוד  על ומקללך לפרש ויתכן אנוש. דור בענין  קיצרה כאשר הכשדים
עובדי  כשדים  אור אנשי כי  עוד הנראה ומן העם. יואר  המלך  כשיואר כי
עבודה ממיני  אחד מין עובדים שהיו יש  חלוקים, רבים במינים זרה עבודה
למולך  מזרעו הנותן שכל באומתם מפרסמים חכמיהם והיו מולך , כגון זרה
שבו  וחושבין אחר מין  עובדין  ויש גדול, לגוי ויהיה  לו הנשאר זרעו  יצליח
שמן  יגדל  שבו וחושבין  אחר מין  עובדים שהיו ויש בממונם, יצליחו
ברכה עצם העובד יהיה שבו וחושבין אחר מין עובדים ויש בעולם, ויתפרסם
לו  הזכיר  ולכך מברכתו, יתברכו אליו המתקרבים שכל עד רצונו כל להפיק 

האלו, המינין כל  כנגד יתברך שמך ה ' ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך
להוסיף  בידם אין זרה עבודה מיני  שהן  כולן הכוחות שכל  מפני  ברכה, והיה
לעשות כח להם שאין שכן וכל  בפקודתם, להם  שנמסר  מה כפי  אלא ולגרוע
אין  בעוזריו ויהיה האדם לימין יעמוד  כי  גם מאדים כוכב שהרי והפכו, דבר
בדרכי  לא ההיזק  ובדרכי בפורענות אם כי  להועיל  ולא לעזור בידו כח
להועיל  כח בהם אין מריעים, או המטיבים כוחות משאר זולתם וכן הטובה,
הפכו, לעשות כח להם אין רע או טוב  יהיה בלבד, להם  שנמסר מה  כפי אלא
כח אין והפכו, דבר הוא  כי אאור, ומקללך מברכיך ואברכה כאן הוסיף ולכך 
הכל  יוצר  יעקב חלק העליון, הקדמון הכח  ביד  אם כי כולן הכוחות ביד  זה

הנביא שאמר  כענין והטוב, הרע יבוא ממנו ז)הוא, מה, עושה(ישעיה ה' אני 
ובמדרש אלה . ד )כל  לך לישראל (תנחומא מברכין הכהנים מברכיך, ואברכה

כז)שנאמר  ו , הקב"ה(במדבר אמר אברכם, ואני ישראל  בני על שמי  את ושמו
אתכם, מברך  לוי  שבט הזה בעולם הקב"ה אמר  השבט . לאותו מברך אני

דכתיב הוא הדא  אתכם, אברך  בכבודי  אני לבוא לעתיד כב )אבל לא , (ירמיה

הקדושים רבותינו  בדברי הדבק  וכל עכל"ק. הקודש , הר צדק  נוה ה' יברכך



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות טז

תיקו בלא לגמרי אבוד 

המור  צרור ב ')ובספר  כ ' אינו (ויקרא זה למולך, זרעו כל כשנתן אבל  כתב: ,
ממרקים ייסורים ולא מכפרת  מיתה אין כזה ובעון לכפרה. ולא לכרת ראוי 
נתן  זרעו שכל אחר  תיקון, בלא לגמרי אבוד הוא  כבר  כי מכפר, יוה"כ ולא
כאשר זוממים, בעדים נאמר הזה בדרך וכן ברכה. אחריו  השאיר ולא למולך

יט )זמם י, אמרו (דברים  מכאן עשה. כאשר ולא ע "ב ), ה  נהרגין.(מכות אין הרגו
כטעם הוא הטעם אבל ראוי , היה זה המולך .ובהפך 

ה' רצו לעשות אלא בריה בשו להתחשב לא  צרי האד וכמה
עליו שנאמר  אבינו  אברה כמו כד)להיות  לג, אברה "(יחזקאל היה ְֶַָָָָָ"אחד

מוהר"ן שני)ובליקוטי  אברהם"(חלק היה "אחד  כתב ל "ג ), ׁש אברהם(יחזקאל , ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם, יחידי  רק  ׁש הוּ א בּ דעּת וֹ  ׁש חׁש ב  אחד, ׁש היה ידי  על רק הם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָעבד
וא אוֹ תוֹ , וּ מוֹ נעים  ה' מאחרי ׁש ּס רים העוֹ לם, בּ ני  על כּ לל הס ּת כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
היה "אחד וזהוּ : בּ ע וֹ לם, אחד ה וּ א  כּ אלּ וּ  רק הּמ וֹ נעים, וּ ׁש אר  אביו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל
אם כּ י  לכנס לוֹ  אפׁש ר אי הם, בּ עב וֹ דת לכנס הרוֹ צה כּ ל וכן ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם".
בּ עוֹ לם, יחידי  לב דּ וֹ  הוּ א אם כּ י  בּ עוֹ לם ׁש אין ׁש יּ ח ׁש ב זוּ  בּ חינה ידי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל
וּ בניו  ואׁש ּת וֹ  חוֹ תנוֹ  אוֹ  ואּמ וֹ  אביו כּ גוֹ ן הּמ וֹ נעוֹ , אדם ׁש וּ ם על יסּת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
וּ מוֹ נעים וּ מסיתים ה ּמ לעיגים העוֹ לם, בּ ני מ אר ׁש יּ ׁש  הּמ ניעוֹ ת אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוכיּ וֹ צא,
בּ בחינת: יהיה רק כּ לל, עליהם  ויסּת כּ ל  יחוּ ׁש  ׁש א וצרי .יתבּ ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵמעבוֹ דתוֹ 

בּ עוֹ לם יחיד הוּ א כּ אלּ וּ  אברהם" היה כּ נּ "ל ."אחד ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

אותו ומקללי אותו מבזי היו כשדי אור  אנשי

מוהר"ן, מו)ובליקוטי  סימן  שני  ׁש ם(חלק הבּ על בּ ׁש ם ּמ סּפ רים מה זה וּ מעין :ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ז  בּ מקוֹ םטוֹ ב , גּ ד וֹ ל אוֹ צר  הנּ יח  אחד  ׁש ּמ ל מׁש ל, לברכה, וקד וֹ ׁש  צדּ יק כר ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם בּ ני  וּ כׁש בּ אוּ  האוֹ צר סביב חוֹ מוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה עינים בּ אחיזת וסבּ ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
חזר וּ  וּ קצתם ל ׁש בּ רם. וקׁש ה מּמ ׁש , חוֹ מוֹ ת ׁש הם להם נדמה החוֹ מוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלאלּ וּ 
וּ קצתם לׁש בּ ר ּה , יכל וּ  וא ה ניּ ה אל וּ באוּ  אחת חוֹ מה  ׁש בּ ר וּ  וּ קצתם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵּת כף,
יוֹ דע, אני אמר : , מל הבּ ן ׁש בּ א עד הנּ ׁש ארים, לׁש בּ ר  יכלוּ  וא י וֹ תר  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בּ רוּ 
לבטח והל כּ לל, חוֹ מה  ׁש וּ ם אין וּ באמת עינים, בּ אחיזת רק הם החוֹ מוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
הּמ ניעוֹ ת כּ ל על מאליו הנּ מׁש ל  הּמ שׂ כּ יל יבין וּ מזּ ה כּ לּ ם. על ׁש עבר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ׁש מים, יראת ׁש ל אוֹ צר  על ׁש יּ ׁש  חוֹ מוֹ ת, בּ חינת ׁש הם וּ פּת וּ יים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוההסתוֹ ת
וּ בפרט מניעה ׁש וּ ם  לוֹ  אין ואז  ואּמ יץ, חזק  לב והעּק ר  כּ לוּ ם. אינם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש בּ אמת
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אוֹ  וחוֹ תנוֹ  וּ בניו אׁש ּת וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ נע אוֹ  ממוֹ ן מחמת כּ גוֹ ן בּ גׁש מיּ וּ ת, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ ניעוֹ ת
ואּמ יץ  חזק ׁש לּ בּ וֹ  למי  וּ מבּט לים בּ טלים כּ לּ ם הם וכ יּ וֹ צא , וכוּ ', ואּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאביו
ׁש יּ ׁש  הלּ ב , ואמץ  מחזק רק הוּ א הגּ בּ וֹ רים, ׁש ל גבוּ רה אפ לּ וּ  וגם .יתבּ ר ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלהם
כן  על עכ"ל. בּ ּס פרים, כּ ּמ וּ בא הּמ לחמה, בּ קׁש רי  לרוּ ץ בּ יוֹ תר חזק  לב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵלוֹ 
בתורה, האמורות הברכות לכל ויזכה יתברך  השם רצון לעשות האדם יתחזק

בחיי רבינו דברי  ג')וראה יב  יורה(בראשית  זה אאור . ומקללך  מברכיך ואברכה :
אל  שילך  לו  אמר  ולכך אותו, ומקללין אותו מבזים היו כשדים אור שאנשי
יואר, יקללנו יחיד ואם  מקלליו ויקלל מברכיו יברך ושם יראנו, אשר הארץ
ובין  בינו שהיה בויכוח תקצר  התורה כי עוד , ואמר הרמב "ן. פירש כן
המלך  נמרוד  על ומקללך לפרש ויתכן אנוש. דור בענין  קיצרה כאשר הכשדים
עובדי  כשדים  אור אנשי כי  עוד הנראה ומן העם. יואר  המלך  כשיואר כי
עבודה ממיני  אחד מין עובדים שהיו יש  חלוקים, רבים במינים זרה עבודה
למולך  מזרעו הנותן שכל באומתם מפרסמים חכמיהם והיו מולך , כגון זרה
שבו  וחושבין אחר מין  עובדין  ויש גדול, לגוי ויהיה  לו הנשאר זרעו  יצליח
שמן  יגדל  שבו וחושבין  אחר מין  עובדים שהיו ויש בממונם, יצליחו
ברכה עצם העובד יהיה שבו וחושבין אחר מין עובדים ויש בעולם, ויתפרסם
לו  הזכיר  ולכך מברכתו, יתברכו אליו המתקרבים שכל עד רצונו כל להפיק 

האלו, המינין כל  כנגד יתברך שמך ה ' ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך
להוסיף  בידם אין זרה עבודה מיני  שהן  כולן הכוחות שכל  מפני  ברכה, והיה
לעשות כח להם שאין שכן וכל  בפקודתם, להם  שנמסר  מה כפי  אלא ולגרוע
אין  בעוזריו ויהיה האדם לימין יעמוד  כי  גם מאדים כוכב שהרי והפכו, דבר
בדרכי  לא ההיזק  ובדרכי בפורענות אם כי  להועיל  ולא לעזור בידו כח
להועיל  כח בהם אין מריעים, או המטיבים כוחות משאר זולתם וכן הטובה,
הפכו, לעשות כח להם אין רע או טוב  יהיה בלבד, להם  שנמסר מה  כפי אלא
כח אין והפכו, דבר הוא  כי אאור, ומקללך מברכיך ואברכה כאן הוסיף ולכך 
הכל  יוצר  יעקב חלק העליון, הקדמון הכח  ביד  אם כי כולן הכוחות ביד  זה

הנביא שאמר  כענין והטוב, הרע יבוא ממנו ז)הוא, מה, עושה(ישעיה ה' אני 
ובמדרש אלה . ד )כל  לך לישראל (תנחומא מברכין הכהנים מברכיך, ואברכה

כז)שנאמר  ו , הקב"ה(במדבר אמר אברכם, ואני ישראל  בני על שמי  את ושמו
אתכם, מברך  לוי  שבט הזה בעולם הקב"ה אמר  השבט . לאותו מברך אני

דכתיב הוא הדא  אתכם, אברך  בכבודי  אני לבוא לעתיד כב )אבל לא , (ירמיה

הקדושים רבותינו  בדברי הדבק  וכל עכל"ק. הקודש , הר צדק  נוה ה' יברכך
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המון  אב נקרא אשר  ע"ה  אבינו אברהם בברכת יברכו בעצמו שהקב"ה יזכה
אכי "ר. יצאו, ממך ומלכים גוים

לאה : בן  לאאבישי תחיה אשתי וגם אני גם הזה בעולם כבר  עצמי על  קיבלתי
ההתעוררות כל עבור מהאלמין  להאדמו"ר  רבה ותודה דגים, רק לאכול

הזאת. הגדולה





והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 
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חלק י"ג
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

ג' תשרי תשע"ו



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
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מעלה של  די בבית תורה בדי מהשאלות  קצת
יג חלק

שלו ] האמיתי הש נכתוב השאלה את  השואל בקשת [לפי

דין : קכ"טבית  סימן בשאלתי "נפשי  התשובה את ראית לא מהאדמו"רהאם "?
מעלה של  דין  בבית אותך  שישאלו שאפשר  השאלות, כל נדפסו ובו ?מהאלמין

לאה : בן לאכול אבישי  להפסיק שצריך  שלי  מהרבנים  שמעתי לא אבל  ראיתי,
להקנאים זה אולי  בשבילי, לא שזה וחשבתי  מעלה, של דין מהבית  ולפחד .....
נוגע  לא בוודאי  זה ממני, רוצים אתם מה אז אוכלים... גם הם אבל בירושלים,
מהנה ואני אותם מכבד ואני  שאלותי  את שואל  שאני הרבנים שכל ובפרט לי,
אותם אעביר טענות לכם יש ואם גדולים, חכמים תלמידי הם הלא אותם ,
למחות יכולים היו והם וכו ' למחות בידו שיש כל בתורה כתוב כי אליהם,

בדבר אמת יש אם האמת, לי  פשוטולומר אדם בן ממני  רוצים אתם מה אז ??

דין : לילך בית  צריך  ואתה מעלה , של  דין בבית מקובלות אינן ההצטדקויות כל
שראית כמו ואיבר, ואיבר וגיד גיד כל על אפראציע לך ולעשות לגיהנום,
לך  ששלח כ"ט כ"ח פרקים זי"ע חיים להחפץ ישראל" "נדחי  בספר  בוודאי 

מהאלמין  !האדמו"ר 

לאה : בן  אני אבישי למה לגיהינום הרבנים את תקחו שלא למה אבל ראיתי ,
שם חשוב  אדם לכם  יהיה אותם תקחו אם ממני, חשובים  יותר הם !דוקא,

דין : אתך ,בית  אותם ותסחוב  לגיהנום, לילך  צריך ואתה דין, בבית מקובל לא
קודם ילכו שהם שם !!!ותצעק

דין : -בית ש מהאלמין מהאדמו"ר שמעת לא אותיותפגימה האם ,מגיפה היא 
רואים שאנחנו מה [זה חדשים, יתומים 70 עד 50 נתוספים ושבוע שבוע וכל

מזו  גדולה מגיפה לך יש האם בעין] השחיטהעין  בסכיני  מפגימות שנגרם ?!

כמה לכם להודיע צדקה של מקופה בדואר יום  כל  מקבלים לא אתם האם
10 אפילו לא וזה היום, ניתוספו מהםיתומים רק  אלו כי הרשימה, של  אחוז

כל  עם ומה להם , לעזור  אפילו זוכים לא וכמה  בשבילם, כסף  לאסוף שזכו
שוה יהודי  כל אסורות, מאכלות שאכלו עבור  הישראל  מהדת שיצאו הנושרים

יהודים. מיליון 48 הקטן החשבון לפי
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בשאלתי" "נפשי שו"ת 
קכט  סימ

שליט"א האדמו"ר  מרן לכבוד

הפעם עוד ואבקש  מקודם, ששאלתי  שאלתי את ממשיך אני  לכם, שלום ראשית
כמובן. שמי , לפרסם לא ונא בחוצפה , מדבר  אני אם סליחה

כשרא. שהכל  מראה לא  זה האם כלום, אומרים ולא שותקים הרבנים כל למה
?וישר

כשר לאכול  העיקר מזה, יותר  צריך אני  מה כשר כתוב !ואם

בזהב. נכנסתם אתם דוקא ?למה

תשובה :

א' לשאלה

זה שהבד"ץ אדם לך יאמר  אם "אחי, ולהוכיח למחות צריך  גם .כשראתה
תיבות ראשי זה שכש "ר לו מותרר'קרש'ולוכתענה הזה הכשר את 'מאות,

?"??אכול 

בזה נכנסתם אתם דוקא למה ב': ?לשאלה

ותבין. פעמים כמה אותה תלמד פנחס, פרשת של התורה כבר לך  כתבתי

חמתי". את "השיב  על אציין אגב,

את צוותמ'ובתח'וכיח .ת'סתר א'ב'ודאי'לוםש'ואה'ר"תחמתיהשיב
י'שראל .ת' וכחת

להוכיח. צריך אחד  וכל  דור . מדור בעמלק לה' ומלחמה בעמלק. מלחמה  זה

בגימטריה548בגימטריהחמתי פעור- יוצאבעל  אסורות מאכלות שהאוכל  :
אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מ "ב )מרשות דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

מיתתו  לאחר אותו ודנין  כלל החיים בצרור יתדבקו לא כי  לנפשם ואוי להם אוי
הבא ובעולם הזה בעולם  גועלו הקב"ה  כי מגועל , מ "א)כאדם דף ח "ג הקדוש  .(זוהר

 עליו שורה הטומאה ורוח ורוחו, נפשו וגועל  אחרא בסטרא נפשו מדבק  ◌
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

,וטריפות נבילות אכילת ידי על באדם מתנוצץ רח"ל אפיקורסות (תורתרוב

קדושים) פרשת .משה 
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רעה חיה פני קכ"ה)נעשה דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו .(רמב "ם)נכנס

ח"ו רעה לתרבות יוצאים קכ"ו)הבנים אות דפרקא בלבו (אגרא טומאה מכניס .
אדם של ישרים)ובנפשו הזה(מסילת  עולם חלק ומאבד עולמית טהרה לו אין .

הבא. מ "ב )ועולם עמוד  שכר  .(יש 

ורשע מין שבת(האריז"ל )נעשה מחילול  יותר חמור  וטריפות נבילות אכילת  .
חיים)קודש  .(חפץ

אמת: הקב "ה של חותמו כי תנצח האמת השי "ת ובעזרת

313 בגימטריה ו"אשי"ב"

ננצח" "אנחנו

תנצח הקדושה







והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

 ספר
דין תורה

חלק י"ד

265 חוברת מספר 





 ספר

 דין תורה
בבית דין של מעלה

חלק י"ד

s�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

ג' תשרי תשע"ו



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

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אשאלות

מעלה של   די בבית  ותשובות שאלות
יד  חלק

ב ' חלק כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות

הערב  רבני  ע הצדיקי מלחמת  דור מדור  בעמלק לה' מלחמה
 שני מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי   (העמלקי) רב

שלו]האחרוני האמיתי  הש נכתוב השאלה את השואל בקשת [לפי 

דין : הספרבית את  כשראיתה ועוף בהמה בשר לאכול  הפסקת לא למה
הנושרים !סודות

לאה : בן שכל אבישי  להיות יכול  איך כי להאמין, רציתי ולא קראתי  באמת
אני  למה לאכול נתנו הם ואם טרף, בשר  לאכול נתנו הדורות בכל הצדיקים

להחמיר של צריך  דין מהבית  לפחד בכלל  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  ולא ?
בזה, לטפל ועשרים מאה לאחר  זמן לי יש כעת, לי נוגע זה מה וחשבתי  מעלה,

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין ?מי 

דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 
השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים

לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,
בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?

בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?
בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?

בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : יצחק בית אמנון רבי והגה"צ שליט"א  לנדא הרב שהגה"צ שמעת לא האם
בעולם כשר בשר  שאין הלאהאמרו ולמאכלת שלו הדרשות את שמעת הלא ??

לאה : בן  הכשריםאבישי ונותנים כלום אומרים שלא רבנים מאות לי  יש אם
יותר להחמיר  צריך הייתי  מה הכל, כן על  גם הגדולים שהרבנים ראיתי  הלא ?

טרף  שהבשר אחת מילה מהם שמעתי לא פעם  ואף אותםאכלו, תקחו ?
אותי  ולא ?לגיהנום

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אשאלות

מעלה של   די בבית  ותשובות שאלות
יד  חלק

ב ' חלק כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות

הערב  רבני  ע הצדיקי מלחמת  דור מדור  בעמלק לה' מלחמה
 שני מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי   (העמלקי) רב

שלו]האחרוני האמיתי  הש נכתוב השאלה את השואל בקשת [לפי 

דין : הספרבית את  כשראיתה ועוף בהמה בשר לאכול  הפסקת לא למה
הנושרים !סודות

לאה : בן שכל אבישי  להיות יכול  איך כי להאמין, רציתי ולא קראתי  באמת
אני  למה לאכול נתנו הם ואם טרף, בשר  לאכול נתנו הדורות בכל הצדיקים

להחמיר של צריך  דין מהבית  לפחד בכלל  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  ולא ?
בזה, לטפל ועשרים מאה לאחר  זמן לי יש כעת, לי נוגע זה מה וחשבתי  מעלה,

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין ?מי 

דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 
השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים

לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,
בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?

בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?
בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?

בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : יצחק בית אמנון רבי והגה"צ שליט"א  לנדא הרב שהגה"צ שמעת לא האם
בעולם כשר בשר  שאין הלאהאמרו ולמאכלת שלו הדרשות את שמעת הלא ??

לאה : בן  הכשריםאבישי ונותנים כלום אומרים שלא רבנים מאות לי  יש אם
יותר להחמיר  צריך הייתי  מה הכל, כן על  גם הגדולים שהרבנים ראיתי  הלא ?

טרף  שהבשר אחת מילה מהם שמעתי לא פעם  ואף אותםאכלו, תקחו ?
אותי  ולא ?לגיהנום

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ב

הנושרי סודות  ספר 
בזה? האשמי ה מי

על   האשמי ה האחרונה?מי השואה 

ישראל  מעם גדולים חלקים  ואיבוד ישראל שסבלו המאורעות כל כי  יבואר  בו
בבשר. והסוחרים השוחטים מכשולות בעקבות זה גמורים, לגוים שנהפכו 

!!! בעול כשר בשר  שאי הסודות  מגלה יצחק אמנו הרב הגה"צ



:1-8 תשע"ה בא פרשת ד  2000 ברדיו מהאלמין האדמו "ר

בבית תורה הדין כל  עם העליון בעולם הרשב"י את  שראתה תשובה הבעלת
תחזיקו  לה אמר הרשב "י  - הגאולה על נוראים סודות וגילוי - מעלה של  דין
זוהר תלמדו  בשמים, מוכן כבר הכל הגאולה תהיה תיכף כי  הקדוש, בזוהר חזק

יציל  זה רק כי  ישראל לכל ותפיצו !!!הקדוש



בארץ  כאן - הברית ובארצות  בלונדון השחיטה כשרות בענין גדולות סודות
שהקב"ה האחרון הניסיון זה / הבית  הבעל הס "מ כאן / גרוע יותר  מאה פי
בנבילות לנגוע לא נפש מסירת טיפת  רק לו  יש שבאמת מי  אותנו מנסה
על  לקבל וצריך  ישראל שמע אומר אחד שכל הקטן הנסיון זה / וטריפות
עצמו  את משקר  בעיות שיש  כשיודע בשר  אוכל ואם נפש , מסירת עצמו

ישראל  שמע איכה!!כשאומר הראשון אדם את שאל הקב "ה / ועכשיו ! ?
איכה היהודי  את וגםשואל  ספרים, מאלף יותר של ממחבר שמעת / ?

כשר בשר שאין שליט"א יצחק אמנון והרב לנדא הרב תענו הגה"צ  מה ?
והנורא הדין ?ליום



מתי  עד כסף... ישבע לא  כסף ?אוהב

צדיקי דברי ויסל חכמי עיני יעוור  כס

הרבה/וגם לשחוט השוחטים על את ומאיימים וממהרים עוזרים הרבנים
כדי  לשעה, בהמות/עופות  יותר  לשחוט שיכולים  אחרים שוחטים  מביאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

שוחט וכל  שלהם/ הפרנסה יפסידו הרבה ישחטו לא שאם השוחטים על לאיים
כי  לכם דעו ששחט, העוף לפי כסף ומקבל שוחט עופות כמה וסופר ששוחט
עם נשמות את מוכרים אתם למה הרבנות, לראשי ובקשה טריפה/ השחיטה

ישראל  עם על ח"ו שואה ומביאים !!!ישראל
שהם רבנים ישנם - ועמלקים רב ערב הם הכשרים שנותנים הרבנים רוב 
ויש  אסורים, מתיר  נהיים וכך כלום, יודעים  ולא שנשבה, תינוק  של בגדר
שקלים מיליוני של  כסף בצע בעד ישראל  את ומכשילים שיודעים רבנים

בבשר !!!שמרויחים
של  הבעיות הם מה ולשמוע ללמוד  שמוכן אחד  רב מצאתי  לא ועוד

!!!השחיטה
דור: מדור ישראל בני  על איומה שואה

1# שואה

בנימין  בגבעת נהרגו מישראל  אלף  שבעים

מוחה  ואינו למחות בידו שיש  מי כל
החוטא שדם מיחה, ולא למחות בידו שיש מי של  עונשו גדול כמה וראה בא
בישראל  הנשפכין הדמים  וכל מידו, הוא ברוך  הקדוש דורש בעוונו. שמת
תלו  בנימין בגבעת שנהרגו מישראל אלף שבעים שאותן כך כדי עד בו , תולין

ההוא. בדור בסנהדרין
מחזיר ואינו למוטב ישראל את ולהחזיר  מיחה ולא למחות בידו  שסיפק מי  כל
צופה אדם בן "ואתה שנאמר ידו על  אלא אינם בישראל הנשפכין הדמים כל
ימות בעונו רשע הוא וגו' אותם והזהרת דבר מפי ושמעת  ישראל לבית נתתיך
לספינה דומין הן ולמה  בזה זה ערבים ישראל שכל  לפי אדרוש " מידך ודמו
נקרעת, הספינה כל אלא אחד בית בה נקרע אומרין אין אחד  בית בה שנקרע
היה ישראל  עדת כל ועל בחרם מעל  זרח בן עכן "הלא שנאמר ישראל , הם כך
מה מפני בנימין  בגבעת שנהרגו אלף שבעים  אותן תאמר ושמא וגו' קצף"
אלעזר בן ופנחס  ויהושע משה שהניח גדולה לסנהדרי להם  שהיו לפי נהרגו
בגדיהם ולהגביה  במתניהם ברזל  של חבלים ולקשור לילך להם היה עמהם 
אחד  יום  ללכיש, אחד יום ישראל עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן  למעלה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ב

הנושרי סודות  ספר 
בזה? האשמי ה מי

על   האשמי ה האחרונה?מי השואה 

ישראל  מעם גדולים חלקים  ואיבוד ישראל שסבלו המאורעות כל כי  יבואר  בו
בבשר. והסוחרים השוחטים מכשולות בעקבות זה גמורים, לגוים שנהפכו 

!!! בעול כשר בשר  שאי הסודות  מגלה יצחק אמנו הרב הגה"צ



:1-8 תשע"ה בא פרשת ד  2000 ברדיו מהאלמין האדמו "ר

בבית תורה הדין כל  עם העליון בעולם הרשב"י את  שראתה תשובה הבעלת
תחזיקו  לה אמר הרשב "י  - הגאולה על נוראים סודות וגילוי - מעלה של  דין
זוהר תלמדו  בשמים, מוכן כבר הכל הגאולה תהיה תיכף כי  הקדוש, בזוהר חזק

יציל  זה רק כי  ישראל לכל ותפיצו !!!הקדוש



בארץ  כאן - הברית ובארצות  בלונדון השחיטה כשרות בענין גדולות סודות
שהקב"ה האחרון הניסיון זה / הבית  הבעל הס "מ כאן / גרוע יותר  מאה פי
בנבילות לנגוע לא נפש מסירת טיפת  רק לו  יש שבאמת מי  אותנו מנסה
על  לקבל וצריך  ישראל שמע אומר אחד שכל הקטן הנסיון זה / וטריפות
עצמו  את משקר  בעיות שיש  כשיודע בשר  אוכל ואם נפש , מסירת עצמו

ישראל  שמע איכה!!כשאומר הראשון אדם את שאל הקב "ה / ועכשיו ! ?
איכה היהודי  את וגםשואל  ספרים, מאלף יותר של ממחבר שמעת / ?

כשר בשר שאין שליט"א יצחק אמנון והרב לנדא הרב תענו הגה"צ  מה ?
והנורא הדין ?ליום



מתי  עד כסף... ישבע לא  כסף ?אוהב

צדיקי דברי ויסל חכמי עיני יעוור  כס

הרבה/וגם לשחוט השוחטים על את ומאיימים וממהרים עוזרים הרבנים
כדי  לשעה, בהמות/עופות  יותר  לשחוט שיכולים  אחרים שוחטים  מביאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

שוחט וכל  שלהם/ הפרנסה יפסידו הרבה ישחטו לא שאם השוחטים על לאיים
כי  לכם דעו ששחט, העוף לפי כסף ומקבל שוחט עופות כמה וסופר ששוחט
עם נשמות את מוכרים אתם למה הרבנות, לראשי ובקשה טריפה/ השחיטה

ישראל  עם על ח"ו שואה ומביאים !!!ישראל
שהם רבנים ישנם - ועמלקים רב ערב הם הכשרים שנותנים הרבנים רוב 
ויש  אסורים, מתיר  נהיים וכך כלום, יודעים  ולא שנשבה, תינוק  של בגדר
שקלים מיליוני של  כסף בצע בעד ישראל  את ומכשילים שיודעים רבנים

בבשר !!!שמרויחים
של  הבעיות הם מה ולשמוע ללמוד  שמוכן אחד  רב מצאתי  לא ועוד

!!!השחיטה
דור: מדור ישראל בני  על איומה שואה

1# שואה

בנימין  בגבעת נהרגו מישראל  אלף  שבעים

מוחה  ואינו למחות בידו שיש  מי כל
החוטא שדם מיחה, ולא למחות בידו שיש מי של  עונשו גדול כמה וראה בא
בישראל  הנשפכין הדמים  וכל מידו, הוא ברוך  הקדוש דורש בעוונו. שמת
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ההוא. בדור בסנהדרין
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צופה אדם בן "ואתה שנאמר ידו על  אלא אינם בישראל הנשפכין הדמים כל
ימות בעונו רשע הוא וגו' אותם והזהרת דבר מפי ושמעת  ישראל לבית נתתיך
לספינה דומין הן ולמה  בזה זה ערבים ישראל שכל  לפי אדרוש " מידך ודמו
נקרעת, הספינה כל אלא אחד בית בה נקרע אומרין אין אחד  בית בה שנקרע
היה ישראל  עדת כל ועל בחרם מעל  זרח בן עכן "הלא שנאמר ישראל , הם כך
מה מפני בנימין  בגבעת שנהרגו אלף שבעים  אותן תאמר ושמא וגו' קצף"
אלעזר בן ופנחס  ויהושע משה שהניח גדולה לסנהדרי להם  שהיו לפי נהרגו
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ישראל , מקומות לכל וכן לירושלים, אחד יום לחברון, אחד יום א-ל , לבית 
ישראל  שיתישבו עד ובשלש ובשתים בשנה ארץ דרך  ישראל  את וילמדו
שברא כולן בעולמות הוא ברוך הקדוש של שמו ויתקדש שיתגדל כדי בארצם 
ואחד  אחד כל  לארצם כשנכנסו אלא כן עשו לא והם סופו ועד העולם מסוף
להרבות שלא כדי נפשי עליך שלום ואומרים ולשדהו ולזיתו לכרמו נכנס מהם
ראוין  שאינם ודברים  מכוערין דברים בנימין בני וכשעשו הטורח, את עליהן 
הקדוש  אמר העולם, כל את  להחריב  הוא ברוך הקדוש ביקש שעה באותה
ויעסקו  וישנו שיקראו כדי אלא ישראל ארץ את לאלו  נתתי לא הוא ברוך

עש"ב. כו' ארץ דרך  וילמדו בזמנו ענין כל י "א)בתורה פרק רבא אליהו דבי  (תנא

ואחד  אחד כל על  העיר  של והרב  מקהלתו, אחד  כל  עוונות על נענש קהלה מנהיג
דכתיב  הוא הדא לשונו: וזה יתרו" "וישמע הפסוק על יתרו פרשת רבה במדרש
ר' אמר לרעך " ערבת אם "בני  הכתוב שאמר  זה יעקב" בית ד ' דבר "שמעו 
ואינו  בצבור לי ' איכפת לא חבר שאדם הימים כל החברים על  נאמרה נחמי '
איכפת לא נזקק אני  לטובתי  יאמר  לא טלית ונטל בראש אדם נתמנה  עליו נענש
או  חבירו על בייא מעביר אדם ראה  אם עליו הציבור טורח כל אלא בצבור  לי
לרעך  ערבת אם בני  צווחת הקדש ורוח עליו נענש  בידו ממחה ולא עבירה עובר
עצמך  הכנסת אתה הוא ברוך הקדוש לו אמר כפיך , לזר תקעת עליו ערב אתה
נוצח או לזירה עצמו מכניס שהוא ומי  שם] להתאבק שנכנסים מקום [פי ' לזירה

לשונו. כאן עד ניצח, או

שנה  1980 לפני  שצ "ה  ג'  2 # שואה

להרוג עליהם נגזר  כן על מסעודתו, שנהנו לפי הגזירה עיקר  היתה בפורים
איסור של ומשתה ושמחה איסור של  ושתי ' מאכילה שנהנו הגופים את ולאבד

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

במסכת י "ב )איתא הוא(מגילה  כי  לאבדי בקש אשר המן ארור  אומרים לכן 
לגזור הכח  את לו היה  כך ידי  על  אסורות , במאכלות ישראל בני  את האכיל

בב"ח וכתב קשות. גזירות היהודים תר "ע )על סי ' היתה(או"ח  בפורים  וזל "ק,
את ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על מסעודתו, שנהנו לפי  הגזירה עיקר
וכשעשו  איסור , של  ומשתה ושמחה איסור  של  ושתי' מאכילה שנהנו הגופים
ואל  היהודים כל את כנוס "לך אסתר שאמרה כמו נפשותם עינוי  תשובה
את לזכור  טוב ויום למשתה קבעום לפיכך ימים " שלשת  תשתו ואל תאכלו
ניצלו  היהודים  בזכותו כי היהודי מרדכי  ברוך אומרים ולכן  הנס. עיקר

הו  ולכן אסורות, במאכלות יכשלו לא שיהודים נזהר הוא המן, של  אמגזירתו 
שאינו אוכל תאכל  לא שאסתר לשמור המלך  בשער כשר.ישב 

שנה  900  3 # שואה

 אכל גלל  תיה תח ת  פר אי אל  בעי
אס מאכל ת מת ונתמה צא עד רת 

מחנה ב "דגל ומובא  ּת ימן" "אגּ רת  הנּ קרא היּ דוּ ע בּ מכ ּת בוֹ  ז"ל הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמבּ "ם
זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  ה ּמ תים(ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פרוּ  איׁש  אלף ׁש בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מל עליהם וּ בא מהדּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אס וּ ר וֹ ת בּ מאכל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
כּ לּ ם את רח"ל .והרג ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌


בספה"ק הובא ז"ל, הרמב"ם שכתב  מה וראה ובא

אפרים  מחנה דגל ובספה"ק פענח עקב )צפנח  ,(פרשת 
אנשי שאלו אחת שפעם זי"ע, טוב  שם  מהבעל ששמע
המתים תחיית על ז"ל להרמב"ם  במכתב אחת מדינה
מן בגמרא חז"ל שדרשו ומה התורה. מן  להם  לומר 
רצה  ולא  אחר. באופן  לדורשם  שיש אמרו הפסוקים,
שמואל ר ' לתלמידו  אמר אך דבר, בעצמו הוא להשיבם 

ישיבם . שהוא תבון אבן
מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו

החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחי' העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,

ומתטהרים . ומתקדשים  איבריו
ומעופש עקור שכל אב בנין נעשה ח "ו, להיפוך וכן 
אבי והוא מת, בחינת נעשה שלו וחיות זרות , בדעות
טמא וטמא נטמאים איבריו ורמ"ח וכו ', הטומאה אבות
שהיא החיות אמיתת  ממנו ונעלם  דבר, לכל  יקרא
זרות  לדיעות ונופל ונטמא  העולמות, כל של אלקות
מתים וזבחי מתים  אלמים אלילים  הם  אחרים , ואלהים 

להם . יקראו
המשנה  וחכמי המדות ובעלי  ואמוראים התנאים  לכן
משתיו, וביין הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא  נפשן  שמרו הם
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ומי כולם. את המחי' העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,

ומתטהרים . ומתקדשים  איבריו
ומעופש עקור שכל אב בנין נעשה ח "ו, להיפוך וכן 
אבי והוא מת, בחינת נעשה שלו וחיות זרות , בדעות
טמא וטמא נטמאים איבריו ורמ"ח וכו ', הטומאה אבות
שהיא החיות אמיתת  ממנו ונעלם  דבר, לכל  יקרא
זרות  לדיעות ונופל ונטמא  העולמות, כל של אלקות
מתים וזבחי מתים  אלמים אלילים  הם  אחרים , ואלהים 

להם . יקראו
המשנה  וחכמי המדות ובעלי  ואמוראים התנאים  לכן
משתיו, וביין הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא  נפשן  שמרו הם



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ו

אוֹ ר בּ ספר  כּ תב אסוּ רוֹ ת: מאכל וֹ ת האוֹ כל על הּק בר בּ ח בּ וּ ט דּ הענׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
י"ט )צדּ יקים בּ עוֹ לם(ּפ רק בּ מאכלים  מדקדּ ק היה ׁש א מי  כּ י דּ ע קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה מפרׁש  אּס וּ ר אינוֹ  ואפ לּ וּ  להּת ר , אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר היה וא ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה 
על  וּ מכּ ה ה ּק בר  חבּ וּ ט על הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר ענׁש וֹ  ז"ל . מחכמינוּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
מה ּפ כין  ואז ּפ רׁש נדּ א, ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ טנוֹ 
ויצּ ילנוּ  יׁש מרנוּ  ה' הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מ כּ ים ּפ ניו על ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
עד  חמוּ ר, עוֹ ן ׁש הוּ א בּ חלב בּ שׂ ר בּ א ּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה ה ּק ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמ דּ ין

לׁש וֹ נוֹ . ◌ְ◌ָכּ אן


לפרש הקודש, רוח עליהם שורה  והי ' שכלם האירו ולכן
שרתה  כי הקדושה, התורה  בדת סתום  מאמר כל 
ואור חד כולא ואורייתא הוא  אשר אלקי, כח  עליהם 
לעולם ינתק לא אשר המשולש  חוט הוא ג "כ נשמתם 
טמאים בודאי הללו אנשים אבל  עולמים . ולעולמי
נטמטם שלהם ומוח לבם  ומשם דמם, ונטמאו 
שלהם החיות ולכך והטמאות, האסורות במאכלות

מתיקות  לקבל יכלו ולא  ואפיקורסות, למינות נוטה 
עולם אלקי שכל  עפ"י הבנוים מאמרינו דברי צוף נופת
פתאום לחוץ, ויצאו פניהם  והעיזו והואיל  עליון. ומלך
להם . אשר וכל אותם  יכרתו וכרות הכורת, עליהם  יבוא
בא אשר עד מועטים  ימים  היו לא  כי  להם, עלתה  וכך

ע "כעליהם  להם, אשר  כל  וביזז אותם  והרג גדול  מלך
דבריו . תוכן

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות זשאלות

שנה  431 לפני ה 'שמ "ה  4 # שואה

קראקא בּ עיר וּ טרפוֹ ת בּ נבלוֹ ת ׁש נים עשׂ רוֹ ת יהוּ דים אלפי ע שׂ ר וֹ ת  הכׁש ילוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
ׁש ּפ ירא נטע נתן רבּ י המקבּ ל ה ּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן עמּק וֹ ת" "מגלּ ה בּ על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

ק  דּ ין  בּ ית אב גּ דוֹ ל זצוק"ל ּת ּק וּ ן נתן עמ ּק וֹ ת" "מג לּ ה בּ על הּק ד וֹ ׁש  והרב  ראקא, ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּת ׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלהבּ עלי

היה עמוקות" שה"מגלה איפה בעיר שנה מאות כארבע לפני שקרה סיפור  זה
יהודי  את ובמיוחד כולו, העולם את אז זיעזה  וזה  קראקא]. [בעיר  שמה  הרב
מאכילים צדקה בעלי ושלמים יראים קצבים היה: כך  שהיה  ומעשה  אירופה,
ממש  חזיר  בשר עם  יהודים אלפי רבבות של  שלמה עיר  יודעין ובלי בשוגג
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לעשות. מסוגלים שקצבים מה .1

במלכודת. נופלים ישראל גדולי  .2

וטריפות. ונבילות באכילת ישראל  כלל  את לרמות ושיטה דרך .3

ונצרך . נרשא לכל רחבה ביד צדקה מחלקים קצבים .4

במרכזה. ועומדים הקהילה עניני  בכל  מכובד מקום לקצבים .5

אירוע. בכל  עבורם מוכן משפחתיים ובאירועים בשמחות מיוחד  מקום .6

חתניהם. ביותר והטובים היפים המכובדים הבחורים .7

ימיהם. בדמי שנקטעו צעירים של  בנשמות מתמלא החיים  בית .8

ל"ע. ויתומים אלמנות משאירים צעירים אנשים  .9

צער. מלאי  הורים ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים  .10

גלגלים. על כולה העיר  .11

לאפתות. נזרקים בשר  של  קילוגרמים אלפי  .12

לזבל . ונזרקים נשברים דולרים מליוני של בערך  כלים .13

הישר. הדרך את עוזבים חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות .14

עשרות במשך קראקא ששמה שלמה לעיר ודם חלב מאכילים מנקרים  .15
שנים.

כלי  ישיבות ראשי  – וצדיקים גאונים – דיינים – רבנים – חכמים תלמידי .16
– מעשה ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים שוחטים – סופרים – קודש



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות ו

אוֹ ר בּ ספר  כּ תב אסוּ רוֹ ת: מאכל וֹ ת האוֹ כל על הּק בר בּ ח בּ וּ ט דּ הענׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
י"ט )צדּ יקים בּ עוֹ לם(ּפ רק בּ מאכלים  מדקדּ ק היה ׁש א מי  כּ י דּ ע קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה מפרׁש  אּס וּ ר אינוֹ  ואפ לּ וּ  להּת ר , אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר היה וא ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה 
על  וּ מכּ ה ה ּק בר  חבּ וּ ט על הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר ענׁש וֹ  ז"ל . מחכמינוּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
מה ּפ כין  ואז ּפ רׁש נדּ א, ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ טנוֹ 
ויצּ ילנוּ  יׁש מרנוּ  ה' הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מ כּ ים ּפ ניו על ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
עד  חמוּ ר, עוֹ ן ׁש הוּ א בּ חלב בּ שׂ ר בּ א ּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה ה ּק ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמ דּ ין

לׁש וֹ נוֹ . ◌ְ◌ָכּ אן


לפרש הקודש, רוח עליהם שורה  והי ' שכלם האירו ולכן
שרתה  כי הקדושה, התורה  בדת סתום  מאמר כל 
ואור חד כולא ואורייתא הוא  אשר אלקי, כח  עליהם 
לעולם ינתק לא אשר המשולש  חוט הוא ג "כ נשמתם 
טמאים בודאי הללו אנשים אבל  עולמים . ולעולמי
נטמטם שלהם ומוח לבם  ומשם דמם, ונטמאו 
שלהם החיות ולכך והטמאות, האסורות במאכלות

מתיקות  לקבל יכלו ולא  ואפיקורסות, למינות נוטה 
עולם אלקי שכל  עפ"י הבנוים מאמרינו דברי צוף נופת
פתאום לחוץ, ויצאו פניהם  והעיזו והואיל  עליון. ומלך
להם . אשר וכל אותם  יכרתו וכרות הכורת, עליהם  יבוא
בא אשר עד מועטים  ימים  היו לא  כי  להם, עלתה  וכך

ע "כעליהם  להם, אשר  כל  וביזז אותם  והרג גדול  מלך
דבריו . תוכן

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות זשאלות
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קראקא בּ עיר וּ טרפוֹ ת בּ נבלוֹ ת ׁש נים עשׂ רוֹ ת יהוּ דים אלפי ע שׂ ר וֹ ת  הכׁש ילוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
ׁש ּפ ירא נטע נתן רבּ י המקבּ ל ה ּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן עמּק וֹ ת" "מגלּ ה בּ על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

ק  דּ ין  בּ ית אב גּ דוֹ ל זצוק"ל ּת ּק וּ ן נתן עמ ּק וֹ ת" "מג לּ ה בּ על הּק ד וֹ ׁש  והרב  ראקא, ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּת ׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלהבּ עלי

היה עמוקות" שה"מגלה איפה בעיר שנה מאות כארבע לפני שקרה סיפור  זה
יהודי  את ובמיוחד כולו, העולם את אז זיעזה  וזה  קראקא]. [בעיר  שמה  הרב
מאכילים צדקה בעלי ושלמים יראים קצבים היה: כך  שהיה  ומעשה  אירופה,
ממש  חזיר  בשר עם  יהודים אלפי רבבות של  שלמה עיר  יודעין ובלי בשוגג
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לעשות. מסוגלים שקצבים מה .1

במלכודת. נופלים ישראל גדולי  .2

וטריפות. ונבילות באכילת ישראל  כלל  את לרמות ושיטה דרך .3

ונצרך . נרשא לכל רחבה ביד צדקה מחלקים קצבים .4

במרכזה. ועומדים הקהילה עניני  בכל  מכובד מקום לקצבים .5

אירוע. בכל  עבורם מוכן משפחתיים ובאירועים בשמחות מיוחד  מקום .6

חתניהם. ביותר והטובים היפים המכובדים הבחורים .7

ימיהם. בדמי שנקטעו צעירים של  בנשמות מתמלא החיים  בית .8

ל"ע. ויתומים אלמנות משאירים צעירים אנשים  .9

צער. מלאי  הורים ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים  .10

גלגלים. על כולה העיר  .11

לאפתות. נזרקים בשר  של  קילוגרמים אלפי  .12

לזבל . ונזרקים נשברים דולרים מליוני של בערך  כלים .13

הישר. הדרך את עוזבים חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות .14
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אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" אדוֹ ם מלכוּ ת נקראת א)לכן ע ּמ וּ ד ו דּ ף כּ י (מג לּ ה , ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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תאכל"לא  ֵֹֹ

ה ּס וֹ ד יד )וזהוּ  א  גּ ימטר יּ א(ירמ יּ ה הוּ א "צפוֹ ן" כּ י הרעה", ּת ּפ תח "מצּ פוֹ ן ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
"ליטא". ◌ָ◌ִ◌ִ"ּפ וֹ לין",

ונפלאות נוראות סודות ועוד

בּ ראׁש ית ּפ ר ׁש ת ר בּ ה בּ ּמ דרׁש  יב )א. כ לאדם(ּפ ר ׁש ה אהים "ויּ ע שׂ  לׁש וֹ נוֹ : וזה , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ ר " כּ תנוֹ ת כא)וּ לאׁש ּת וֹ  ג "כּ תנוֹ ת(בּ רא ׁש ית כּ תוּ ב: היה מאיר  ר בּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

"כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב היה מאיר רבּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  דּ וקא לּמ ה ּת מוּ ּה , והוּ א בּ אל"ף. - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ ר "
ּת וֹ ר וֹ ת ספרי בּ ׁש אר וא בּ אל "ף , - מ וֹ רנוּ ?א וֹ ר " אבי , הגּ אוֹ ן  ׁש חבּ ר ׁש מ וּ אל" "בּ ר כּ ת ספר (ע יּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ליבּ  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  הגּ אוֹ ן בּ ׁש ם  ׁש ם ע יּ ן ג), טוּ ר  ו  (דּ ף בּ ראׁש ית בּ פר ׁש ת ז"ל, קאיידנאווער  ׁש מוּ אל  רבּ י  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב 

ׁש ם) ע יּ ן  כּ תב , מה  ז"ל .צוּ נץ ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מוֹ רנוּ  הא הי, האי ׁש  ה וּ א  ה א קד וֹ ׁש , מּפ ה מעּת י מה ּפ י על  לתרץ ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ ראה
נאה ודבר  נפלא דּ בר אחד  מקבּ ל בּ ׁש ם ׁש אמר  ז"ל , צ וֹ רף העׁש יל ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב

בּ ּת וֹ רה הנּ כּת ב  עשׂ ו, בּ ן אליפז בּ ן צפ וֹ  כּ י דּ ע , זה: והוּ א טו)וּ מתקבּ ל, לו  :(בּ ראׁש ית ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ קדה כּ ן גּ ם היא  וּ כנגדּ וֹ  אּמ וֹ ת, ׁש בּ ׁש בעים ראׁש וֹ נה הקלּפ ה היא צפוֹ ", ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ"אלּ וּ ף
ה) ט א אלּ וּ (ׁש מוּ אל אוֹ תיּ וֹ ת [ּפ רוּ ׁש : דּ דין כּ א וֹ תיּ וֹ ת - דּ דין א וֹ ת יּ וֹ ת צוּ ף". "ארץ : ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
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את ישברו יורק  ניו ששמה הטריפה שהעיר  יצוו שהרבנים הזכי ' לנו תהיה מתי 
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בּ ראׁש ית ּפ ר ׁש ת ר בּ ה בּ ּמ דרׁש  יב )א. כ לאדם(ּפ ר ׁש ה אהים "ויּ ע שׂ  לׁש וֹ נוֹ : וזה , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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"כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב היה מאיר רבּ י  ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  דּ וקא לּמ ה ּת מוּ ּה , והוּ א בּ אל"ף. - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ ר "
ּת וֹ ר וֹ ת ספרי בּ ׁש אר וא בּ אל "ף , - מ וֹ רנוּ ?א וֹ ר " אבי , הגּ אוֹ ן  ׁש חבּ ר ׁש מ וּ אל" "בּ ר כּ ת ספר (ע יּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ליבּ  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  הגּ אוֹ ן בּ ׁש ם  ׁש ם ע יּ ן ג), טוּ ר  ו  (דּ ף בּ ראׁש ית בּ פר ׁש ת ז"ל, קאיידנאווער  ׁש מוּ אל  רבּ י  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב 

ׁש ם) ע יּ ן  כּ תב , מה  ז"ל .צוּ נץ ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מוֹ רנוּ  הא הי, האי ׁש  ה וּ א  ה א קד וֹ ׁש , מּפ ה מעּת י מה ּפ י על  לתרץ ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ ראה
נאה ודבר  נפלא דּ בר אחד  מקבּ ל בּ ׁש ם ׁש אמר  ז"ל , צ וֹ רף העׁש יל ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהרב

בּ ּת וֹ רה הנּ כּת ב  עשׂ ו, בּ ן אליפז בּ ן צפ וֹ  כּ י דּ ע , זה: והוּ א טו)וּ מתקבּ ל, לו  :(בּ ראׁש ית ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ קדה כּ ן גּ ם היא  וּ כנגדּ וֹ  אּמ וֹ ת, ׁש בּ ׁש בעים ראׁש וֹ נה הקלּפ ה היא צפוֹ ", ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ"אלּ וּ ף
ה) ט א אלּ וּ (ׁש מוּ אל אוֹ תיּ וֹ ת [ּפ רוּ ׁש : דּ דין כּ א וֹ תיּ וֹ ת - דּ דין א וֹ ת יּ וֹ ת צוּ ף". "ארץ : ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
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וּ מרּמ ז  ּפ וֹ לין בּ מדינת היתה וּ ממׁש ל ּת וֹ  ראׁש וֹ ן, מל היה והוּ א א לּ וּ ]. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אוֹ תיּ וֹ ת
מלכוּ ת נקראת ולכן "צפוֹ ". גּ ימטריּ א ׁש הוּ א ּפ וֹ לין , אוֹ תיּ וֹ ת ה וּ א  ּפ ל וֹ ני כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפלוֹ ני,

אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" א)אדוֹ ם עּמ וּ ד ו דּ ף היא(מגלּ ה הזּ את הּמ דינה כּ י , ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌
רא ׁש וֹ נה. קלּפ ה והיא אד וֹ ם, ׁש ל  הר  יד  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת

ואילן  וחוּ ה, הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל חטא מחמת בּ אה היא צפוֹ  ׁש ל  הקל ּפ ה כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְודע,
היה חּט ה הראׁש וֹ ן, אדם א)ׁש אכל  ע ּמ וּ ד מ דּ ף כ "ב(בּ רכוֹ ת גּ ימטריּ א ח ּט ה כּ י (ּת ּק וּ ני, ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לא) דּ ף  טז, ּת ּק וּ ן הּת וֹ רה.זהר, ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת בּ כ"ב בּ חטאוֹ  ׁש ּפ גם , ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וח' המינית , מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, ׁש ל בּ ּמ דּ ה היה  הראׁש וֹ ן  אדם ׁש ל ׁש חטא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
על  בּ א ׁש חטא חוּ ה, סוֹ ד  וזהוּ  "צפוֹ ". כּ מנין קע"ו, גּ ימטריּ א עוֹ לה כ"ב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
ׁש ל  הּפ גם היה ידּה  ועל ׁש מינית, מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, מ ּמ דּ ת  נבראת היתה כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָידּה ,

לעיל . וכ נּ זכּ ר אוֹ תיּ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכ "ב

בּ מלּ וּ אּה  "חוּ ה" מן הנּ עלם  קח  ה"א. וא"ו ח"ת כּ זה: "חוּ ה" מן הנּ עלם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
יהיה הי  לאלף ת "ח ׁש בּ ׁש נת לרּמ ז, ת"ח. גּ ימטר יּ א הוּ א - א' א"ו, ת', ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ זה:
אל  אהרן יבוֹ א "בּ זאת בּ ׁש נת הגּ אלּ ה להי וֹ ת ראוּ י ׁש היה צפוֹ , ׁש ל  הקלּפ ה ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִּת גבּ רת

ג )הּק דׁש " טז כּ יּ דוּ ע (ויּ קרא וליטא, ּפ וֹ לין בּ ארץ הי וּ  עקד וֹ ת הרבּ ה ׁש נה וּ באוֹ תוֹ  , ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
"זאת", בּ ׁש נת וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ הנּ עשׂ ים ק ׁש ים, ודינים רע וֹ ת מגּ זר וֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְוּ מפרסם
זי"ן, כּ זה: "זאת" מן וה נּ עלם הם. קד ת על מיּ שׂ ראל רבב וֹ ת כּ ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ הרגוּ 
בּ סוֹ ד  נרמז ׁש הוּ א "צפוֹ ", גּ ימטר יּ א ׁש הוּ א ו', ל"ף י "ן והוּ א: ּת "ו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאל"ף ,

הּס וֹ ד"ּפ לוֹ ני " וזהוּ  יד ). א גּ ימטר יּ א(ירמיּ ה הוּ א "צפוֹ ן" כּ י  הרעה", ּת ּפ תח "מצּ פוֹ ן ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌


הגיםõנ Ł וי סיון, כ ' àיõם  סליחõת לõמר ä הגìŁ ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָיד äע 
àני äאחינ äהäקבע סיון כ' ôענית זה. àיõם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלהתע õìת

õïִלין .
ליעקב, צרה עת Łהיה סיון  כ' Łל זה ôענית ויסõד ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוע ñר
הŁי . לאלף ות"ט ת"ח Łàנת áדõל õת Łäמדõת áְְְְְִִִֵֶֶַַָָזרõת
הáëרים éמים  הłçראלית קדŁõה  א ëה Łל âמן üïŁְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻונ
זה  על äזרá ההäא õâàר àארץ  äהי אŁר והáדõלים  ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָארצה,
הáזרה  ועל  àנה, אחד יõם  לדõרõת  àכçה äוקבע ôְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָענית
קרõב äהיŁ äתינõàר הáא õנים  ä דíי ות "ט  ת"ח Łנת Łְְְְִִֵֶֶַַַָָל 

õŁנõת. סליחõת לעיל  הìזéר ְְְְִִִֵַַָלזמן
éהן àŁתי הáאõן  äינà ת רõסליח àסõף äסïונד ז"ל, ü"ה (àעל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹ

ה ìקרא מאמר ü" ה äינàר éתב  äמñדם תי"א. Łנת àְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹאמ łטרדאם

ä תינõנõעוà ,äארעŁ רעõת ה áזרõת  מעłה סäïר עפה  מגêה  Łàְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָם

וליטא ) äפאדליא וואלין אäקרינא àארץ àעלהרàים, äינà ר áם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
àפראג . ונדïס סיון לכ' סליחõת חàר ט õב" י õם ְְְְְְִִִִִֵַָָ"õôספ õת 
סיון כ' âבי õם סק "ט , תק "פ סימן אברהם " "מגן ְְִִִֵֵַַָָָָָע çן 
לõמר נõהגין  והרàה  קõŁת, äגזר õת צרõת הר àה äְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהי

הר àה  äנחרב ת"ח "Łàנת :õŁקד לõŁן וזה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָסליחõת
àסליח õת  éŁתäב õמé ה נה ãתõאà áדõל õת ְְְְְִִִֶַָָָָקהõêת
מלכäת  àכל  להתע õìת נõהגים  éן  על  ü"ה àעל Łְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָחàר 

õïִלין".
"כ' :õנõŁל וזה éתב יłראל" "אõהב Łõדñה ספר äְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָבסõף
אזי éראäי, זה מק çם  אם äïéר, י õם עד  התחלה ה äא ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָסיון
על יד  "éי  üוסימנ ונכõן . éרא äי äïéר י õם לק çם  ְְְִִִֵַַַָָָָָָיäכל
י õם  "ã" י" סיון , כ ' תבõת  ראŁי "é"ס" ,"ã"י éִֵֵֵֵָָָָ"ס

עכלה"ק . ִִַהäïéרים ".
יłראל" אõהב "ילק äט נח)äבספר אõת קסה  הביא,(ע äëד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

זצ " מאïטא Łõ דñה הáאõן õאמר סיון àהתע õררäת Łכ ' ל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
להתעõררäת, áדõל  Łä רâ י õם õתõאà Łרõâ והיה  áְְְְְְְִֵָָָָדõלה 
מ Łôעה  י õתר אז Łדרëה àבית והàכõçת ה çלל õת äְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָוהי

àְָאב .
éתב אסôר מג êת על  מŁה" "יłמח  Łõדñה äְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹבספר

ïסäק כח)על ט  יעברŁ)äם לא הא êה הäïרים  "וימי ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אסôר וôכôב מ åרעם , יסäף לא  וזכרם הçהäדים üõô ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמ

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יאשאלות

ודברי  דּ וקא, ת"ח וּ ב ׁש נת זוֹ  בּ מדינה דּ וקא הגּ זרה היה ולכן "ליטא", ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ"ּפ וֹ לין",
כּ ל  בּ פני לגלּ וֹ תם ר וֹ צה אני  ׁש אין כּ בּ וּ ׁש ים, דּ ברי עוֹ ד  בּ ידי יׁש  והנּ ה חן. חכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִפי
הע ׁש יל  ר בּ י הרב מוֹ רנוּ  האהי, האי ׁש  מן ּק בּ לּת י  מה לצּ נוּ עין, אם כּ י  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָאדם,

ז"ל . ◌ַ◌ֵצוֹ רף

בּ ס וֹ ד רכ"ו, מנין הוּ א "ליטא", "ּפ וֹ לין", בּ גימטר יּ א ׁש הוּ א "צפ וֹ ן" כּ י (על ודע, ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

פה) קיט ּת הלּ ים ׁש ל ּפ י  וּ קל ּפ ה צ דּ יקים. וּ בהריגת ׁש קרים  בּ עלילוֹ ת ׁש יחה", לי "כּ רוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּס פרים ידוּ ע  הוּ א טז)עשׂ ו ׁש מ וּ אל מדרׁש  קכ , ט וֹ ב  ׁש וֹ חר מדר ׁש  "חזיר(ע יּ ן נקרא ׁש הוּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

יד )מיּ ער" פ ּת הלּ ים (ּת הלּ ים  בּ ספר גּ דוֹ לה היא "יער " ׁש ל ע' אוֹ ת ולכן לרּמ ז (ׁש ם), , ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ עי"ן, - עוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת על  ׁש ּמ ר ּמ ז עשׂ ו, ׁש ל  ע' והיא אּמ וֹ ת, הע ' כּ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת וֹ לין

להמקבּ לים כּ יּ דוּ ע  בּ אל"ף , - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת  החטא קדם מט ׁש היה ׁש ער  ח יּ ים, עץ (ע יּ ן  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ו) דּ ף הלּ ּק וּ טים, ספר  ד. -ּפ רק אוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת הּס וֹ ד  ויהיה  החטא, ית ּק ן לעתיד ולכן . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
הראׁש וֹ ן. אדם חטא קדם ׁש היה  כּ מוֹ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אל "ף, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קיסר  ניר וֹ ן מזּ רע  היה מאיר א)ור בּ י  ע ּמ וּ ד נו דּ ף גּ יטין  ּפ גם(ע יּ ן לתּק ן מתחיל והיה , ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ אל"ף, - מיּ אר " "חזיר וּ כׁש ּת כ ּת ב בּ עי "ן. - מיּ ער " "חזיר בּ סוֹ ד עשׂ ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל
היה ולכן בּ אל"ף. - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת יהיה אז ע שׂ ו, וּ כׁש יּ תּק ן "מאיר". ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
וקל  אוֹ ר", "כּ תנוֹ ת כּ זה : בּ אל"ף עוֹ ר" "כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב מאיר ר בּ י  ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתוֹ 
ׁש ל  האל "ף  ועם כּ רה, כּ מנין רכ"ה , גּ ימטר יּ א הוּ א "חזיר" ה ּס וֹ ד: וזהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהבין .
לי  "כּ ר וּ  כּ מנין רכ "ו, הוּ א בּ אל"ף, - "מ יּ אר " להי וֹ ת עתיד ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ"מיּ ער ",
הגּ אלּ ה, כּ ׁש ּת בוֹ א בּ טלין לעתיד יהיוּ  ּת חּת ינוּ , ׁש וּ חה ׁש כּ וֹ רים והאּמ וֹ ת  ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָׁש וּ חה".

להבין. וקל בּ אל"ף, - אוֹ ר " "כּ תנ וֹ ת ויהי וּ  החטא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ תּק ן


õŁנõת. àמ õêת  הענין  éפל  הìה ,'õ וג אביחיל" àְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָת
ô"ו היא הëסõר õת éי מעôי , מה ïי  על לי  ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָונראה 
רמז ת"ח , ה äא  áד õלה ח ä"ר Łל וח' áד õלה, ְְְְִֶֶֶַָָֹוôכôב
Łנת  על נכôב להי õת רא äי אז Łהיתה הáזרה ãתõ אŁְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
על יד éי Łמע ôי הרמז Ł"א זה ïי  ועל והבן. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָת"ח 
éי Łמע ôי, éאן  עד סיון כ' תבõת ראŁי הäא éְִִִֵֵֵַַָָָָ"ס
áזרת  היא הלא éי  àעמלק, לה' מלחמה לזה üçŁְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
âאף  לקח , ויõסיף חכם  וŁçמע  לעיל , ìéזéר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָעמלק,
היה  לא äבת"ח וŁלõם , חס éליה, אז נגזר Łְְְְִֶַַָָָָָָָָֹהיה
ëéה  זה üדרà נגזר היה Łהéליה לי נראה éְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָליה,
àאדר àי "ג  להיõת ראäיים äהיŁ מ łçראל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָנפõŁת
,ä יהרג זה àמנין ìŁפõŁת נגזר הçהäדים , אõיבי  äברŁְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
על ìŁéחם  üé אחר וŁל õם , חס éליה, היה äְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמ ëילא 
äêא õ ל נôן  àריקניא חõזר õאינ הâין  äמ âת ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהרעה

àספר ëéבאר  ,ä הי הריג õת ëéה éי àפåרõן ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנפõŁת
הõçתר הרג היה Łהäא ת"ח ìŁרמז רק יהäדה", ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"Łבט 
היה  אחד àפעם אז  היה Łאם  היה, והרוחה áְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָדõל 
אפן על éן  אין מה וŁל õם, חס י łראל, זכר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנéŁח 
הäïרים Łם  על הäא äïרים והìה  הfiמחה, éן ועל  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָזה,
 הא êה" הäïרים  "וימי אמר  éן  ועל  äלאבדן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהרג
üõôמ ä יעבר לא äלאבדן להרג äנôìŁ ל õמר , õנõ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹרצ
ãàá éי éל äם àלא  äטרï י לא ל õמר, õנõ רצ ְְְְְִִִֵַַַָֹֹהçהäדים .
õנõרצ  "וזכרם" הäא ההרוחה  רק àע õה"ר , ã יליâְְְְִִֵַַַַָָָָ

יסäף  לא  "וזכרם  הçהäדים . Łל  éדיל õמר,  מ åרעם " ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ü והאי ,Łמפר זה ועל  י łראל, זרע  זכר יסäף êŁְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא
áדõלה  וח ' ת'  אביחיל " àת אסôר "וôכ ôב  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹזה?
עד בס"ד, ïליאה  והäא לעיל  ìéז éר ת"ח  על éŁְְְְְִִֵֶַַַָָָָתבה

âבריו . éְָָָאן



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות י 

וּ מרּמ ז  ּפ וֹ לין בּ מדינת היתה וּ ממׁש ל ּת וֹ  ראׁש וֹ ן, מל היה והוּ א א לּ וּ ]. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אוֹ תיּ וֹ ת
מלכוּ ת נקראת ולכן "צפוֹ ". גּ ימטריּ א ׁש הוּ א ּפ וֹ לין , אוֹ תיּ וֹ ת ה וּ א  ּפ ל וֹ ני כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפלוֹ ני,

אּמ וֹ ת ׁש בעים ׁש ל "מטרּפ וֹ לין" א)אדוֹ ם עּמ וּ ד ו דּ ף היא(מגלּ ה הזּ את הּמ דינה כּ י , ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌
רא ׁש וֹ נה. קלּפ ה והיא אד וֹ ם, ׁש ל  הר  יד  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת

ואילן  וחוּ ה, הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל חטא מחמת בּ אה היא צפוֹ  ׁש ל  הקל ּפ ה כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְודע,
היה חּט ה הראׁש וֹ ן, אדם א)ׁש אכל  ע ּמ וּ ד מ דּ ף כ "ב(בּ רכוֹ ת גּ ימטריּ א ח ּט ה כּ י (ּת ּק וּ ני, ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לא) דּ ף  טז, ּת ּק וּ ן הּת וֹ רה.זהר, ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת בּ כ"ב בּ חטאוֹ  ׁש ּפ גם , ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וח' המינית , מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, ׁש ל בּ ּמ דּ ה היה  הראׁש וֹ ן  אדם ׁש ל ׁש חטא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
על  בּ א ׁש חטא חוּ ה, סוֹ ד  וזהוּ  "צפוֹ ". כּ מנין קע"ו, גּ ימטריּ א עוֹ לה כ"ב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
ׁש ל  הּפ גם היה ידּה  ועל ׁש מינית, מדּ ה ׁש היא הוֹ ד, מ ּמ דּ ת  נבראת היתה כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָידּה ,

לעיל . וכ נּ זכּ ר אוֹ תיּ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכ "ב

בּ מלּ וּ אּה  "חוּ ה" מן הנּ עלם  קח  ה"א. וא"ו ח"ת כּ זה: "חוּ ה" מן הנּ עלם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
יהיה הי  לאלף ת "ח ׁש בּ ׁש נת לרּמ ז, ת"ח. גּ ימטר יּ א הוּ א - א' א"ו, ת', ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ זה:
אל  אהרן יבוֹ א "בּ זאת בּ ׁש נת הגּ אלּ ה להי וֹ ת ראוּ י ׁש היה צפוֹ , ׁש ל  הקלּפ ה ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִּת גבּ רת

ג )הּק דׁש " טז כּ יּ דוּ ע (ויּ קרא וליטא, ּפ וֹ לין בּ ארץ הי וּ  עקד וֹ ת הרבּ ה ׁש נה וּ באוֹ תוֹ  , ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
"זאת", בּ ׁש נת וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ הנּ עשׂ ים ק ׁש ים, ודינים רע וֹ ת מגּ זר וֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְוּ מפרסם
זי"ן, כּ זה: "זאת" מן וה נּ עלם הם. קד ת על מיּ שׂ ראל רבב וֹ ת כּ ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ הרגוּ 
בּ סוֹ ד  נרמז ׁש הוּ א "צפוֹ ", גּ ימטר יּ א ׁש הוּ א ו', ל"ף י "ן והוּ א: ּת "ו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאל"ף ,

הּס וֹ ד"ּפ לוֹ ני " וזהוּ  יד ). א גּ ימטר יּ א(ירמיּ ה הוּ א "צפוֹ ן" כּ י  הרעה", ּת ּפ תח "מצּ פוֹ ן ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌


הגיםõנ Ł וי סיון, כ ' àיõם  סליחõת לõמר ä הגìŁ ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָיד äע 
àני äאחינ äהäקבע סיון כ' ôענית זה. àיõם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלהתע õìת

õïִלין .
ליעקב, צרה עת Łהיה סיון  כ' Łל זה ôענית ויסõד ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוע ñר
הŁי . לאלף ות"ט ת"ח Łàנת áדõל õת Łäמדõת áְְְְְִִִֵֶֶַַָָזרõת
הáëרים éמים  הłçראלית קדŁõה  א ëה Łל âמן üïŁְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻונ
זה  על äזרá ההäא õâàר àארץ  äהי אŁר והáדõלים  ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָארצה,
הáזרה  ועל  àנה, אחד יõם  לדõרõת  àכçה äוקבע ôְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָענית
קרõב äהיŁ äתינõàר הáא õנים  ä דíי ות "ט  ת"ח Łנת Łְְְְִִֵֶֶַַַָָל 

õŁנõת. סליחõת לעיל  הìזéר ְְְְִִִֵַַָלזמן
éהן àŁתי הáאõן  äינà ת רõסליח àסõף äסïונד ז"ל, ü"ה (àעל ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹ

ה ìקרא מאמר ü" ה äינàר éתב  äמñדם תי"א. Łנת àְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹאמ łטרדאם

ä תינõנõעוà ,äארעŁ רעõת ה áזרõת  מעłה סäïר עפה  מגêה  Łàְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָם

וליטא ) äפאדליא וואלין אäקרינא àארץ àעלהרàים, äינà ר áם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
àפראג . ונדïס סיון לכ' סליחõת חàר ט õב" י õם ְְְְְְִִִִִֵַָָ"õôספ õת 
סיון כ' âבי õם סק "ט , תק "פ סימן אברהם " "מגן ְְִִִֵֵַַָָָָָע çן 
לõמר נõהגין  והרàה  קõŁת, äגזר õת צרõת הר àה äְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהי

הר àה  äנחרב ת"ח "Łàנת :õŁקד לõŁן וזה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָסליחõת
àסליח õת  éŁתäב õמé ה נה ãתõאà áדõל õת ְְְְְִִִֶַָָָָקהõêת
מלכäת  àכל  להתע õìת נõהגים  éן  על  ü"ה àעל Łְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָחàר 

õïִלין".
"כ' :õנõŁל וזה éתב יłראל" "אõהב Łõדñה ספר äְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָבסõף
אזי éראäי, זה מק çם  אם äïéר, י õם עד  התחלה ה äא ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָסיון
על יד  "éי  üוסימנ ונכõן . éרא äי äïéר י õם לק çם  ְְְִִִֵַַַָָָָָָיäכל
י õם  "ã" י" סיון , כ ' תבõת  ראŁי "é"ס" ,"ã"י éִֵֵֵֵָָָָ"ס

עכלה"ק . ִִַהäïéרים ".
יłראל" אõהב "ילק äט נח)äבספר אõת קסה  הביא,(ע äëד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

זצ " מאïטא Łõ דñה הáאõן õאמר סיון àהתע õררäת Łכ ' ל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
להתעõררäת, áדõל  Łä רâ י õם õתõאà Łרõâ והיה  áְְְְְְְִֵָָָָדõלה 
מ Łôעה  י õתר אז Łדרëה àבית והàכõçת ה çלל õת äְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָוהי

àְָאב .
éתב אסôר מג êת על  מŁה" "יłמח  Łõדñה äְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹבספר

ïסäק כח)על ט  יעברŁ)äם לא הא êה הäïרים  "וימי ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אסôר וôכôב מ åרעם , יסäף לא  וזכרם הçהäדים üõô ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמ

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יאשאלות

ודברי  דּ וקא, ת"ח וּ ב ׁש נת זוֹ  בּ מדינה דּ וקא הגּ זרה היה ולכן "ליטא", ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ"ּפ וֹ לין",
כּ ל  בּ פני לגלּ וֹ תם ר וֹ צה אני  ׁש אין כּ בּ וּ ׁש ים, דּ ברי עוֹ ד  בּ ידי יׁש  והנּ ה חן. חכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִפי
הע ׁש יל  ר בּ י הרב מוֹ רנוּ  האהי, האי ׁש  מן ּק בּ לּת י  מה לצּ נוּ עין, אם כּ י  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָאדם,

ז"ל . ◌ַ◌ֵצוֹ רף

בּ ס וֹ ד רכ"ו, מנין הוּ א "ליטא", "ּפ וֹ לין", בּ גימטר יּ א ׁש הוּ א "צפ וֹ ן" כּ י (על ודע, ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

פה) קיט ּת הלּ ים ׁש ל ּפ י  וּ קל ּפ ה צ דּ יקים. וּ בהריגת ׁש קרים  בּ עלילוֹ ת ׁש יחה", לי "כּ רוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּס פרים ידוּ ע  הוּ א טז)עשׂ ו ׁש מ וּ אל מדרׁש  קכ , ט וֹ ב  ׁש וֹ חר מדר ׁש  "חזיר(ע יּ ן נקרא ׁש הוּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

יד )מיּ ער" פ ּת הלּ ים (ּת הלּ ים  בּ ספר גּ דוֹ לה היא "יער " ׁש ל ע' אוֹ ת ולכן לרּמ ז (ׁש ם), , ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ עי"ן, - עוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת על  ׁש ּמ ר ּמ ז עשׂ ו, ׁש ל  ע' והיא אּמ וֹ ת, הע ' כּ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת וֹ לין

להמקבּ לים כּ יּ דוּ ע  בּ אל"ף , - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת  החטא קדם מט ׁש היה ׁש ער  ח יּ ים, עץ (ע יּ ן  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ו) דּ ף הלּ ּק וּ טים, ספר  ד. -ּפ רק אוֹ ר" "כּ תנ וֹ ת הּס וֹ ד  ויהיה  החטא, ית ּק ן לעתיד ולכן . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
הראׁש וֹ ן. אדם חטא קדם ׁש היה  כּ מוֹ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אל "ף, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קיסר  ניר וֹ ן מזּ רע  היה מאיר א)ור בּ י  ע ּמ וּ ד נו דּ ף גּ יטין  ּפ גם(ע יּ ן לתּק ן מתחיל והיה , ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א בּ אל"ף, - מיּ אר " "חזיר וּ כׁש ּת כ ּת ב בּ עי "ן. - מיּ ער " "חזיר בּ סוֹ ד עשׂ ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל
היה ולכן בּ אל"ף. - אוֹ ר" "כּ תנוֹ ת יהיה אז ע שׂ ו, וּ כׁש יּ תּק ן "מאיר". ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
וקל  אוֹ ר", "כּ תנוֹ ת כּ זה : בּ אל"ף עוֹ ר" "כּ תנוֹ ת כּ תוּ ב מאיר ר בּ י  ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתוֹ 
ׁש ל  האל "ף  ועם כּ רה, כּ מנין רכ"ה , גּ ימטר יּ א הוּ א "חזיר" ה ּס וֹ ד: וזהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהבין .
לי  "כּ ר וּ  כּ מנין רכ "ו, הוּ א בּ אל"ף, - "מ יּ אר " להי וֹ ת עתיד ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ"מיּ ער ",
הגּ אלּ ה, כּ ׁש ּת בוֹ א בּ טלין לעתיד יהיוּ  ּת חּת ינוּ , ׁש וּ חה ׁש כּ וֹ רים והאּמ וֹ ת  ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָׁש וּ חה".

להבין. וקל בּ אל"ף, - אוֹ ר " "כּ תנ וֹ ת ויהי וּ  החטא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ תּק ן


õŁנõת. àמ õêת  הענין  éפל  הìה ,'õ וג אביחיל" àְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָת
ô"ו היא הëסõר õת éי מעôי , מה ïי  על לי  ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָונראה 
רמז ת"ח , ה äא  áד õלה ח ä"ר Łל וח' áד õלה, ְְְְִֶֶֶַָָֹוôכôב
Łנת  על נכôב להי õת רא äי אז Łהיתה הáזרה ãתõ אŁְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
על יד éי Łמע ôי הרמז Ł"א זה ïי  ועל והבן. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָת"ח 
éי Łמע ôי, éאן  עד סיון כ' תבõת ראŁי הäא éְִִִֵֵֵַַָָָָ"ס
áזרת  היא הלא éי  àעמלק, לה' מלחמה לזה üçŁְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
âאף  לקח , ויõסיף חכם  וŁçמע  לעיל , ìéזéר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָעמלק,
היה  לא äבת"ח וŁלõם , חס éליה, אז נגזר Łְְְְִֶַַָָָָָָָָֹהיה
ëéה  זה üדרà נגזר היה Łהéליה לי נראה éְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָליה,
àאדר àי "ג  להיõת ראäיים äהיŁ מ łçראל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָנפõŁת
,ä יהרג זה àמנין ìŁפõŁת נגזר הçהäדים , אõיבי  äברŁְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
על ìŁéחם  üé אחר וŁל õם , חס éליה, היה äְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמ ëילא 
äêא õ ל נôן  àריקניא חõזר õאינ הâין  äמ âת ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהרעה

àספר ëéבאר  ,ä הי הריג õת ëéה éי àפåרõן ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנפõŁת
הõçתר הרג היה Łהäא ת"ח ìŁרמז רק יהäדה", ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"Łבט 
היה  אחד àפעם אז  היה Łאם  היה, והרוחה áְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָדõל 
אפן על éן  אין מה וŁל õם, חס י łראל, זכר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנéŁח 
הäïרים Łם  על הäא äïרים והìה  הfiמחה, éן ועל  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָזה,
 הא êה" הäïרים  "וימי אמר  éן  ועל  äלאבדן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהרג
üõôמ ä יעבר לא äלאבדן להרג äנôìŁ ל õמר , õנõ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹרצ
ãàá éי éל äם àלא  äטרï י לא ל õמר, õנõ רצ ְְְְְִִִֵַַַָֹֹהçהäדים .
õנõרצ  "וזכרם" הäא ההרוחה  רק àע õה"ר , ã יליâְְְְִִֵַַַַָָָָ

יסäף  לא  "וזכרם  הçהäדים . Łל  éדיל õמר,  מ åרעם " ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ü והאי ,Łמפר זה ועל  י łראל, זרע  זכר יסäף êŁְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא
áדõלה  וח ' ת'  אביחיל " àת אסôר "וôכ ôב  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹזה?
עד בס"ד, ïליאה  והäא לעיל  ìéז éר ת"ח  על éŁְְְְְִִֵֶַַַָָָָתבה

âבריו . éְָָָאן
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הרעה" ּת ּפ תח "מ צּ פוֹ ן כּ י לעניננוּ , נחזר יד )והנּ ה א  כּ ׁש ּת בוֹ א(ירמיּ ה ולכן , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אמר כּ מוֹ  ליטא, ּפ וֹ לין, ׁש הוּ א צפ וֹ ן, בּ מדינוֹ ת ּת חלּ ה הגּ א לּ ה ּת היה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהגּ א לּ ה,

טז)הכּ תוּ ב ד הירים  התעוֹ רר וּ ת(ׁש יר  יהיה בּ תחלּ ה  כּ י תימן", וּ ב וֹ אי צפוֹ ן "עוּ רי  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לרב  ישׂ ראל כּ לל  יזכּ ה  ּכ ואחר תימן", "וּ בוֹ אי   ּכ ואחר  צפוֹ ן, מצּ ד ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

לצּ דּ יקים. הצּ פוּ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַט וּ ב 

וזהוּ  עי"ן, אוֹ ת  אל"ף אוֹ ת מן נעשׂ ה הראׁש וֹ ן אדם חטא דּ מכּ ח לעיל, כּ תבנ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
מפריד  "נרגּ ן ולכן בּ אל"ף, - "אוֹ ר" להיוֹ ת  צרי ׁש היה עוֹ ר", "כּ תנוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ תבוֹ ת

כח)(מׁש ל אלּ וּ ף" טז מקבּ ליםי  ספרי בּ כּמ ה זה ענין כּ מבאר  א,, חלק ה בּ רית ל וּ ח וֹ ת ׁש ני (ע יּ ן  ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

טז.) דּ ף דּ וד, בּ ית ׁש חרית,מאמר  ּת פלּ וֹ ת: ׁש ׁש  ידי  על זה  וּ פגם חטא ּת ּק נוּ  והאבוֹ ת , ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
"ׁש מע" תבוֹ ת ראׁש י ׁש הן - ערבית .מנחה, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

תאכלוּ " א טרפה בּ דה "וּ ב שׂ ר  הּס וֹ ד וזהוּ  - בּ שׂ "ר כּ מנין חי וּ  יעקב יצחק ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
ידוּ ע  ב )והנּ ה ע ּמ וּ ד  קמז דּ ף י, ּת ּק וּ ן בּ סוֹ פוֹ , זהר ותּק וּ ני  א, ע ּמ וּ ד  קסז דּ ף א, חלק זהר ׁש ּמ כּ ח(ע יּ ן , ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌

יׁש מעאל , קלּפ ת הוּ א וחמוֹ ר  וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר קל ּפ וֹ ת: ׁש ּת י  גּ ברוּ  הראׁש וֹ ן אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵחטא
כּ מנין  תק"ב, גּ ימטריּ א הן "יׁש מעאל " "אדוֹ ם", ותבוֹ ת אדוֹ ם, קלּפ ת ה וּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ ר
- יצחק ׁש נים, קע"ה חי  היה אברהם כּ י הזּ ה, בּ ע וֹ לם חיּ ים האב וֹ ת ׁש היוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנים
תק "ב  יהי וּ  - יחד צרפם - וקמ"ז וק"פ קע"ה ׁש נים, קמ "ז - יעקב ׁש נים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָק"פ 

ה ּס וֹ ד וזהוּ  הקלּפ ה. נגד  בּ קד ה הן  האבוֹ ת כּ י  ל )ׁש נים, כב  בּ דה(ׁש מוֹ ת  "וּ בשׂ ר  ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
להבין.טרפה וקל תק"ב, גּ ימטריּ א כּ ן גּ ם הוּ א "בּ שׂ ר" כּ י תאכלוּ ", א ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
על אברהם" "àרéת àספר מäבא ה ëע ôיק : ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ[אמר

ח)הïסäק  כג אזעם(ëàד àר äמה אל ק àה לא אñב "מה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
õ פäêא  א' תבõת: ראŁי אזע "ם  âתבת ה'", זעם ְְֵֵֵֶַַַָָֹֹלא 
äמ äבא י łראל, קדת ליסõד רמז  ו' ע õלם , Łְְִִֵֶֶֶַָָָֻל 
ארץ", ôצעד "àזע"ם ïסäק על זצ"ל ט õב Łם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָמהàעל 
רא Łי וגם  מקוא õת, ערäבין, זביחה, תבõת: ראŁי  ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָזע "ם

א'רץ ô'צעד  ז'עם  ואינãתבõת Łäëה אõת רק ה äא הב ' (éי  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ה ôבה ) ות "טמäáף  ת "ח לגזרõת ר õמז  ת"ט, éמנין  ע õלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
àית  äאחינ על  וŁלõם , חס éליה, áזרõת אז ä היŁְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ
àפנים éאן ëéבאר וליטא õïלין àמדינת ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹיłראל 

ֵֶַהíפר .
מהáאõן Łלמה" לחם  "אגרõת ספר ל õŁן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹוזה

א עäëד מד âף זצ äק"ל, יäד(Łם)מ Łאמלõיא אõת ְְִַַַַָ

הïסäק על Łאמר זי "ע  ט õב Łם  âהàעל  ãמי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמ
זביחה, נõטריקõן  זע "ם ארץ ", ôצעד  "àזעם  ג ' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָחבäñק 
äנחäצים ראçŁים  הם äêא âברים  Łג ' מקוה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָערäבין,
Łéרה  Łחיטה ,ä הינâ ליłראל, ðŁריכין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמאד,
àעיר, ער äבין  וçŁהיה  Łמים , ירא äבõדק ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ õחט

ולע "ד הארץ. ויק õמם יצעד זה ידי ועל Łéר , äְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
õŁפטים Łמ õŁן àחידת éתäב àמה זה לרמז Łְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹי
על זביחה, ערäבין, מקוה ,  מת õק" יצא "äמע "ז ְְִִִֵֵֶַַָָָָיד :
õŁפטים : àפר Łת ויל "ר ליłראל . Łפע  נïŁע  äê א ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידי
Łמע אלהם ואמר העם אל  ודàר הéהן  Łáונ"ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
זכäת  àכם  אין  äê אפ ז"ל : ר"י  וכתב ,'äוכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיłראל "
אתכם , ŁõçŁיע  אôם  éדאי  àלבד Łמע  קריאת  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאêא

חכ ל õŁן  א ע äëד מב àסõטה לברכה ע çן זכרõנם  äמינ ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
אחר . àל õŁן  ìŁה ור"י  י õחאי, àן  Łמע õן  רàי  Łàְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָם
אêא àכם  אין äêאפ בלה "ק âנרמז ,Łלפר Ł ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָוי
ער äבין , מקוה, Łחיטה, נõטריקõן : Łמ"ע , ְְְְְִִִִִֵֶַַָקריאת
"àזעם :Łלפר ונראה אתכם. ŁõçŁיע  אôם  éְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָדאי
אõהב Łõדñה àספר  éתב מה ïי על ארץ", ôְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצעד

àראŁית)י łראל éתäב(ïרŁת  âמה האריז"ל Łàם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
âה ם לõמר, רצה  אזéר" "והארץ àחñתי  àְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻפרŁת
Łל õמאמר וìŁתה  חטאה  הארץ מה יזéר üרàְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹית
ïרי עץ  הארץ  õôŁצא  Łאמר הäא, üäרà Łõ דñְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה
וזה  ïרי . ע łõה עץ וõôצא  ìŁתה והארץ ïרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָע łõה
éיון וŁלõם , חס ,ä חטאçŁé י łראל על זכäת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמליצת

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יגשאלות

"ר ימטר א ְֲִֵֵַָָעמלק

עמלק" גּ וֹ ים ׁש "ראׁש ית ידוּ ע, זה כ )והנּ ה כד ויׁש (בּ ּמ דבּ ר  הרׁש ע, עשׂ ו מזּ רע , ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אחר" "אל כּ מנין - ר"מ גּ ימטריּ א ה וּ א  "עמלק " כּ י אחר , בּ אל אחיזה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲלוֹ 

יד ) לד י -ה-ו-ה"(ׁש מוֹ ת "רוּ ח הוּ א בּ ּק דה וּ כנגדּ וֹ  ר"מ, גּ ימטר יּ א כּ ן גּ ם ׁש הוּ א , ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
כט ) יא דּ וד ,(ׁש וֹ פטים בּ ן מׁש יח בּ ּק ד ה י ׁש  וחמ וֹ ר , ׁש וֹ ר  קלּפ וֹ ת ׁש ּת י כּ נגד  והנּ ה . ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

בּ סוֹ ד חמוֹ ר ׁש ל הקל ּפ ה על יתגּ בּ ר ט )דּ הוּ א ט החמ וֹ ר ",(זכריה על ורוֹ כב "עני : ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
הכּ ת וּ בוּ מ ׁש  ׁש אמר כּ מ וֹ  "ׁש וֹ ר ", אּק רי י וֹ סף בּ ן  יז)יח  לג  ׁש וֹ ר וֹ (דּ ברים "בּ כוֹ ר : ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לוֹ ". ◌ָ◌ָהדר

בּ זּ הר  איתא ב )וה נּ ה  ע ּמ וּ ד קא דּ ף ר וּ ת, חדׁש  וזהר  ב , ע ּמ וּ ד  קכד דּ ף ג  חלק ׁש ּת י (ע יּ ן מבּ ין כּ י  , ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הנּ קראת אחת קלּפ ה יצא וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר מּק לּפ וֹ ת  דּ הינוּ  לעיל, הנּ זכּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּק ליּפ וֹ ת

צפע" יצא נח ׁש  "מר ׁש  כּ י כט )"צפע", יד -(י ׁש עיה  "עמלק" גּ ימטר יּ א ו"צפע" , ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
עפץ בּ מי ּת וֹ רה בּ ספר  לכ ּת ב  אנוּ  צריכין ולכן א)ר "מ, ע ּמ וּ ד יט דּ ף גּ יטין ׁש ה וּ א(ע יּ ן ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אנוּ  מה צפע , ׁש ל הּק לּפ ה מכניעין אנוּ  וּ בזה אתון,  ּבּ הּפ ו "צפע" ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
עפצין. בּ מי  ּת וֹ רה הּס פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְכּ וֹ תבין

הראׁש וֹ נוֹ ת קלּפ וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש הן - ׁש וֹ ר חמוֹ ר , נחׁש , תב וֹ ת: ראׁש י הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 
אמר וּ  ולכן "צרעת ". גּ ימטריּ א - "חמ וֹ ר " "ׁש וֹ ר" וּ קלּפ וֹ ת אּמ וֹ ת. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש בעים

לברכה זכרוֹ נם ד )רבּ וֹ תינוּ  כ  ר בּ ה [ּפ ר וּ ׁש :(בּ ראׁש ית  צרעת היא דּ נח ׁש  סלעין  הנּ י  : ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש בּ נּ חׁש  כּ תמים  כּ סלעים)א וֹ תם ונראה עג וּ ל וֹ ת  ח בּ ר בּ וּ רוֹ ת מנּמ ר וּ לפי (ׁש הוּ א צרעת], היא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ צרעת. נלקה הרע , ל ׁש וֹ ן דּ בּ ר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה נּ ח ׁש 

ולילית סמא"ל  הוּ א ׁש לּ וֹ  ׁש הר עשׂ ו, בּ ן אליפז, בּ ן צפ וֹ  קל ּפ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
ׁש כּ תבּת י  כּ מוֹ  וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ גּ ד וֹ ל חרבּ ן בּ קטרוּ גם עשׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עה,
בּ קדה ׁש נּ כ ּת בים ּת וֹ רה הּס פרי הרבּ ים , בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הוֹ נאים, ולקחוּ  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְלעיל,
דּ וּ כסוּ סט וּ ס, גּ בּ י  על וא תק "ב, גּ ימטריּ א ׁש הוּ א בּ שׂ ר, מ צּ ד העוֹ ר גּ בּ י ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַעל
עמלק. קלּפ ת  נגד ׁש הוּ א עפץ, בּ מי דּ וקא ונכּת ב  ה ער וֹ ת , מצּ ד ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

לברכה זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  א)ולכן ע ּמ וּ ד יח  דּ ף זרה ּת וֹ רה(עב וֹ דה בּ ספר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
נשׂ רף. לחוּ ד והּק לף ּפ וֹ רחוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ּת רדיוֹ ן, בּ ן חנינא  רבּ י עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ שׂ רף
ּפ רחוּ , ׁש אוֹ תיּ וֹ תיהן ּת וֹ רה, ספרי אלפים כּ ּמ ה נשׂ רפים היוּ  ּפ וֹ לין  בּ גזר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
ׁש וּ ם להם אין זה ׁש ּמ כּ ח י וֹ דעים, אינם והוֹ נאים נשׂ רף . והעפץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּק לף


çŁחטא Łäâח אין  éן אם  Łחטא, מ âבר ìŁְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָברא
ŁçŁé  "àזעם" וזה Łם . ע çן âבריו éאן  עד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאדם .

ארץ, ôצעד אז  וŁלõם , חס הäא, üäרà Łõדñמה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָזעם
והבן .] äעלינ זכäת ְְְֵֵֵַָָלל ëד 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יב

הרעה" ּת ּפ תח "מ צּ פוֹ ן כּ י לעניננוּ , נחזר יד )והנּ ה א  כּ ׁש ּת בוֹ א(ירמיּ ה ולכן , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אמר כּ מוֹ  ליטא, ּפ וֹ לין, ׁש הוּ א צפ וֹ ן, בּ מדינוֹ ת ּת חלּ ה הגּ א לּ ה ּת היה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהגּ א לּ ה,

טז)הכּ תוּ ב ד הירים  התעוֹ רר וּ ת(ׁש יר  יהיה בּ תחלּ ה  כּ י תימן", וּ ב וֹ אי צפוֹ ן "עוּ רי  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לרב  ישׂ ראל כּ לל  יזכּ ה  ּכ ואחר תימן", "וּ בוֹ אי   ּכ ואחר  צפוֹ ן, מצּ ד ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

לצּ דּ יקים. הצּ פוּ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַט וּ ב 

וזהוּ  עי"ן, אוֹ ת  אל"ף אוֹ ת מן נעשׂ ה הראׁש וֹ ן אדם חטא דּ מכּ ח לעיל, כּ תבנ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
מפריד  "נרגּ ן ולכן בּ אל"ף, - "אוֹ ר" להיוֹ ת  צרי ׁש היה עוֹ ר", "כּ תנוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ תבוֹ ת

כח)(מׁש ל אלּ וּ ף" טז מקבּ ליםי  ספרי בּ כּמ ה זה ענין כּ מבאר  א,, חלק ה בּ רית ל וּ ח וֹ ת ׁש ני (ע יּ ן  ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

טז.) דּ ף דּ וד, בּ ית ׁש חרית,מאמר  ּת פלּ וֹ ת: ׁש ׁש  ידי  על זה  וּ פגם חטא ּת ּק נוּ  והאבוֹ ת , ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
"ׁש מע" תבוֹ ת ראׁש י ׁש הן - ערבית .מנחה, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

תאכלוּ " א טרפה בּ דה "וּ ב שׂ ר  הּס וֹ ד וזהוּ  - בּ שׂ "ר כּ מנין חי וּ  יעקב יצחק ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
ידוּ ע  ב )והנּ ה ע ּמ וּ ד  קמז דּ ף י, ּת ּק וּ ן בּ סוֹ פוֹ , זהר ותּק וּ ני  א, ע ּמ וּ ד  קסז דּ ף א, חלק זהר ׁש ּמ כּ ח(ע יּ ן , ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌

יׁש מעאל , קלּפ ת הוּ א וחמוֹ ר  וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר קל ּפ וֹ ת: ׁש ּת י  גּ ברוּ  הראׁש וֹ ן אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵחטא
כּ מנין  תק"ב, גּ ימטריּ א הן "יׁש מעאל " "אדוֹ ם", ותבוֹ ת אדוֹ ם, קלּפ ת ה וּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ ר
- יצחק ׁש נים, קע"ה חי  היה אברהם כּ י הזּ ה, בּ ע וֹ לם חיּ ים האב וֹ ת ׁש היוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנים
תק "ב  יהי וּ  - יחד צרפם - וקמ"ז וק"פ קע"ה ׁש נים, קמ "ז - יעקב ׁש נים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָק"פ 

ה ּס וֹ ד וזהוּ  הקלּפ ה. נגד  בּ קד ה הן  האבוֹ ת כּ י  ל )ׁש נים, כב  בּ דה(ׁש מוֹ ת  "וּ בשׂ ר  ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
להבין.טרפה וקל תק"ב, גּ ימטריּ א כּ ן גּ ם הוּ א "בּ שׂ ר" כּ י תאכלוּ ", א ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌


. בäע 'ר מ 'קוה, Ł'חæה, àגימטרçא Łְְְְְִִִִֵֶַַָָמ"ע 
על אברהם" "àרéת àספר מäבא ה ëע ôיק : ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ[אמר

ח)הïסäק  כג אזעם(ëàד àר äמה אל ק àה לא אñב "מה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
õ פäêא  א' תבõת: ראŁי אזע "ם  âתבת ה'", זעם ְְֵֵֵֶַַַָָֹֹלא 
äמ äבא י łראל, קדת ליסõד רמז  ו' ע õלם , Łְְִִֵֶֶֶַָָָֻל 
ארץ", ôצעד "àזע"ם ïסäק על זצ"ל ט õב Łם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָמהàעל 
רא Łי וגם  מקוא õת, ערäבין, זביחה, תבõת: ראŁי  ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָזע "ם

א'רץ ô'צעד  ז'עם  ואינãתבõת Łäëה אõת רק ה äא הב ' (éי  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ה ôבה ) ות "טמäáף  ת "ח לגזרõת ר õמז  ת"ט, éמנין  ע õלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
àית  äאחינ על  וŁלõם , חס éליה, áזרõת אז ä היŁְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ
àפנים éאן ëéבאר וליטא õïלין àמדינת ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹיłראל 

ֵֶַהíפר .
מהáאõן Łלמה" לחם  "אגרõת ספר ל õŁן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹוזה

א עäëד מד âף זצ äק"ל, יäד(Łם)מ Łאמלõיא אõת ְְִַַַַָ

הïסäק על Łאמר זי "ע  ט õב Łם  âהàעל  ãמי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמ
זביחה, נõטריקõן  זע "ם ארץ ", ôצעד  "àזעם  ג ' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָחבäñק 
äנחäצים ראçŁים  הם äêא âברים  Łג ' מקוה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָערäבין,
Łéרה  Łחיטה ,ä הינâ ליłראל, ðŁריכין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמאד,
àעיר, ער äבין  וçŁהיה  Łמים , ירא äבõדק ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ õחט

ולע "ד הארץ. ויק õמם יצעד זה ידי ועל Łéר , äְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
õŁפטים Łמ õŁן àחידת éתäב àמה זה לרמז Łְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹי
על זביחה, ערäבין, מקוה ,  מת õק" יצא "äמע "ז ְְִִִֵֵֶַַָָָָיד :
õŁפטים : àפר Łת ויל "ר ליłראל . Łפע  נïŁע  äê א ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידי
Łמע אלהם ואמר העם אל  ודàר הéהן  Łáונ"ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
זכäת  àכם  אין  äê אפ ז"ל : ר"י  וכתב ,'äוכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיłראל "
אתכם , ŁõçŁיע  אôם  éדאי  àלבד Łמע  קריאת  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאêא

חכ ל õŁן  א ע äëד מב àסõטה לברכה ע çן זכרõנם  äמינ ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
אחר . àל õŁן  ìŁה ור"י  י õחאי, àן  Łמע õן  רàי  Łàְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָם
אêא àכם  אין äêאפ בלה "ק âנרמז ,Łלפר Ł ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָוי
ער äבין , מקוה, Łחיטה, נõטריקõן : Łמ"ע , ְְְְְִִִִִֵֶַַָקריאת
"àזעם :Łלפר ונראה אתכם. ŁõçŁיע  אôם  éְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָדאי
אõהב Łõדñה àספר  éתב מה ïי על ארץ", ôְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצעד

àראŁית)י łראל éתäב(ïרŁת  âמה האריז"ל Łàם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
âה ם לõמר, רצה  אזéר" "והארץ àחñתי  àְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻפרŁת
Łל õמאמר וìŁתה  חטאה  הארץ מה יזéר üרàְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹית
ïרי עץ  הארץ  õôŁצא  Łאמר הäא, üäרà Łõ דñְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה
וזה  ïרי . ע łõה עץ וõôצא  ìŁתה והארץ ïרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָע łõה
éיון וŁלõם , חס ,ä חטאçŁé י łראל על זכäת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמליצת

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יגשאלות

"ר ימטר א ְֲִֵֵַָָעמלק

עמלק" גּ וֹ ים ׁש "ראׁש ית ידוּ ע, זה כ )והנּ ה כד ויׁש (בּ ּמ דבּ ר  הרׁש ע, עשׂ ו מזּ רע , ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אחר" "אל כּ מנין - ר"מ גּ ימטריּ א ה וּ א  "עמלק " כּ י אחר , בּ אל אחיזה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲלוֹ 

יד ) לד י -ה-ו-ה"(ׁש מוֹ ת "רוּ ח הוּ א בּ ּק דה וּ כנגדּ וֹ  ר"מ, גּ ימטר יּ א כּ ן גּ ם ׁש הוּ א , ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
כט ) יא דּ וד ,(ׁש וֹ פטים בּ ן מׁש יח בּ ּק ד ה י ׁש  וחמ וֹ ר , ׁש וֹ ר  קלּפ וֹ ת ׁש ּת י כּ נגד  והנּ ה . ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

בּ סוֹ ד חמוֹ ר ׁש ל הקל ּפ ה על יתגּ בּ ר ט )דּ הוּ א ט החמ וֹ ר ",(זכריה על ורוֹ כב "עני : ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
הכּ ת וּ בוּ מ ׁש  ׁש אמר כּ מ וֹ  "ׁש וֹ ר ", אּק רי י וֹ סף בּ ן  יז)יח  לג  ׁש וֹ ר וֹ (דּ ברים "בּ כוֹ ר : ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לוֹ ". ◌ָ◌ָהדר

בּ זּ הר  איתא ב )וה נּ ה  ע ּמ וּ ד קא דּ ף ר וּ ת, חדׁש  וזהר  ב , ע ּמ וּ ד  קכד דּ ף ג  חלק ׁש ּת י (ע יּ ן מבּ ין כּ י  , ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הנּ קראת אחת קלּפ ה יצא וחמוֹ ר, ׁש וֹ ר מּק לּפ וֹ ת  דּ הינוּ  לעיל, הנּ זכּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּק ליּפ וֹ ת

צפע" יצא נח ׁש  "מר ׁש  כּ י כט )"צפע", יד -(י ׁש עיה  "עמלק" גּ ימטר יּ א ו"צפע" , ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
עפץ בּ מי ּת וֹ רה בּ ספר  לכ ּת ב  אנוּ  צריכין ולכן א)ר "מ, ע ּמ וּ ד יט דּ ף גּ יטין ׁש ה וּ א(ע יּ ן ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אנוּ  מה צפע , ׁש ל הּק לּפ ה מכניעין אנוּ  וּ בזה אתון,  ּבּ הּפ ו "צפע" ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
עפצין. בּ מי  ּת וֹ רה הּס פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְכּ וֹ תבין

הראׁש וֹ נוֹ ת קלּפ וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש הן - ׁש וֹ ר חמוֹ ר , נחׁש , תב וֹ ת: ראׁש י הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 
אמר וּ  ולכן "צרעת ". גּ ימטריּ א - "חמ וֹ ר " "ׁש וֹ ר" וּ קלּפ וֹ ת אּמ וֹ ת. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש בעים

לברכה זכרוֹ נם ד )רבּ וֹ תינוּ  כ  ר בּ ה [ּפ ר וּ ׁש :(בּ ראׁש ית  צרעת היא דּ נח ׁש  סלעין  הנּ י  : ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש בּ נּ חׁש  כּ תמים  כּ סלעים)א וֹ תם ונראה עג וּ ל וֹ ת  ח בּ ר בּ וּ רוֹ ת מנּמ ר וּ לפי (ׁש הוּ א צרעת], היא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ צרעת. נלקה הרע , ל ׁש וֹ ן דּ בּ ר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה נּ ח ׁש 

ולילית סמא"ל  הוּ א ׁש לּ וֹ  ׁש הר עשׂ ו, בּ ן אליפז, בּ ן צפ וֹ  קל ּפ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
ׁש כּ תבּת י  כּ מוֹ  וליטא ּפ וֹ לין בּ ארץ גּ ד וֹ ל חרבּ ן בּ קטרוּ גם עשׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עה,
בּ קדה ׁש נּ כ ּת בים ּת וֹ רה הּס פרי הרבּ ים , בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הוֹ נאים, ולקחוּ  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְלעיל,
דּ וּ כסוּ סט וּ ס, גּ בּ י  על וא תק "ב, גּ ימטריּ א ׁש הוּ א בּ שׂ ר, מ צּ ד העוֹ ר גּ בּ י ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַעל
עמלק. קלּפ ת  נגד ׁש הוּ א עפץ, בּ מי דּ וקא ונכּת ב  ה ער וֹ ת , מצּ ד ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

לברכה זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  א)ולכן ע ּמ וּ ד יח  דּ ף זרה ּת וֹ רה(עב וֹ דה בּ ספר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
נשׂ רף. לחוּ ד והּק לף ּפ וֹ רחוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ּת רדיוֹ ן, בּ ן חנינא  רבּ י עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ שׂ רף
ּפ רחוּ , ׁש אוֹ תיּ וֹ תיהן ּת וֹ רה, ספרי אלפים כּ ּמ ה נשׂ רפים היוּ  ּפ וֹ לין  בּ גזר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
ׁש וּ ם להם אין זה ׁש ּמ כּ ח י וֹ דעים, אינם והוֹ נאים נשׂ רף . והעפץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּק לף


çŁחטא Łäâח אין  éן אם  Łחטא, מ âבר ìŁְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָברא
ŁçŁé  "àזעם" וזה Łם . ע çן âבריו éאן  עד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאדם .

ארץ, ôצעד אז  וŁלõם , חס הäא, üäרà Łõדñמה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָזעם
והבן .] äעלינ זכäת ְְְֵֵֵַָָלל ëד 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יד 

צוּ תה הּת וֹ רה כּ י  בּ ּק דה, ל )אחיזה כב  א(ׁש מ וֹ ת טרפה בּ דה  "וּ בשׂ ר ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
גּ  על לכּת ב מ ּת ר אבל אסוּ ר , הוּ א בּ אכילה - וּ טרפה,תאכלוּ " נבלה עוֹ ר בּ י ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מאוֹ תוֹ  - ּת וֹ רה הּס פרי ׁש נּ שׂ רפ וּ  ואחר  בּ ּק דה, אחיזה  להם היה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה
וחמוֹ ר ׁש וֹ ר  כּ ח ויפריח  לעיל , הנּ זכּ רוֹ ת הּק לּפ וֹ ת כּ ח נתמעט וּ  ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ ם
והּמ קדּ ׁש  יוֹ סף , בּ ן וּ מׁש יח דּ וד בּ ן מ ׁש יח מׁש יחין: ּת רין  ׁש יּ בוֹ אוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּק ד ה,

מעלה למּט ה.ׁש ל ירד ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

שנה  314  תס"א בשנת 6 # שואה

לנו  שגרמו כה עד עלינו שעבר  מה ולספר  להגיד יוכל  ומי לדבר פה לנו ואין
יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים
ומוכרח אותם, תשליך רח"ל הקליפה הוא לכל  וטרפה  נבילה בכלל מיתתם

בכלב. מגולגל להיות

ועכשיו  וזל "ק: האחרון בדף פסח של הגדה על משה " מטה "ברית בספר
עדיין  אשר  ביתינו  את  החריב זה שדבר למפרע ראינו חזקתם שאיתרע
כמה נמצא  וכאשר  בעונינו, עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה לא
וכו'. מלהשתרע, היריעה קצר  כי  הספר על להעלות אין אשר  קלקולים
ומחמת ולקלקל לפשוע הדבר  קרוב צמרו מחמת  הכבשים בשחיטת ובפרט
וקרוב  לשחוט וממהרים כ"כ מדקדקים אינו הרבה לשחוט להם שיש
בדבר מותמ' שיהי' ומי נתברר ... כאשר וטריפות נבילות שמאכילין לוודאי 
מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל  מיומים יום ומה בגוברין גבר מה ולומר
בשר לאכול  לנו יתן מי לאמר  דבריהם את ששוחטים בידם אבותיהם
כליה ישראל  של שונאיהם נתחייבו שהיה וישחטו אלא וישטחו וא"ת
ואינם חטאו ואבותינו נחירה בשר  היינו תאוה בשר לאכול שבקשו על
ואוי  ח"ו בעונם נלכדים להיות טובים לא כמעשיהם נעשה אם ואנחנו
יוכל  ומי  לדבר פה לנו ואין התוכחה : מיום לנו ואוי  הדין מיום לנו
רעות כמה השוחטים לנו שגרמו כה עד עלינו שעבר מה ולספר  להגיד
נבילה בכלל מיתתם יהיה כן כמו פגומה בסכין לעצמם ששחטו  ידעו ולא
מגולגל  להיות ומוכרח אותם, תשליך רח"ל הקליפה הוא  לכל וטרפה

וכו ', גדול .באריכותעיי"שבכלב 

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות טושאלות

שנה  256 לפני תק"ב  שנת  7 # שואה 

אדלער נתן רבי הקדוש שהצדיק הנשר  דרך בספר שכתב מה שאמר ידוע  (ומה 

טוב  שם הבעל  תלמידי  ספרי  בשאר  ועוד עקב ), (פרשת  אפרים מחנה דגל בספר  ראה  זי "ע , טוב  שם הבעל 

שמאכיליםשכתבו) השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב  שעיקר  ,
ממש. ומיד תיכף  יבא זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם את

משיח להביא הגדולה במלחמתו  זי"ע אדלער נת רבי הקדוש  הצדיק

ביאת עיכוב  שעיקר אדלער, נתן רבי  הקדוש מהצדיק  מובא הנשר דרך  בספר
בנבילות ישראל עם את שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח
ממקצת שם שכתב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות
בדורנו  לדעת  מהנוגע בגולה] ישראל בני אחינו תיבות [ראשי "האבי"ב" מספר 
ר' בנסתר, מקובלים מפרעשבורג סופר משה ר ' ותלמידו אדלער נתן ר ' וז"ל :
הסטרא חותם ולהכניע דמיין, דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן
כל  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך  על בסוד פסולים שוחטים על ששורה אחרא
לברוח. והוצרך קצבים רודפים  עליו  העמיד מ"ם הסמ "ך אך משיח, בא רצונו
ב"זע"ם" זה  על  ורמז הדין לעלמא  הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד היה וזה

מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

ישראל  מדת יצאו גרמניה כל !!!וכמעט

שנה  255 לפני ה'תק "כ  8 # שואה

ושלום חס  מכליה ישראל עם את  להציל הגדולה במלחמתם הקדושים הצדיקים

לבטלה. וניסה אוישווי"ץ של הנוראה הגזירה ראה הקדוש  טוב שם הבעל  א')

זי "ע  טוב שם בעל ישראל רבי ורבינו מורינו הקדוש הצדיק שכתב מכתב
כתב  כך - נסתר " הצדיק גילו ["בן זי"ע. מטלוסט מרדכי מ' הק' הרב לחבירו

קעב] [דף  הקודש באגרת אליו] זי"ע מהבעש"ט מכתבים ס'(יג )בכמה מכתב  ,
שנת תמוז  לחודש י"ב בווארשא לאור  יצא - "התמים" בספר  [נדפס :[183 [נו'

לשונו : וזה רביעית] חוברת - תרצ"ו



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יד 

צוּ תה הּת וֹ רה כּ י  בּ ּק דה, ל )אחיזה כב  א(ׁש מ וֹ ת טרפה בּ דה  "וּ בשׂ ר ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
גּ  על לכּת ב מ ּת ר אבל אסוּ ר , הוּ א בּ אכילה - וּ טרפה,תאכלוּ " נבלה עוֹ ר בּ י ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מאוֹ תוֹ  - ּת וֹ רה הּס פרי ׁש נּ שׂ רפ וּ  ואחר  בּ ּק דה, אחיזה  להם היה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה
וחמוֹ ר ׁש וֹ ר  כּ ח ויפריח  לעיל , הנּ זכּ רוֹ ת הּק לּפ וֹ ת כּ ח נתמעט וּ  ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ ם
והּמ קדּ ׁש  יוֹ סף , בּ ן וּ מׁש יח דּ וד בּ ן מ ׁש יח מׁש יחין: ּת רין  ׁש יּ בוֹ אוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּק ד ה,

מעלה למּט ה.ׁש ל ירד ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

שנה  314  תס"א בשנת 6 # שואה

לנו  שגרמו כה עד עלינו שעבר  מה ולספר  להגיד יוכל  ומי לדבר פה לנו ואין
יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים
ומוכרח אותם, תשליך רח"ל הקליפה הוא לכל  וטרפה  נבילה בכלל מיתתם

בכלב. מגולגל להיות

ועכשיו  וזל "ק: האחרון בדף פסח של הגדה על משה " מטה "ברית בספר
עדיין  אשר  ביתינו  את  החריב זה שדבר למפרע ראינו חזקתם שאיתרע
כמה נמצא  וכאשר  בעונינו, עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה לא
וכו'. מלהשתרע, היריעה קצר  כי  הספר על להעלות אין אשר  קלקולים
ומחמת ולקלקל לפשוע הדבר  קרוב צמרו מחמת  הכבשים בשחיטת ובפרט
וקרוב  לשחוט וממהרים כ"כ מדקדקים אינו הרבה לשחוט להם שיש
בדבר מותמ' שיהי' ומי נתברר ... כאשר וטריפות נבילות שמאכילין לוודאי 
מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל  מיומים יום ומה בגוברין גבר מה ולומר
בשר לאכול  לנו יתן מי לאמר  דבריהם את ששוחטים בידם אבותיהם
כליה ישראל  של שונאיהם נתחייבו שהיה וישחטו אלא וישטחו וא"ת
ואינם חטאו ואבותינו נחירה בשר  היינו תאוה בשר לאכול שבקשו על
ואוי  ח"ו בעונם נלכדים להיות טובים לא כמעשיהם נעשה אם ואנחנו
יוכל  ומי  לדבר פה לנו ואין התוכחה : מיום לנו ואוי  הדין מיום לנו
רעות כמה השוחטים לנו שגרמו כה עד עלינו שעבר מה ולספר  להגיד
נבילה בכלל מיתתם יהיה כן כמו פגומה בסכין לעצמם ששחטו  ידעו ולא
מגולגל  להיות ומוכרח אותם, תשליך רח"ל הקליפה הוא  לכל וטרפה

וכו ', גדול .באריכותעיי"שבכלב 

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות טושאלות

שנה  256 לפני תק"ב  שנת  7 # שואה 

אדלער נתן רבי הקדוש שהצדיק הנשר  דרך בספר שכתב מה שאמר ידוע  (ומה 

טוב  שם הבעל  תלמידי  ספרי  בשאר  ועוד עקב ), (פרשת  אפרים מחנה דגל בספר  ראה  זי "ע , טוב  שם הבעל 

שמאכיליםשכתבו) השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב  שעיקר  ,
ממש. ומיד תיכף  יבא זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם את

משיח להביא הגדולה במלחמתו  זי"ע אדלער נת רבי הקדוש  הצדיק

ביאת עיכוב  שעיקר אדלער, נתן רבי  הקדוש מהצדיק  מובא הנשר דרך  בספר
בנבילות ישראל עם את שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח
ממקצת שם שכתב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות
בדורנו  לדעת  מהנוגע בגולה] ישראל בני אחינו תיבות [ראשי "האבי"ב" מספר 
ר' בנסתר, מקובלים מפרעשבורג סופר משה ר ' ותלמידו אדלער נתן ר ' וז"ל :
הסטרא חותם ולהכניע דמיין, דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן
כל  השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך  על בסוד פסולים שוחטים על ששורה אחרא
לברוח. והוצרך קצבים רודפים  עליו  העמיד מ"ם הסמ "ך אך משיח, בא רצונו
ב"זע"ם" זה  על  ורמז הדין לעלמא  הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד היה וזה

מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

ישראל  מדת יצאו גרמניה כל !!!וכמעט

שנה  255 לפני ה'תק "כ  8 # שואה

ושלום חס  מכליה ישראל עם את  להציל הגדולה במלחמתם הקדושים הצדיקים

לבטלה. וניסה אוישווי"ץ של הנוראה הגזירה ראה הקדוש  טוב שם הבעל  א')

זי "ע  טוב שם בעל ישראל רבי ורבינו מורינו הקדוש הצדיק שכתב מכתב
כתב  כך - נסתר " הצדיק גילו ["בן זי"ע. מטלוסט מרדכי מ' הק' הרב לחבירו

קעב] [דף  הקודש באגרת אליו] זי"ע מהבעש"ט מכתבים ס'(יג )בכמה מכתב  ,
שנת תמוז  לחודש י"ב בווארשא לאור  יצא - "התמים" בספר  [נדפס :[183 [נו'

לשונו : וזה רביעית] חוברת - תרצ"ו



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות טז

אושפיצין, טי "ת ת"ק ראה ג' ליום אור ב"ה,

מטלוסט מרדכי  מ ' הק' הרב לחברי

שמו)למע"ש  וטובים(למען הקהלה, על טובים לא דברים אני רואה כי לבוא תיכף
ונמת האחד  מן לפההשנים תבוא שתכף חזק בטחוני ליראיו", ה' "וסוד סוד, יק 

דו"ש  חברך  לי. הם נחוצים כי  נ"ע הק' ממורינו לך  הידועים  הכתבים אתך תקח
מטלוסט. בע"ש ישראל  נאמנה. באהבה

השחיטה לתקן הדין לעלמא הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד  היה וזה
זביחה תיבות: ראשי  אר "ץ, תצעד ב"זע"ם" זה על ורמז והשוחטים,

מקוואות. עירובין

ב"זע"ם" זה: על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב שם  הבעל  ירידת סוד היה וזה
מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

האחרון  הנסיון שיהיה מה  קדשו ברוח  ראה זי "ע  הקדוש טוב שם הבעל
דמשיחא: בעקבתא

וע'ירוב  ש'חיטה ש"מקוה" דרקיע  במתיבתא שומע זי"ע הק ' טוב שם הבעל
עליהם עומד שהעולם הדת יסודי הם

ביחד  יושבים היו לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל  הרבי  שתלמידי שמעתי
עליו. להשגיח צריך הדור ומנהיג שראש העקרי הדבר  איזהו ומתווכחים

שמים, ירא  השו"ב  שיהיה הזביחה על  להשגיח הוא שהעיקר אמרו מהם יש
מטמטמים אסורים מאכלות ושלום חס כי לזה  השייכים ענינים שאר  בכל  וכן

הלב. את 

בשערה התלויים כהררים שבת הלכות כי  העיקר  הוא עירובין שאמרו (חגיגהויש

א') עמוד י ' מאוד .דף חמור והאיסור

כי  חשש , שום בלי כשרה תהיה שהמקוה  להשגיח העיקר היא מקוה אמרו ויש
הרע  על  להתגבר  מאוד לו קשה כשרות בלי ושלום חס  הוא האדם בנין יסוד  אם 

ליצלן. רחמנא

הלשון, בזה לברכה זכרונו טוב שם בעל  ישראל  הרב  מרן להם אמר זה ואחר
דרקיע  במתיבתא כן גם פלפלו הזאת בעת כי  לי ואמרו תיתי  עיקר  מהם איזה


,השמים מן ותשובות  שאלות הובאראה ה ', ח "ה )(סימן סוף  .ברדב "ז

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יזשאלות

במקרא הוא והסימן  וכמר . ג')כמר ארץ (חבקוק תצעד תיבותבזע"ם ראשי
"עירובין "זביחה ,מקוה" ,. עכ"ל הארץ. יסוד הם אלה כל  ,

שנה  220 לפני 9 # שואה

דאורייתא  חלב  אכלו  ווילנא העיר  כל

י"ט נפטר 1720 באפריל 23 ה'ת"פ, בניסן ט "ו נולד  זלמן שלמה בן אליהו רבי 
אליהו, רבינו הגאון בכינויים: שנודע 1797 באוקטובר 9 ה'תקנ"ח, בתשרי 

החסיד . הגאון מווילנה, הגאון
משה רבי  הגה"צ  המנקר זצ"ל , הגר"א של  בזמנו לאור יצא שערים לחם הספר
החסיד  והגאון  דאורייתא , חלב  אוכלים ווילנא העיר שכל מצא קיראן מק "ק
זצ"ל , זלמן שלמה רבי  אחיו ובתוכם  ישראל גדולי  עשרה לקח זי"ע מווילנא
שכל  הדבר נכון שאמת ומצאו הניקור  והלכות מלאכת כל וביררו רב זמן וישבו
קורא קול  על חתמו דשם רבנים העשר וכל חלב , באכילת  נכשלו ווילנא העיר
רבי  מהגה"צ  - כרכים, ט' ניקור ספרי  מקובץ - הניקור של הענין לתקן איך

שליט"א. מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק גראס, יהודה שלום


( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד  àְְְִֶַַַַָזעם 
חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ

עכו"ם . שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם  לשונו:
יושבי רמסת  ארץ תצעד פירוש : שם  דוד  ובמצודות

הארץ.
דפירודא מעלמא הוא הרבים  דרשות ידוע  ז'ביחה :

עולם הבורא  רשות הוא היחיד  ורשות אחרא, הסטרא 
ישראל, כנסת דקדושה ס"ט סטרא (דף זהר בתיקוני  (ראה

א ') ע'),עמוד  דרוש  תורה  לשמחת שלמה לחם  דרשות ,
יע "תולדות בעל  שכתב מה וראה יוסף"וכו', (פרשת קב

העולה ) בד "ה  היצרנשא  התחכם  עתה קדשו: לשון  וזה 
כל ברשתו וללכוד  ולפתות לילך יצטרך שלא  הרע 
והוא בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד רק  ויחיד, יחיד
טריפות  המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד
זה  ידי  ועל  עיי "ש . ברשתו , נלכדו וכולם לרבים 
שכתוב כמו אפיקורסים  ונעשים  הדת על  מעבירם 

בשו"ת חיים  ז')הדברי סי ' א' חלק ידי(יו"ד  שעל  כותב
התקלקלו קהילות הרבה קלים, שהיו שוחטים 

רח"ל  היהדות דרך את ועזבו שם בגרמניה , (עיין 

.באריכות)

זהר בתיקוני  ראה א ')ע 'ירובין: עמוד  ס"ט  עוד(דף ראה .
עהרענרייך  זלמן שלמה רבי הקדוש הצדיק שכתוב מה

משאמלויא שלמה )זי"ע  לחם דרשות ותשובות שאלות :(בעל
יפריעו שלא נפש  במסירות ואחד אחד  כל יתאמץ וכן 
היותר צד על השם  ברוך שעשינו העירוב ושלום  חס
וכוונתו העירוב של הרבה הטובה בביאור  והארכתי טוב,
הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבים מרשות לעשות
הקדושים , בספרים כמבואר דקדושה סטרא עולם 

ישראל  אוהב השבועות)וכו'.ראה באר(לחג עוד ראה .
שורש שבת  של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים  מים 

זה ). בענין א' ענף ב'
 לברוח קודש  שבת בערב לטבול צריך "מ'קוה:

ראה  עולם: של יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות 
חיים  מים באר הקדוש בהעלותך)בספר  עוד(פרשת ראה ,

זהר א ')תיקוני עמוד ס ' מהימנא(דף  רעיא דף , (השמטות

ב ') עמוד מהימנארס"ד רעיא רמ "ב, דף  פנחס פרשת (במדבר

א ') זהרעמוד  תיקוני  א '), עמוד  כ' זהר(דף  תיקוני  ס"ו , (דף 

ב ') במקוואות עמוד הכשילו האלו הצדוקים  כן ועל  .
עה"פ: י"ג, י "ג , בראשית רש "י  [ראה להכעיס. פסולות

מאוד ]. לה' וחטאים רעים סדום ואנשי 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות טז

אושפיצין, טי "ת ת"ק ראה ג' ליום אור ב"ה,

מטלוסט מרדכי  מ ' הק' הרב לחברי

שמו)למע"ש  וטובים(למען הקהלה, על טובים לא דברים אני רואה כי לבוא תיכף
ונמת האחד  מן לפההשנים תבוא שתכף חזק בטחוני ליראיו", ה' "וסוד סוד, יק 

דו"ש  חברך  לי. הם נחוצים כי  נ"ע הק' ממורינו לך  הידועים  הכתבים אתך תקח
מטלוסט. בע"ש ישראל  נאמנה. באהבה

השחיטה לתקן הדין לעלמא הקדוש טוב שם הבעל ירידת סוד  היה וזה
זביחה תיבות: ראשי  אר "ץ, תצעד ב"זע"ם" זה על ורמז והשוחטים,

מקוואות. עירובין

ב"זע"ם" זה: על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב שם  הבעל  ירידת סוד היה וזה
מקוואות. עירובין זביחה תיבות : ראשי אר"ץ, תצעד

האחרון  הנסיון שיהיה מה  קדשו ברוח  ראה זי "ע  הקדוש טוב שם הבעל
דמשיחא: בעקבתא

וע'ירוב  ש'חיטה ש"מקוה" דרקיע  במתיבתא שומע זי"ע הק ' טוב שם הבעל
עליהם עומד שהעולם הדת יסודי הם

ביחד  יושבים היו לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל  הרבי  שתלמידי שמעתי
עליו. להשגיח צריך הדור ומנהיג שראש העקרי הדבר  איזהו ומתווכחים

שמים, ירא  השו"ב  שיהיה הזביחה על  להשגיח הוא שהעיקר אמרו מהם יש
מטמטמים אסורים מאכלות ושלום חס כי לזה  השייכים ענינים שאר  בכל  וכן

הלב. את 

בשערה התלויים כהררים שבת הלכות כי  העיקר  הוא עירובין שאמרו (חגיגהויש

א') עמוד י ' מאוד .דף חמור והאיסור

כי  חשש , שום בלי כשרה תהיה שהמקוה  להשגיח העיקר היא מקוה אמרו ויש
הרע  על  להתגבר  מאוד לו קשה כשרות בלי ושלום חס  הוא האדם בנין יסוד  אם 

ליצלן. רחמנא

הלשון, בזה לברכה זכרונו טוב שם בעל  ישראל  הרב  מרן להם אמר זה ואחר
דרקיע  במתיבתא כן גם פלפלו הזאת בעת כי  לי ואמרו תיתי  עיקר  מהם איזה


,השמים מן ותשובות  שאלות הובאראה ה ', ח "ה )(סימן סוף  .ברדב "ז

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יזשאלות

במקרא הוא והסימן  וכמר . ג')כמר ארץ (חבקוק תצעד תיבותבזע"ם ראשי
"עירובין "זביחה ,מקוה" ,. עכ"ל הארץ. יסוד הם אלה כל  ,

שנה  220 לפני 9 # שואה

דאורייתא  חלב  אכלו  ווילנא העיר  כל

י"ט נפטר 1720 באפריל 23 ה'ת"פ, בניסן ט "ו נולד  זלמן שלמה בן אליהו רבי 
אליהו, רבינו הגאון בכינויים: שנודע 1797 באוקטובר 9 ה'תקנ"ח, בתשרי 

החסיד . הגאון מווילנה, הגאון
משה רבי  הגה"צ  המנקר זצ"ל , הגר"א של  בזמנו לאור יצא שערים לחם הספר
החסיד  והגאון  דאורייתא , חלב  אוכלים ווילנא העיר שכל מצא קיראן מק "ק
זצ"ל , זלמן שלמה רבי  אחיו ובתוכם  ישראל גדולי  עשרה לקח זי"ע מווילנא
שכל  הדבר נכון שאמת ומצאו הניקור  והלכות מלאכת כל וביררו רב זמן וישבו
קורא קול  על חתמו דשם רבנים העשר וכל חלב , באכילת  נכשלו ווילנא העיר
רבי  מהגה"צ  - כרכים, ט' ניקור ספרי  מקובץ - הניקור של הענין לתקן איך

שליט"א. מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק גראס, יהודה שלום


( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד  àְְְִֶַַַַָזעם 
חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ

עכו"ם . שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם  לשונו:
יושבי רמסת  ארץ תצעד פירוש : שם  דוד  ובמצודות

הארץ.
דפירודא מעלמא הוא הרבים  דרשות ידוע  ז'ביחה :

עולם הבורא  רשות הוא היחיד  ורשות אחרא, הסטרא 
ישראל, כנסת דקדושה ס"ט סטרא (דף זהר בתיקוני  (ראה

א ') ע'),עמוד  דרוש  תורה  לשמחת שלמה לחם  דרשות ,
יע "תולדות בעל  שכתב מה וראה יוסף"וכו', (פרשת קב

העולה ) בד "ה  היצרנשא  התחכם  עתה קדשו: לשון  וזה 
כל ברשתו וללכוד  ולפתות לילך יצטרך שלא  הרע 
והוא בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד רק  ויחיד, יחיד
טריפות  המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד
זה  ידי  ועל  עיי "ש . ברשתו , נלכדו וכולם לרבים 
שכתוב כמו אפיקורסים  ונעשים  הדת על  מעבירם 

בשו"ת חיים  ז')הדברי סי ' א' חלק ידי(יו"ד  שעל  כותב
התקלקלו קהילות הרבה קלים, שהיו שוחטים 

רח"ל  היהדות דרך את ועזבו שם בגרמניה , (עיין 

.באריכות)

זהר בתיקוני  ראה א ')ע 'ירובין: עמוד  ס"ט  עוד(דף ראה .
עהרענרייך  זלמן שלמה רבי הקדוש הצדיק שכתוב מה

משאמלויא שלמה )זי"ע  לחם דרשות ותשובות שאלות :(בעל
יפריעו שלא נפש  במסירות ואחד אחד  כל יתאמץ וכן 
היותר צד על השם  ברוך שעשינו העירוב ושלום  חס
וכוונתו העירוב של הרבה הטובה בביאור  והארכתי טוב,
הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבים מרשות לעשות
הקדושים , בספרים כמבואר דקדושה סטרא עולם 

ישראל  אוהב השבועות)וכו'.ראה באר(לחג עוד ראה .
שורש שבת  של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים  מים 

זה ). בענין א' ענף ב'
 לברוח קודש  שבת בערב לטבול צריך "מ'קוה:

ראה  עולם: של יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות 
חיים  מים באר הקדוש בהעלותך)בספר  עוד(פרשת ראה ,

זהר א ')תיקוני עמוד ס ' מהימנא(דף  רעיא דף , (השמטות

ב ') עמוד מהימנארס"ד רעיא רמ "ב, דף  פנחס פרשת (במדבר

א ') זהרעמוד  תיקוני  א '), עמוד  כ' זהר(דף  תיקוני  ס"ו , (דף 

ב ') במקוואות עמוד הכשילו האלו הצדוקים  כן ועל  .
עה"פ: י"ג, י "ג , בראשית רש "י  [ראה להכעיס. פסולות

מאוד ]. לה' וחטאים רעים סדום ואנשי 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יח

שנה  218 לפני תקנ"ז בשנת  10 # שואה

הדת מן ויצאו נשרו יהודים מיליון ש-3.5 אמר  זי "ע מצאנז שהצה"ק לכם דעו
טריפה. בשר שאכלו מפני

נוראי סודות  לנו מגלה זי"ע חיי דברי בעל הקדוש הצדיק ג )

לערך  הדת מן יצאו פיגול, בשר שהאכילו הקלים השוחטים ידי שעל וידוע
חיים" "דברי ותשובות בשאלות כמבואר רח "ל, יהודים מיליאן  וחצי (יורהג'

ז') סימן א' חלק הישראלי ,דעה  הלב שמטמטם אסורות כמאכלות  עבירה שאין
לוע"ז  בארץ קהילות כמה הדת מן יצאו  זה ידי דעל ראינו הרבים ובעונותינו
עליהם וגברו הקלים, השובי"ם  ידי על  וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו

הקהל  מן שנאבדו עד זרות אש )דעות להבות החוצבים דבריו בדגל (עיי "ש מובא וכן ,
אפרים" זצ"ל )מחנה מהרמב "ם מכתב  עקב  בתחיית(פרשת כפרו  איש אלף ששבעים

ובא מהדת שיצאו  עד אסורות במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל  המתים
לפתות שלא מ"ם הסמ"ך שמערמת וידוע  רח"ל . כולם את  והרג מלך עליהם

שוח מעמיד  רק ויחיד, יחיד ידי כל ועל  דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים טים
ברשתו. הכל זה

שנה  98 לפני  תרע"ד ה' 11 # שואה 

בשר יהיה ולא טרף, הכל הברית ארצות שבכל והכשרות הרידב"ז ספר ראה
המשיח. ביאת עד כשר

זי "ע  הירושלמי  על הרידב "ז בעל  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה יבואר 
בארצינו  המצב על  נכתוב  ועכשיו הברית, בארצות שנה כ-40 לפני  כתבנו זה כל
מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי בארץ כאן השחיטות של  הכשרות הקדושה.
שמי  המהירה השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית,
רק  והשוחט העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות  משש יותר ששוחט
בשו"ת. נתפרסם  וגם הגדולים הרבנים  כל אסרו וזה לשחיטה, הראש את אוחז

הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת עופות(קעפעל 600 רק לשחוט מותר ,
יכולים ובה"מ  גדול בדעיבד  ורק המומחה הטוב הכי  לשוחט רק [וזה לשעה,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יטשאלות

מ-250 יותר לשחוט  אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה], את להכשיר אולי
כשהשוחט לשעה, 900-1200 שוחטים בארץ כאן והאמת לשעה, מכסימום

ביד . העוף כל  את לבד  אוחז

וממילא זה, את יאחז שהגוי במקום ביד העוף כל את  אוחז השוחט בארץ כאן
ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה  שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד
בהקדמה ירושלמי] על ספר  [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר  וטריפות נבילות
תסמר אשר  הזאת בהעיר ראיתי  רע ענין עוד וכותב: - התורה על חיבורו של
שו"ב  ויש  ששוחטים. העופות נוצות  בעצמם מורטים השו"ב ראשי , שערות
שבת ובליל  הנוצות, ומורטים עופות אלפים ב ' עד  עש"ק  ו' ה' ביום ששוחטים
פיו  לתוך הכף  תחבו ביתם בני  אשר מהם ויש  לאכול, שלו הידיים נלאו קודש
גמורה נבילה שחיטתו הלא הכף לאחוז  כח  לו היה לא כי  לאכול, שב "ק בלילי
ר"ל , וטריפה בנבילה יהודים של בטנם נתפגלו  וכך כך בין אסורין , והכלים
יכנסו  שלא יתפלל מעיו לתוך תורה דברי שיכנסו אדם שיתפלל  עד חז"ל ואמרו
הוברח מעיו לתוך אסורים דברים שנכנס  כיון כי  מעיו, לתוך אסורים דברים
תשובה, לעשות שקשה עד  תועבה דבר  לכל ר"ל  התאוה ונתגברה היהדות רוח
עכ "ל ]. להבחין, ואין ורעים טובים הארצות מכל  שנקבצו המדינה  בגרם וכ"ז 

טובה היתה  ביד העוף את יאחז שהשוחט כך, זה את עשו למה הסיבה
על  בתים בעלי  הם הרבנים שלא ומכיון קטנה, בשחיטה רק זה אבל להלכה,
מה והמכשולות, והבעיות הסיבות כל את יודעים  אינם הרבנים [וגם הכשרות,
כדי  הדברים בכל  לבד עסק ולא שוחט היה לא שהוא מכיון טרף , ומה כשר,
השוחט בספר  לערך, שנה 80 לפני שוחט שכתב כמו בוריה, על הכל  שיבין
לו  אין בכשרות הפעולות  כל ועושה בעצמו שוחט  אינו הרב  שאם והשחיטה,

כשר מה בכלל מבין ולא ידיעה  להםשום  איכפת שלא שחיטות וישנם [?
ממילא ומוכרים טרף, אם בין כשר אם בין הרבה ושוחטים הכשרות, בכלל 
על  תחרות ונהיה הרבה, עולה לא  שהשחיטה מכיון העופות, את בזול
נעשה וכך מאוד, קשה הפרנסה כי  בזול, מחפש אחד שכל ידוע וזה המחירים,

טריפות. מאכילי של  השרשרת

עופות יותר  ועוד יותר עוד לשחוט יתחילו שכולם כדי דבר הבעל עשה מה
לו  איכפת ולא  לבד, העוף  את מחזיק  שהשוחט בחומרא , אותם תפס לשעה,
השוחטים את שמחייבים מפני  וטריפות, נבילות הכל ממילא כי דבר , לבעל 
בגלל  והשוחט הרגשה, לו שיהיה לשחוט , אדם לבן שאפשר ממה יותר לשחוט
מקבלים וגם הרבנים, חשבון על הכל ועושה בעבודתו, להמשיך צריך  פרנסה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות יח

שנה  218 לפני תקנ"ז בשנת  10 # שואה

הדת מן ויצאו נשרו יהודים מיליון ש-3.5 אמר  זי "ע מצאנז שהצה"ק לכם דעו
טריפה. בשר שאכלו מפני

נוראי סודות  לנו מגלה זי"ע חיי דברי בעל הקדוש הצדיק ג )

לערך  הדת מן יצאו פיגול, בשר שהאכילו הקלים השוחטים ידי שעל וידוע
חיים" "דברי ותשובות בשאלות כמבואר רח "ל, יהודים מיליאן  וחצי (יורהג'

ז') סימן א' חלק הישראלי ,דעה  הלב שמטמטם אסורות כמאכלות  עבירה שאין
לוע"ז  בארץ קהילות כמה הדת מן יצאו  זה ידי דעל ראינו הרבים ובעונותינו
עליהם וגברו הקלים, השובי"ם  ידי על  וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו

הקהל  מן שנאבדו עד זרות אש )דעות להבות החוצבים דבריו בדגל (עיי "ש מובא וכן ,
אפרים" זצ"ל )מחנה מהרמב "ם מכתב  עקב  בתחיית(פרשת כפרו  איש אלף ששבעים

ובא מהדת שיצאו  עד אסורות במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל  המתים
לפתות שלא מ"ם הסמ"ך שמערמת וידוע  רח"ל . כולם את  והרג מלך עליהם

שוח מעמיד  רק ויחיד, יחיד ידי כל ועל  דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים טים
ברשתו. הכל זה

שנה  98 לפני  תרע"ד ה' 11 # שואה 

בשר יהיה ולא טרף, הכל הברית ארצות שבכל והכשרות הרידב"ז ספר ראה
המשיח. ביאת עד כשר

זי "ע  הירושלמי  על הרידב "ז בעל  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה יבואר 
בארצינו  המצב על  נכתוב  ועכשיו הברית, בארצות שנה כ-40 לפני  כתבנו זה כל
מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי בארץ כאן השחיטות של  הכשרות הקדושה.
שמי  המהירה השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית,
רק  והשוחט העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות  משש יותר ששוחט
בשו"ת. נתפרסם  וגם הגדולים הרבנים  כל אסרו וזה לשחיטה, הראש את אוחז

הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת עופות(קעפעל 600 רק לשחוט מותר ,
יכולים ובה"מ  גדול בדעיבד  ורק המומחה הטוב הכי  לשוחט רק [וזה לשעה,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות יטשאלות

מ-250 יותר לשחוט  אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה], את להכשיר אולי
כשהשוחט לשעה, 900-1200 שוחטים בארץ כאן והאמת לשעה, מכסימום

ביד . העוף כל  את לבד  אוחז

וממילא זה, את יאחז שהגוי במקום ביד העוף כל את  אוחז השוחט בארץ כאן
ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה  שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד
בהקדמה ירושלמי] על ספר  [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר  וטריפות נבילות
תסמר אשר  הזאת בהעיר ראיתי  רע ענין עוד וכותב: - התורה על חיבורו של
שו"ב  ויש  ששוחטים. העופות נוצות  בעצמם מורטים השו"ב ראשי , שערות
שבת ובליל  הנוצות, ומורטים עופות אלפים ב ' עד  עש"ק  ו' ה' ביום ששוחטים
פיו  לתוך הכף  תחבו ביתם בני  אשר מהם ויש  לאכול, שלו הידיים נלאו קודש
גמורה נבילה שחיטתו הלא הכף לאחוז  כח  לו היה לא כי  לאכול, שב "ק בלילי
ר"ל , וטריפה בנבילה יהודים של בטנם נתפגלו  וכך כך בין אסורין , והכלים
יכנסו  שלא יתפלל מעיו לתוך תורה דברי שיכנסו אדם שיתפלל  עד חז"ל ואמרו
הוברח מעיו לתוך אסורים דברים שנכנס  כיון כי  מעיו, לתוך אסורים דברים
תשובה, לעשות שקשה עד  תועבה דבר  לכל ר"ל  התאוה ונתגברה היהדות רוח
עכ "ל ]. להבחין, ואין ורעים טובים הארצות מכל  שנקבצו המדינה  בגרם וכ"ז 

טובה היתה  ביד העוף את יאחז שהשוחט כך, זה את עשו למה הסיבה
על  בתים בעלי  הם הרבנים שלא ומכיון קטנה, בשחיטה רק זה אבל להלכה,
מה והמכשולות, והבעיות הסיבות כל את יודעים  אינם הרבנים [וגם הכשרות,
כדי  הדברים בכל  לבד עסק ולא שוחט היה לא שהוא מכיון טרף , ומה כשר,
השוחט בספר  לערך, שנה 80 לפני שוחט שכתב כמו בוריה, על הכל  שיבין
לו  אין בכשרות הפעולות  כל ועושה בעצמו שוחט  אינו הרב  שאם והשחיטה,

כשר מה בכלל מבין ולא ידיעה  להםשום  איכפת שלא שחיטות וישנם [?
ממילא ומוכרים טרף, אם בין כשר אם בין הרבה ושוחטים הכשרות, בכלל 
על  תחרות ונהיה הרבה, עולה לא  שהשחיטה מכיון העופות, את בזול
נעשה וכך מאוד, קשה הפרנסה כי  בזול, מחפש אחד שכל ידוע וזה המחירים,

טריפות. מאכילי של  השרשרת

עופות יותר  ועוד יותר עוד לשחוט יתחילו שכולם כדי דבר הבעל עשה מה
לו  איכפת ולא  לבד, העוף  את מחזיק  שהשוחט בחומרא , אותם תפס לשעה,
השוחטים את שמחייבים מפני  וטריפות, נבילות הכל ממילא כי דבר , לבעל 
בגלל  והשוחט הרגשה, לו שיהיה לשחוט , אדם לבן שאפשר ממה יותר לשחוט
מקבלים וגם הרבנים, חשבון על הכל ועושה בעבודתו, להמשיך צריך  פרנסה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות כ

ממילא לשעה, שוחט הוא עופות כמה ההספק  לפי  המשכורת מקומות בהרבה 
נבילות חשבון על גבוה יותר  משכורת מקבל  מי  השוחטים בין תחרות יש
את משך אחד וכך טרף, כבר וזה נאמנותו את מאבד ההלכה פי ועל וטריפות,

החמורים. תורה איסורי  על ועוברים טריפות, אוכלים וכולנו השני,

למדתי  שאני מה בסכין , גדולות פגימות שמתירים בארץ כאן  שקרה דבר עוד
הפגימות על אמרו וכולם  שנה, 130 לפני שוחטים שהיו שוחטים אצל

דאורייתא. נבילה וממש  פגימה, זה היום שמתירים

העצה מה רק אז ולעשות טובים שוחטים לקחת ליושנה, עטרה להחזיר ?
הבשר שרוב  מזה מדברים לא וכבר טרף , הכל בסטונאות כי  קטנות, שחיטות
איך  בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים, בא אוכלים שאנחנו
בכל  זה את ומוכרים מערבים בשר שמביאים ביומו יום מידי  שתופסים
הבעל  הוא השטן כי הטובים, הכי  במקומות אפילו הארץ , ערי ובכל ירושלים,

היגענו  איפו אז כידוע, הבניםהבית, רוב  יוצאים זה ומפני  אוכלים, אנחנו מה ?
רעה. לתרבות

הרדב  לשון התורה:וזה על ספרו בהקדמת הקדוש  "ז

השפעת אבדה היראי הרבני  ג

וכן  מרבים, ד' ויראי  תורה בעלי  רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי  אכחד לא
שפל  העם בעיני כי  כלל להועיל בכחם אין אבל  כשירים, ובוטשערס שו"ב 

הרבנים, כבוד  מאוד

והקצבים הרע-בנים בין מרקד  השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
הקדושים ישראל בני  את להכשיל הפעולות כל  ועושה שלהם, והמכשירים
כשר, שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר "ש גדול וכשרב איסור , בפיטומי 
רב  בין מבחינים אינם וההמון  בזיונות, מיני בכל  אותו ומבזים אותו משפילים

נעדרת] והאמת לשו"ב שו"ב  ובין לרב

בין  לשו"ב, שו"ב בין לרב, רב בין  אח"כ יבינו  לא  מעשיהם  בראותם
להבחין  ואין חז"ל, כמאמר  כרבא, לקי הוצא בהדי  כי  לבוטשער , בוטשער
[מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל על  כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה
בשר תיבת שם שהולכים מקום ובכל כשר בשר למכור יש כאן הודעה הוא

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כאשאלות

בשר הזאת במדינה כלל מוצא שלא עד  לעינים, בולטות באותיות כשר
נשבר ד' לדבר  והחרדים תורה בעלי הכשירים והיהודים כשר, והכל טריפה
שנתקבצו  המון לנגד יעשו מה אבל  הבשר, להכשיר  ומיגעים בקרבם לבם
וטריפה נבילה אכלו כי  כלל, לכשרות לב משימין שאין העולם פינות מד '
העיר לתקן החרדים מפי כלל, לשמוע רוצין אינן והמה הספינה, על גם 
הבשר, מקח להוזיל להם עוזרים  ובוטשארס ושובי "ם ורבניהם כשר, במאכל

זול  בשר  זול בשר הזאת, המציאות אל פונים זולל )וכולם בשר זולל בשר  ,(ר "ל
ירויח לא כשר ומבשר ג"כ, להוזיל הכשר  היהודי הבוטשער  ומוכרח 

המוכר הבוטשער  כמו  טריפה.כשימכור

כשהיו  השני' עולם מלחמת לפני  אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
(2 כשר . בשר  (1 בשר : סוגי שני  לכה"פ מטבחיים כל אצל  הי' כתיקונם שנים
ורק  כשר מבשר  מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר  מובן כשר . גלאט
בצירוף  הפשוט והאדם להשיגו, כדי  ורכושו מהונו מבזבז הי ' אמיתי  מדקדק
לו  הספיק  - לשבת משבת  רק בשר אכלו שלא והרבה - שכיח המטבע הי ' שלא

כשר. בשר

לא בכפליים לקתה אשר אמעריקע במדינת כן אלף לא  ירדה שהיר "ש די 
ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש מושג בין גדול הבדל ששורר עד  אחורנית  מעלות
היראים של מכריסן תמימים אותן  של צפרנן וטובה קדם שבימי ותמים
בלבד  כשר  מאכילת רצון שבע אדם ואין שכיח שהמטבע זאת עוד  דעכשיו.
אחר שגם מובן ומאליו המהדרין . מן  למהדרין כשר  גלאט רק רוצה אלא
בלבד  כאלו  ריאות לייצר  הסכימו לא  הבהמות זה  מין רק לאכול בנ"א הסכמת
נתחכמו  מזה וכתוצאה מפטיר . או ששי ס"ת של עליות כל  לעשות שא"א  כמו
המטרה השיגו זה ובאופן הכל על כשר  גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי 
במציאות היאך מתבוננים אינם והעולם שלם, ישאר  והכבש שבע יהי' שהזאב
ואוכלוסיה המדינה  לכל בהמה בשר  פונט מיליאנען של גדולים כמויות להעניק
העיקר להם כי לדעת. רוצים ואין להו איכפת לא זה כל כשר, גלאט בחותמת 
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר שלקחו  בנפש סיפוק די להם שיש
בדיקה, שחיטה, המהדרין מן למהדרין גלאט כשר בשר - לבנה  קידוש - גדולות
וישבעו, ענוים יאכלו אלומי, פלוני הרב השגחת תחת והודח, ונמלח ניקור,

וטריפות]. נבילות ספק  מפוקפק בבשר  מתפטמים  ועי "ז 

ופלצות יאחזוך  ורעדה חיל הללו שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא 
דאז  היראים על תקר"א , תמ"ה ותמ"ה דאז השוחטים  רשעת מגודל יבעתוך ,
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ממילא לשעה, שוחט הוא עופות כמה ההספק  לפי  המשכורת מקומות בהרבה 
נבילות חשבון על גבוה יותר  משכורת מקבל  מי  השוחטים בין תחרות יש
את משך אחד וכך טרף, כבר וזה נאמנותו את מאבד ההלכה פי ועל וטריפות,

החמורים. תורה איסורי  על ועוברים טריפות, אוכלים וכולנו השני,

למדתי  שאני מה בסכין , גדולות פגימות שמתירים בארץ כאן  שקרה דבר עוד
הפגימות על אמרו וכולם  שנה, 130 לפני שוחטים שהיו שוחטים אצל

דאורייתא. נבילה וממש  פגימה, זה היום שמתירים

העצה מה רק אז ולעשות טובים שוחטים לקחת ליושנה, עטרה להחזיר ?
הבשר שרוב  מזה מדברים לא וכבר טרף , הכל בסטונאות כי  קטנות, שחיטות
איך  בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים, בא אוכלים שאנחנו
בכל  זה את ומוכרים מערבים בשר שמביאים ביומו יום מידי  שתופסים
הבעל  הוא השטן כי הטובים, הכי  במקומות אפילו הארץ , ערי ובכל ירושלים,

היגענו  איפו אז כידוע, הבניםהבית, רוב  יוצאים זה ומפני  אוכלים, אנחנו מה ?
רעה. לתרבות

הרדב  לשון התורה:וזה על ספרו בהקדמת הקדוש  "ז

השפעת אבדה היראי הרבני  ג

וכן  מרבים, ד' ויראי  תורה בעלי  רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי  אכחד לא
שפל  העם בעיני כי  כלל להועיל בכחם אין אבל  כשירים, ובוטשערס שו"ב 

הרבנים, כבוד  מאוד

והקצבים הרע-בנים בין מרקד  השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
הקדושים ישראל בני  את להכשיל הפעולות כל  ועושה שלהם, והמכשירים
כשר, שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר "ש גדול וכשרב איסור , בפיטומי 
רב  בין מבחינים אינם וההמון  בזיונות, מיני בכל  אותו ומבזים אותו משפילים

נעדרת] והאמת לשו"ב שו"ב  ובין לרב

בין  לשו"ב, שו"ב בין לרב, רב בין  אח"כ יבינו  לא  מעשיהם  בראותם
להבחין  ואין חז"ל, כמאמר  כרבא, לקי הוצא בהדי  כי  לבוטשער , בוטשער
[מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל על  כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה
בשר תיבת שם שהולכים מקום ובכל כשר בשר למכור יש כאן הודעה הוא
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בשר הזאת במדינה כלל מוצא שלא עד  לעינים, בולטות באותיות כשר
נשבר ד' לדבר  והחרדים תורה בעלי הכשירים והיהודים כשר, והכל טריפה
שנתקבצו  המון לנגד יעשו מה אבל  הבשר, להכשיר  ומיגעים בקרבם לבם
וטריפה נבילה אכלו כי  כלל, לכשרות לב משימין שאין העולם פינות מד '
העיר לתקן החרדים מפי כלל, לשמוע רוצין אינן והמה הספינה, על גם 
הבשר, מקח להוזיל להם עוזרים  ובוטשארס ושובי "ם ורבניהם כשר, במאכל

זול  בשר  זול בשר הזאת, המציאות אל פונים זולל )וכולם בשר זולל בשר  ,(ר "ל
ירויח לא כשר ומבשר ג"כ, להוזיל הכשר  היהודי הבוטשער  ומוכרח 

המוכר הבוטשער  כמו  טריפה.כשימכור

כשהיו  השני' עולם מלחמת לפני  אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
(2 כשר . בשר  (1 בשר : סוגי שני  לכה"פ מטבחיים כל אצל  הי' כתיקונם שנים
ורק  כשר מבשר  מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר  מובן כשר . גלאט
בצירוף  הפשוט והאדם להשיגו, כדי  ורכושו מהונו מבזבז הי ' אמיתי  מדקדק
לו  הספיק  - לשבת משבת  רק בשר אכלו שלא והרבה - שכיח המטבע הי ' שלא

כשר. בשר

לא בכפליים לקתה אשר אמעריקע במדינת כן אלף לא  ירדה שהיר "ש די 
ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש מושג בין גדול הבדל ששורר עד  אחורנית  מעלות
היראים של מכריסן תמימים אותן  של צפרנן וטובה קדם שבימי ותמים
בלבד  כשר  מאכילת רצון שבע אדם ואין שכיח שהמטבע זאת עוד  דעכשיו.
אחר שגם מובן ומאליו המהדרין . מן  למהדרין כשר  גלאט רק רוצה אלא
בלבד  כאלו  ריאות לייצר  הסכימו לא  הבהמות זה  מין רק לאכול בנ"א הסכמת
נתחכמו  מזה וכתוצאה מפטיר . או ששי ס"ת של עליות כל  לעשות שא"א  כמו
המטרה השיגו זה ובאופן הכל על כשר  גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי 
במציאות היאך מתבוננים אינם והעולם שלם, ישאר  והכבש שבע יהי' שהזאב
ואוכלוסיה המדינה  לכל בהמה בשר  פונט מיליאנען של גדולים כמויות להעניק
העיקר להם כי לדעת. רוצים ואין להו איכפת לא זה כל כשר, גלאט בחותמת 
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר שלקחו  בנפש סיפוק די להם שיש
בדיקה, שחיטה, המהדרין מן למהדרין גלאט כשר בשר - לבנה  קידוש - גדולות
וישבעו, ענוים יאכלו אלומי, פלוני הרב השגחת תחת והודח, ונמלח ניקור,

וטריפות]. נבילות ספק  מפוקפק בבשר  מתפטמים  ועי "ז 

ופלצות יאחזוך  ורעדה חיל הללו שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא 
דאז  היראים על תקר"א , תמ"ה ותמ"ה דאז השוחטים  רשעת מגודל יבעתוך ,
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נדבר, ומה נאמר מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים בזה  הרגישו לא איך
ודבר נא לך חזי , ופוק זה, ענין כל  מאוד ושכיח מצוי היום שגם לך, כשנגלה
עייפים מצבם, את ותראה שלהם, עבודתם כלות אחרי  השוחטים עם

עכ"ל . ומעוצבנים,

זי "ע  הרשב"א כתב כבר כי כשר, שהכל לך יגיד  כשהשוחט תאמין אל [וגם
שוחטים הרבה ישנם  ב"ה אבל להם, להאמין  אפשר  ואי בימינם, ששקר

האמת את ומספרים להם וכואב שמים יראת  ניצוץ בהם שחיטתשיש (ספר

בשר  ].כהלכתה)ואכילת

שנה  115 לפני 12 # שואה

שעבור איך  הברית , בארצות יוסף יעקב רבינו של הגדולה המלחמה יבואר
ביולי  28 תר"א - 1840 (חריף יוסף [יעקב זי"ע. אותו, הרגו הכשרות תיקון
ומייסד  יורק, ניו העיר  של  והיחיד  הראשון הראשי הרב היה תרס"ג ) 2091
אלפים קהל  ומשך רהוט, מישרים ומגיד כדרשן נודע  הרבנים, אגודת

המוסריות).] לדרשותיו

40 # לכשרות במדריך שנים הרבה לפני  שכתבתי  מה לכם  נעתיק

הכשרות טרגדיית זצ "ל  יוסף  יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב
שנים מאות בת ארוכה  בהיסטוריה ומורדות עליות  - הברית בארצות

עמה יחד הביאה הראשונים, ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ  מבוא
היה ניתן לא שבהם שנים היו היהדות, תחומי בכל בעיות של  ארוכה שורה
לעבוד  נאלצו ישראל  מבני  רבבות הברית, בארצות חיים יהודים כי להכיר 
ככל  אך רופפים . היו היהודים החיים תחומי יתר  כל וממילא בשבתות,
בחמישים במיוחד  אחרות, וממדינות מאירופא יהודים יותר  ובאו שהתקבצו
מן  נשתנה והמצב תחום, בכל  כמעט גדולה מהפכה חלה האחרונות שנים
המוני  שהגיעו למרות  וזאת פרוץ, נשאר  אחד תחום אך  הקצה. אל  הקצה
עדינות. נקודות אותן על להתגבר הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים

דוקא לאו אמורה זו אימרה מטהר... שהכסף סוד זה אין הכשרות: תחום וזהו
על  גם אלא שנה, מאה לפני הברית בארצות שגרו אמריקאים יהודים אצל
אותה על לגבור הכח  בהם ואין חזק שיצרם אנשים בתוכנו ישנם כאשר דורנו,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כגשאלות

של  כשלון  הוא ביותר, הקטן הכשלון ומיוחד , עדין  הינו זה תחום  - חולשה.
בנבילות ההמונים הכשלת פירושו הטרף את "מכשירים" חלילה אם הכלל,

מתפשר. ובלתי חזק טיפול מחייב  הנושא ולכן וטריפות,

הצליח לא זה ודורנו הכשרות, בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
זה בגליון החל  פותחים שאנו בסידרה - האפלים . היצרים אותן על להתגבר
ומסמכים עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה במשך אשר על נכתב
אחת - השנים. במשך שנדפסו העיתונות ומן הספרים מן אספנו אותן
ארה"ב  דרי  וידעו שיכירו כדי  סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות
נגד  וכידון בחרב לצאת זמנינו וצדיקי  גאוני החליטו למה הטעם בימינו
ירחיק  ביתו  ונפשות  נפשו על החס שכל בחיל קרי  ובכרוזא כלל בשר אכילת 
פוק  תאכל . אבדון עד  הוא אש כי  בהמה בשר  מין מכל אחריו וזרעו עצמו
מצאה לא האחרונות השנים במאות בארה"ב פה שדרו הדור גדולי  הני  חזי
לא בארה"ב כי  והכריזו התמוטטו בסיסו , על הכשרות להעמיד חיל ידיהם
חוזרות אין חז"ל דברי האיך חזי  ופוק בשר , כשרות בענין לעולם תיקון יכנס 
וזאת רע טבע ומוליד הלב  מטמטם איסור דאכילת ערוך בשולחן קי "ל  ריקם.
ולא עמהם. הנעשה יודעין אין כי במתכוון ח"ו עושין שאין בתינוקות אפילו 
עליהם משפיע  אסורות מאכלות אכלה  שלהם מינקת אם אפילו אלא בלבד זו
מזמן  נשאר  לא תחתית, שאול  שלהם הדורות כל ירדו למה  תבין כן ועל לרע,
ישראל . קהל  מתוך ויצאו נשתמדו והשאר אלפים, אלפי  מני אחד רק ההוא 
יהיה וכי  - זה. מטעם הכל  עצביהם ויעבדו בגוים ויתערבו נכריות נשים נשאו
קיום להבטיח שהרוצה זמנינו גאוני יחליטו הנ"ל  כל אחר אם חידוש  לך
ישראל  בבית ימצא ולא יראה לא והלאה ממנו הבהמה  בשר ישליך לדורותיו
ואז  אותו יגרש גרש כלה הזדמנות. ושאר שמחות אצל ולא הבית בתוך לא
חייא זרעא ישראל בית לתפארת דדהבא שושילתא  ממשיכי כשר  זרע יראה 

בכלל . ועד דוד בן ביאת עד יפסוק לא די וקיימא

 

זצ"ל   יוס יעקב הג"ר  הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב א.

שהיה זצ"ל יאסעף יעקב רבי הצדיק הגאון כאשר  שנים  ממאה יותר לפני  כבר
הזנחה שם מצא הוא זי "ע, חיים החפץ בשליחות לאמריקה, הגיע הכולל רב
הצבור הכשרות, בשטח ניכר היה זה הגדול  בחלק היהדות, תחומי בכל גדולה
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נדבר, ומה נאמר מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים בזה  הרגישו לא איך
ודבר נא לך חזי , ופוק זה, ענין כל  מאוד ושכיח מצוי היום שגם לך, כשנגלה
עייפים מצבם, את ותראה שלהם, עבודתם כלות אחרי  השוחטים עם

עכ"ל . ומעוצבנים,

זי "ע  הרשב"א כתב כבר כי כשר, שהכל לך יגיד  כשהשוחט תאמין אל [וגם
שוחטים הרבה ישנם  ב"ה אבל להם, להאמין  אפשר  ואי בימינם, ששקר

האמת את ומספרים להם וכואב שמים יראת  ניצוץ בהם שחיטתשיש (ספר

בשר  ].כהלכתה)ואכילת

שנה  115 לפני 12 # שואה

שעבור איך  הברית , בארצות יוסף יעקב רבינו של הגדולה המלחמה יבואר
ביולי  28 תר"א - 1840 (חריף יוסף [יעקב זי"ע. אותו, הרגו הכשרות תיקון
ומייסד  יורק, ניו העיר  של  והיחיד  הראשון הראשי הרב היה תרס"ג ) 2091
אלפים קהל  ומשך רהוט, מישרים ומגיד כדרשן נודע  הרבנים, אגודת

המוסריות).] לדרשותיו

40 # לכשרות במדריך שנים הרבה לפני  שכתבתי  מה לכם  נעתיק

הכשרות טרגדיית זצ "ל  יוסף  יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב
שנים מאות בת ארוכה  בהיסטוריה ומורדות עליות  - הברית בארצות

עמה יחד הביאה הראשונים, ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ  מבוא
היה ניתן לא שבהם שנים היו היהדות, תחומי בכל בעיות של  ארוכה שורה
לעבוד  נאלצו ישראל  מבני  רבבות הברית, בארצות חיים יהודים כי להכיר 
ככל  אך רופפים . היו היהודים החיים תחומי יתר  כל וממילא בשבתות,
בחמישים במיוחד  אחרות, וממדינות מאירופא יהודים יותר  ובאו שהתקבצו
מן  נשתנה והמצב תחום, בכל  כמעט גדולה מהפכה חלה האחרונות שנים
המוני  שהגיעו למרות  וזאת פרוץ, נשאר  אחד תחום אך  הקצה. אל  הקצה
עדינות. נקודות אותן על להתגבר הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים

דוקא לאו אמורה זו אימרה מטהר... שהכסף סוד זה אין הכשרות: תחום וזהו
על  גם אלא שנה, מאה לפני הברית בארצות שגרו אמריקאים יהודים אצל
אותה על לגבור הכח  בהם ואין חזק שיצרם אנשים בתוכנו ישנם כאשר דורנו,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כגשאלות

של  כשלון  הוא ביותר, הקטן הכשלון ומיוחד , עדין  הינו זה תחום  - חולשה.
בנבילות ההמונים הכשלת פירושו הטרף את "מכשירים" חלילה אם הכלל,

מתפשר. ובלתי חזק טיפול מחייב  הנושא ולכן וטריפות,

הצליח לא זה ודורנו הכשרות, בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
זה בגליון החל  פותחים שאנו בסידרה - האפלים . היצרים אותן על להתגבר
ומסמכים עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה במשך אשר על נכתב
אחת - השנים. במשך שנדפסו העיתונות ומן הספרים מן אספנו אותן
ארה"ב  דרי  וידעו שיכירו כדי  סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות
נגד  וכידון בחרב לצאת זמנינו וצדיקי  גאוני החליטו למה הטעם בימינו
ירחיק  ביתו  ונפשות  נפשו על החס שכל בחיל קרי  ובכרוזא כלל בשר אכילת 
פוק  תאכל . אבדון עד  הוא אש כי  בהמה בשר  מין מכל אחריו וזרעו עצמו
מצאה לא האחרונות השנים במאות בארה"ב פה שדרו הדור גדולי  הני  חזי
לא בארה"ב כי  והכריזו התמוטטו בסיסו , על הכשרות להעמיד חיל ידיהם
חוזרות אין חז"ל דברי האיך חזי  ופוק בשר , כשרות בענין לעולם תיקון יכנס 
וזאת רע טבע ומוליד הלב  מטמטם איסור דאכילת ערוך בשולחן קי "ל  ריקם.
ולא עמהם. הנעשה יודעין אין כי במתכוון ח"ו עושין שאין בתינוקות אפילו 
עליהם משפיע  אסורות מאכלות אכלה  שלהם מינקת אם אפילו אלא בלבד זו
מזמן  נשאר  לא תחתית, שאול  שלהם הדורות כל ירדו למה  תבין כן ועל לרע,
ישראל . קהל  מתוך ויצאו נשתמדו והשאר אלפים, אלפי  מני אחד רק ההוא 
יהיה וכי  - זה. מטעם הכל  עצביהם ויעבדו בגוים ויתערבו נכריות נשים נשאו
קיום להבטיח שהרוצה זמנינו גאוני יחליטו הנ"ל  כל אחר אם חידוש  לך
ישראל  בבית ימצא ולא יראה לא והלאה ממנו הבהמה  בשר ישליך לדורותיו
ואז  אותו יגרש גרש כלה הזדמנות. ושאר שמחות אצל ולא הבית בתוך לא
חייא זרעא ישראל בית לתפארת דדהבא שושילתא  ממשיכי כשר  זרע יראה 

בכלל . ועד דוד בן ביאת עד יפסוק לא די וקיימא

 

זצ"ל   יוס יעקב הג"ר  הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב א.

שהיה זצ"ל יאסעף יעקב רבי הצדיק הגאון כאשר  שנים  ממאה יותר לפני  כבר
הזנחה שם מצא הוא זי "ע, חיים החפץ בשליחות לאמריקה, הגיע הכולל רב
הצבור הכשרות, בשטח ניכר היה זה הגדול  בחלק היהדות, תחומי בכל גדולה
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כלל . תורה בני היו לא במקום שגרו והיהודים מצומצם, מאוד היה אז היהודי 
בגלל  אבל טובה, כשרות מערכת להקים אנושיים על בכוחות ניסה הוא
מערכת לבנות אופן בשום יכול ולא מוגבל מאוד היה הוא אז ששררו התנאים
היו  לכך הסיבות שנים, עשרות במשך כך נמשך  המצב מדרגתו. פי  על כשרות
את ומחטיאים חוטאים ישראל , הפושעי  שאותם העובדה וביניהם שונות,
הכתירו  פשוטים הארצים עמי  ביותר, נחותה  ממדריגה בעצמם שהיו הרבים,
מכובדת" "אישיות האמריקאית בשפה או "ראבאייס " או "רבנים" בשם עצמם
לאחר ברור דכפין, לכל  הכשרים  חילק רחבה וביד המכשיר " "רב נהיה הוא  וכך

מאמץ. כל ללא רחבה" ביד "שילמו  שגם
מיהודים אז מורכב היה הגדול  בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע , כפי 
מאחר וזאת מעשה, ואנשי חסידים היו לא הללו מאירופה , שברחו פשוטים
עם התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו  מעשה ואנשי החסידים ואותם

זאת. לעשות שלא להם הציעו שהללו והרבנים כזההאדמורי"ם במצב ולכן
מאמץ  - הכשרות בנין של התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל  הרב נאלץ
בשביל  להעמיד לו עזר שמישהו עד להכניס נאלץ  הוא משמע  תרתי ודמים רב
שהוא מה כל אבל  באירופה, בעבר שהיה כמו אמיתית  כשרות רצו שבאמת אלו
מאותה רשמים - לעשות. צריך  היה שהוא ממה קטן חלק רק זה היה עשה
לאור שיצא ליכט" אידישע "דאס בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה"
יוסף  רבי החסיד הרב הנודע החזן ידי  על שנה שמונים לפני  הברית בארצות
שהוא היכן שם והיהדות, התורה קרן את להרים מאוד שרצה ז"ל רוזנבלט

העולם. מן ונפטר לב שבץ  קיבל שהוא עד פרנסתו כל  את השקיע 

האשמה  בראש הרבני ב .
זצ"ל , מענדעלאוויטש פייוויל  הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
כותב  זצ"ל  מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי  הגאון הרב קצרה: סקירה  ליתן ראוי 
"הניתוח הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין  החוברות  מאותן באחד
מספר של הודעה האחרון בשבוע קרא שהוא בעובדה פותח  הוא החשוב"
על  תולים "פילעי " לממכר  וחנויות  שהיות להודיע והחליטו שהתאספו רבנים
את מזהירים הם כשרות, הן כאילו טריפה בשר  על  "כשר" תויות המוצרים
נבילות ימכרו שלא לנקניק, החרושת בתי את מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור

טריפה. הינן הנקניק  מתוצרת אחוז ש-90 להם העירו כי  והודיע וטריפות,
הינם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל  "אני הרשימה: בעל  כותב כך ועל

טריפות יקנו  ולא שישמרו מעל מזהירים: שפרקו היהודים אותם  בשביל  ?

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כהשאלות

טרף  לאכול להם איכפת ולא  יהדות של  עול בכך עצמם מסתפקים הללו ?
"כשר" החנות חלון על  אזהרה,שכתוב תעזור  לא כלל  היהודים לאותם לדעתי !

להם לדאוג זקוקים אינם והרבנים הרבנים, של האזהרה לקול  ישמעו הם לא
כשרוצים ולכן לדבר, אחראים יותר יהיו לא והרבנים וימות", לרשע "הלעיטהו
אלא כשר, רק המחפשים האחרים היהודים למען זאת  לעשות חייבים להזהיר
בשר לקנות אופן בשום  יכנסו לא היהודים אותם אבל מספיק , נזהרים לא הם 
שתולה או נאמן, איש שהינו הקצב את מכירים אינם בעצמם שהם במקום כשר

חנות. אותו על השגחה נותן שהוא מרב שלט  אצלו

בשאלה, בפנינו ניצבת עתה ... מבהילים: ממש בהמשך כותב שהוא הדברים
הצבור את מזהירים אתם הנותניםממה רבנים אותם נגד להזהיר  עליכם הלא ?

לאטליזים בארצותשלטים המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם האם ?
"רבנים" עצמם את המכנים  כאלו של  או רבנים של ב"הכשר" הינם ?הברית

נגדם זעקה קול מקימים אינם מדוע כן שבתי ואם גם ומבקשים פונים אתם - ?
יושר מ"קוזאק" תובעים הינכם האם חמץ, ימכרו שלא  לנקניק !!!החרושת 

לשמאל  מימין ההכשרים את יזרקו לא שהללו מהרבנים  תובעים  אינם ?מדוע
של  שמותיהם את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול מרימים לא הינכם מדוע
ונותנים כותבים שהינם זול כך  כל  אצלם הינו "כשר" שהמלה הרבנים אותם 

אסור דבר  כל  על במריבותהכשרים כרוך  הדבר כי תשיבו בודאי  אתם ?
הזמנים... בכל היהדות  על ששמר הנפש המסירות היכן אבל ?וקטטות,

הגיע  לא מדינה  ובשום זמן בשום ... זצ"ל: מנדלוביץ  הרב שם כותב עוד
הללו  הגדולים הצדיקים הגדולים מנהיגנו רק  היהדות, שמירת ענין  בקלות
מצוה "כל כי מקרבך " הרע ה"ובערת את לקיים הצליחו וכך  נפשם את מסרו
מסירות רואים איננו לדאבוננו, כאן אבל  בידם", נתקיימה  עליה נפשם שנתנו
העומד  על  מרובה פרוץ שהוא היא והאמת הרבנים , של ביותר הקטנה  נפש
וכל  שבמיעוט, מיעוט ואולי קטן, מיעוט שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ
עטו  את חוסך  אינו  מהם אחד אף - תורה גדולי  רבנים וביניהם - הרבנים היתר 
עומדים הכתבות אותן את קורא כשאני  - להם. בא שרק כמה הכשרים מלתת
שארץ  ואיך  עצמה, על חוזרת שההיסטוריה איך  רואה כשאני  בעינים דמעות לי

"הקדושה")הזהב דברי (אמריקה את ולסלף החכמים עיני את  לעוור  מסוגלת 
אותן  את לצדו לסחוף  הרבים בעוונותינו יכול סעם" "הדוד של כוחו הצדיקים,
בנקודה נפגשים אנו [כאן - מותר... האסור על לומר  יכולים שהם עד היהודים
ובעונותינו  בארה"ב, היהדות לעם מספחת נגע היתה מעולם אשר  מאד, יקרה
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כלל . תורה בני היו לא במקום שגרו והיהודים מצומצם, מאוד היה אז היהודי 
בגלל  אבל טובה, כשרות מערכת להקים אנושיים על בכוחות ניסה הוא
מערכת לבנות אופן בשום יכול ולא מוגבל מאוד היה הוא אז ששררו התנאים
היו  לכך הסיבות שנים, עשרות במשך כך נמשך  המצב מדרגתו. פי  על כשרות
את ומחטיאים חוטאים ישראל , הפושעי  שאותם העובדה וביניהם שונות,
הכתירו  פשוטים הארצים עמי  ביותר, נחותה  ממדריגה בעצמם שהיו הרבים,
מכובדת" "אישיות האמריקאית בשפה או "ראבאייס " או "רבנים" בשם עצמם
לאחר ברור דכפין, לכל  הכשרים  חילק רחבה וביד המכשיר " "רב נהיה הוא  וכך

מאמץ. כל ללא רחבה" ביד "שילמו  שגם
מיהודים אז מורכב היה הגדול  בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע , כפי 
מאחר וזאת מעשה, ואנשי חסידים היו לא הללו מאירופה , שברחו פשוטים
עם התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו  מעשה ואנשי החסידים ואותם

זאת. לעשות שלא להם הציעו שהללו והרבנים כזההאדמורי"ם במצב ולכן
מאמץ  - הכשרות בנין של התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל  הרב נאלץ
בשביל  להעמיד לו עזר שמישהו עד להכניס נאלץ  הוא משמע  תרתי ודמים רב
שהוא מה כל אבל  באירופה, בעבר שהיה כמו אמיתית  כשרות רצו שבאמת אלו
מאותה רשמים - לעשות. צריך  היה שהוא ממה קטן חלק רק זה היה עשה
לאור שיצא ליכט" אידישע "דאס בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה"
יוסף  רבי החסיד הרב הנודע החזן ידי  על שנה שמונים לפני  הברית בארצות
שהוא היכן שם והיהדות, התורה קרן את להרים מאוד שרצה ז"ל רוזנבלט

העולם. מן ונפטר לב שבץ  קיבל שהוא עד פרנסתו כל  את השקיע 

האשמה  בראש הרבני ב .
זצ"ל , מענדעלאוויטש פייוויל  הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
כותב  זצ"ל  מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי  הגאון הרב קצרה: סקירה  ליתן ראוי 
"הניתוח הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין  החוברות  מאותן באחד
מספר של הודעה האחרון בשבוע קרא שהוא בעובדה פותח  הוא החשוב"
על  תולים "פילעי " לממכר  וחנויות  שהיות להודיע והחליטו שהתאספו רבנים
את מזהירים הם כשרות, הן כאילו טריפה בשר  על  "כשר" תויות המוצרים
נבילות ימכרו שלא לנקניק, החרושת בתי את מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור

טריפה. הינן הנקניק  מתוצרת אחוז ש-90 להם העירו כי  והודיע וטריפות,
הינם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל  "אני הרשימה: בעל  כותב כך ועל

טריפות יקנו  ולא שישמרו מעל מזהירים: שפרקו היהודים אותם  בשביל  ?

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כהשאלות

טרף  לאכול להם איכפת ולא  יהדות של  עול בכך עצמם מסתפקים הללו ?
"כשר" החנות חלון על  אזהרה,שכתוב תעזור  לא כלל  היהודים לאותם לדעתי !

להם לדאוג זקוקים אינם והרבנים הרבנים, של האזהרה לקול  ישמעו הם לא
כשרוצים ולכן לדבר, אחראים יותר יהיו לא והרבנים וימות", לרשע "הלעיטהו
אלא כשר, רק המחפשים האחרים היהודים למען זאת  לעשות חייבים להזהיר
בשר לקנות אופן בשום  יכנסו לא היהודים אותם אבל מספיק , נזהרים לא הם 
שתולה או נאמן, איש שהינו הקצב את מכירים אינם בעצמם שהם במקום כשר

חנות. אותו על השגחה נותן שהוא מרב שלט  אצלו

בשאלה, בפנינו ניצבת עתה ... מבהילים: ממש בהמשך כותב שהוא הדברים
הצבור את מזהירים אתם הנותניםממה רבנים אותם נגד להזהיר  עליכם הלא ?

לאטליזים בארצותשלטים המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם האם ?
"רבנים" עצמם את המכנים  כאלו של  או רבנים של ב"הכשר" הינם ?הברית

נגדם זעקה קול מקימים אינם מדוע כן שבתי ואם גם ומבקשים פונים אתם - ?
יושר מ"קוזאק" תובעים הינכם האם חמץ, ימכרו שלא  לנקניק !!!החרושת 

לשמאל  מימין ההכשרים את יזרקו לא שהללו מהרבנים  תובעים  אינם ?מדוע
של  שמותיהם את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול מרימים לא הינכם מדוע
ונותנים כותבים שהינם זול כך  כל  אצלם הינו "כשר" שהמלה הרבנים אותם 

אסור דבר  כל  על במריבותהכשרים כרוך  הדבר כי תשיבו בודאי  אתם ?
הזמנים... בכל היהדות  על ששמר הנפש המסירות היכן אבל ?וקטטות,

הגיע  לא מדינה  ובשום זמן בשום ... זצ"ל: מנדלוביץ  הרב שם כותב עוד
הללו  הגדולים הצדיקים הגדולים מנהיגנו רק  היהדות, שמירת ענין  בקלות
מצוה "כל כי מקרבך " הרע ה"ובערת את לקיים הצליחו וכך  נפשם את מסרו
מסירות רואים איננו לדאבוננו, כאן אבל  בידם", נתקיימה  עליה נפשם שנתנו
העומד  על  מרובה פרוץ שהוא היא והאמת הרבנים , של ביותר הקטנה  נפש
וכל  שבמיעוט, מיעוט ואולי קטן, מיעוט שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ
עטו  את חוסך  אינו  מהם אחד אף - תורה גדולי  רבנים וביניהם - הרבנים היתר 
עומדים הכתבות אותן את קורא כשאני  - להם. בא שרק כמה הכשרים מלתת
שארץ  ואיך  עצמה, על חוזרת שההיסטוריה איך  רואה כשאני  בעינים דמעות לי

"הקדושה")הזהב דברי (אמריקה את ולסלף החכמים עיני את  לעוור  מסוגלת 
אותן  את לצדו לסחוף  הרבים בעוונותינו יכול סעם" "הדוד של כוחו הצדיקים,
בנקודה נפגשים אנו [כאן - מותר... האסור על לומר  יכולים שהם עד היהודים
ובעונותינו  בארה"ב, היהדות לעם מספחת נגע היתה מעולם אשר  מאד, יקרה
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העדה עיני להיות שצריכים הרבנים בינינו: מרקד  השטן עדיין הרבים
הרבנות, מסוה תחת שולל ישראל הכלל את מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם

בכלל  כולן "רבנים" מדגישין היראיםוכשאנו וגם הפחותין הן כיצד ! הא !?
הכשרים זורקין וכסף, זהב אחר לחפור  קרדום מרבנות עושין שבהם הפחותין
מוכרי  חנויות עשיריות הארץ כמן יצמחו ולילה  יום שבין עד המבקש לכל
והכל  המדינה, רחבי  של ולרוחבה לאורכה המהדרין מן למהדרין כשר  בשר

ה ורובן לצבור ראשן משוקעים שהרבנים כך כדי  עד  הגיע והמצב תועפות, ון
כסף. בצע בעד לא אם קטנה אצבע לזוז  מוכן שאין עד כסף  בצע  אחר ברדיפה
עסקם והללו הללו כלום. ולא  הבתים ובעלי  הרבנים בין אין אומרת זאת
מסתחרים שהבעה"ב  בפרק שבו ביניהם המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר 
כשרות, כמו לנו הקדוש  כל את למכור  לשוק מובילין הרבנים היתר בדרך
בתים לבעלי חונפין הון  לגרוף שלהוטין דאחר  תורה  גופי  ושארי צניעות שבת,

ממזרים" מטהר וזהב  "כסף ומתקיים דבר שום על מוכיחין רח"ל ].ואין

היתר הרבנים אותם מצאו ומהיכן ... וכותב: זצ"ל מנדלוביץ הרב ממשיך עוד
מהם מבקש לא לכסף, כך כל ולהתמכר  בה, לחפור קרדום התורה מן לעשות
יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת כסף  כלל לקחת ולא הרמב"ם בשיטת ללכת
בריתות, וגיטין, קידושין סידור מעריכת להם שיש  מההכנסות היטב להתפרנס
שיוכלו  בכבוד מזה להתפרנס יכולים והם וכדומה מצבות הקמת הספדים,
אינם הרבנים הברית, בארצות כאן אבל פניות, ללא היהדות לטובת לעבוד 
הכשרים על כלל לדבר ואין להם, שילמו לא עוד  כל ממקומם לזוז מוכנים
לקבל  מנת על  שלא לעשות מוכן אינו אחד אף  בכך תשלום, ללא נותנים שאינם
ישיבה, למען תורה, תלמוד למען  לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס ,

בושה לאותה אוי - ישלמו... כמה  מראש מתנים ומנתחהללו ממשיך הכותב  !
הוא הרבנים, אותם של  כוונותיהם את מביא  הוא הזמנים, באותן המצב  את 
הדעת על  עולה כלל  אין הרבנים אותם של  שבראשם העובדה את מבכה
אנשים כאלו רק זאת עשו זה בכיון עשו כן  שכבר ומה ויראה, תורה להרביץ
רשימה. באותה ביטוי לידי  בא שהדבר כפי נפש מסירות להם שיש  בתים בעלי 

הזהב לעגל משתחוי  הרבני ג .

במסירות ממש בתים בעלי  בשבילם עובדים כאן, לנו שיש הישיבות ומעט ...
אינם שהרבנים בכך די ולא בתים, הבעלי את דוחפים  שאינם די ולא  נפש,
לעניין  בתים לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך שיצליחו  המנהיגים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כזשאלות

כאשר כספי, תשלום הללו בענינים מונח  לא כי  כאלו, בענינים הרבנים את 
מבינים ואז פה בחצי  עונים הם ישיבה למען נאום שישא רב עם מדברים

שמים שומו לשלם. הרבניםשצריכים בעיני  שקדוש דבר כל איך אין ! האם ?
אידיאלים כלל כך להם כל שיתמכרו לעם, דוגמא להראות הצריכים מנהיגים ?

הזהב  הקיר"לעגל  איזובי יענו מה ואז  בעל ? שואל הרשימה בהמשך  - ?
הרבנות" כבוד  את מבזים הינם שבהתנהגותם  יודעים אינם "האם  ?המאמר:

אטום כך כל שלהם והלב חרשות  שלהם האזנים האם ושואל  ממשיך  הוא
לבריות להם אוי ואומרת, המכרזת קול הבת את לשמוע מסוגלים שאינם

תורה של ?"מעלבונה

העם בין יסתובבו שהרבנים "אדרבה, המאמר : בעל  מתלונן מאוחר  יותר
בכך  אשם ומי הרבנים, על דעתם ומה לשני  מדבר שאחד איך היטב  וישמעו
דבר כל המודדים ביזנעס, למען הכל ההופכים עצמם הרבנים אותם לא אם 
הרבנים אותם אינם האם יותר ועוד  שקיבלו, הכסף כמות פי על  וקדוש גדול

ביותר המולכלך במסחר העוסקים ממולחים מאריך סוחרים המאמר  בעל  ?
אין  מדוע  לרבנים טענות יש עוד זאת כל ולאחר  ומסיים, זה בענין מאוד 

בהם ומזלזלים האם!!שומעים השאלה נשאלת רשימה אותה את כשקוראים - !
היום בזמנינו  גם דומה המצב אין בארצות היום שקורה  60מה במשך בזמננו ?

חסידים ושלמים, יראים יהודים אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר  למרות שנה
צדיקים תורה, מרביצי ישיבות וראשי  ישיבות  עשרות כבר וישנם מעשה, ואנשי
אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם כאלה מעשה, ואנשי  חסידי עליון קדושי 
לדאבונינו  אבל מיוחד , באופן שמים יראת עם וחסידות תורה  מרביצי הללו
רצו  לכסף המכורים  אלו אותם כי  אצלם, אינה השליטה הרבים בעוונותינו
איך  חדשה דרך  ומצאו  והחסידות התורה עולם ומנהיגי  הבתים בעלי להיות
אותם מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי חזק  בטרור הזרוע , בכח הכל  על להשתלט
לא השני  ימי  את  אחד לקצר  מוכנים השחורים  האנשים אותן המסחר, בעלי 
מן  האקדח את מוציאים  שהם ידי על - כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם
את מסיים ז"ל מנדלוביץ הרב - לשטריימעל... מתחת או הבעקישע של הכיס

כדלהלן : בדברים  רשימתו

צבועי רבני ד .

ולאחרונה זאת, יודעים הישרים הרבנים  כל חדש , אינו לעיל , שכתבתי מה כל
נגד  וזעקו  הרבנים נגד דיברו אמיתיים שרבנים איך  לשמוע לי יצא ראשון ביום
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העדה עיני להיות שצריכים הרבנים בינינו: מרקד  השטן עדיין הרבים
הרבנות, מסוה תחת שולל ישראל הכלל את מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם

בכלל  כולן "רבנים" מדגישין היראיםוכשאנו וגם הפחותין הן כיצד ! הא !?
הכשרים זורקין וכסף, זהב אחר לחפור  קרדום מרבנות עושין שבהם הפחותין
מוכרי  חנויות עשיריות הארץ כמן יצמחו ולילה  יום שבין עד המבקש לכל
והכל  המדינה, רחבי  של ולרוחבה לאורכה המהדרין מן למהדרין כשר  בשר

ה ורובן לצבור ראשן משוקעים שהרבנים כך כדי  עד  הגיע והמצב תועפות, ון
כסף. בצע בעד לא אם קטנה אצבע לזוז  מוכן שאין עד כסף  בצע  אחר ברדיפה
עסקם והללו הללו כלום. ולא  הבתים ובעלי  הרבנים בין אין אומרת זאת
מסתחרים שהבעה"ב  בפרק שבו ביניהם המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר 
כשרות, כמו לנו הקדוש  כל את למכור  לשוק מובילין הרבנים היתר בדרך
בתים לבעלי חונפין הון  לגרוף שלהוטין דאחר  תורה  גופי  ושארי צניעות שבת,

ממזרים" מטהר וזהב  "כסף ומתקיים דבר שום על מוכיחין רח"ל ].ואין

היתר הרבנים אותם מצאו ומהיכן ... וכותב: זצ"ל מנדלוביץ הרב ממשיך עוד
מהם מבקש לא לכסף, כך כל ולהתמכר  בה, לחפור קרדום התורה מן לעשות
יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת כסף  כלל לקחת ולא הרמב"ם בשיטת ללכת
בריתות, וגיטין, קידושין סידור מעריכת להם שיש  מההכנסות היטב להתפרנס
שיוכלו  בכבוד מזה להתפרנס יכולים והם וכדומה מצבות הקמת הספדים,
אינם הרבנים הברית, בארצות כאן אבל פניות, ללא היהדות לטובת לעבוד 
הכשרים על כלל לדבר ואין להם, שילמו לא עוד  כל ממקומם לזוז מוכנים
לקבל  מנת על  שלא לעשות מוכן אינו אחד אף  בכך תשלום, ללא נותנים שאינם
ישיבה, למען תורה, תלמוד למען  לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס ,

בושה לאותה אוי - ישלמו... כמה  מראש מתנים ומנתחהללו ממשיך הכותב  !
הוא הרבנים, אותם של  כוונותיהם את מביא  הוא הזמנים, באותן המצב  את 
הדעת על  עולה כלל  אין הרבנים אותם של  שבראשם העובדה את מבכה
אנשים כאלו רק זאת עשו זה בכיון עשו כן  שכבר ומה ויראה, תורה להרביץ
רשימה. באותה ביטוי לידי  בא שהדבר כפי נפש מסירות להם שיש  בתים בעלי 

הזהב לעגל משתחוי  הרבני ג .

במסירות ממש בתים בעלי  בשבילם עובדים כאן, לנו שיש הישיבות ומעט ...
אינם שהרבנים בכך די ולא בתים, הבעלי את דוחפים  שאינם די ולא  נפש,
לעניין  בתים לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך שיצליחו  המנהיגים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כזשאלות

כאשר כספי, תשלום הללו בענינים מונח  לא כי  כאלו, בענינים הרבנים את 
מבינים ואז פה בחצי  עונים הם ישיבה למען נאום שישא רב עם מדברים

שמים שומו לשלם. הרבניםשצריכים בעיני  שקדוש דבר כל איך אין ! האם ?
אידיאלים כלל כך להם כל שיתמכרו לעם, דוגמא להראות הצריכים מנהיגים ?

הזהב  הקיר"לעגל  איזובי יענו מה ואז  בעל ? שואל הרשימה בהמשך  - ?
הרבנות" כבוד  את מבזים הינם שבהתנהגותם  יודעים אינם "האם  ?המאמר:

אטום כך כל שלהם והלב חרשות  שלהם האזנים האם ושואל  ממשיך  הוא
לבריות להם אוי ואומרת, המכרזת קול הבת את לשמוע מסוגלים שאינם

תורה של ?"מעלבונה

העם בין יסתובבו שהרבנים "אדרבה, המאמר : בעל  מתלונן מאוחר  יותר
בכך  אשם ומי הרבנים, על דעתם ומה לשני  מדבר שאחד איך היטב  וישמעו
דבר כל המודדים ביזנעס, למען הכל ההופכים עצמם הרבנים אותם לא אם 
הרבנים אותם אינם האם יותר ועוד  שקיבלו, הכסף כמות פי על  וקדוש גדול

ביותר המולכלך במסחר העוסקים ממולחים מאריך סוחרים המאמר  בעל  ?
אין  מדוע  לרבנים טענות יש עוד זאת כל ולאחר  ומסיים, זה בענין מאוד 

בהם ומזלזלים האם!!שומעים השאלה נשאלת רשימה אותה את כשקוראים - !
היום בזמנינו  גם דומה המצב אין בארצות היום שקורה  60מה במשך בזמננו ?

חסידים ושלמים, יראים יהודים אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר  למרות שנה
צדיקים תורה, מרביצי ישיבות וראשי  ישיבות  עשרות כבר וישנם מעשה, ואנשי
אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם כאלה מעשה, ואנשי  חסידי עליון קדושי 
לדאבונינו  אבל מיוחד , באופן שמים יראת עם וחסידות תורה  מרביצי הללו
רצו  לכסף המכורים  אלו אותם כי  אצלם, אינה השליטה הרבים בעוונותינו
איך  חדשה דרך  ומצאו  והחסידות התורה עולם ומנהיגי  הבתים בעלי להיות
אותם מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי חזק  בטרור הזרוע , בכח הכל  על להשתלט
לא השני  ימי  את  אחד לקצר  מוכנים השחורים  האנשים אותן המסחר, בעלי 
מן  האקדח את מוציאים  שהם ידי על - כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם
את מסיים ז"ל מנדלוביץ הרב - לשטריימעל... מתחת או הבעקישע של הכיס

כדלהלן : בדברים  רשימתו

צבועי רבני ד .

ולאחרונה זאת, יודעים הישרים הרבנים  כל חדש , אינו לעיל , שכתבתי מה כל
נגד  וזעקו  הרבנים נגד דיברו אמיתיים שרבנים איך  לשמוע לי יצא ראשון ביום



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות כח

מעל  המסוה את ולתמיד אחת להוריד  חייבים ואמרו: רבנים של  סוג אותו
רבותי  כן עירובפניהם, אבל  ביותר , הטוב הדבר להיות יכול היה זה  פרשיות!

שיורידו  אלו להיות להם  מותר מי  יודעים אין  בעולם, ובוהו תוהו קורה  כאן, יש
פניהם שמעל הרבנים אותם הם ומי  הרבנים, אותם פני  מעל  המסיכה את 
שעומד  אחד אותו שדוקא מאוד  שיתכן שקורה מה המסוה, את להוריד חייבים
שעומד  ממנו דוקא הרבנים , אותם פני מעל המסוה את להוריד שיש וזועק
איזה המסוה, את להוריד צריכים שמים יראת מלא הוא כאילו  פנים ומעמיד
הוא ומי  אמת דובר  הוא מי פנים, המעמיד הוא ומי אמת שאומר מי הוא רב

להרבותצבוע  רוצים  אתם אם לכם, ויקר  חשוב התורה כבוד אם רבותי , ולכן ?
ואז  השפלות, לתחתית ירד שלדאבוננו שלכם העצמי  והכבוד ישראל כבוד 
אל  פעם, ועוד פעם עוד האוכל, מתוך הפסולת את תבררו לענין, סדר  תכניסו
קודש  "זרע שיהיה אבל עשיריה " בה "ועוד רק ושישאר אחד מאף  תפחדו
הוא שמים, שם מחלל הוא אם בתורה, ביותר  הגדול  שיהיה אחד , ואף מצבתה"
כבוד  זאת עם  יחד  וממילא התורה כבוד  ואז למחנה, מחוץ להישאר  חייב 
ללבבם נוגע השמים שיראת היהודים ואותם  הנכון הברק  את יקבל  הרבנות 
בעניני  לסייע הרבה ויוכלו בידכם יסייעו שבקדושה דבר  ובכל  עליכם , ישמרו
וכבר אחורנית, מעלות עשר ירדה לדאבוננו שעתה מה והיהדות , התורה חיזוק

מועד... בא כי לחננה  עת כי של  הזמן כהיוםהגיע  ששכיחים דמה [נמצא - !
על  בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר או בהספידא לדרוש המתכבדים רבנים
לבשר הכשרים  נתינת  ידי על גדול היותר המסייע שהוא בזמן בו הדור שפלות
מתחת העומדים מנהיגים לאותן חיזוק  בנתינת או גמור חלב או ◌ֵמפוקפק
המדינה. לכל  חלב וודאי  וטריפות נבילות  ספק  בשר  מכירת של הענקי  המסחר
עצמה]. על  חוזרת וההיסטוריה שלנו הזוהר במדינת לעולמים היה כבר  זה כל

האם רבותי: אתכם שואל אני ועתה דבריו, את מנדלוביץ  הרב  סיים אלו במלים
בזמנינו  הנעשה  על להוסיף שצריכים משהו עוד עשינו חסר  לא בדורנו האם ?

דבר אותו  או את הרפורמים שלא העובדה כן  וכמו הגדול השם החילול ?
הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים כאלו אלא כך, נוהגים הקונסרבטיבים
ומחו  הודיעו מחוגם כאשר  ועוד האורטודוקסיה, מן ביותר  והטובים החזקים
אצלהם שהסתובבו רח"ל, כרת עונש באותו דאורייתא איסור אותו בענין
ובאותו  וטרפות נבלות  באכילת מישראל רבבות והכשילו שנה שלשים  במשך

ה" ואותם חמור, במצחחטא פנים ולהעיז לקום  העוז  את להם יש רע-בנים"
היו  כאילו בדיוק  חלב, לא שהוא דאורייתא חלב על  ואומרים בעינים ◌ֵ◌ֵנחושה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כטשאלות

פייוויל  ר ' הרב של דבריו את ציטטנו כאן עד  - לילה... שהוא יום על אומרים
מה ונראה אחורנית  קצת נקפוץ  עתה שנה, שמונים לפני  שאירע במה מנדלוביץ

יורק. לניו  מחוץ שנה מאה לפני קרה 

שנה  83 לפני 13 # שואה

תרצ "ב  בשנת השוחטים] [קול שטימע, שוחטים די בהירחון הגדולה המלחמה
הברית. בארצות הטריפות מאכילי הבוטשערס  נגד  השוחטים מלחמת  תרצ"ו -
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מעל  המסוה את ולתמיד אחת להוריד  חייבים ואמרו: רבנים של  סוג אותו
רבותי  כן עירובפניהם, אבל  ביותר , הטוב הדבר להיות יכול היה זה  פרשיות!

שיורידו  אלו להיות להם  מותר מי  יודעים אין  בעולם, ובוהו תוהו קורה  כאן, יש
פניהם שמעל הרבנים אותם הם ומי  הרבנים, אותם פני  מעל  המסיכה את 
שעומד  אחד אותו שדוקא מאוד  שיתכן שקורה מה המסוה, את להוריד חייבים
שעומד  ממנו דוקא הרבנים , אותם פני מעל המסוה את להוריד שיש וזועק
איזה המסוה, את להוריד צריכים שמים יראת מלא הוא כאילו  פנים ומעמיד
הוא ומי  אמת דובר  הוא מי פנים, המעמיד הוא ומי אמת שאומר מי הוא רב

להרבותצבוע  רוצים  אתם אם לכם, ויקר  חשוב התורה כבוד אם רבותי , ולכן ?
ואז  השפלות, לתחתית ירד שלדאבוננו שלכם העצמי  והכבוד ישראל כבוד 
אל  פעם, ועוד פעם עוד האוכל, מתוך הפסולת את תבררו לענין, סדר  תכניסו
קודש  "זרע שיהיה אבל עשיריה " בה "ועוד רק ושישאר אחד מאף  תפחדו
הוא שמים, שם מחלל הוא אם בתורה, ביותר  הגדול  שיהיה אחד , ואף מצבתה"
כבוד  זאת עם  יחד  וממילא התורה כבוד  ואז למחנה, מחוץ להישאר  חייב 
ללבבם נוגע השמים שיראת היהודים ואותם  הנכון הברק  את יקבל  הרבנות 
בעניני  לסייע הרבה ויוכלו בידכם יסייעו שבקדושה דבר  ובכל  עליכם , ישמרו
וכבר אחורנית, מעלות עשר ירדה לדאבוננו שעתה מה והיהדות , התורה חיזוק

מועד... בא כי לחננה  עת כי של  הזמן כהיוםהגיע  ששכיחים דמה [נמצא - !
על  בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר או בהספידא לדרוש המתכבדים רבנים
לבשר הכשרים  נתינת  ידי על גדול היותר המסייע שהוא בזמן בו הדור שפלות
מתחת העומדים מנהיגים לאותן חיזוק  בנתינת או גמור חלב או ◌ֵמפוקפק
המדינה. לכל  חלב וודאי  וטריפות נבילות  ספק  בשר  מכירת של הענקי  המסחר
עצמה]. על  חוזרת וההיסטוריה שלנו הזוהר במדינת לעולמים היה כבר  זה כל

האם רבותי: אתכם שואל אני ועתה דבריו, את מנדלוביץ  הרב  סיים אלו במלים
בזמנינו  הנעשה  על להוסיף שצריכים משהו עוד עשינו חסר  לא בדורנו האם ?

דבר אותו  או את הרפורמים שלא העובדה כן  וכמו הגדול השם החילול ?
הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים כאלו אלא כך, נוהגים הקונסרבטיבים
ומחו  הודיעו מחוגם כאשר  ועוד האורטודוקסיה, מן ביותר  והטובים החזקים
אצלהם שהסתובבו רח"ל, כרת עונש באותו דאורייתא איסור אותו בענין
ובאותו  וטרפות נבלות  באכילת מישראל רבבות והכשילו שנה שלשים  במשך

ה" ואותם חמור, במצחחטא פנים ולהעיז לקום  העוז  את להם יש רע-בנים"
היו  כאילו בדיוק  חלב, לא שהוא דאורייתא חלב על  ואומרים בעינים ◌ֵ◌ֵנחושה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות כטשאלות

פייוויל  ר ' הרב של דבריו את ציטטנו כאן עד  - לילה... שהוא יום על אומרים
מה ונראה אחורנית  קצת נקפוץ  עתה שנה, שמונים לפני  שאירע במה מנדלוביץ

יורק. לניו  מחוץ שנה מאה לפני קרה 

שנה  83 לפני 13 # שואה

תרצ "ב  בשנת השוחטים] [קול שטימע, שוחטים די בהירחון הגדולה המלחמה
הברית. בארצות הטריפות מאכילי הבוטשערס  נגד  השוחטים מלחמת  תרצ"ו -
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הראשונה. מלחמת פרוץ  לפני בווארשא ישראל הגדולי של הגדולה המלחמה
תרצ"ז) תרצ"ב  הרבנים(בשנת  וכל וחמורים סוסים בשר אכלו ווארשא העיר כל .

וגמלים חמורים סוסים אכילת את לעצור  יכלו ולא חזקים קורא'ת בקול יצאו
ישראל  מכלל גדול חלק יצאו וכך - כרכים 9 ניקור ספרי בקובץ באריכות [ראה

ישראל ]. מדת 

שנה  70 לפני תש "ד  15 # שואה 

ׁש ל  כּ חוֹ  כּ ל  כּ י זי "ע: מבּ עלזא רקח אהרן  ר בּ י האדמו "ר מרן כ"ק האקי  ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהרה"ק
קלּ ים ׁש וֹ חטים ׁש היוּ  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  ׁש אכלוּ  ידי על בּ א ימ"ש  הגּ רמני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הּס כּ ינים הׁש חיזוּ  ׁש א מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מזּ ה
היה זה ידי ועל עמלק ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר הבּ על ׁש ל  החרב  את הׁש חיז ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ דבעי,

רח"ל . יהוּ דים מיליוֹ ני  לׁש חט ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְבּ כחוֹ 

שנה  53 לפני 16 # שואה

הברית. בארצות זצ"ל זילבער אליעזר  רבי  הגדול  רבינו של הגדולה המלחמה
ישראל  מדת יצאו וכך - וטריפות נבילות הבשר  שכל השחיטות ואופני השחיטות כל  נגד  יצא תשכ"ב  (בשנת 

יהודים) .מיליוני 
נשיא היה  תשכ "ח, בשבט ט ' נפטר  תרמ "א בשבט כ"ג נולד  סילבר  אליעזר  הרב

הרב  המוביליםאגודת האורתודוקסים הרבנים ובין וקנדה הברית ארצות של נים
השנייה, העולם במלחמת שלו ההצלה בפעולות התפרסם אמריקה. יהדות של

ואוהיו. מסצ'וסטס  פנסילבניה, יורק, בניו שונים רבניים תפקידים מילא

גאוני ,כמלאכי ראשוני קמאי, רבנ דגזור דאורייתא גזירה דא
זיע"א  שלפנינו  הדור  וצדיקי

תש "כ  אלול 
שליט"א הרה"ג לכבוד 

וסיפרו  שוחטים ג' לפני ובאו בברוקלין , רב  ואני היות כי בזה לעורר באתי

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לאשאלות

ששמים דהיינו תלוי' שחיטה ששוחטים השחיטה, מעשה שהולך  איך לי
השחיטה נגד יצאו  וכידוע  וכו', אותם ותולים הבהמות רגלי על שרשרת
ואח"כ  בשחיטה, גדול מומחה שהי' זצ"ל הרידב "ז הצדיקים  הגאונים  הזאת 
ראש  שליט"א, סילבער  אליעזר  רבי  הגאון הזאת השחיטה על ג"כ עורר 
נגד  חוצ שיצאו הרבנים את לעורר  בזה באתי  כן על הרבנים, אגודת
האנשים כל בשר  קונים הזאת שמהשחיטה שמעתי  כי  הזאת השחיטה
עוברים השוחט לי  שסיפר וכפי  מהשואה, שניצלו אונגארין, יוצאי  החרדים
נעשים פרנסתם מפני  והשוחטים שחיטה, הל ' החמש כל  על הזאת בשחיטה
יו"ד  בשו"ע כמבואר  לו יגיד מקלו וממילא כהיתר, להם ונעשה ושנה  כעבר

עיי"ש. י"ז סי'

הרב  כי להם שאמרו המכשירים להרבנים בלבלו שהשוחטים איך לי  סיפר  עוד
הרבה הברית בארצות כאן הזאת והשחיטה מדבר, שהוא מה יודע אינו סילבער

כלל . מהבהמות מפחדים  לא כי מיוראפ , טובה יותר

גם מפחדים אינם אמת, אמנם אך מהבהמות, מפחדים שאינם אמת  זה אמנם
יבואו  שנה, ועשרים מאה  ולאחר  ששחטו, שחיטה כל על דו"ח ליתן שיצטרכו

וכו'. טריפה, אותי עשיתם למה ויטענו  הבהמות כל

מובא וע"ז כסף, בצע עבור יתמכרו  מיוראפ שניצלו  שרבנים בושה לאותה אוי
שהם אלו שאפילו בצפון, שחיטתן קדשים קדשי הקדושים בספרים כבר

בצפון הרע היצר אותם שוחטים יאתה)קדושים מזהב  צפון קדשי (כסף, יותר ואפ"ל .
השם, קידוש על  למליונים קדושים שנהרגו מדייטשלאנד שיצאו אלו קדשים
שלא זה די לא  לכבתחילה , להחזירו ישראל הכלל  לבנות שיוכלו נשארו ואלו
נבילות ספיקי הפליטה משארית שניצלו ליהודים  שנותנים שקלקלו, אלא תקנו,

רח"ל .וטריפו  ת

כמה לפני ששחטו כמו שישחטו לתקן לראות ונא נא אליכם  מתחנן אני וע"כ
וע "כ  זצ "ל, צאנז חסידי אתם הלא עלי, גדול ולפלא מונחת, שחיטה שנים
לשחוט התרתם ואיך  התורה, מן אסור  שחדש מכונה, מצות אוכלים לא אתם

החדש  ?באופן

 הרבני אחד
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הראשונה. מלחמת פרוץ  לפני בווארשא ישראל הגדולי של הגדולה המלחמה
תרצ"ז) תרצ"ב  הרבנים(בשנת  וכל וחמורים סוסים בשר אכלו ווארשא העיר כל .

וגמלים חמורים סוסים אכילת את לעצור  יכלו ולא חזקים קורא'ת בקול יצאו
ישראל  מכלל גדול חלק יצאו וכך - כרכים 9 ניקור ספרי בקובץ באריכות [ראה

ישראל ]. מדת 
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ׁש ל  כּ חוֹ  כּ ל  כּ י זי "ע: מבּ עלזא רקח אהרן  ר בּ י האדמו "ר מרן כ"ק האקי  ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהרה"ק
קלּ ים ׁש וֹ חטים ׁש היוּ  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  ׁש אכלוּ  ידי על בּ א ימ"ש  הגּ רמני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הּס כּ ינים הׁש חיזוּ  ׁש א מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מזּ ה
היה זה ידי ועל עמלק ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר הבּ על ׁש ל  החרב  את הׁש חיז ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ דבעי,

רח"ל . יהוּ דים מיליוֹ ני  לׁש חט ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְבּ כחוֹ 
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הברית. בארצות זצ"ל זילבער אליעזר  רבי  הגדול  רבינו של הגדולה המלחמה
ישראל  מדת יצאו וכך - וטריפות נבילות הבשר  שכל השחיטות ואופני השחיטות כל  נגד  יצא תשכ"ב  (בשנת 

יהודים) .מיליוני 
נשיא היה  תשכ "ח, בשבט ט ' נפטר  תרמ "א בשבט כ"ג נולד  סילבר  אליעזר  הרב

הרב  המוביליםאגודת האורתודוקסים הרבנים ובין וקנדה הברית ארצות של נים
השנייה, העולם במלחמת שלו ההצלה בפעולות התפרסם אמריקה. יהדות של

ואוהיו. מסצ'וסטס  פנסילבניה, יורק, בניו שונים רבניים תפקידים מילא

גאוני ,כמלאכי ראשוני קמאי, רבנ דגזור דאורייתא גזירה דא
זיע"א  שלפנינו  הדור  וצדיקי

תש "כ  אלול 
שליט"א הרה"ג לכבוד 

וסיפרו  שוחטים ג' לפני ובאו בברוקלין , רב  ואני היות כי בזה לעורר באתי
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ששמים דהיינו תלוי' שחיטה ששוחטים השחיטה, מעשה שהולך  איך לי
השחיטה נגד יצאו  וכידוע  וכו', אותם ותולים הבהמות רגלי על שרשרת
ואח"כ  בשחיטה, גדול מומחה שהי' זצ"ל הרידב "ז הצדיקים  הגאונים  הזאת 
ראש  שליט"א, סילבער  אליעזר  רבי  הגאון הזאת השחיטה על ג"כ עורר 
נגד  חוצ שיצאו הרבנים את לעורר  בזה באתי  כן על הרבנים, אגודת
האנשים כל בשר  קונים הזאת שמהשחיטה שמעתי  כי  הזאת השחיטה
עוברים השוחט לי  שסיפר וכפי  מהשואה, שניצלו אונגארין, יוצאי  החרדים
נעשים פרנסתם מפני  והשוחטים שחיטה, הל ' החמש כל  על הזאת בשחיטה
יו"ד  בשו"ע כמבואר  לו יגיד מקלו וממילא כהיתר, להם ונעשה ושנה  כעבר

עיי"ש. י"ז סי'

הרב  כי להם שאמרו המכשירים להרבנים בלבלו שהשוחטים איך לי  סיפר  עוד
הרבה הברית בארצות כאן הזאת והשחיטה מדבר, שהוא מה יודע אינו סילבער

כלל . מהבהמות מפחדים  לא כי מיוראפ , טובה יותר

גם מפחדים אינם אמת, אמנם אך מהבהמות, מפחדים שאינם אמת  זה אמנם
יבואו  שנה, ועשרים מאה  ולאחר  ששחטו, שחיטה כל על דו"ח ליתן שיצטרכו

וכו'. טריפה, אותי עשיתם למה ויטענו  הבהמות כל

מובא וע"ז כסף, בצע עבור יתמכרו  מיוראפ שניצלו  שרבנים בושה לאותה אוי
שהם אלו שאפילו בצפון, שחיטתן קדשים קדשי הקדושים בספרים כבר

בצפון הרע היצר אותם שוחטים יאתה)קדושים מזהב  צפון קדשי (כסף, יותר ואפ"ל .
השם, קידוש על  למליונים קדושים שנהרגו מדייטשלאנד שיצאו אלו קדשים
שלא זה די לא  לכבתחילה , להחזירו ישראל הכלל  לבנות שיוכלו נשארו ואלו
נבילות ספיקי הפליטה משארית שניצלו ליהודים  שנותנים שקלקלו, אלא תקנו,

רח"ל .וטריפו  ת

כמה לפני ששחטו כמו שישחטו לתקן לראות ונא נא אליכם  מתחנן אני וע"כ
וע "כ  זצ "ל, צאנז חסידי אתם הלא עלי, גדול ולפלא מונחת, שחיטה שנים
לשחוט התרתם ואיך  התורה, מן אסור  שחדש מכונה, מצות אוכלים לא אתם

החדש  ?באופן

 הרבני אחד
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תלוי' השחיטה נגד מעורר   ז"ל סילווער  אליעזר  ר ' הרב
[פט]). ג' חוברת עשירית , שנה תשי"ט, טבת  בחודש המאור   בירחו (נדפס

הצדיק  הגאון להרב שליט"א  זילבער  מוהר"א שכתב במכתב שם בהמאור  וז"ל 
שליט"א: דייטש ליפא  י"ט חנני' מוה"ר

לידי "נ  בנד"ז: לו כותב  סינסינטי  אב "ד  שליט"א זילבער מוהר"א  האדיר  הגאון
ולכלה במדינה הטהרה מצב  להטבת נפלא עסקן בש"ט, המוכתר הגאון הרב
דייטש  ליפא יו"ט חנני' מוה"ר דרכיו בכל וחרד  ירא ישראל, כרמי מן הקוצים 

וכו '... העלמע דק"ק אב"ד  שליט"א,

התלוי' השחיטה על

העירות ברוב שהתנהגו תלוי ' שחיטה נגד פקפוקי על  ונימוקי טעמי אודיעו ו.
הרידב"ז  גמור  באיסור אסר ושכבר  האחרונות, בשנים במדינה המטבחים ובתי
אח"ז  אני אסרתי  וכן בדענווער . פה כשהי ' שנה חמשים לפני  וצפת מסלוצק
הרעש  את מנענע התלויות והגסות השורים של הראש המחזיק שהנכרי  בראותי 
אל  ראשה  להטות מתאמצת כשהבהמה ובפרט רבות, פעמים השחיטה בעת
מסייע  כמו ונמצא הסכין, על  הראש ודוחק השחיטה בעת בידיו מהפכה הצד
על  הראש מוליך הנכרי יחד, שוחטים  ונכרי ישראל  וכמו בשחיטה, ממש
הוא דוחק שלפעמים מלבד  הצואר. על הסכין נגדו מוליך  והשוחט  הסכין ,
תלוי'. שחיטה  ואסרתי פעמים הרבה ראיתי וכזה הסכין. על הראש את הנכרי

על  הי' השחיטה פקודתי  תחת שהיו המטבחים ובבתי  שהייתי  בעירות  ובס"ד
בנוי  הגדולים  מטבחים  בתי כל שנים לפני עד נהגו וכה הבהמה כשמונחת  האר
ונמסרה הת"ח  זקני  הרבנים  מות אחרי  ורק  וכו', בוסטון ושיקאגו, יורק
שאלם מבלי אחד אחד המטבחים בתי  ממוני  תקנו הצעירים לפיקוח השחיטה

מהם. בכמה יש נבלה שספק אעמודה משמרתי  על ואני  הזקנים, הרבנים את

שלו, הננו בברכה
זילבער אליעזר
לאגה "ק  הרב זצ"ל, צמח בונ ר' בהרה"ג 
דארה"ב אגוה"ר נשיאות ראש סינסינעטי, פה 

נ.ב.

ח בספר בשנתראה שנדפס פרידמאן צבי אהרן ר ' השו"ב  מהרה"ג טוב ן
נשמע  ולא נראה לא עדיין אשר  בשחיטה חידוש שמה שהנהיגו שמה תרל"ה,
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מאכיל  הדרך זה על  והשוחט כן לשחוט אסור  שלפענ"ד ישראל, תפוצות בכל
שלא ויזהר ישמר בלבבו נוגע ה' יראת אשר  וכל ספק, בלתי לישראל טריפות
הלזה. בתועבה נפשו יטמא ולא ירצה לא הוא פיגול כי  הלזה זבח מבשר  לאכול 
הקדש  בעבודת  ומשמש שעומד שנים מל "ג יותר  שזה אף עצמו על ומעיד
ושא"א הזה בדרך לשחוט אומן לשום אופן בשום אפשר שאי  אומר בשחיטה,
שמביא יעו"ש הרבים  ולהחטיא  לחטוא הזאת הגדולה הרעה לעשות ה' לירא

שמה. עושים רעות ששתים

הרגליים שני  בחבל שקושרים הגסות, בהמות בשחיטת יארק בנוא שנוהגין א.
המטבחיים, בבית מלמעלה בגלגל הקבוע להחבל  נקשר והחבל האחוריים,
עד  רגלי' בשני  הבהמה את ומושך  הגלגל, עם עולה והחבל הגלגל את וסובבים
ורגלי ' צדי ', על ומונחת לאר ונופלת  הקדמיים, רגלי ' על לעמוד יכולה  שאינה
ומשרתי  כרצונה, אותם ולפרכס לנענע ויכולה כלל, אסורים אינם  הקדמיים
עד  באר קרניו שתי  על הראש את ומעמידים בחזקה ראשה תופסים הטבחים
במהירות השוחט ובא מתוח, והצואר  הראש עם ולפרכס לנענע יכולה שאינה
הקדמיים הרגליים ידי על  ילקה שלא ירא כי  יען לשוחטה גדול ובפחד  בבהלה

אסורים. שאינם הבהמה של 

ולנענע  לפרכס תוכל  שלא כדי  רגלים הד ' קושרים עיירות או מדינות בשארי 
הפילו  אשר זה דרך על ששחטו  אבותינו ואבות אבותינו  נהגו כן בהם  גם 

אותה. ושוחטין בראשה ומחזיקין האר על  הבהמה

עד  הבהמה כל  בגלגל להעלות  טבחים מאיזה שם שנתחדש בדבר מתאונן ב.
ומגיעים לאר , סמוך  הקדמיים ורגלי ' וראשה באויר  האחוריים ברגלי' שתלוי'
השור אוחזים הטבחים ומשרתי למעלה מלמטה וחותך  הצואר  נגד עד מלמטה
מלמטה וחותך  הצואר  נגד מלמטה סכינו ומכניס השוחט ובא קרניו, בשתי
והשוחט הסכין, על הצואר עם הראש את דוחקים הטבחים ומשרתי למעלה,
ונבהל  ירא כי הבהמה, בצד אלא לעמוד מקום  לו  אין והשוחט נגדם, שוחט

בהם. הבהמה תפרכס שמא אסורים, אינם אשר  הקדמיים הבהמה מרגלי

דבר, שום על  נסמך  אינו  כי  מתנענע , בוודאי  התלוי דבר כל אשר  ידוע וזה
בוודאי  אז הסכין על הצוואר  לדחוק עוד  עוזרים הטבחים שמשרתי ובפרט

ינענ  אם ואף ודרסה.מתנענע, שהיי' תהי ' קצת, רק  ע

עין  כהרף רק שתהי ' ואף תלוי, באשם אשמים הם שכולם בעיני ראיתי  וזה
כשהשור נבהל שאינו שוחט כל  לומר יכול וכי  שביארנו, כמו לחוש ראוי 



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות לב

תלוי' השחיטה נגד מעורר   ז"ל סילווער  אליעזר  ר ' הרב
[פט]). ג' חוברת עשירית , שנה תשי"ט, טבת  בחודש המאור   בירחו (נדפס

הצדיק  הגאון להרב שליט"א  זילבער  מוהר"א שכתב במכתב שם בהמאור  וז"ל 
שליט"א: דייטש ליפא  י"ט חנני' מוה"ר

לידי "נ  בנד"ז: לו כותב  סינסינטי  אב "ד  שליט"א זילבער מוהר"א  האדיר  הגאון
ולכלה במדינה הטהרה מצב  להטבת נפלא עסקן בש"ט, המוכתר הגאון הרב
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אח"ז  אני אסרתי  וכן בדענווער . פה כשהי ' שנה חמשים לפני  וצפת מסלוצק
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לגשאלות

מאכיל  הדרך זה על  והשוחט כן לשחוט אסור  שלפענ"ד ישראל, תפוצות בכל
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות לד 

הירא כל כדרך קצת, רק יבהל השוחט אם  ואף ברגליו, לפרכס מתחיל
דרסה והיא יותר  עוד דוחקין לפרכס מתחיל כאשר הטבחים ומשרתי  לנפשו ,

שום בלי ספק.וודאית
הצוואר דוחקין באין אף למעלה מלמטה לשחוט אוסרין  אנו הרי זאת כל מלבד
וודאית דרסה  משום ואסורה הסכין על הצוואר בחוזק דוחקין  ובנד"ד הסכין על

לו) מסייע  ועכו "ם ישראל כשוחטין דהוי  עוד  לעורר  השוחטים(ויש אותן על לגזור  וראוי ,
מוחה ואינו למחות בידו שיש מי  וכל הזאת, התועבה עוד יעשו ולא יזידון שלא
שהיא שאומרים זה באופן השוחטים לדברי תאמינו אל הדין. את ליתן עתיד
וכו' כן האומרים בנפשותם וחוטאים ואדם אלקים בעיני  היא רעה יפה, שחיטה

רח"ל . יעו"ש  וכו '

שנה  60 מ למעלה   נמש תשע"ה  תש"ח 17 # שואה 

שואה   הזמ כל  ומביאי הביאו הקדושה בארצינו  המכשירי הרבני
רח "ל  חדשה

עשרות - נושרים ממיליון יותר  הקדושה בארצנו הנושרים כל  על אשמים הם 
הכל  רבותי / בעולם כמותכם שאין הרוצחים אתם / ואלמנות יתומים אלפים

האלו  הטריפות מכל  לאכול תפסיקו ממש גאולתכםטריפה זמן הגיע רבותי  / !
עם ישראל  עם את שמכשילים רב הערב  רבני נגד למלחמה כולכם תצאו

והטריפות הגדולת !!!השחיטות
על  נכתוב ועכשיו הברית, בארצות שנה כ -40 לפני  כתבנו לעיל  הנזכר כל
אחוזים 200 פי בארץ כאן השחיטות של  הכשרות  הקדושה. בארצינו המצב
השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל הברית, מארצות גרוע יותר
העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות  מאות משש יותר  ששוחט שמי המהירה
וגם הגדולים הרבנים כל אסרו וזה לשחיטה, הראש את אוחז רק והשוחט

בשו"ת. נתפרסם
הזאת בשחיטה אם אומרת שחיטה)זאת לשעה,(קעפעל עופות 600 רק  לשחוט מותר  ,

אולי  יכולים ובה "מ גדול בדעיבד ורק המומחה הטוב הכי לשוחט רק [וזה
מכסימום מ-250 יותר  לשחוט אסור  היה ביד העוף בלקיחת אז זה], את  להכשיר 

א לבד  אוחז כשהשוחט לשעה, 900-1200 שוחטים בארץ כאן והאמת תלשעה,
ביד . העוף כל 

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות להשאלות

וממילא זה, את יאחז שהגוי במקום ביד העוף כל את  אוחז השוחט בארץ כאן
ושוחט לשחיטה, ולא לסכין לא הרגשה  שום ואין אבן, כמו כבר נהיה היד
בהקדמה ירושלמי] על ספר  [שכתב הרידב"ז ליעקב רנו [ספר  וטריפות נבילות

באריכות. הרידב"ז שכתב מה למעלה  ראה התורה, על  חיבורו של

שנה  45 לפני תש"ל  18 # שואה

ודם חלב ופריפות נבילות המאכילי  נגד  שנה  50 של הגדולה המלחמה
המעוררים, את פעמים כמה שהרגו וכמעט חרדים, רבנים תחת הברית בארצות
שומרים לא אבל  שטריימלעך עם שהולכים אפילו מהדת יצאו שרובם עד

וכו'. שבת

כמו ישראל באלוקי לכפור האד את  מביא חלב  אכילת   הסבר
וזכרו . שמו ימח צבי שבתי אצל שראינו

צבי  ששבתי איך - שבירושלים הגדול דין מבית עדות גביית נביא לזה ובנוסף 
הברכה זה על ועשה כרת איסור שהיא הכליות חלב אותם והאכיל מנין ◌ֶ◌ֵלקח
תורת בספר  שמובא כמו אסוּ רים, מּת יר העולם מלך אלקינו ד' אתה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַברוך
שבתי  נגד  וכתבים מאמרים קבוצת  והיא זצ"ל מעמדין יעקב לרבינו הקנאות
בירושלים צילום בדפוס ונדפס  תקי "ב . באמסטערדאם נדפס סודו, ומתי צבי

וז"ל : מקור, הוצאת ע"י תשל "א

ואתא הוינא, כחדא דינא בי תלתא במותב תוב"ב: בירושלים עדות קבלת טופס
עדות בתורת והעיד ספרדי איש חביב  משה מהו"רר הכולל החכם לקדמנא

בירושלים(בלשונו) חכמים תלמידי בין הדבר שמפורסם מעיד אני בלה"ק : וז"ל ,
לעשרה כליות חלב האכיל  דתו, שהמיר קודם תר"ו  צבי  ששבתי  וחברון ,
פסח, אכילת כסדר והאכילם  לארץ  בחוץ פסח  להקריב להם צוה גם מישראל,
וגם אסוּ רים, מּת יר  ה' אתה ברוך הנוסחא, בזו חלב אכילת על ברכה עשה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַגם 
כך  ואחר  זה דבר  כן גם שעשה גדול תורה בעל  אחד מאדם  זה דבר שמעתי
משיח שהוא עצמו על  צבי  שבתי  גילה  תכ"ה  שבשנת שמעתי גם תשובה, עשה
דספרדים ור"מ אב"ד  יצחקי אברהם הרב הכולל  מהחכם שמעתי עוד דוד... בן
משה מהור"ר הכולל החכם הגדול  מרבו ששמע תוב"ב, ירושלים בעיה"ק

אף ג וזכרו, שמו ימח צבי לשבתי  מבזה הייתי  לא מתחילה אומר , לאנטי
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כמו ישראל באלוקי לכפור האד את  מביא חלב  אכילת   הסבר
וזכרו . שמו ימח צבי שבתי אצל שראינו

צבי  ששבתי איך - שבירושלים הגדול דין מבית עדות גביית נביא לזה ובנוסף 
הברכה זה על ועשה כרת איסור שהיא הכליות חלב אותם והאכיל מנין ◌ֶ◌ֵלקח
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וז"ל : מקור, הוצאת ע"י תשל "א

ואתא הוינא, כחדא דינא בי תלתא במותב תוב"ב: בירושלים עדות קבלת טופס
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בירושלים(בלשונו) חכמים תלמידי בין הדבר שמפורסם מעיד אני בלה"ק : וז"ל ,
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וגם אסוּ רים, מּת יר  ה' אתה ברוך הנוסחא, בזו חלב אכילת על ברכה עשה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַגם 
כך  ואחר  זה דבר  כן גם שעשה גדול תורה בעל  אחד מאדם  זה דבר שמעתי
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דספרדים ור"מ אב"ד  יצחקי אברהם הרב הכולל  מהחכם שמעתי עוד דוד... בן
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שמו  ימח צבי שבתי של יד כתב שראיתי אחר  רק בו, מאמין הייתי שלא  פי על
אלקיכם הוי "ה אני עצמו את וחתם בו, מאמין שהיה לאחד לכאן  שכתב  וזכרו
בכל  אותו מחרים אני זה אחר ככתיבתו, הקדוש שם  שכתב דהיינו צבי, שבתי

ויום. יום

שליט"א מקאשוי אדמו"ר  כ"ק הקדוש הגאון  של הגדולה המלחמה א.
הברית. בארצות הניקור  פירצת על  תשמ"ג )במלחמתו – תשל"ט (בשנת 

זצוקלה"ה, מקלויזנבורג האדמו"ר  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה ב.
בי"ג הגדולה  בדרשתו ודם, חלב וטריפות נבילות המאכילי  נגד במלחמתו

רחמים. של תשמ"ג )מדות – תשל"ט מאת(בשנת - עשרה שלש ברית ומאמר  דרוש -
שליט"א הלברשטאם יהודה יקותיאל  מרן הגה"ק  אדומו"ר קדושת כבוד 
שנת מדות י "ג ביום - רב בקהל  צדק  בשר  אשר - צאנז אבדק "ק [זצוקללה"ה]
אדמו"ר כ"ק  והטהור  הקדוש הצדיק מהגאון  קורא וקול דרשה - לפ"ק. תש"נ
המכשירים הרבנים נגד אש  להבות  חוצב בקול  שיצא זצוקללה"ה מקלויזנבורג
רחמנא ישראל, להכלל ודם חלב וטריפות נבילות שמאכילים המכשילים
כ "ק  גראס , יהודה שלום  רבי מהגה"צ - י "ב . חלק ניקור ספרי  מקובץ ליצלן.

שליט"א. מהאלמין אדמו"ר מרן

נגד  במלחמתו שליט"א מהאלמין אדמו"ר  כ "ק של הגדולה המלחמה ג.
הברית. בארצות טריפות המאכילי

נגד  במלחמתו  שליט"א שיין יהודה הרב  הגאון של  הגדולה המלחמה ד.
כסף  בצע עבור  עצמו את שמכר  ווייסמאנדעל, הרב הגדול  טריפות המאכיל
ונגד  הברית, בארצות ביותר הגדולים טריפות מהמאכילי  רובאשקין למשפחת

היינימאן. הרב

בס"ד 

קורא  קול

היינימאן  משה  הרב של טיבו חכםמה תלמיד  באמת הוא האם  לו ? יש האם ?
ובדיקות בשחיטות וטריפותידיעה נבילות ספק בגדר הוא שחיטתו ומדוע ??

ישר לדעת הוא עופות שחיטות על המכשיר רב  של היסודות שיסוד כידוע
יו"ד  בשו"ע המובאים  למיניהם  ובדיקות שחיטה של ההלכות כל את והפוך
הן  אם  המזדמנות שאלות לפסוק הוא המכשיר רב  של תפקידו כי א', חלק
הקשות העבודות  מן הוא אלו  במקצועות  וההוראה כשר. או ונבילה  טריפה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לזשאלות

לאלפיהם הדינים ופרטי  והמסופעות  הרבות  ההלכות  מפני  וזאת שבקודש,
בתחומי  מיוחדים הוראה מורי ממנים היו כבר התלמוד ובזמן בה. הכרוכות

טריפות של  זו במסכת הלכה ע "ב )(עיין נ"ה דף .חולין 

בתמימות, חשבנו היינימאן הרב של הטריפות" "פרשת פרסום לפני ובאמת
ובדיקות, שחיטות בתחומי ובמיוחד בתורה מופלג ת"ח הוא היינימאן  שהרב
בעניני  ורגל יד  לו שאין לנו נודע ודרישות  וחקירות בירורים לאחר  אמנם -
מושג קצת לקוראים לכם לתת  בכדי  בפרט. ובדיקות ובשחיטות בכלל  הלכה
גביית ע "י  ששמענו  עובדות כמה לכם אספר אלו, בענינים ידיעתו גודל  על

היינימאן. משה להרב ביותר  הקרובים המשגיחים מאחד עדות

גאלדבערגער, נתן הרב בשם  משגיח  עובד גליל" "פאלס  בשחיטת א. סיפור 
ומכיון  טריפה. ומה כשר  מה פוסק והוא אליו, מביאים המזדמנות  השאלות  וכל
של  לכמות הגיע וממילא ביסודיות , שאלה כל  בודק גאלדבערגער שהר "נ

וכדומה. דאטמא בבוקא או מעיים בבני  כמו טריפות,

משה הרב שם  הי' ובמקומו מעבודתו גאלדבערגער  הרב החסיר אחת פעם
פה הסתכל נפלאה במהירות וממש - השאלות , כל  את אליו והביאו היינימאן
11 לו היו שחיטה של שעות ג' ובמשך טריף, ומה כשר מה פסק  ומיד ושם
שחיטה שעות  בג' כלל בדרך  היו גאלדבערגער הרב שאצל בזמן בו טריפות,
משגיח שם  והי ' עופות. מ25.000 יותר שוחטים שעות וב4 טריפות, 52 בערך
הרבה מטריף הי' גאלדבערגער הרב היינימאן, הרב את ושאל  הנ"ל את שראה

הכשיר היינימאן שהרב ?שאלות

להרב  אותם והראה הכשיר, היינימאן שהרב עופות כמה לקח הזה והמשגיח
אותם הכשרת איך לו ואמר  שהםהיינימאן, מעים בבני בבירור רואים הנה ?

הרב  ולא אתה לא  היינימאן, הרב לו השיב טריפה. - מעיים הבני וניקב  ניקבו
אלו בהלכות מבינים  המשגיחיםגאלדבערגער על סומך  היינימאן הרב  איך כן, אם פלא: (והוא

שם נמצא לא שהוא מתי  .?)שלו

"פאלס  של  המנהל  אליו בא כהרגילו, לעבודתו, חזר גאלדבערגער כשהרב
הרב  עופות. הרבה כ "כ  לי  מטריף אתה מה עליו, וצעק ברעסקי , מר גליל ",
- מטריף, שאתה מהמספר שליש אלא הטריף ולא במקומך, פה הי ' היינימאן

וד"ל . פרנסתו, שיאבד מחשש תמידי בפחד נמצא גאלדבערגער הרב ומאז

הי ' עוף שכל  באירופה אחד רב של המעשה כידוע עוד , פה להוסיף  אני וחייב 
לכלבים העופות כל זורק אתה מדוע אותו ושאלו לכלב , -?זורק להם , והשיב
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שמו  ימח צבי שבתי של יד כתב שראיתי אחר  רק בו, מאמין הייתי שלא  פי על
אלקיכם הוי "ה אני עצמו את וחתם בו, מאמין שהיה לאחד לכאן  שכתב  וזכרו
בכל  אותו מחרים אני זה אחר ככתיבתו, הקדוש שם  שכתב דהיינו צבי, שבתי
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שנת מדות י "ג ביום - רב בקהל  צדק  בשר  אשר - צאנז אבדק "ק [זצוקללה"ה]
אדמו"ר כ"ק  והטהור  הקדוש הצדיק מהגאון  קורא וקול דרשה - לפ"ק. תש"נ
המכשירים הרבנים נגד אש  להבות  חוצב בקול  שיצא זצוקללה"ה מקלויזנבורג
רחמנא ישראל, להכלל ודם חלב וטריפות נבילות שמאכילים המכשילים
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הברית. בארצות טריפות המאכילי

נגד  במלחמתו  שליט"א שיין יהודה הרב  הגאון של  הגדולה המלחמה ד.
כסף  בצע עבור  עצמו את שמכר  ווייסמאנדעל, הרב הגדול  טריפות המאכיל
ונגד  הברית, בארצות ביותר הגדולים טריפות מהמאכילי  רובאשקין למשפחת
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ובדיקות בשחיטות וטריפותידיעה נבילות ספק בגדר הוא שחיטתו ומדוע ??
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לאלפיהם הדינים ופרטי  והמסופעות  הרבות  ההלכות  מפני  וזאת שבקודש,
בתחומי  מיוחדים הוראה מורי ממנים היו כבר התלמוד ובזמן בה. הכרוכות

טריפות של  זו במסכת הלכה ע "ב )(עיין נ"ה דף .חולין 

בתמימות, חשבנו היינימאן הרב של הטריפות" "פרשת פרסום לפני ובאמת
ובדיקות, שחיטות בתחומי ובמיוחד בתורה מופלג ת"ח הוא היינימאן  שהרב
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של  לכמות הגיע וממילא ביסודיות , שאלה כל  בודק גאלדבערגער שהר "נ
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שחיטה שעות  בג' כלל בדרך  היו גאלדבערגער הרב שאצל בזמן בו טריפות,
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להרב  אותם והראה הכשיר, היינימאן שהרב עופות כמה לקח הזה והמשגיח
אותם הכשרת איך לו ואמר  שהםהיינימאן, מעים בבני בבירור רואים הנה ?

הרב  ולא אתה לא  היינימאן, הרב לו השיב טריפה. - מעיים הבני וניקב  ניקבו
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את אוכל הכלב אם סימן, לי  יש  לכן  - אותו תשליכון לכלב בתורה כתיב  כי
כשר. הוא הרי לאו ואם נבילה, שהוא הסימן הרי העוף,

אלא - לאו אם כשר אם לבדוק העופות משליך לא לכלב גם זה היינימאן והרב
לכשר, או לטריפה וזורק  הטוב, כרצונו  עופות מוריד  הוא הליין מרוצת כדי תוך
הוא להטריף ושצריך מטריף, הוא להכשירם שצריך עופות ההיפך, ועוד
היינימאן  להרב  לקנות "פאלס" של בתים לבעלי כסף די  אין האם - מכשיר,

טריפות. בהלכות לפסוק מלומד גדול... "כלב" איזה

שליט"א, בלאו הרב ששמו משגיח  עובד גליל" "פאלס בשחיטת ב'. סיפור 
בלאו  הרב שקבלנו, העדות גביית לפי היינימאן. משה הרב בשביל  שעובד 
של  הצעקות שמע בערך, שנה לפני וכשהתחיל מרבים, שמים ירא הוא
בנבילות יהודים ולהכשיל כזאת במהירות לעבוד  יכולים שאינם השוחטים
למסקנה, והגיע המצב  את בירר  הענין, לו כאב  שמאוד בלאו הרב וטריפות.
שהמצב  לו, ואמר היינימאן משה להרב הלך  וטריפות. בנבילות נכשלים  שאכן
מכשלה, שום שאין היינימאן הרב לו השיב המכשלה. את  לתקן וצריך טוב לא
כשירה שחיטה  עוד  ואין וספק, חשש שום בלי מהעופות אוכל בעצמו והוא
ולא כרגיל בעבודתו המשיך בלאו  הרב היינימאן. הרב של כמו ומהודרת
בלאו  הרב אמר זה, סיפור אחרי  ימים כמה - היינימאן הרב עם יותר התווכח
של  העופות את קונה גולם העולם כל  איך מבין שאיננו אחד, לאדם שליט"א
קצהו  ועד העולם מקצה זעקה קול להקים יכול  הייתי אם והלוואי "גליל",
לי  אין לכן מטירוריזם, אני  מפחד אבל - אלו מעופות לאכול  שאסור ולהודיע

לשתוק. אלא ברירה

מאוד  חשוב  בתפקיד שם שמשרת  חשוב אחד רב יש בדעטרויט ג': סיפור 
ובכשרות תורה בלייקוואוד )בהרבצת שנים כמה יחד למדנו הקרובים, מידידיי  הוא זה פעם(רב  .

לו  שיבאר בתמימות, אותו ושאל היינימאן משה הרב עם זה רב  נפגש אחת
אם לחפש שצריך  לו השיב היינימאן והרב מעיים. בבני לבדוק  צריך  בדיוק מה
לו  והשיב  מעים, בבני  שאלות  עוד  אין  האם אותו, לשאול והמשיך קרוע, זה
את לי וסיפר שמחה באיזה אותי  פגש שבוע אחרי - לדרכו הלך זה ורב  לאו . -

הסיפור. כל

של  בליין עברו נבילות עופות עשרות שכמה סיפור  הי' א' פעם ד : סיפור 
מהו  היינימאן הרב  את שאלו והשוחטים העופות, בשאר ונתערבו השחיטה
ג' סעיף  ק"א בסי ' המבואר  בנוצתה נתערב מטעם להתיר אפשר  האם הדין,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לטשאלות

בטלה באחרות  שנתערבה בנוצתה תרנגולת המחבר , שהווז"ל עם(מכיון עדיין א

עיי "ש הנוצות) וכו' שהוא כמות האורחים לפני  להתכבד ראויה אינה שהרי
כי  מותרים, העופות בוודאי - גאונותו ברוב היינימאן הרב להם השיב עוד...
ועוד  וכו'... ברובא  בטיל ובמילא כשרים הם הרי  העופות של הנוצות רוב 
רם גדול  מצחוק התגלגלו שם שעמדו השוחטים  וכהנה... כהנה סברות הוסיף 
יתכן  ואיך משיסטער. אפילו מעולם שמעו לא עוד כזו הארצות עם  - ונשא,
בנוצתה, נתערב דין זה מה ידע לא שלנו המכשיר  הרב שהוא היינימאן שהרב
דף  של השיעור  את ושומע  הוואקמען לעבודתו יום כל שנוסע  הפועל  אפילו 
הרב  הוא ומה מי מכל יותר מוכיח זה סיפר  - זה בדין מושג כבר  לו יש  היומי

הזה... הבליעל

גמוררבותי  הארץ עם הוא היינימאן משה הרב !!

צריך  מעיים בבני  והלא טריפה, הוא מעיים הבני שניקב  היא מפורשת הלכה
תחת נקב ושיהי' נפוח  קצת שיהי ' שכיח מאוד  ששם ה"גבעיל" במקום לבדוק
בעמפייר כמו מעיים, בבני השחיטות בכל יום כל  יש טריפות והרבה הנפיחה,

לבדוק שצריך  דיבי " ה"סניא עם ומה וכו'... בוויינלאנד  מצוי)או לא זה אבל (אמנם 
אותו. לבדוק חייבים להלכה

דיבי", "סניא זה ומה "גבעול " זה מה יודע  אינו היינימאן שהרב כ "כ  אני  בטוח
אין  מעיים הבני  קרוע אם ואדרבה, בנק... איזה של  שם שזהו חושב הוא אולי
נקרע  ואם - דטבחא ידא במשמוש נקרע דלפעמים תולים אנו כי להטריף,
מלהאכיל  זה בליעל  אדם  יחרד לא ואיך לחיות, כלל יכול  העוף אין מחיים

בישראל  ?טריפות

בגמרא ז"ל. חכמינו של  חרדתם מדת וראה ג')בוא דף ובהוריות ז' דף מובא,(סנהדרין
כל  את סביבו מאסף הי ' טריפות בעניני שאלה לפניו  הביאו כאשר אשי , שרב 
"כי  מעשהו, את הסביר וכך בנידון, ולתת לשאת כדי  אלו בהלכות הבקיאים
הקורה, מן קטנה  נסורת אלינו שתגיע פירוש, מכשורא", שיבא דלימטיין היכי 
יהי ' ולא כולם בין העונש יתחלק בתשובתם, המשיבים יטעו שאם וכוונתו,

בלבד . עליו טעון הכבד המשא

לזו", דומה  זו בטריפות אומרים "אין מובא, ע"ב  מ"ח  דף חולין ובמסכת
לברר צריך אלא  והשוואות, היקשים לעשות אפשרות אין טריפות בדיני  כלומר,

מחייבתכ  הטריפות או הכשרות קביעת אלא בלבד, זו ולא לגופו, ופרט פרט ל
ולקבוע  הנידון האבר של  במצבו בדיוק  ולהתמצות להבחין יכולת יהי' שלהרב



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות לח

את אוכל הכלב אם סימן, לי  יש  לכן  - אותו תשליכון לכלב בתורה כתיב  כי
כשר. הוא הרי לאו ואם נבילה, שהוא הסימן הרי העוף,

אלא - לאו אם כשר אם לבדוק העופות משליך לא לכלב גם זה היינימאן והרב
לכשר, או לטריפה וזורק  הטוב, כרצונו  עופות מוריד  הוא הליין מרוצת כדי תוך
הוא להטריף ושצריך מטריף, הוא להכשירם שצריך עופות ההיפך, ועוד
היינימאן  להרב  לקנות "פאלס" של בתים לבעלי כסף די  אין האם - מכשיר,

טריפות. בהלכות לפסוק מלומד גדול... "כלב" איזה

שליט"א, בלאו הרב ששמו משגיח  עובד גליל" "פאלס בשחיטת ב'. סיפור 
בלאו  הרב שקבלנו, העדות גביית לפי היינימאן. משה הרב בשביל  שעובד 
של  הצעקות שמע בערך, שנה לפני וכשהתחיל מרבים, שמים ירא הוא
בנבילות יהודים ולהכשיל כזאת במהירות לעבוד  יכולים שאינם השוחטים
למסקנה, והגיע המצב  את בירר  הענין, לו כאב  שמאוד בלאו הרב וטריפות.
שהמצב  לו, ואמר היינימאן משה להרב הלך  וטריפות. בנבילות נכשלים  שאכן
מכשלה, שום שאין היינימאן הרב לו השיב המכשלה. את  לתקן וצריך טוב לא
כשירה שחיטה  עוד  ואין וספק, חשש שום בלי מהעופות אוכל בעצמו והוא
ולא כרגיל בעבודתו המשיך בלאו  הרב היינימאן. הרב של כמו ומהודרת
בלאו  הרב אמר זה, סיפור אחרי  ימים כמה - היינימאן הרב עם יותר התווכח
של  העופות את קונה גולם העולם כל  איך מבין שאיננו אחד, לאדם שליט"א
קצהו  ועד העולם מקצה זעקה קול להקים יכול  הייתי אם והלוואי "גליל",
לי  אין לכן מטירוריזם, אני  מפחד אבל - אלו מעופות לאכול  שאסור ולהודיע

לשתוק. אלא ברירה

מאוד  חשוב  בתפקיד שם שמשרת  חשוב אחד רב יש בדעטרויט ג': סיפור 
ובכשרות תורה בלייקוואוד )בהרבצת שנים כמה יחד למדנו הקרובים, מידידיי  הוא זה פעם(רב  .

לו  שיבאר בתמימות, אותו ושאל היינימאן משה הרב עם זה רב  נפגש אחת
אם לחפש שצריך  לו השיב היינימאן והרב מעיים. בבני לבדוק  צריך  בדיוק מה
לו  והשיב  מעים, בבני  שאלות  עוד  אין  האם אותו, לשאול והמשיך קרוע, זה
את לי וסיפר שמחה באיזה אותי  פגש שבוע אחרי - לדרכו הלך זה ורב  לאו . -

הסיפור. כל

של  בליין עברו נבילות עופות עשרות שכמה סיפור  הי' א' פעם ד : סיפור 
מהו  היינימאן הרב  את שאלו והשוחטים העופות, בשאר ונתערבו השחיטה
ג' סעיף  ק"א בסי ' המבואר  בנוצתה נתערב מטעם להתיר אפשר  האם הדין,

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות לטשאלות

בטלה באחרות  שנתערבה בנוצתה תרנגולת המחבר , שהווז"ל עם(מכיון עדיין א

עיי "ש הנוצות) וכו' שהוא כמות האורחים לפני  להתכבד ראויה אינה שהרי
כי  מותרים, העופות בוודאי - גאונותו ברוב היינימאן הרב להם השיב עוד...
ועוד  וכו'... ברובא  בטיל ובמילא כשרים הם הרי  העופות של הנוצות רוב 
רם גדול  מצחוק התגלגלו שם שעמדו השוחטים  וכהנה... כהנה סברות הוסיף 
יתכן  ואיך משיסטער. אפילו מעולם שמעו לא עוד כזו הארצות עם  - ונשא,
בנוצתה, נתערב דין זה מה ידע לא שלנו המכשיר  הרב שהוא היינימאן שהרב
דף  של השיעור  את ושומע  הוואקמען לעבודתו יום כל שנוסע  הפועל  אפילו 
הרב  הוא ומה מי מכל יותר מוכיח זה סיפר  - זה בדין מושג כבר  לו יש  היומי

הזה... הבליעל

גמוררבותי  הארץ עם הוא היינימאן משה הרב !!

צריך  מעיים בבני  והלא טריפה, הוא מעיים הבני שניקב  היא מפורשת הלכה
תחת נקב ושיהי' נפוח  קצת שיהי ' שכיח מאוד  ששם ה"גבעיל" במקום לבדוק
בעמפייר כמו מעיים, בבני השחיטות בכל יום כל  יש טריפות והרבה הנפיחה,

לבדוק שצריך  דיבי " ה"סניא עם ומה וכו'... בוויינלאנד  מצוי)או לא זה אבל (אמנם 
אותו. לבדוק חייבים להלכה

דיבי", "סניא זה ומה "גבעול " זה מה יודע  אינו היינימאן שהרב כ "כ  אני  בטוח
אין  מעיים הבני  קרוע אם ואדרבה, בנק... איזה של  שם שזהו חושב הוא אולי
נקרע  ואם - דטבחא ידא במשמוש נקרע דלפעמים תולים אנו כי להטריף,
מלהאכיל  זה בליעל  אדם  יחרד לא ואיך לחיות, כלל יכול  העוף אין מחיים

בישראל  ?טריפות

בגמרא ז"ל. חכמינו של  חרדתם מדת וראה ג')בוא דף ובהוריות ז' דף מובא,(סנהדרין
כל  את סביבו מאסף הי ' טריפות בעניני שאלה לפניו  הביאו כאשר אשי , שרב 
"כי  מעשהו, את הסביר וכך בנידון, ולתת לשאת כדי  אלו בהלכות הבקיאים
הקורה, מן קטנה  נסורת אלינו שתגיע פירוש, מכשורא", שיבא דלימטיין היכי 
יהי ' ולא כולם בין העונש יתחלק בתשובתם, המשיבים יטעו שאם וכוונתו,

בלבד . עליו טעון הכבד המשא

לזו", דומה  זו בטריפות אומרים "אין מובא, ע"ב  מ"ח  דף חולין ובמסכת
לברר צריך אלא  והשוואות, היקשים לעשות אפשרות אין טריפות בדיני  כלומר,

מחייבתכ  הטריפות או הכשרות קביעת אלא בלבד, זו ולא לגופו, ופרט פרט ל
ולקבוע  הנידון האבר של  במצבו בדיוק  ולהתמצות להבחין יכולת יהי' שלהרב
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בכלל  יודע אינו היינימאן הרב ואם זו. שאלה שייכת הלכתית הגדרה לאיזה
הקרב  הדין מיום מפחד אינו הוא איך מעיים, בבני לבדוק  צריך שאלה איזה

בישראל . טריפות המאכילי גדול הוא הרי - ובא

גמור האר ע הוא היינימא שהרב מפורשת  גמרא

בשם מסויים אדם מגדירים אנו איך  חכם", "תלמיד של  מושג אצלינו קיים
חכם" חולין"תלמיד  במסכת  הוא מקורו ע "ב )? מ "ד איזהו (דף  חסדא, רב אמר

חכם לעצמו,תלמיד  טריפה הרואה הר "ן: ומסביר לעצמו. טריפה  הרואה זה - ?
על  לסמוך הוא וראוי טריפה. ואיזו כשירה איזו לפרש  שיודע כך לכלל שהגיע

שם. ברש"י  גם עיין אחרים, להוראת צריך ואינו עצמו

הרוחנית מרותו את עליו לקבל מוכן  הי ' לא יוחנן שרבי  מובא  ע"ב  צ"ה ובדף
בו  שהיו כתבים של גדול תכריך לו  שיגר  ששמואל לאחר  אלא שמואל, של
עליו  וקיבלו שמואל  של  מגדלותו יוחנן ר' התרשם אז טריפות, בספקי בירורים

עיי"ש. בבבל, רב  לי  יש ואמר: כרבו 

יראה לעיל, שכתבתי  הסיפורים 3 את בעיון פעם עוד ויקרא  יתעצל שלא ומי
בהלכות בודאי  עכ"פ  גמור , הארץ עם הוא היינימאן שהרב  במציאות ויבין
שעדיין  מועטות קהילות עוד שיש גדול פלא הוא ובאמת  ובדיקות , שחיטות

שלו. ההכשרים על סומכים

- אחד לרגע אפילו נשקוט  לא שבעהזשי "ת - נאמנה , להבטיחכם יכול אני
היינימאן  הרב של  מעלליו את לפרסם עז ביתר ונמשיך ומלואו עולם ונזעזע

המכשולים. כל שיתוקנו  עד 

"א-יו" של הכשרות מחלקת ראשי  גענעק והרב בעלסקי  להרב נרגשת פניה
שותקים אתם ומדוע לכם היה מה ידענו לא עתה של עד  הפלענט הרי  ?

קול  שום מכם שומעים לא ואיך השגחתכם, תחת בעיקר  נמצא גליל " "פאלס
המכשולים כל  ולהסיר  ובתקיפות בחוזק הענין כל את תקחו שאתם תרועה

שם ?הקיימים

שבודאי  היינימאן הרב על התקופה כל  סמכתם ואתם שהיות למסקנה, הגענו
בארגוני  גם זה דבר  שקיים כמו מכשול, שום ואין מאוד טוב ב"פאלס" הכשרות
הרבנים" "התאחדות שאפילו והראיה - השני על סומך שאחד אחרים כשרות

היינימאן. הרב על דברים בהרבה סומכים גם

ומלואו  עולם  קבל היינימאן הרב של האמיתי פרצופו שהתגלה כעת אבל
עליו יותר  לסמוך רשאים  אתם אין  טלפיו, את  גילה לגבי והחזיר ענין  בשום

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מאשאלות

כל  את לתקן ומיד תיכף אותם וחייבים ב"פאלס ", והבדיקות השחיטה
המכשולות.

הכל  לתקן מסוגלים גם אתם חייבים, שאתם ממה שחו בכך, ספק שום לנו אין
והבדיקות השחיטות סדרי  בכל  הבקי  מכשיר רב שם להעמיד  במהירות,
"פאלס" יגרע מדוע וכדומה. השחיטה מהלך על חדשים  סדרים ולקבוע

וכדומה ?מ"אמפייר "

הכשרות חומת בביצור  הגדול כוחכם את אבדתם ?האם

שנים עשרות לפני  שהייתם למדריגה לחזור רוצים אתם כהיוםהאם ב"ה ?
ביותר החרדים אנשים על אפילו מקובל ה"א-יו" של !הכשרות

השחיטה סדרי  את לכם ויקבע הבית בעל עליכם יהי' היינימאן  הרב האם
?ב "פאלס"

התהום עד יתדרדר שלא כבודכם על הזהרו !אנא

יום מתקשרים שונים ואנשים רבנים שבועות, כמה שזה לנו ידוע  אורחא: ואגב
מה לברר  בכדי  שליט"א גנעק  הרב את ומבקשים גנעק  הרב של לטלפון יום

עונה ואין קול ואין גליל", "פאלס  בשחיטת מכל קרה מתעלם הוא מדוע !
שיזכה בכדי  בעיניו כ "כ  חשוב אינו הציבור  כוח האם - אליו והטלפונים הפניות

הענין  כל על ברורה תשובה איזה ?לקבל

ראוי  ולטובתכם לשער, אין עד ממש  מאוד  חזק הוא הציבור שכוח ידוע, לנו
מה במהרה  לראות מצפים אנו ולכם . לנו  ייטב למען  הרבים, בכוח שתתחשבו
המכשולות כל לתקן בכדי  שליט"א, גנעק והרב בעלסקי  הרב של הפעולות יהיו 

גליל". ב"פאלס

לפרסם אנו עומדים כי  היינימאן, מהרב ולפחד לחשוש מה כלל  לכם אין
שיקויים עתה, עד ששמעתם העובדות מכל חמורות יותר עובדות בקרוב
שהרב  לנו יוודע  ואם תבל. מוסדות ויתנודדו  הסיפים  אמות וינועו הכתוב
ומיד  תיכף  אז - גליל " ב"פאלס  המכשולות את לתקן בעדכם מעכב היינימאן
הנוראות העובדות כל את כולו בעולם ונפרסם רבה, בתקיפות המלחמה נגביר

היינימאן. הרב  על

- יתברך, שמו ולכבוד ולתורתו  ד' לדבר  החרדים תורה הבני  לכל  פונים אנו
אל  אנא - אמת - החיים, יסוד שהוא אחד לדבר אותנו חינכו  השנים כל הרי 
שכל  ומורא, פחד  ובלי  לרגליכם , נר  יהי' והאמת בנפשיכם, שקר  ח"ו תעשו



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מ

בכלל  יודע אינו היינימאן הרב ואם זו. שאלה שייכת הלכתית הגדרה לאיזה
הקרב  הדין מיום מפחד אינו הוא איך מעיים, בבני לבדוק  צריך שאלה איזה

בישראל . טריפות המאכילי גדול הוא הרי - ובא

גמור האר ע הוא היינימא שהרב מפורשת  גמרא

בשם מסויים אדם מגדירים אנו איך  חכם", "תלמיד של  מושג אצלינו קיים
חכם" חולין"תלמיד  במסכת  הוא מקורו ע "ב )? מ "ד איזהו (דף  חסדא, רב אמר

חכם לעצמו,תלמיד  טריפה הרואה הר "ן: ומסביר לעצמו. טריפה  הרואה זה - ?
על  לסמוך הוא וראוי טריפה. ואיזו כשירה איזו לפרש  שיודע כך לכלל שהגיע

שם. ברש"י  גם עיין אחרים, להוראת צריך ואינו עצמו

הרוחנית מרותו את עליו לקבל מוכן  הי ' לא יוחנן שרבי  מובא  ע"ב  צ"ה ובדף
בו  שהיו כתבים של גדול תכריך לו  שיגר  ששמואל לאחר  אלא שמואל, של
עליו  וקיבלו שמואל  של  מגדלותו יוחנן ר' התרשם אז טריפות, בספקי בירורים

עיי"ש. בבבל, רב  לי  יש ואמר: כרבו 

יראה לעיל, שכתבתי  הסיפורים 3 את בעיון פעם עוד ויקרא  יתעצל שלא ומי
בהלכות בודאי  עכ"פ  גמור , הארץ עם הוא היינימאן שהרב  במציאות ויבין
שעדיין  מועטות קהילות עוד שיש גדול פלא הוא ובאמת  ובדיקות , שחיטות

שלו. ההכשרים על סומכים

- אחד לרגע אפילו נשקוט  לא שבעהזשי "ת - נאמנה , להבטיחכם יכול אני
היינימאן  הרב של  מעלליו את לפרסם עז ביתר ונמשיך ומלואו עולם ונזעזע

המכשולים. כל שיתוקנו  עד 

"א-יו" של הכשרות מחלקת ראשי  גענעק והרב בעלסקי  להרב נרגשת פניה
שותקים אתם ומדוע לכם היה מה ידענו לא עתה של עד  הפלענט הרי  ?

קול  שום מכם שומעים לא ואיך השגחתכם, תחת בעיקר  נמצא גליל " "פאלס
המכשולים כל  ולהסיר  ובתקיפות בחוזק הענין כל את תקחו שאתם תרועה

שם ?הקיימים

שבודאי  היינימאן הרב על התקופה כל  סמכתם ואתם שהיות למסקנה, הגענו
בארגוני  גם זה דבר  שקיים כמו מכשול, שום ואין מאוד טוב ב"פאלס" הכשרות
הרבנים" "התאחדות שאפילו והראיה - השני על סומך שאחד אחרים כשרות

היינימאן. הרב על דברים בהרבה סומכים גם

ומלואו  עולם  קבל היינימאן הרב של האמיתי פרצופו שהתגלה כעת אבל
עליו יותר  לסמוך רשאים  אתם אין  טלפיו, את  גילה לגבי והחזיר ענין  בשום

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מאשאלות

כל  את לתקן ומיד תיכף אותם וחייבים ב"פאלס ", והבדיקות השחיטה
המכשולות.

הכל  לתקן מסוגלים גם אתם חייבים, שאתם ממה שחו בכך, ספק שום לנו אין
והבדיקות השחיטות סדרי  בכל  הבקי  מכשיר רב שם להעמיד  במהירות,
"פאלס" יגרע מדוע וכדומה. השחיטה מהלך על חדשים  סדרים ולקבוע

וכדומה ?מ"אמפייר "

הכשרות חומת בביצור  הגדול כוחכם את אבדתם ?האם

שנים עשרות לפני  שהייתם למדריגה לחזור רוצים אתם כהיוםהאם ב"ה ?
ביותר החרדים אנשים על אפילו מקובל ה"א-יו" של !הכשרות

השחיטה סדרי  את לכם ויקבע הבית בעל עליכם יהי' היינימאן  הרב האם
?ב "פאלס"

התהום עד יתדרדר שלא כבודכם על הזהרו !אנא

יום מתקשרים שונים ואנשים רבנים שבועות, כמה שזה לנו ידוע  אורחא: ואגב
מה לברר  בכדי  שליט"א גנעק  הרב את ומבקשים גנעק  הרב של לטלפון יום

עונה ואין קול ואין גליל", "פאלס  בשחיטת מכל קרה מתעלם הוא מדוע !
שיזכה בכדי  בעיניו כ "כ  חשוב אינו הציבור  כוח האם - אליו והטלפונים הפניות

הענין  כל על ברורה תשובה איזה ?לקבל

ראוי  ולטובתכם לשער, אין עד ממש  מאוד  חזק הוא הציבור שכוח ידוע, לנו
מה במהרה  לראות מצפים אנו ולכם . לנו  ייטב למען  הרבים, בכוח שתתחשבו
המכשולות כל לתקן בכדי  שליט"א, גנעק והרב בעלסקי  הרב של הפעולות יהיו 

גליל". ב"פאלס

לפרסם אנו עומדים כי  היינימאן, מהרב ולפחד לחשוש מה כלל  לכם אין
שיקויים עתה, עד ששמעתם העובדות מכל חמורות יותר עובדות בקרוב
שהרב  לנו יוודע  ואם תבל. מוסדות ויתנודדו  הסיפים  אמות וינועו הכתוב
ומיד  תיכף  אז - גליל " ב"פאלס  המכשולות את לתקן בעדכם מעכב היינימאן
הנוראות העובדות כל את כולו בעולם ונפרסם רבה, בתקיפות המלחמה נגביר

היינימאן. הרב  על

- יתברך, שמו ולכבוד ולתורתו  ד' לדבר  החרדים תורה הבני  לכל  פונים אנו
אל  אנא - אמת - החיים, יסוד שהוא אחד לדבר אותנו חינכו  השנים כל הרי 
שכל  ומורא, פחד  ובלי  לרגליכם , נר  יהי' והאמת בנפשיכם, שקר  ח"ו תעשו



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מב

ח"ו  להכניס לא סטארס הבוטשער את ולהתרות שלו המדרש בבית יכריז אחד 
המכשולות כל  שיתוקנו עד "גליל" הנקראים ואלו "פאלס" משחיטת עופות

המצורף. במכתב הנזכרים

ואנ  ישראל , כל ועל עלינו הקב"ה ירחם זה שלכל ובזכות בתפילה, מעתיר י 
סליחה מחילה לנו יהי ' ל"ע, חזיר  באכילת  שנכשלו  בתוכם ואני הרבנים

עד אסורות ממאכלות להינצל ושנזכה עולם.וכפרה,
לפ"ק  תשנ"ב אב  מנח ט "ו 
בצער ,  החות
פעלדמא  חיי ישראל הרב

היינימא משה הרב  קיי לסטאר  גלוי מכתב

שיין  יהודה הרב ידי על לאור יצא - קיי סטאר דבאלטימור הכשרות ◌ַועד

שהתפרסמו  קורא הקול  מודעות את הפצתי מטה החתום שאני  בי  חושדים
הסטאר בהשגחת  פאלס" "גליל של השחיטה נגד אמריקע  במדינות לאחרונה
נעימים אינם  שכלל עובדות מובאים אלו קורא בקול היינימאן, הרב של קיי 

קיי . הסטאר של  לחיך

סטאר של  הכללית ההשגחה עצם על  גדול ספק מטילים אלו קורא קול מודעות
שהם. מקום בכל קיי

אותי , מחשידים קיי שסטאר החשדות על  להשיב אני  מחוייב הדברים, מטבע
בצורה להבהיר  רוצה הנני  דבריי  בתחילת אבל כך , על אי "ה אשיב ובהמשך
טעם יש אחר , אדם  ולא בזה אותי דווקא מחשידים  קיי הסטאר מדוע  ברורה,

ביותר. הטוב  צד  על הכל אסביר הבאות  ובשורות  בדבר,

מהביקורים אחד  הי ' זה "וויינלאנד", בשחיטת בקרתי  בערך חודשים 9 מלפני 
הלל  ר' הרה"ג אלי נלווה זה בביקורי זו. בשחיטה מבקר שאני  הרבים
התאחדות של הפוסקים  מגדולי קיסקא" מ "מאונט שליט"א וויינבערגער
ר' לאפיס נכנס  בוויינלאנד, השחיטה בית של  באפיס  יחד כשישבנו  - הרבנים.
מאות כמה עתה בדקתי הנה שליט "א, הלל להר "ר  ואמר היינימאן, שמואל

הגרמה שום מצאתי ולא לערך  ודאי)עופות נבילה  הלל (שהוא  הר"ר לו ענה .
ביותר ... מובחרים פה השוחטים  הרי הגרמות, שיהי' מדוע שליט"א,

סמוך  חרושת לבית היינימאן ש. הרב  עם יחד הלכתי  באפיס, זו  שיחה אחרי
השגחתו, תחת עומד  שאינו תוצרת מייצרים זו חרושת בבית לויינלאנד. ונראה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מגשאלות

של  ההכשר  של  בעטיפות מודבק שם התוצרת שכל  ומצאתי בדיקה שם ועשיתי 
אתם מדוע  לו ואמר  הבית, לבעל  פנה היינמאן ש. הרב - קיי, הסטאר
הכשר נותנים  אנו אין הרי הזה, התוצרת על שלנו ההכשר בחותם משתמשים

הזה ?במקום

פרסומת מודעות ּפ רעס ג'ואיש בעיתון ראיתי שבועות 4 כ - לאחר רק
קיי  סטאר  של  בהכשר  השתמש הנ"ל חרושת שבית שמודיעים קיי ", מ -"סטאר

רשות. ללא

מס  הוא האם היינימאן, להרב בשאלה פניתי  מעמד עמו באותו יבוא שאני  כים
קיי  הסטאר בהשגחת פאלס" "גליל השחיטה בבית ומיד ,לבקר תיכף לי  ענה .?

אודיעך  השחיטה לבית אלך שאני  ובזמן רבה, בשמחה תבוא לא, מדוע  בודאי 
מתי  ושאלתיו, פעמים מספר  אליו פניתי שבועות כמה משך אתי. יחד  ותבוא

לשחיטה נלך לך .כבר אקרא כבר אני  לשחיטה כשאלך לי ענה פעם ובכל  ?

"פאלס  השחיטה מבית ממכיריי לכמה פניתי ממני, מתחמק  שהוא כשראיתי
השבועות במשך שם הי' היינימאן ש. הרב אם אותם ושאלתי  גליל ",
הבנתי  מהם שקבלתי  התשובה מתוך  הענין, כל את  להם וספרתי האחרונים ,
כל  את שם לראות אותי  לקחת היינימאן הרב של  בדעתו עלה לא פעם שאף

השחיטה. עניני 

דעת בגילוי אי "ה אכתוב  גליל", "פאלס השחיטה  בבית ל"ע בדיוק הנעשה ועל
מה כל על בעיקר לכתוב רוצה אני זה דעת  ובגילוי לפרסם , מתכונן  שאני  השני

קיי . הסטאר של  בהכשר  הטונה דגי של הפרשה סביב שהתרחש

כדלהלן : מקרה  קרה זו, שנה אדר ר"ח

גדול  באקס בגראסערי , קנתה לייקואוד , דישיבת  הכולל  אברכי מנשי אחת
חותמת עם עטיפה עליהם שהי ' דלייט". "טונה של "טונה" קופסאות של
דג, אינו שהדג לראות, נדהמה  קופסא, וכשפתחה קיי . הסטאר  השגחת של

הינימאן ש . הרב  אל התקשרה מיד  טמא, דג הוא הסימנים לפי (שהואאלא

בלייקואוד ) %001מתגורר  בודאי  השיב והוא בתמימות. הענין כל את לו וסיפרה
תמידי , משגיח החרושת  בבית שם ויש המלאה, אחריותו על טונה אחוז 
את תחזירי בעיניך, חן מוצא אינו הדג ואם טונה, דג הוא הזה הדג ובודאי 

לגראסערי . הדגים

כשרות בעניני  מתעסק שאני בידעה לאשתי, זו  אשה  פנתה האלה, הדברים אחר
"טונה של בקופסא יש דג סוג איזה לברר באפשרותי  אם וביקשה והשגחה,
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ח"ו  להכניס לא סטארס הבוטשער את ולהתרות שלו המדרש בבית יכריז אחד 
המכשולות כל  שיתוקנו עד "גליל" הנקראים ואלו "פאלס" משחיטת עופות

המצורף. במכתב הנזכרים

ואנ  ישראל , כל ועל עלינו הקב"ה ירחם זה שלכל ובזכות בתפילה, מעתיר י 
סליחה מחילה לנו יהי ' ל"ע, חזיר  באכילת  שנכשלו  בתוכם ואני הרבנים

עד אסורות ממאכלות להינצל ושנזכה עולם.וכפרה,
לפ"ק  תשנ"ב אב  מנח ט "ו 
בצער ,  החות
פעלדמא  חיי ישראל הרב

היינימא משה הרב  קיי לסטאר  גלוי מכתב

שיין  יהודה הרב ידי על לאור יצא - קיי סטאר דבאלטימור הכשרות ◌ַועד

שהתפרסמו  קורא הקול  מודעות את הפצתי מטה החתום שאני  בי  חושדים
הסטאר בהשגחת  פאלס" "גליל של השחיטה נגד אמריקע  במדינות לאחרונה
נעימים אינם  שכלל עובדות מובאים אלו קורא בקול היינימאן, הרב של קיי 

קיי . הסטאר של  לחיך

סטאר של  הכללית ההשגחה עצם על  גדול ספק מטילים אלו קורא קול מודעות
שהם. מקום בכל קיי

אותי , מחשידים קיי שסטאר החשדות על  להשיב אני  מחוייב הדברים, מטבע
בצורה להבהיר  רוצה הנני  דבריי  בתחילת אבל כך , על אי "ה אשיב ובהמשך
טעם יש אחר , אדם  ולא בזה אותי דווקא מחשידים  קיי הסטאר מדוע  ברורה,

ביותר. הטוב  צד  על הכל אסביר הבאות  ובשורות  בדבר,

מהביקורים אחד  הי ' זה "וויינלאנד", בשחיטת בקרתי  בערך חודשים 9 מלפני 
הלל  ר' הרה"ג אלי נלווה זה בביקורי זו. בשחיטה מבקר שאני  הרבים
התאחדות של הפוסקים  מגדולי קיסקא" מ "מאונט שליט"א וויינבערגער
ר' לאפיס נכנס  בוויינלאנד, השחיטה בית של  באפיס  יחד כשישבנו  - הרבנים.
מאות כמה עתה בדקתי הנה שליט "א, הלל להר "ר  ואמר היינימאן, שמואל

הגרמה שום מצאתי ולא לערך  ודאי)עופות נבילה  הלל (שהוא  הר"ר לו ענה .
ביותר ... מובחרים פה השוחטים  הרי הגרמות, שיהי' מדוע שליט"א,

סמוך  חרושת לבית היינימאן ש. הרב  עם יחד הלכתי  באפיס, זו  שיחה אחרי
השגחתו, תחת עומד  שאינו תוצרת מייצרים זו חרושת בבית לויינלאנד. ונראה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מגשאלות

של  ההכשר  של  בעטיפות מודבק שם התוצרת שכל  ומצאתי בדיקה שם ועשיתי 
אתם מדוע  לו ואמר  הבית, לבעל  פנה היינמאן ש. הרב - קיי, הסטאר
הכשר נותנים  אנו אין הרי הזה, התוצרת על שלנו ההכשר בחותם משתמשים

הזה ?במקום

פרסומת מודעות ּפ רעס ג'ואיש בעיתון ראיתי שבועות 4 כ - לאחר רק
קיי  סטאר  של  בהכשר  השתמש הנ"ל חרושת שבית שמודיעים קיי ", מ -"סטאר

רשות. ללא

מס  הוא האם היינימאן, להרב בשאלה פניתי  מעמד עמו באותו יבוא שאני  כים
קיי  הסטאר בהשגחת פאלס" "גליל השחיטה בבית ומיד ,לבקר תיכף לי  ענה .?

אודיעך  השחיטה לבית אלך שאני  ובזמן רבה, בשמחה תבוא לא, מדוע  בודאי 
מתי  ושאלתיו, פעמים מספר  אליו פניתי שבועות כמה משך אתי. יחד  ותבוא

לשחיטה נלך לך .כבר אקרא כבר אני  לשחיטה כשאלך לי ענה פעם ובכל  ?

"פאלס  השחיטה מבית ממכיריי לכמה פניתי ממני, מתחמק  שהוא כשראיתי
השבועות במשך שם הי' היינימאן ש. הרב אם אותם ושאלתי  גליל ",
הבנתי  מהם שקבלתי  התשובה מתוך  הענין, כל את  להם וספרתי האחרונים ,
כל  את שם לראות אותי  לקחת היינימאן הרב של  בדעתו עלה לא פעם שאף

השחיטה. עניני 

דעת בגילוי אי "ה אכתוב  גליל", "פאלס השחיטה  בבית ל"ע בדיוק הנעשה ועל
מה כל על בעיקר לכתוב רוצה אני זה דעת  ובגילוי לפרסם , מתכונן  שאני  השני

קיי . הסטאר של  בהכשר  הטונה דגי של הפרשה סביב שהתרחש

כדלהלן : מקרה  קרה זו, שנה אדר ר"ח

גדול  באקס בגראסערי , קנתה לייקואוד , דישיבת  הכולל  אברכי מנשי אחת
חותמת עם עטיפה עליהם שהי ' דלייט". "טונה של "טונה" קופסאות של
דג, אינו שהדג לראות, נדהמה  קופסא, וכשפתחה קיי . הסטאר  השגחת של

הינימאן ש . הרב  אל התקשרה מיד  טמא, דג הוא הסימנים לפי (שהואאלא

בלייקואוד ) %001מתגורר  בודאי  השיב והוא בתמימות. הענין כל את לו וסיפרה
תמידי , משגיח החרושת  בבית שם ויש המלאה, אחריותו על טונה אחוז 
את תחזירי בעיניך, חן מוצא אינו הדג ואם טונה, דג הוא הזה הדג ובודאי 

לגראסערי . הדגים

כשרות בעניני  מתעסק שאני בידעה לאשתי, זו  אשה  פנתה האלה, הדברים אחר
"טונה של בקופסא יש דג סוג איזה לברר באפשרותי  אם וביקשה והשגחה,



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מד 

ידיעה לי  ויש טונה דגי של חרושת בבתי הרבה אני מבקר  בתפקידי  כי  דלייט",
ביום התרחש זאת עובדא זו. בקופסא יש דג סוג איזה  אדע אני ואולי בזה,
ערב  ששי  ביום רק לביתי  שאבוא  הנ"ל , לאשה ענתה ואשתי בשבוע. רביעי
לקחתי  ששי ביום ובאמת בענין, אטפל שמיד ממני  לבקש ותשתדל קודש, שבת
מה מומחים 7 ושאלתי דגים שמוכרים חרושת בתי ל -4 והלכתי  הנ "ל הדג את 
אחד  טמא דג והוא "קלעם" שמו זה  שדג אחד, פה ענו וכולם הזה, הדג עם

מה חיש - המים. ממשגיחי משרצי  לאחד אנג'לס ללוס בטלפון התקשרתי ר 
כל  את לו וספרתי  טונה, הדגי על  המשגיח שהוא קיי  סטאר של הכשרות
שעשו  בעת החרושת בבית שם היה לא בעצמו שהוא המשגיח לי  וענה הסיפור ,

אחר. משגיח שם  היה ובודאי האלו, הקופסאות את

הייצור כל על הממונה שהוא אוסיינא מהרב טלפון קבלתי הנ"ל , כל אחרי
שקרה מה כל את שיברר בנאמנות לי הבטיח והוא דלייט", ה"טונה של

ה"טונה". עם

שהוא שומאן מהרב טלפון עוד קבלתי ש"ק. נרות הדלקת לפני דקות מספר 
הגראסעריס  לכל להודיע שאלך ממני ביקש והוא - קיי , סטאר של  כללי  המנהל 
היה שכבר  והיות חדשה, להודעה עד  דלייט" ה "טונה הדג את ימכרו שלא
מודעות, כמה מהר פרסמתי  לכן סגורים, היו הגראסעריס וכל  מאוד, מאוחר

דלייט" ב"טונה להשתמש לא יזהר שהציבור

שאשה קיי, סטאר של מהאפיס  לי  הודיעו וגם חדשה. להודעה עד מספר  קוד
על  - בחזרה כספה את ותקבל לקארליפונייע  הבקאקס כל  את להחזיר  יכולה זו
- כספה, את לאשה לשלם רוצים שאתם מצידכם יפה אמנם  זה להם, עניתי  זה
ברורה הוכחה  לי  שיהיה ובכדי  אצלנו פה ישאר הבאקס שכל מעונין  אני אבל

טמאים... דגים מוכרים קיי שסטאר 

במוצאי  גם לקונים שעריהם את  שפותחים גראסעריס יש בבאלטימור  כידוע,
השבת, יציאת אחרי  ורבע שעה 7.45 בשעה שבת במוצאי ובאמת, שבת.
אם לברר מארקעט מייל סעווען  הנקרא בבאלטימור  לחנות בטלפון התקשרתי 
- דלייט" ה"טונה  הדג את למכור  שיפסיק  הודעה איזה קיבל החנות בעל

בענין. הודעה שום קיבל שלא  תשובה ממנו וקבלתי

מאוד  מתמיהים במוצאי והדברים סגורים החנויות שכל ליקוואד בעירנו - !
"טונה הדג את  יותר ימכרו שלא  שבת  לפני  דקות מספר להודיע הזדרזו שבת,
- זה. דג במוצש"ק  שימכור מי  כלל  שייך היה שלא  ואעפ "י  דלייט"
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לבעלי  כלל הודיעו לא  שבת, במוצאי גם החנויות פתוחים ששם ובבאלטימור 
זה דג למכור  שיפסיקו  ???החנויות

מקרוב  לראות לליקוואד  יבוא ראשון ביום אוסיינאש מהרב טלפון עוד קבלתי 
הזה היום עד  אבל בחנויות , והסתובב בא  הוא באמת - הזה המכשול קרה איך
יכול  שאצלה אלו, דגים שקנתה לאשה לא וגם הענין לברר אלי בא לא עדיין

קיי . הסטאר של  בהכשר  הטמאים הדגים את בעיניו לראות

את לו שתתן וביקשה הזאת, לאשה היינימאן ש. הרב  בא שבועות  כמה לאחר 
נתנה ולא יתירה בחכמה התנהגה זאת אשה אבל האלו, כל הדגים את לו

מהקופסא. "קלעם" חתיכת אלא הקופסא,

שיראו  קיי . הסטאר אנשי עם ושוב שוב להתקשר  ניסיתי התקופה כל  במשך
והם מהם, תשובה שום קבלתי  ולא המכשול, ולהוריד הענין את לסדר
הזו  לחנות הודיעו לא עדיין  ואפילו הענין, מכל לחלוטין מתעלמים

דלייט... "טונה הדג את למכור שיפסיקו בבאלטימור 

להשקיט רק היתה קיי  הסטאר של  שכוונתם להחלטה, הגעתי  זאת, כל לאחרי 
ומיד  תיכף הודיעו לכן הענין, שם ושישתתק  בלייקוואד  שהיתה הסערה את 
נתנו  לא באמריקע, מקומות בשאר  אבל זה, דג מלמכור שיפסיקו בלייקוואד 
וכלל  כלל אותם מטריד ואין דבר, שום  קרה שלא וכאילו בענין, הוראה שום

ל"ע. טמאים דגים שאוכלים

שיפרסמו  לעיתונים להעבירו בכוונה הענין כל על  דעת גילוי לכתוב החלטתי 
את שיקראו קיי  לסטאר שלחתיו  לעיתון, דעת הגילוי את ששלחתי  ולפני  זאת,
המכשול , את יתקנו ואולי הנ"ל , כל על לענות מה להם יש ואולי  דעת הגילוי 
ואמנם המכשול , את שיתקנו כבד  לח  עליהם להפעיל כוונתי  היתה מזה ויותר
זמן  איזה לתת בכדי דעת הגילוי את ידפיסו לא שעדיין העיתון עם  דברתי

הענין. את שיתקנו קיי  לסטאר

קיי  הסטאר של לאפיס לבאלטימור  נסעתי הזה, המכשול  שהתגלה  אחרי  שבעון
קראו  כזה, מכשול  פעם עוד יהי ' שלא קיי  הסטאר עבור  מרצוני תכנית והכנתי
והרב  קיי  הסטאר של האפיס  של הנשיא  שהוא פאלק ד"ר  הרב  של לאפיס לי
עקב  כי  וטענו עלי , מרוגזים מאוד היו הם מעמד  באותו באפיס, היה גם שומאן
של  הביזנעס כל להתמוטט  עלול דלייט", ה"טונה  סביב שנוצר  המהומה כל

דלייט"... "טונה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מד 

ידיעה לי  ויש טונה דגי של חרושת בבתי הרבה אני מבקר  בתפקידי  כי  דלייט",
ביום התרחש זאת עובדא זו. בקופסא יש דג סוג איזה  אדע אני ואולי בזה,
ערב  ששי  ביום רק לביתי  שאבוא  הנ"ל , לאשה ענתה ואשתי בשבוע. רביעי
לקחתי  ששי ביום ובאמת בענין, אטפל שמיד ממני  לבקש ותשתדל קודש, שבת
מה מומחים 7 ושאלתי דגים שמוכרים חרושת בתי ל -4 והלכתי  הנ "ל הדג את 
אחד  טמא דג והוא "קלעם" שמו זה  שדג אחד, פה ענו וכולם הזה, הדג עם

מה חיש - המים. ממשגיחי משרצי  לאחד אנג'לס ללוס בטלפון התקשרתי ר 
כל  את לו וספרתי  טונה, הדגי על  המשגיח שהוא קיי  סטאר של הכשרות
שעשו  בעת החרושת בבית שם היה לא בעצמו שהוא המשגיח לי  וענה הסיפור ,

אחר. משגיח שם  היה ובודאי האלו, הקופסאות את

הייצור כל על הממונה שהוא אוסיינא מהרב טלפון קבלתי הנ"ל , כל אחרי
שקרה מה כל את שיברר בנאמנות לי הבטיח והוא דלייט", ה"טונה של

ה"טונה". עם

שהוא שומאן מהרב טלפון עוד קבלתי ש"ק. נרות הדלקת לפני דקות מספר 
הגראסעריס  לכל להודיע שאלך ממני ביקש והוא - קיי , סטאר של  כללי  המנהל 
היה שכבר  והיות חדשה, להודעה עד  דלייט" ה "טונה הדג את ימכרו שלא
מודעות, כמה מהר פרסמתי  לכן סגורים, היו הגראסעריס וכל  מאוד, מאוחר

דלייט" ב"טונה להשתמש לא יזהר שהציבור

שאשה קיי, סטאר של מהאפיס  לי  הודיעו וגם חדשה. להודעה עד מספר  קוד
על  - בחזרה כספה את ותקבל לקארליפונייע  הבקאקס כל  את להחזיר  יכולה זו
- כספה, את לאשה לשלם רוצים שאתם מצידכם יפה אמנם  זה להם, עניתי  זה
ברורה הוכחה  לי  שיהיה ובכדי  אצלנו פה ישאר הבאקס שכל מעונין  אני אבל

טמאים... דגים מוכרים קיי שסטאר 

במוצאי  גם לקונים שעריהם את  שפותחים גראסעריס יש בבאלטימור  כידוע,
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מהשאלות

לבעלי  כלל הודיעו לא  שבת, במוצאי גם החנויות פתוחים ששם ובבאלטימור 
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קיי . הסטאר של  בהכשר  הטמאים הדגים את בעיניו לראות
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות מו

לבדיקה מהקופסא הזה הדג את לקחתי  האם אותי, ששאלו הראשונה שאלה
להם עניתי - טמא או כשר הזה הדג אם  יקבע שהכימקאי  לכימיקאי, במעבדה
למעבדה זה דג הבאתם כן אתם האם בחזרה אותם שאלתי ומיד - לא -

מומחיםלכימיקאי  לשאול צריכים בדגים הלכה פי שעל  להם והוספתי  ..?
למעבדה. ולא לדגים, מיוחדים

ה"טונה את שמייצרים חרושת בית באותו האם אותם שאלתי הדברים, בתוך
שלהם והוסיפו, לאו. אופן  בשום לי, ענו הם טמאים, דגים גם מייצרים דלייט"
ואנו  טמאים דגים מייצר אינו זה חרושת שבית ולהחליט לבדוק דרכים יש

טמאים. דגים שם מייצרים שאינם אחוז  ב-%100 בדבר  ואחראים ערבים

מ הוצאתי  מהם ששמעתי  מה קאמפאני אחרי  לו שקוראים דזּ קאמענט  אמתחתי
ה"טונה את מייצרים ששם "תאיילנמד" שבמדינת החרושת מהבית פראפילל 

קלעמס. בייבי גם מייצרים שהם בבירור  כתוב ובדוקאמענט דלייט"

מהדוקומענט . קאפי  וביקשו  נדהמו, שומאן והרב פאלק היתכן(אתמהההרב !

ממני) זאת לבקש ויצטרכו כזה  דאקאמענט יהיה לא אלו להם.שלרבנים ונתתי 

בעצמם הם הקופסאות, את  שעושים חרושת שהבית לי, הודו זאת כל אחרי
העטיפות את מחזיקים והם "לעיבעל" הקופסא של  העטיפות  את מזמינים
העטיפות על יש  ביקורת איזה אותם שאלתי  מיד כרצונם, בהם ועושים אצליהם

כלום.האלו  לי ענו ולא  - ?

אותם שאלתי  !ועוד

התאריך  משמעות מה לי  שיענו  מהם ובקשתי ,09.113 תאריך  יש הקופסאות שעל
אמריקאי  תאריך או אירופאי תאריך מוסגהנ"ל, לו  שאין לי, ענה  שומאן הרב ?

זה. בענין על(אתמההכלל שממונה מי  הנ"ל ! התאריך של משמעותו מה יידע  לא .?)כשרות

הוא תאריך  איזה  מינה הנפקא הוא מה אותי, שואל שומאן כך .והרב לו עניתי  ?
וארזו  ששי ביום הדגים  את שבשלו הוא, משמעותו אמריקאי , תאריך  זה אם 

קודש שבת ביום בקופסאות מקוררים)אותם כבר כשהם  רק אותם אורזים לא  הדגים  ואם(כי 
אותם וארזו שב"ק ביום הדגים את שבשלו משמעותו, אירופאי , תאריך  לפי זה

ראשון. ביום

הבישול  את  שעושה תמידי המשגיח זה הוא מי לדעת, וברצוני  כן (שיהי 'אם 

ישראל ) כלום.בישול לי ענו לא  זה על וגם קודש , בשבת

אותם שאלתי  !ועוד

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מזשאלות

וחשבון הדין את לראות ניתן (ריפארט )ברצוני הזה וחשבון בדין כי  המשגיח, של
בדו"ח להיות צריך וגם  החרושת בבית מבקר  שהמשגיח הזמנים  את לראות 
רצו  ולא ובאריזתם. בבישולם היה  שהמשגיח הקופסאות של  הקוד מספרי 

ואופן. פנים  בשום וחשבון הדין את לי להראות 

להם, ואמרתי שומאן ולהרב פאלק ד "ר להרב בדברים פניתי זאת כל  לאור
- דו"ח , לנו שאין לך  מנין אותי  ושאלו וחשבון , דין שום לכם אין שכנראה
ואיני  דבר , כל  בודק שאני  הסודיים המהלכים את יש לי שגם להם, עניתי 

שלי . הסודות את לגלות מעוניין 

אותם שאלתי  !ועוד

כשיוצא משגיח כל שמקבל עבודה" "דף איזה לי להראות לכם יש האם
ההשגחה זמן  כל משך  לעשות עליו מה שידע לי לתפקידו, הראו  הם זה על  - ?

נת לא אבל  דף , שם.איזה כתוב מה  בו לקרות אופן בשום  לי נו

דגים מייצרים שאתם שהיות חשוב, פרט עוד להם הסברתי הזדמנות  באותו
בישול  ורק אך אוכלים אין ישראל  באר וכידוע  ישראל. אר  לאנשי גם טונה

הרמ"א כשיטת ולא יוסף הבית זורקבשיטת שישראל  מועיל  אינו יוסף הבית דלפי  (הכוונה,

ישראל ) בישול שייקרא האש  לתוך  להםע  אין שומאן והרב פאלק שד "ר לי נתברר והנה ,
מבשלים אין בזמנינו למשל  הבישול, סדר  של התהליך בכל כלל  ידיעה מספיק 

בהסקה אלא ממש, אסור(סטים)באש ומה מותר מה חלוקים מיני כל  בזה  ויש 
בית עפ "י  בישול שיהי ' לסדר יוכלו איך  כן ואם וכדומה, ישראל  בישול לגבי 
לי  הבטיחו הבישול, סדר בזמנינו עובד איך להם שהסברתי  לאחר אבל - יוסף 

יוסף. בית בישול  שיהי ' שיסדרו נאמנה

מה כל  שיפרסמו נאמן " "יתד לעיתון שניה דעת גילוי שלחתי אדר  י "ב בתאריך
קיי . סטאר  של  לאפיס קאפי  שלחתי  הפעם וגם הטמאים, הדגים עם שהתרחש

תשובה איזה להם יש  האם אותם ושאלו קיי, לסטאר התקשרה העיתון  מערכת 
קיי  הסטאר  של האפיס שלחו מה זמן אחרי לעיתון, כלום ענו ולא הזה, בדבר
לו  שיש "טונה" קופסא  שכל  מודיעים, הם  ובו נאמן" "יתד לעיתון הבהרה
כזאת, קפסא לו שיש ומי חשש , בו יש הנ"ל, הקוד מספר  בו ויש כפול מכסה

הדבר. לברר קיי הסטאר  של לאפיס יתקשר

זה, דג יאכלו שלא הדבר לפרסם פעולה שום עשו לא ימים שבעויים במשך
עליהם איימתי וגם עליהם שהפעלתי  לחצים  של ממושך  מסע לאחר אלא
ברורה לא מודעה איזה שלחו  בקושי אז , או  העיתונים בכל  הענין את שאפרסם
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בהסקה אלא ממש, אסור(סטים)באש ומה מותר מה חלוקים מיני כל  בזה  ויש 
בית עפ "י  בישול שיהי ' לסדר יוכלו איך  כן ואם וכדומה, ישראל  בישול לגבי 
לי  הבטיחו הבישול, סדר בזמנינו עובד איך להם שהסברתי  לאחר אבל - יוסף 

יוסף. בית בישול  שיהי ' שיסדרו נאמנה

מה כל  שיפרסמו נאמן " "יתד לעיתון שניה דעת גילוי שלחתי אדר  י "ב בתאריך
קיי . סטאר  של  לאפיס קאפי  שלחתי  הפעם וגם הטמאים, הדגים עם שהתרחש

תשובה איזה להם יש  האם אותם ושאלו קיי, לסטאר התקשרה העיתון  מערכת 
קיי  הסטאר  של האפיס שלחו מה זמן אחרי לעיתון, כלום ענו ולא הזה, בדבר
לו  שיש "טונה" קופסא  שכל  מודיעים, הם  ובו נאמן" "יתד לעיתון הבהרה
כזאת, קפסא לו שיש ומי חשש , בו יש הנ"ל, הקוד מספר  בו ויש כפול מכסה

הדבר. לברר קיי הסטאר  של לאפיס יתקשר

זה, דג יאכלו שלא הדבר לפרסם פעולה שום עשו לא ימים שבעויים במשך
עליהם איימתי וגם עליהם שהפעלתי  לחצים  של ממושך  מסע לאחר אלא
ברורה לא מודעה איזה שלחו  בקושי אז , או  העיתונים בכל  הענין את שאפרסם
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קיי , הסטאר  את להאשים חפש שאחד טוענים הם ועכשיו נאמן". "יתד לעיתון
קיי... הסטאר של לקופסא טמא דג כשירה(אתמההוהכניס אשה זה, טמא דג  הכניס מי  !

מליקוואוד  על ?)זו לא רק יהי ', שלא מי על האשמה את להטיל היא מטרתם
קיי . הסטאר

שומאן  הרב עם יחד  בבאלטימור  קיי  סטאר של באפיס שהייתי מעמד באותו
איתו  יחד  אותי  לקח לא היינימאן שמואל הרב  מדוע אותם, שאלתי פאלק, וד"ר 
נתנו  בעצמם שהם - לי ענו הם לי, שהבטיח כפי , גליל" "פאלס  השחיטה לבית 

א להכניס לא היינימאן להרב והוראה  השחיטהפקודה לבית אופן בשום ותי 
רוצים אינם כי הכשר, נותנים שהם חרושת בית לשום וגם  פאלס " "גליל של
כל  את השחיטה בבית שתראה רוצים איננו וגם שם, יבקר  הזה שהגרובלער
אלו  קרי 'ה, ברחובות  זאת  אפרסם  אני  ולבסוף שם שעושים והדיעבד  הקולות
שרוצה שומאן הרב  לי  אמר  הדברים [בתוך בפירוש. לי שאמרו הדברים הם 

סיפור: לי לספר

ואדם אדם, איזה עוד עם יחד בשחיטה ביקר היינימאן משה הרב אחת, פעם
ענה - היינימאן משה להרב העוף את  והראה כראוי, נמלח שאינו עוף  ראה זה
כאן  עד בדיעבד. ופרסם זה אדם  והלך בדיעבד, כשר  שזה היינימאן , מ. הרב לו
פסק  על  חולק שהוא זה מאדם גדולה חוצפה שזו  שומאן, הרב והוסיף הסיפור ,

היינימאן. משה הרב של דינו

אלא היינימאן. הרב על כלל חולק אינו הוא בידך , היא שטעות לו עניתי זה על
כשרים אלא דיעבד, עופות לקנות רוצה ואינו  גליל , של עופות קונה הוא פשוט,

לכתחילה. כשר גלאט

התחלתי  פאלס " "גליל של  השחיטה לבית להיכנס רשות לי  ננו שלא אחרי
כל  את אבל "גליל ", של השחיטה בבית שמתרחש מה כל אחרי היטיב לחקור

בקרוב. שיתפרסם דעת בגילוי אי"ה אכתוב לי, שנודע מה

הכשרות ועד של המנהל  שהוא הרב את שם ופגשתי לבאלטימור  נסעתי
שונים. ענינים על יחד  ודברנו היינימאן משה הרב את פגשתי  וגם דבאלטימור 

טונה. הדגי אודות  שדברנו מה רק אציין זה דעת ובגילוי 

מזמינים הקופסאות של  החרושת בית אם היינימאן, משה  הרב את שאלתי
אצלם זאת מחזיקים והם  ההכשר  של חותמות עם העטיפות את אםבעצמם - ?

דגים של קופסאות על אותם ידביקו שלא העטיפות על לך יש ביקורת איזה  כך
לשאול  צריך והוא להשיב . לי יודע שאינו לי, ענה היינמאן מ. הרב  - טמאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מטשאלות

היתכן  לו, אמרתי לזה - המשגיחים אתאת ומסדר  אחראי שהוא היחיד האדם !
משה הרב ורק אך הוא החרושת, בבית  ההשגחה  של  והמהלכים התכניות כל

המשגיח ידע מנין יודע , לא היינימאן הרב  ואם ובעצמו, בכבודו -היינימאן ?
מנין) חייא שנה  לא  ...(רבי 

כלום זה על לי  ענה לא היינימאן משה !והרב
היינימאן : הרב  את שאלתי עוד 

סטאר של בעטיפות  מלהשתמש  שיפחדו חרושת  הבית על סומכים אתם האם
ישתמש  לא חרושת  שהבית שלי  מהבטחונות אחד  זה בוודאי כן. - לי  ענה  - קיי 

שלי . בעטיפות
קיי  שסטאר  כתוב  ושם דעטרויט, של הכשרות  ועד ידי  על  היוצא גרעם" "כשר 
בעת משגיח שם שהי ' לאשר יכולים אינם כי  "טונה " סוגי  כמה על  אחראי אינו

הט את האלו.שייצרו ונה
ה"טונה": הם מאשרים)ואלו אינם זה "קוד " ושגם  בפרסומת  כתוב  שאינו קוד עוד אצלי  (ונמצא

של  בעטיפות  משתמש הנ"ל חרושת שהבית כוונתו, זו, פרסומת משמעות
יכול  ובהחלט האלו, המספרים את  רק מצאו ובינתיים ידיעתכם, ללא קיי סטאר 
להרב  אמרתי זה כל  - בהשגחה כלל  שאינם "קוד" מספרי עוד  שיש להיות

היינימאן. משה
אם לאשר יכול  אינו קיי שהסטאר בהשכלי , זאת  משיג ואינו ממני  הוא פליאה
משגיח היה שלא - הישר בשכל  להבין ניתן שכן  מה - לאו או משגיח שם היה
זה אבל  להבין. ניתן זה - משגיח בלי הקופסאות את עשו חרושת והבית כלל.
"זה לאו, או שם  משגיח הי' אם כלל לאשר יכול  אינו היינמאן משה שהרב
ואיפה החרושת" בבית הנעשה כל על כלל  ביקורת שום לו שאין אומר

בדבר נעשההאחריות מה יודע ואינו  דגים על הכשר  נותן היינימאן משה הרב ?
לאו  או משגיח  היה אם ?שם

בעיתון  פרסמו קיי שהסטאר  במודעה  היינימאן, משה הרב את שאלתי עוד
חשש  בו יש כפול מכסה עם קפוסא לו שיש שמי כך. שם אמרו נאמן" "יתד

לאו  או כשר זה אם  לברר קיי  הסטאר  של לאפיס מהויתקשר אותו  שאלתי ?
כפול  מכסה של הענין הטמאהוא הדג יש כזאת שבקופסא הכוונה האם ?

הרגילים. הקופסאות מכל משונה קופסא סתם שזה או "קלעס"
חרושת בית של תוצרת שזה מראה, כפול מכסה של שהסימן לי, ענה זה על
"קלעמס", הטמא הדג היה האשה של  הקופסא  שבתוך הסיבה היה  וזה אחר,

אחר ... חרושת מבית היה זה כי
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קיי , הסטאר  את להאשים חפש שאחד טוענים הם ועכשיו נאמן". "יתד לעיתון
קיי... הסטאר של לקופסא טמא דג כשירה(אתמההוהכניס אשה זה, טמא דג  הכניס מי  !

מליקוואוד  על ?)זו לא רק יהי ', שלא מי על האשמה את להטיל היא מטרתם
קיי . הסטאר

שומאן  הרב עם יחד  בבאלטימור  קיי  סטאר של באפיס שהייתי מעמד באותו
איתו  יחד  אותי  לקח לא היינימאן שמואל הרב  מדוע אותם, שאלתי פאלק, וד"ר 
נתנו  בעצמם שהם - לי ענו הם לי, שהבטיח כפי , גליל" "פאלס  השחיטה לבית 

א להכניס לא היינימאן להרב והוראה  השחיטהפקודה לבית אופן בשום ותי 
רוצים אינם כי הכשר, נותנים שהם חרושת בית לשום וגם  פאלס " "גליל של
כל  את השחיטה בבית שתראה רוצים איננו וגם שם, יבקר  הזה שהגרובלער
אלו  קרי 'ה, ברחובות  זאת  אפרסם  אני  ולבסוף שם שעושים והדיעבד  הקולות
שרוצה שומאן הרב  לי  אמר  הדברים [בתוך בפירוש. לי שאמרו הדברים הם 

סיפור: לי לספר

ואדם אדם, איזה עוד עם יחד בשחיטה ביקר היינימאן משה הרב אחת, פעם
ענה - היינימאן משה להרב העוף את  והראה כראוי, נמלח שאינו עוף  ראה זה
כאן  עד בדיעבד. ופרסם זה אדם  והלך בדיעבד, כשר  שזה היינימאן , מ. הרב לו
פסק  על  חולק שהוא זה מאדם גדולה חוצפה שזו  שומאן, הרב והוסיף הסיפור ,

היינימאן. משה הרב של דינו

אלא היינימאן. הרב על כלל חולק אינו הוא בידך , היא שטעות לו עניתי זה על
כשרים אלא דיעבד, עופות לקנות רוצה ואינו  גליל , של עופות קונה הוא פשוט,

לכתחילה. כשר גלאט

התחלתי  פאלס " "גליל של  השחיטה לבית להיכנס רשות לי  ננו שלא אחרי
כל  את אבל "גליל ", של השחיטה בבית שמתרחש מה כל אחרי היטיב לחקור

בקרוב. שיתפרסם דעת בגילוי אי"ה אכתוב לי, שנודע מה

הכשרות ועד של המנהל  שהוא הרב את שם ופגשתי לבאלטימור  נסעתי
שונים. ענינים על יחד  ודברנו היינימאן משה הרב את פגשתי  וגם דבאלטימור 

טונה. הדגי אודות  שדברנו מה רק אציין זה דעת ובגילוי 

מזמינים הקופסאות של  החרושת בית אם היינימאן, משה  הרב את שאלתי
אצלם זאת מחזיקים והם  ההכשר  של חותמות עם העטיפות את אםבעצמם - ?

דגים של קופסאות על אותם ידביקו שלא העטיפות על לך יש ביקורת איזה  כך
לשאול  צריך והוא להשיב . לי יודע שאינו לי, ענה היינמאן מ. הרב  - טמאים

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות מטשאלות

היתכן  לו, אמרתי לזה - המשגיחים אתאת ומסדר  אחראי שהוא היחיד האדם !
משה הרב ורק אך הוא החרושת, בבית  ההשגחה  של  והמהלכים התכניות כל

המשגיח ידע מנין יודע , לא היינימאן הרב  ואם ובעצמו, בכבודו -היינימאן ?
מנין) חייא שנה  לא  ...(רבי 

כלום זה על לי  ענה לא היינימאן משה !והרב
היינימאן : הרב  את שאלתי עוד 

סטאר של בעטיפות  מלהשתמש  שיפחדו חרושת  הבית על סומכים אתם האם
ישתמש  לא חרושת  שהבית שלי  מהבטחונות אחד  זה בוודאי כן. - לי  ענה  - קיי 

שלי . בעטיפות
קיי  שסטאר  כתוב  ושם דעטרויט, של הכשרות  ועד ידי  על  היוצא גרעם" "כשר 
בעת משגיח שם שהי ' לאשר יכולים אינם כי  "טונה " סוגי  כמה על  אחראי אינו

הט את האלו.שייצרו ונה
ה"טונה": הם מאשרים)ואלו אינם זה "קוד " ושגם  בפרסומת  כתוב  שאינו קוד עוד אצלי  (ונמצא

של  בעטיפות  משתמש הנ"ל חרושת שהבית כוונתו, זו, פרסומת משמעות
יכול  ובהחלט האלו, המספרים את  רק מצאו ובינתיים ידיעתכם, ללא קיי סטאר 
להרב  אמרתי זה כל  - בהשגחה כלל  שאינם "קוד" מספרי עוד  שיש להיות

היינימאן. משה
אם לאשר יכול  אינו קיי שהסטאר בהשכלי , זאת  משיג ואינו ממני  הוא פליאה
משגיח היה שלא - הישר בשכל  להבין ניתן שכן  מה - לאו או משגיח שם היה
זה אבל  להבין. ניתן זה - משגיח בלי הקופסאות את עשו חרושת והבית כלל.
"זה לאו, או שם  משגיח הי' אם כלל לאשר יכול  אינו היינמאן משה שהרב
ואיפה החרושת" בבית הנעשה כל על כלל  ביקורת שום לו שאין אומר

בדבר נעשההאחריות מה יודע ואינו  דגים על הכשר  נותן היינימאן משה הרב ?
לאו  או משגיח  היה אם ?שם

בעיתון  פרסמו קיי שהסטאר  במודעה  היינימאן, משה הרב את שאלתי עוד
חשש  בו יש כפול מכסה עם קפוסא לו שיש שמי כך. שם אמרו נאמן" "יתד

לאו  או כשר זה אם  לברר קיי  הסטאר  של לאפיס מהויתקשר אותו  שאלתי ?
כפול  מכסה של הענין הטמאהוא הדג יש כזאת שבקופסא הכוונה האם ?

הרגילים. הקופסאות מכל משונה קופסא סתם שזה או "קלעס"
חרושת בית של תוצרת שזה מראה, כפול מכסה של שהסימן לי, ענה זה על
"קלעמס", הטמא הדג היה האשה של  הקופסא  שבתוך הסיבה היה  וזה אחר,

אחר ... חרושת מבית היה זה כי
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שאשה מהבאקס דלייט" "טונה של קופסאות 2 באמתחתי לי היה מעמד באותו
עליהם היה ולא הקופסאות את בדקתי ומיד  בגראסערי , שם קנתה מלייקוואד זו

כפול . מכסה שום

נדהם היינמאן מ. !הרב

הוא וכאן אחר, חרושת מבית הוא קלעס הטמא שהדג סימן שזה אמר הוא
הדגים הגיעו מאיפה השאלה חזרה כן. ואם הנכון. הוא שההיפך ממש רואה

זו  לקופסא  ?הטמאים

ימצא אם תורה בן  אברך לדעתך, האם היינימאן, משה הרב  את שאלתי ועד
קיי  לסטאר יתקשר  הוא אלו, בדגים יזרוק שאלה בודאי זה תורה  בן אברך - ?

המ כל פשר מה א"כ לגארביטש, הקופסא כל הזאתאת המוזרה אז ודעה - ?
פשוטים. לאנשים אלא תורה לבני מכוונת היתה לא  הזאת שהמודעה לי  ענה
אם לברר טלפון בשביל  דולר 2 יבזבז פשוט אדם האם אותו . שאלתי  זה על

כשר סענט 97 של כלוםקופסא לי ענה  לא זה על ?!

אחרי  עד שם עומד המשגיח האם היינימאן, משה הרב  את שאלתי  ועוד
הקופסאות על העטיפות את להדביק ?שגומרים

שדברתי  לו, עניתי זה על הסוף . עד שם עומד  המשגיח שבודאי לי. ענה זה על
הזמן  כל  שם נמצא לא שהוא לי, אמר והוא .... בשם שלו מהמשגיחים אחד  עם
אחרי  שם  לבקר הולך הוא ורק הבישול, בשעת אלא העטיפות, הדבקת עד

העטיפות. כשמדביקים שבועיים

והרי  העטיפה. הזמן כל שם נמצא לא המשגיח  אם אותו. לשאול והמשכתי
מה יודע אתה איך כן אם לך, ידועים אין הקוד  שמספרי  בעצמך  אמרת אתה

דלייט" ה"טונה על הכשר נותן אתה ואיך  שם, ?עושים

עד  המשגיח עומד טאווייאן שבמדינת היינימאן. משה הרב  לי ענה זה על -
בטאווייאן  מאשר אחרת תורה יש תאיילנד במדינת הכי ושאלתי ?הסוף .

ע"ז  כלום לי ענה !ולא

הענין : לסיכום

תשובה שום קבלתי לא היינימאן, משה הרב את ששאלתי השאלות כל על
- שאלות אותו ששואלים שאדם ביותר , הברורה בצורה לדעת וצריך  ממנו ,
לענות מה לו שאין אלא לענות, רוצה אינו שהוא אומר  לא זה - עונה לא והוא

הזה... בדבר תשובה שום לו ואין

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות נאשאלות

הסטאר האם דבאלטימור ", הכשרות מ"ועד חשוב  רב  איזה שאלתי אגב, ודרך
כי  היינימאן, משה להרב רק שייך שזה או רבנים", ל"ועד באמת שייך קיי 
הוא קיי  סטאר  של היחידי  הבית שהבעל  מופיע ושם קאפי  מסמך יש ידי תחת

היינימאן  הכשרות(אינדובודאל )מקס  ועד  גם לעצמו קורא היינימאן מקס והוא
חשב  הוא גדול . חידוש היה זה הזה הרב אצל קיי . וסטאר דבאלטימור 
רוצה והנני רבנים. הרבה של ארגון הוא קיי והסטאר הכשרות הועד  שבודאי 

כאן. עד שכתבתי מה הכל  על אחראי שאני לסיים,

אחראי  איני  - קורא  הקול  מודעות את פרסמתי שאני אותי שחשדו מה ועל
מודעות את שכתבו  האלו האנשים הם מי יודע איני כי  קורא , קול למודעות
כותב  שאני מה כל כי  כתבתי, שאני  מה על  ורק אך אחראי אני  - קורא. הקול

המלא. שמי את חותם אני ומפרסם

ימהר, שלא  באמת  כשר גלאט  לאכול  שרוצה שמי  הזמן. כבר  הגיע  ובאמת
הכשר על אומרים הם מה מוסמכים אנשים אצל  ויברר  לרגע, במחשבתו ויעצר 

וכדומה. זה

שיי יהודה   החות
לעקוואוד עוועניו, 10780.פירסט ג'ערסי, ניו

809  463  6408 טלפו 271 באקס פאסט
809  509  7776 נאמבער פאקס

בלונדו שיצא  קורא קול ה.

הדבר נודע !אכן 

בלונדון  החרדיות דקהילות  החרדים  העסקנים וועד 

ע"י הנדרשת  השחיטה בעני שליט "א פאדווא להרב גלויות שאלות
" חיי בעלי "צער חברת 

אליו  יבא השחיטה בעניני להעיר שרוצה שמי  במכתבו כתב פאדווא והרב היות
האמת. על יודה אולי כל, לעיני  גלויות שאלות באלו יצאנו ע"כ דבריו, וישמע

בענין  פאדווא הרב שכותב  שמה  רואים השוחטים, שסיפרו מה לפי  א.
האמת. היפך הוא בלונדון השחיטה



יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות נ 
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יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות נב

זצללה"ה מסאטמאר הקדוש שרבינו בטענה בבאקס, לשחוט התיר איך  ב.
שרביה"ק  ידוע הרי זו, שחיטה מתיר  הוא זה סמך ועל  המטבחיים, בבית  ביקר
שום על הכשר נתן ולא בארה"ב המטבחיים בבית ביקר לא מעולם מסאטמאר

שהוא. בשר

רוצים זה את וגם אינשי, משקרי  לא לגלויי  דעבידא מילתא ז"ל ואמרו
???להכחיש 

יבא בזה להעיר  מה דבר שהוא  מי ביד  יש  ואם וז"ל : במכתבו כותב  כתה"ר ג.
דבריו. את ואשמע  אלי 

למה הבריות , בפי יש מה לשמוע רוצה שכת"ר  הדבר אמת אם שאלתנו: ד.
הה' כל על עוברים הזאת בשחיטה כי וכותבים אומרים שלו  כשהשובי "ם

לשמוע  כשרוצים הזאת, השחיטה להפסיק די זה אין  האם שחיטה, ?הלכות

וחותמים ידם בכתב מכתבים הרבה וכותבים זועקים כדתיא רבני אם ה.
עד  הנהוגה משחיטה לשנות הפען " "הבאקס להכניס שלא בתחנונים ומבקשים 
המלה, מובן במלוא וטריפות נבילות יאכילו הזאת שבשחיטה מפני הזה, היום

לזה לב משים אינו ?למה

לשמוע  רוצה יקרא לזאת ?האם

וטריפות, נבילות הוא ופען בבאקס השחיטה  שאופן ומודים יודעים כולם ו.
בתוקף כך על העומד היחידי כתה"ר שלו,ורק אחד משו"ב  חוץ והשוחטים, הרבנים  כל  (נגד

עמלק) של נו"ט.שותפו לישראל להאכיל 

וטריפות בנבילות  בלונדון ישראל עם את תאכילו מתי  עד שואלים: אנו ???ז.

זכות. לכף האדם כל את דן והוי  אבות במשנה אחז"ל והנה 

ע  ללמד  שיכולים היחידי שכתה"רוהזכות רק, הוא הזה בהיתר  מעכת "ר ל 
הנכון, הדעת  מאפיל שזה ולחתניו ולבניו לו מאוד גדולה הנאה טובת מקבל
לב  משים ואינו וישבעו, ענווים יאכלו צועק  זה ומפני  האמת. ולהבחין לראות 
שלא בתחנונים לו  שכותבים העולם מכל  והצדיקים הגאונים הרבנים לדברי

וטריפות. לנבילות השחיטה  יהפוך 

שעדיין  בלונדון, חרדים  רבנים נמצאים ועוד ישראל, אלמן שלא לא-ל  תודה
איסורים, באכילת  להכשל  שלא שמים שם חילול נגד ומוחים משוחדים אינם
הלכה שהוא שחיטה, הלכות ה' על יעברו שבזה חדשים, דברים  לחדש ושלא

מסיני . למשה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות נגשאלות

בשאט וטריפות בנבילות הרבים מכשיל שהוא רב על לסמוך  יכולים איך
במזיד  ?נפש

רב  נקרא זה ?האם

חיים" בעלי "הצער אנשי לא כי ולתמיד אחת לדעת צריכים אחבנ"י 
על  נותן  שהוא בההיתר  בזה, אשם פאדווא הרב רק לא. וכלל כלל אשמים,

הזו. השחיטה

שישבנו אחר דבר : ועסקנים)סוף קהילות מנהיגי  למסקנה:(רבנים באנו ולילה יומם

של  ניצוץ עדיין בקרבו  בוער ואשר סיני , הר על  עמדו  רגליו אשר  איש שכל .1
כשרותו  כל אשר "כדתיא" הבשר  מאכילת ביתו ובני  עצמו יפריש שמים, יראת 
פאדווא מהרב חוץ הרבנים כל  כאשר  עיניים, וסמיית  וזיוף, סילוף אלא אינו

כשרותה. אי על  וצועקים מודים

ולעשות "כדתיא" מקהילת להפרד  ורק א אחרת, ברירה לנו אי
עצמאית קהלה

קהלה ולעשות  "כדתיא" מקהילת להפרד ורק אך אחרת, ברירה לנו אין .2
תהי ' זאת הקדושה. ותורתו ה' לדבר החרדים בתים ובעלי מרבנים עצמאית

בב"א. הגו"צ ויחיש פירות, ופרי  פירות  ויפרח יציץ עוד וזה ההצלה, תחילת

עם קטנות שחיטות ולעשות להתארגן ה' לדבר החרדים צריכים בארץ כן  כמו
בשחיטה. שמבינים מומחים

וכל  הבּ שׂ ר , נגד  ק וֹ ראים  בּ קוֹ ל  יצאוּ  י שׂ ראל גּ דוֹ לי יראים, רבּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעשׂ רוֹ ת
נגדּ ם. וּ מבּט לים בּ טלים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ כׁש ירים

כי  אסורות מאכלות של מטמטום להיטהר זוכים  הקדוש הזוהר  לימוד ידי  ועל
וזוכים זי"ע] מקאריץ פנחס רבי [הצה"ק מקוה כמו  מטהר הקדוש הזוהר 

ומבחינים הקדושים, האבות בקדושת מז)להידבק יא הּט מא(ויקרא בּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהבדּ יל
בקדושה בוער  והלב ּת אכל , א אׁש ר החיּ ה וּ בין הנּ אכלת החיּ ה וּ בין הּט הר ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֵוּ בין

הצאצאים. מכל דקדושה נחת ורואים שבשמים, לאבינו

יראנוּ  הכּ ׁש רוּ ת ׁש מירת בּ ר כּ תוֹ וּ בזכוּ ת את לנוּ  ויצוּ ה  י ׁש וּ עתוֹ  את  יתבּ ר הם  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ציּ וֹ ן  ׁש בוּ ת וּ להׁש יב כּ קדם ימים עלינוּ  לחדּ ׁש  ראׁש וֹ נים  בּ רית לנוּ  ויזכּ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּט וֹ בה,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוירוּ ׁש לים
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זצללה"ה מסאטמאר הקדוש שרבינו בטענה בבאקס, לשחוט התיר איך  ב.
שרביה"ק  ידוע הרי זו, שחיטה מתיר  הוא זה סמך ועל  המטבחיים, בבית  ביקר
שום על הכשר נתן ולא בארה"ב המטבחיים בבית ביקר לא מעולם מסאטמאר

שהוא. בשר

רוצים זה את וגם אינשי, משקרי  לא לגלויי  דעבידא מילתא ז"ל ואמרו
???להכחיש 

יבא בזה להעיר  מה דבר שהוא  מי ביד  יש  ואם וז"ל : במכתבו כותב  כתה"ר ג.
דבריו. את ואשמע  אלי 

למה הבריות , בפי יש מה לשמוע רוצה שכת"ר  הדבר אמת אם שאלתנו: ד.
הה' כל על עוברים הזאת בשחיטה כי וכותבים אומרים שלו  כשהשובי "ם

לשמוע  כשרוצים הזאת, השחיטה להפסיק די זה אין  האם שחיטה, ?הלכות

וחותמים ידם בכתב מכתבים הרבה וכותבים זועקים כדתיא רבני אם ה.
עד  הנהוגה משחיטה לשנות הפען " "הבאקס להכניס שלא בתחנונים ומבקשים 
המלה, מובן במלוא וטריפות נבילות יאכילו הזאת שבשחיטה מפני הזה, היום

לזה לב משים אינו ?למה

לשמוע  רוצה יקרא לזאת ?האם

וטריפות, נבילות הוא ופען בבאקס השחיטה  שאופן ומודים יודעים כולם ו.
בתוקף כך על העומד היחידי כתה"ר שלו,ורק אחד משו"ב  חוץ והשוחטים, הרבנים  כל  (נגד

עמלק) של נו"ט.שותפו לישראל להאכיל 

וטריפות בנבילות  בלונדון ישראל עם את תאכילו מתי  עד שואלים: אנו ???ז.

זכות. לכף האדם כל את דן והוי  אבות במשנה אחז"ל והנה 

ע  ללמד  שיכולים היחידי שכתה"רוהזכות רק, הוא הזה בהיתר  מעכת "ר ל 
הנכון, הדעת  מאפיל שזה ולחתניו ולבניו לו מאוד גדולה הנאה טובת מקבל
לב  משים ואינו וישבעו, ענווים יאכלו צועק  זה ומפני  האמת. ולהבחין לראות 
שלא בתחנונים לו  שכותבים העולם מכל  והצדיקים הגאונים הרבנים לדברי

וטריפות. לנבילות השחיטה  יהפוך 

שעדיין  בלונדון, חרדים  רבנים נמצאים ועוד ישראל, אלמן שלא לא-ל  תודה
איסורים, באכילת  להכשל  שלא שמים שם חילול נגד ומוחים משוחדים אינם
הלכה שהוא שחיטה, הלכות ה' על יעברו שבזה חדשים, דברים  לחדש ושלא

מסיני . למשה

יד חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות נגשאלות

בשאט וטריפות בנבילות הרבים מכשיל שהוא רב על לסמוך  יכולים איך
במזיד  ?נפש

רב  נקרא זה ?האם

חיים" בעלי "הצער אנשי לא כי ולתמיד אחת לדעת צריכים אחבנ"י 
על  נותן  שהוא בההיתר  בזה, אשם פאדווא הרב רק לא. וכלל כלל אשמים,

הזו. השחיטה

שישבנו אחר דבר : ועסקנים)סוף קהילות מנהיגי  למסקנה:(רבנים באנו ולילה יומם

של  ניצוץ עדיין בקרבו  בוער ואשר סיני , הר על  עמדו  רגליו אשר  איש שכל .1
כשרותו  כל אשר "כדתיא" הבשר  מאכילת ביתו ובני  עצמו יפריש שמים, יראת 
פאדווא מהרב חוץ הרבנים כל  כאשר  עיניים, וסמיית  וזיוף, סילוף אלא אינו

כשרותה. אי על  וצועקים מודים

ולעשות "כדתיא" מקהילת להפרד  ורק א אחרת, ברירה לנו אי
עצמאית קהלה

קהלה ולעשות  "כדתיא" מקהילת להפרד ורק אך אחרת, ברירה לנו אין .2
תהי ' זאת הקדושה. ותורתו ה' לדבר החרדים בתים ובעלי מרבנים עצמאית

בב"א. הגו"צ ויחיש פירות, ופרי  פירות  ויפרח יציץ עוד וזה ההצלה, תחילת

עם קטנות שחיטות ולעשות להתארגן ה' לדבר החרדים צריכים בארץ כן  כמו
בשחיטה. שמבינים מומחים

וכל  הבּ שׂ ר , נגד  ק וֹ ראים  בּ קוֹ ל  יצאוּ  י שׂ ראל גּ דוֹ לי יראים, רבּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעשׂ רוֹ ת
נגדּ ם. וּ מבּט לים בּ טלים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ כׁש ירים

כי  אסורות מאכלות של מטמטום להיטהר זוכים  הקדוש הזוהר  לימוד ידי  ועל
וזוכים זי"ע] מקאריץ פנחס רבי [הצה"ק מקוה כמו  מטהר הקדוש הזוהר 

ומבחינים הקדושים, האבות בקדושת מז)להידבק יא הּט מא(ויקרא בּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהבדּ יל
בקדושה בוער  והלב ּת אכל , א אׁש ר החיּ ה וּ בין הנּ אכלת החיּ ה וּ בין הּט הר ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֵוּ בין

הצאצאים. מכל דקדושה נחת ורואים שבשמים, לאבינו

יראנוּ  הכּ ׁש רוּ ת ׁש מירת בּ ר כּ תוֹ וּ בזכוּ ת את לנוּ  ויצוּ ה  י ׁש וּ עתוֹ  את  יתבּ ר הם  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ציּ וֹ ן  ׁש בוּ ת וּ להׁש יב כּ קדם ימים עלינוּ  לחדּ ׁש  ראׁש וֹ נים  בּ רית לנוּ  ויזכּ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּט וֹ בה,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוירוּ ׁש לים
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חלום סיפור עם – 2000 ברדיו וכשרות  שחיטה בענין  מהאלמין האדמו"ר דרשת
תשובה: בעלת של עצום וגילוי

  



עצמה על שקיבלה  ואשה - ברדיו שליט"א מהאלמין האדמו"ר לדרשת האזינו
וגילוי  חלום על  מספרת שבועיים רק  הקדוש זוהר ולומדת אמיתית  תשובה
הפצת בזכות זכתה - הגאולה על ומסר  הנביא ואליהו הרשב"י  עם עצום

הקדוש : הזוהר 



תשובה: בעלת של  החלום סיפור  עם - מהאלמין האדמו"ר 2000 ברדיו דרשה



נשלם  ולא ש.ל.ב.ע.!תם





והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 
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חלק ט"ו
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 ספר

 דין תורה
בבית דין של מעלה

חלק ט"ו

s�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות אשאלות 

ספר 

רה תס ד ת 
 ראלת על בת ,אכלי ה ד לי ת  יי 

 למע  מע א

9 אלה
מה  על כיח ", "הכח  מצות  לקיים וצרי עלמי רדי אן אנ ליט"א האדמ "ר בד

להתריע ? לזעק   צרי הכי

ה' עבד מה מת  אחרי ְֲִֵֶֶֶַַֹויהי 

ּת מוּ רה בּ מ ּס כת א')ואיתא ט"ז  מׁש ה :(דּ ף ׁש נּ פטר  בּ ׁש עה רב אמר  יהוּ דה רב  אמר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
עדן לגן ר בּ י ,ר בּ ינ וּ  לוֹ  אמר  ,ל ׁש יּ ׁש  ספקוֹ ת כּ ל מּמ נּ י ׁש אל ליהוֹ ׁש ע ל וֹ  אמר ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יהוֹ ׁש ע  וּ מ ׁש רתוֹ  בּ י כּ תבּת   ּכ א אחר, למקוֹ ם והלכּת י אחת ׁש עה  הנחתי ◌ַ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ לוּ ם
האהל,  ֹמּת ו ימי ׁש  א נער נוּ ן מּמ נּ וּ בּ ן ונׁש תכחוּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל  כּ חוֹ  ּת ׁש ׁש  מיּ ד ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

להרג וֹ , ישׂ ראל כּ ל  ועמד וּ  ספקוֹ ת , מאוֹ ת ׁש בע לוֹ  ונוֹ לד וּ  הלכ וֹ ת, מאוֹ ת אמרׁש ׁש  ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אפׁש ר אי  ל לוֹ מר הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ אמרלוֹ  בּ ּמ לחמה, וטוֹ רדן ל ויהי, ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה' עבד מׁש ה מוֹ ת וגוֹ '.אחרי ה' ויּ אמר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌

סוֹ פרים ודק דּ וּ קי  ׁש ו וֹ ת וּ גזרוֹ ת וחמ וּ רין קלין מאוֹ ת וּ ׁש בע  אלף ּת נא, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין 
בּ ן  עתניאל  החזירן כּ ן ּפ י על אף אבּ הוּ  רבּ י אמר  מׁש ה ׁש ל אבל וֹ  בּ ימי  ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת כּ חוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ לב. אחי קנז, בּ ן עתניאל ויּ ל כּ דּה  ׁש נּ אמר ּפ ל ּפ וּ לוֹ   ֹמּת ו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְקנז

"ואין  חוֹ דׁש : דּ ראׁש  מוּ סף בּ תפ לּ ת א וֹ מרים חוֹ בוֹ תינוּ אנ וּ  לע שׂ וֹ ת יכוֹ לים אנחנ וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עליו. ׁש מ ׁש נּ קרא והּק ד וֹ ׁש  הגּ ד וֹ ל בּ בּ ית בּ חירת ׁש נּ ׁש ּת לּ חה בּ בית ה יּ ד מּפ ני  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌


 את מוכיח  משה נשמת הדור דהצדיק לרמז יש 

אסורות ממאכלות ומצילם מõת ישראל אחרי  "ויהי –ְֲִֵַַ
ה'", עבד  חס מ Łה מיד  המוכיח  הצדיק נסתלק כאשר ֶֶֶֹ

וזהו  וניקור. שחיטה הלכות  יודעים  ולא  נכשלים  ושלום
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טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות אשאלות 

ספר 

רה תס ד ת 
 ראלת על בת ,אכלי ה ד לי ת  יי 

 למע  מע א

9 אלה
מה  על כיח ", "הכח  מצות  לקיים וצרי עלמי רדי אן אנ ליט"א האדמ "ר בד

להתריע ? לזעק   צרי הכי

ה' עבד מה מת  אחרי ְֲִֵֶֶֶַַֹויהי 

ּת מוּ רה בּ מ ּס כת א')ואיתא ט"ז  מׁש ה :(דּ ף ׁש נּ פטר  בּ ׁש עה רב אמר  יהוּ דה רב  אמר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
עדן לגן ר בּ י ,ר בּ ינ וּ  לוֹ  אמר  ,ל ׁש יּ ׁש  ספקוֹ ת כּ ל מּמ נּ י ׁש אל ליהוֹ ׁש ע ל וֹ  אמר ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יהוֹ ׁש ע  וּ מ ׁש רתוֹ  בּ י כּ תבּת   ּכ א אחר, למקוֹ ם והלכּת י אחת ׁש עה  הנחתי ◌ַ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ לוּ ם
האהל,  ֹמּת ו ימי ׁש  א נער נוּ ן מּמ נּ וּ בּ ן ונׁש תכחוּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל  כּ חוֹ  ּת ׁש ׁש  מיּ ד ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

להרג וֹ , ישׂ ראל כּ ל  ועמד וּ  ספקוֹ ת , מאוֹ ת ׁש בע לוֹ  ונוֹ לד וּ  הלכ וֹ ת, מאוֹ ת אמרׁש ׁש  ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אפׁש ר אי  ל לוֹ מר הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ אמרלוֹ  בּ ּמ לחמה, וטוֹ רדן ל ויהי, ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה' עבד מׁש ה מוֹ ת וגוֹ '.אחרי ה' ויּ אמר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌

סוֹ פרים ודק דּ וּ קי  ׁש ו וֹ ת וּ גזרוֹ ת וחמ וּ רין קלין מאוֹ ת וּ ׁש בע  אלף ּת נא, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין 
בּ ן  עתניאל  החזירן כּ ן ּפ י על אף אבּ הוּ  רבּ י אמר  מׁש ה ׁש ל אבל וֹ  בּ ימי  ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת כּ חוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ לב. אחי קנז, בּ ן עתניאל ויּ ל כּ דּה  ׁש נּ אמר ּפ ל ּפ וּ לוֹ   ֹמּת ו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְקנז

"ואין  חוֹ דׁש : דּ ראׁש  מוּ סף בּ תפ לּ ת א וֹ מרים חוֹ בוֹ תינוּ אנ וּ  לע שׂ וֹ ת יכוֹ לים אנחנ וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עליו. ׁש מ ׁש נּ קרא והּק ד וֹ ׁש  הגּ ד וֹ ל בּ בּ ית בּ חירת ׁש נּ ׁש ּת לּ חה בּ בית ה יּ ד מּפ ני  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ב

 י "ב בּ מקדּ ׁש על  מר ּמ ז "יד " ׁש חיטה, הלכוֹ ת ה' על מרּמ ז הי"ד ׁש ל ה' "היּ ד " " ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
למּט ה, ועפר למעלה  עפר כּ ּס וּ ים וב' הּס כּ ין, ע "ב )בּ דיק וֹ ת ז' דּ ף רבּ י ,(בּ יצה דּ אמר  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

את וׁש פ ׁש נּ אמר למעלה ועפר  למּט ה עפר ׁש יּ ּת ן  צרי הוֹ חט רב אמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵזירא
עפר ׁש יּ ּת ן צרי ׁש הוֹ חט מל ּמ ד בעפר אלא נאמר א עפר בּ עפר וכּס ה וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָדּ מוֹ 
מה על צדק" "זבחי בּ ספר ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  אפרים, מּט ה  ועיּ ן  למעלה, ועפר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלמּט ה

ּת מוּ רה בּ מּס כת א')דאיתא  ט "ז אלפים:(דּ ף ג' נׁש ּת כּ ח וּ  מ ׁש ה  ׁש ל אבל וֹ  ׁש בּ ימי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  בּ הם  י ׁש  זה וּ מּפ ני ׁש נׁש תכח וּ , אלפים  מג ' כּ ן גּ ם הם וניקוּ ר וּ ׁש חיטה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִהלכוֹ ת,
ׁש אלוֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל ובשו"ת בּ חז"ל  מוֹ צאים אנוּ  לכן הלכ וֹ ת ספיקי הרבּ ה  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אמר  לכן אלּ וּ . היּ דבּ ענינים אלּ וּ ,מּפ ני הלכוֹ ת על  ׁש עברוּ  ידי  על  נׁש תלחה , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 הםבּ מקד ׁש ׁש נּ ׁש כּ חוּ  ׁש מההלכוֹ ת ׁש כּ תב, צדק" "זבחי ה ּס פר  דּ ברי ּפ י  ועל  - . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

וניק וּ ר אפׁש רׁש חיטה א לּ וּ , הלכוֹ ת  על וּ תׁש וּ בוֹ ת ׁש אל וֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל  יׁש  ולכן , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש חיטה על אוֹ תוֹ  אל וּ  מּפ ני נוּ ן], בּ ן  יהוֹ ׁש ע [את א וֹ תוֹ  להרוֹ ג רצ וּ  לּמ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרׁש 
תאוה בּ ב שׂ ר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , להרוֹ ג רצוּ  כּ ן על להם, להּת יר רצה ו א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוניק וּ ר 

מׁש ה אל צעק וּ  ישׂ ראל בּ שׂ רׁש בּ ני יאכיל נּ וּ  מׁש נּ ה מי  בּ מיתה מתוּ   ּכ ואחר ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
◌ַ◌ָרח"ל.

המן" "זה גּ ימטר יּ ה אמח"ה" "מחה  כּ י זי"ע החיד"א ּפ רׁש  "חדריוּ כבר (בּ ספר וֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ )בּ טן" ה ּס עוּ דה ידי  על י שׂ ראל  עם את למחוֹ ת רצה ׁש המן לרמז י ׁש  זה וּ לפי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ פר ׁש ת הז וֹ ה"ק דּ ברי  וכיּ דוּ ע אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת י שׂ ראל עם  את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש האכיל 
ידע  כּ י בּ חלב, בּ שׂ ר  אכל הרׁש ע נּ בוּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב  גּ די  תבל  א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טים
רח"ל , הּמ קדּ ׁש  בּ ית את להחריב ה כּ ח נברא  בּ יחד בּ חלב  בּ שׂ ר ׁש ל  בּ כח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש רק 

אחרא. לסטרא מרכּ בה נעשׂ ה לבד הלחן כּ י הזוֹ ה"ק  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר

הּק דוֹ ׁש ים. הּפ וּ רים ימי  לקבּ לת והכנה  הּפ וּ רים חג לפני ׁש בוּ ע  כּ עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנ וּ 
הּפ וּ רים חג  אוֹ תנוּ  מל ּמ ד  מה לדעת ?צריכים  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ מּס כת חז "ל ב ')חלּ יןאמר וּ  קלט מנּ ין :(דּ ף  הּת וֹ רה מן "בּ ׁש גּ םמ ׁש ה ׁש נּ אמר : , ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ שׂ ר", מנּ ין הוּ א הּת וֹ רה מן מנּ ין,המן הּת וֹ רה מן אס ּת ר  העץ ", "המן ׁש נּ אמר: , ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ ר וֹ ר" "מר דּ כתיב: מ נּ ין הּת וֹ רה מן מרדּ כי אס ּת יר ", הסּת ר "ואנכי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר :


"בשר יאכילנו "מי בספר באריכות ראה 
יצחק(8) תולדות כט)ספר  פסוק י פרק (במדבר

שהוא שיתרו הפוך, שהעולם לומר הנונין, הפיכת
עד כך וכל כשר, יהודי  ונעשה נתגייר העולם  מהאומות
אברהם בני  וישראל  עמהם, שילך ממנו בקשו שישראל
תאוה  ומתאוים יי', באזני רע  מתאוננים  ויעקב יצחק
ויך  בעם חרה יי ' ואף בשר, יאכילנו מי ואומרים  בוכים

שלש והם יי ', מהר ויסעו וגם  מאד, רבה מכה בעם
יראת  לענין והוא לעינים לנו והיית שכתוב וזה פורעניות
וכל יי ' את ירא גר שהוא יתרו ישראל שיאמרו  השם ,

ויעקב: יצחק אברהם  בני אנחנו שכן 
,בשר הוא  משה, גימטריה "בשגם " רמז: כאן  יש

הבשר, ענין את לתקן  זה שלו המהות שהוא  כלומר 
המאכלים . כשרות

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות גשאלות 

דּ כיא "מירא כּ מ וֹ וּ מתר גּ מינן בּ גימטר יּ א בּ ׁש גּ ם - הוּ א בּ ׁש גּ ם ּפ ר ׁש : וּ ברׁש "י  - ." ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
כּ לוֹ מר מׁש ה, חיּ י  ימי היוּ  וכ ׁש נה, וע שׂ רים מאה ימיו והיוּ  ׁש ם, וּ כתיב ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה,
העץ  המן  המן: למע שׂ ה - מ נּ ין ימיו: וכן ה נּ וֹ לדים מן מׁש ה, בּ ׁש גּ ם לבא  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָעתיד
ּפ נים הסּת ר יהיה אסּת ר בּ ימי אס ּת יר, הסּת ר - אסּת ר למעשׂ ה העץ: על  יתלה -ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ראׁש  לי ּה  וּ קרי - דּ רוֹ ר מר מרדּ כי: לגדלּ ת - מ נּ ין ורע וֹ ת: ר בּ וֹ ת צרוֹ ת ֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מצאוּ הוּ 
והדּס ים]. בּ שׂ מים נקראוּ  [ׁש הצּ דּ יקים הגּ ד וֹ לה: כּ נסת ואנׁש י  ל צּ דּ יקים ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלבשׂ מים 

ה שי , אמרי  וּ בּ ספר ה וֹ אלים:- חז"ל דּ ברי את  מנּ ין ביא ה ּת וֹ רה מן היכן המן ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
המן  ׁש ל הענין הּת וֹ רה בּ כל  "מר וּ מז בּ פסוּ ק  מר וּ מז ׁש הוּ א הׁש יבוּ   ּכ ועל המן ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אכל ּת  מּמ נּ וּ  אכל  לבלּת י  צוויתי א ׁש ר הּפ סוּ ק העץ ׁש ל השייכוּ ת מה  וׁש וֹ אל: ." ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
המן  ׁש ל לענין בּ ראׁש ית וּ מבאר:בּ פרׁש ת - מאבּ ד?. ׁש יּ הוּ די   אי לפעמים רוֹ אים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

את  להכחיד  מ וּ כן  ׁש הוּ א   ּכ כּ די  עד מוּ ׁש חת נהיה הוּ א ׁש לּ וֹ , האלוֹ קוּ ת צלם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת
יהוּ די אצל כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע וּ מהיכן  כּ ׁש ר,אחיו, א וֹ כלים אין  ּמכ ּק וֹ רה זה ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

זוֹ רם  והדּ ם דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם כּ פי הלּ ב , את מטמטם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
דּ בר אכל  הוּ א כּ י יהוּ די , ל "הּמ ן" אוֹ תוֹ   הוֹ פ ׁש ה וּ א עד  א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַל לּ ב 

מּמ נּ וּ ", אכל  לבלּת י  כּ די ש"צוּ יתי בּ מאכלוֹ ת להכׁש ילם המן עצת היה וזה ע"כ. ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל בּ בל מל נבוּ כדנאצּ ר ׁש ע שׂ ה כּ מוֹ  ח"ו, עליהם לׁש לוֹ ט ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ וּ כל

בּ שׂ ר עם וּ גבינה בּ חלב בּ שׂ ר ג'בינה)הייתה ב 'שׂ ר  ּת ב וֹ ת  רא ׁש י  ב "ג ,ה ּמ ל ּפ תבג  כּ די (וזהוּ  , ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להאחיזוֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל הּט מא שׂ ר לׁש לחן רמז הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִלהיוֹ ת

אּמ וֹ  בּ חלב  גּ די בּ סוֹ ד אחיזהלמעלה ולגרם למעלה הזוֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌
הּמ אכלוֹ ת ענין את לתּק ן מכרחים  ולזה הּמ קדּ ׁש , בּ ית את וּ להחריב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלחיצוֹ נים

מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר [כּ מבאר  בב"א. הּמ ק דּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת (דּ ףכּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וע "ב ) ע "א  לרעה.קכ "ה גּ וֹ רם כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל  מכּ אן רוֹ אים -הגּ דוֹ לה ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


, העליון פועל  ומשה הפועלים  הן  ואסתר שמרדכי 

רבה  אסתר במדרש  צ"בכמבואר ב "ק הגר"א  בשם יוסף  (ענף 

.ע "ב )
עמיםï ב' àהáהõתיו פ"ז  סימן  àיõ"ד הáר "א éתב ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוכן

ה åה] הåהר את àחלב  łàר ענין  על  ëŁְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹצçן
בשר אוכלים שבשכנותינו שהישמעאלים  וידוע

לא אם  יודע  ומי למטעמים. אצלהם נחשב וזה בחלב,
מוטל כן  ועל רח"ל, להרע  כוחם  את להם  שנותן  מה זה
כח  להגביר כדי המאכלים  בטהרת מאוד להתחזק  עלינו

ישראל". "וגבר הקדושה
 תõמאכל הא õכל על הñבר àחäàט Łהענ ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוידäע 

צ âיקים  אõר àספר éתב י"ט)אסäרõת: לõŁן(ïרק וזה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
:õŁהקדåה àעõלם  àמאכלים  מדקâק היה êŁא  מי  éי  âע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

א äíר  õאינ äê ואפ להôר , א äíר  àין להבחין נזהר היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא 
àא õתõ מ êŁאחר õŁענ ז"ל. äמחכמינ א êא  õôàרה Łְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמפר
Łל õרביטŁà õ טנà על äמ éה הñבר חäàט  על  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֻהממìה 
ואז ïרŁנâא , וי õצא נבקעת õרסéŁ עד ,Łוא àְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָרזל
מה àלע  õ ל ואõמרים  ,õתõא äמéים  ïניו על õ תõ א ְְְְְִִִַַַַַָָמה ïכין

הåהה õצאת  הŁñה מâין  äילנð וי ä מרנŁי הם , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
חמ äר, עõן Łה äא  àחלב  łàר àא äíר äבפרט ,ã מדכוותיäְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ

õנõŁל éאן ְַָעד 

האלקי הרה"ק  Łàם  מע ôי מה âàרŁה אמרôי äְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָֹכבר 
הרŁע Łל õחé éל éי  זי"ע: מ àעלז רקח אהרן  ְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹרàי 
äהיŁ אסäרõת מאכל õת äאכלŁ ידי על àא ימ "ש  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהáרמני 
àמâה  והיה הáרמני , עמלק נõלד  äמåה  ק êים õŁְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחטים 
הŁחיז éדבעי , הéíינים äחיזŁה êŁא  מ ïני מâה  éְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹנגד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ב

 י "ב בּ מקדּ ׁש על  מר ּמ ז "יד " ׁש חיטה, הלכוֹ ת ה' על מרּמ ז הי"ד ׁש ל ה' "היּ ד " " ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
למּט ה, ועפר למעלה  עפר כּ ּס וּ ים וב' הּס כּ ין, ע "ב )בּ דיק וֹ ת ז' דּ ף רבּ י ,(בּ יצה דּ אמר  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

את וׁש פ ׁש נּ אמר למעלה ועפר  למּט ה עפר ׁש יּ ּת ן  צרי הוֹ חט רב אמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵזירא
עפר ׁש יּ ּת ן צרי ׁש הוֹ חט מל ּמ ד בעפר אלא נאמר א עפר בּ עפר וכּס ה וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָדּ מוֹ 
מה על צדק" "זבחי בּ ספר ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  אפרים, מּט ה  ועיּ ן  למעלה, ועפר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלמּט ה

ּת מוּ רה בּ מּס כת א')דאיתא  ט "ז אלפים:(דּ ף ג' נׁש ּת כּ ח וּ  מ ׁש ה  ׁש ל אבל וֹ  ׁש בּ ימי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  בּ הם  י ׁש  זה וּ מּפ ני ׁש נׁש תכח וּ , אלפים  מג ' כּ ן גּ ם הם וניקוּ ר וּ ׁש חיטה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִהלכוֹ ת,
ׁש אלוֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל ובשו"ת בּ חז"ל  מוֹ צאים אנוּ  לכן הלכ וֹ ת ספיקי הרבּ ה  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אמר  לכן אלּ וּ . היּ דבּ ענינים אלּ וּ ,מּפ ני הלכוֹ ת על  ׁש עברוּ  ידי  על  נׁש תלחה , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 הםבּ מקד ׁש ׁש נּ ׁש כּ חוּ  ׁש מההלכוֹ ת ׁש כּ תב, צדק" "זבחי ה ּס פר  דּ ברי ּפ י  ועל  - . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

וניק וּ ר אפׁש רׁש חיטה א לּ וּ , הלכוֹ ת  על וּ תׁש וּ בוֹ ת ׁש אל וֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל  יׁש  ולכן , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש חיטה על אוֹ תוֹ  אל וּ  מּפ ני נוּ ן], בּ ן  יהוֹ ׁש ע [את א וֹ תוֹ  להרוֹ ג רצ וּ  לּמ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרׁש 
תאוה בּ ב שׂ ר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , להרוֹ ג רצוּ  כּ ן על להם, להּת יר רצה ו א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוניק וּ ר 

מׁש ה אל צעק וּ  ישׂ ראל בּ שׂ רׁש בּ ני יאכיל נּ וּ  מׁש נּ ה מי  בּ מיתה מתוּ   ּכ ואחר ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
◌ַ◌ָרח"ל.

המן" "זה גּ ימטר יּ ה אמח"ה" "מחה  כּ י זי"ע החיד"א ּפ רׁש  "חדריוּ כבר (בּ ספר וֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ )בּ טן" ה ּס עוּ דה ידי  על י שׂ ראל  עם את למחוֹ ת רצה ׁש המן לרמז י ׁש  זה וּ לפי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ פר ׁש ת הז וֹ ה"ק דּ ברי  וכיּ דוּ ע אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת י שׂ ראל עם  את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש האכיל 
ידע  כּ י בּ חלב, בּ שׂ ר  אכל הרׁש ע נּ בוּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב  גּ די  תבל  א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טים
רח"ל , הּמ קדּ ׁש  בּ ית את להחריב ה כּ ח נברא  בּ יחד בּ חלב  בּ שׂ ר ׁש ל  בּ כח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש רק 

אחרא. לסטרא מרכּ בה נעשׂ ה לבד הלחן כּ י הזוֹ ה"ק  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר

הּק דוֹ ׁש ים. הּפ וּ רים ימי  לקבּ לת והכנה  הּפ וּ רים חג לפני ׁש בוּ ע  כּ עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנ וּ 
הּפ וּ רים חג  אוֹ תנוּ  מל ּמ ד  מה לדעת ?צריכים  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ מּס כת חז "ל ב ')חלּ יןאמר וּ  קלט מנּ ין :(דּ ף  הּת וֹ רה מן "בּ ׁש גּ םמ ׁש ה ׁש נּ אמר : , ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ שׂ ר", מנּ ין הוּ א הּת וֹ רה מן מנּ ין,המן הּת וֹ רה מן אס ּת ר  העץ ", "המן ׁש נּ אמר: , ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ ר וֹ ר" "מר דּ כתיב: מ נּ ין הּת וֹ רה מן מרדּ כי אס ּת יר ", הסּת ר "ואנכי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר :


"בשר יאכילנו "מי בספר באריכות ראה 
יצחק(8) תולדות כט)ספר  פסוק י פרק (במדבר

שהוא שיתרו הפוך, שהעולם לומר הנונין, הפיכת
עד כך וכל כשר, יהודי  ונעשה נתגייר העולם  מהאומות
אברהם בני  וישראל  עמהם, שילך ממנו בקשו שישראל
תאוה  ומתאוים יי', באזני רע  מתאוננים  ויעקב יצחק
ויך  בעם חרה יי ' ואף בשר, יאכילנו מי ואומרים  בוכים

שלש והם יי ', מהר ויסעו וגם  מאד, רבה מכה בעם
יראת  לענין והוא לעינים לנו והיית שכתוב וזה פורעניות
וכל יי ' את ירא גר שהוא יתרו ישראל שיאמרו  השם ,

ויעקב: יצחק אברהם  בני אנחנו שכן 
,בשר הוא  משה, גימטריה "בשגם " רמז: כאן  יש

הבשר, ענין את לתקן  זה שלו המהות שהוא  כלומר 
המאכלים . כשרות

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות גשאלות 

דּ כיא "מירא כּ מ וֹ וּ מתר גּ מינן בּ גימטר יּ א בּ ׁש גּ ם - הוּ א בּ ׁש גּ ם ּפ ר ׁש : וּ ברׁש "י  - ." ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
כּ לוֹ מר מׁש ה, חיּ י  ימי היוּ  וכ ׁש נה, וע שׂ רים מאה ימיו והיוּ  ׁש ם, וּ כתיב ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה,
העץ  המן  המן: למע שׂ ה - מ נּ ין ימיו: וכן ה נּ וֹ לדים מן מׁש ה, בּ ׁש גּ ם לבא  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָעתיד
ּפ נים הסּת ר יהיה אסּת ר בּ ימי אס ּת יר, הסּת ר - אסּת ר למעשׂ ה העץ: על  יתלה -ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ראׁש  לי ּה  וּ קרי - דּ רוֹ ר מר מרדּ כי: לגדלּ ת - מ נּ ין ורע וֹ ת: ר בּ וֹ ת צרוֹ ת ֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מצאוּ הוּ 
והדּס ים]. בּ שׂ מים נקראוּ  [ׁש הצּ דּ יקים הגּ ד וֹ לה: כּ נסת ואנׁש י  ל צּ דּ יקים ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלבשׂ מים 

ה שי , אמרי  וּ בּ ספר ה וֹ אלים:- חז"ל דּ ברי את  מנּ ין ביא ה ּת וֹ רה מן היכן המן ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
המן  ׁש ל הענין הּת וֹ רה בּ כל  "מר וּ מז בּ פסוּ ק  מר וּ מז ׁש הוּ א הׁש יבוּ   ּכ ועל המן ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אכל ּת  מּמ נּ וּ  אכל  לבלּת י  צוויתי א ׁש ר הּפ סוּ ק העץ ׁש ל השייכוּ ת מה  וׁש וֹ אל: ." ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
המן  ׁש ל לענין בּ ראׁש ית וּ מבאר:בּ פרׁש ת - מאבּ ד?. ׁש יּ הוּ די   אי לפעמים רוֹ אים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

את  להכחיד  מ וּ כן  ׁש הוּ א   ּכ כּ די  עד מוּ ׁש חת נהיה הוּ א ׁש לּ וֹ , האלוֹ קוּ ת צלם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת
יהוּ די אצל כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע וּ מהיכן  כּ ׁש ר,אחיו, א וֹ כלים אין  ּמכ ּק וֹ רה זה ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

זוֹ רם  והדּ ם דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם כּ פי הלּ ב , את מטמטם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
דּ בר אכל  הוּ א כּ י יהוּ די , ל "הּמ ן" אוֹ תוֹ   הוֹ פ ׁש ה וּ א עד  א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַל לּ ב 

מּמ נּ וּ ", אכל  לבלּת י  כּ די ש"צוּ יתי בּ מאכלוֹ ת להכׁש ילם המן עצת היה וזה ע"כ. ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל בּ בל מל נבוּ כדנאצּ ר ׁש ע שׂ ה כּ מוֹ  ח"ו, עליהם לׁש לוֹ ט ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ וּ כל

בּ שׂ ר עם וּ גבינה בּ חלב בּ שׂ ר ג'בינה)הייתה ב 'שׂ ר  ּת ב וֹ ת  רא ׁש י  ב "ג ,ה ּמ ל ּפ תבג  כּ די (וזהוּ  , ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להאחיזוֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל הּט מא שׂ ר לׁש לחן רמז הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִלהיוֹ ת

אּמ וֹ  בּ חלב  גּ די בּ סוֹ ד אחיזהלמעלה ולגרם למעלה הזוֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌
הּמ אכלוֹ ת ענין את לתּק ן מכרחים  ולזה הּמ קדּ ׁש , בּ ית את וּ להחריב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלחיצוֹ נים

מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר [כּ מבאר  בב"א. הּמ ק דּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת (דּ ףכּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וע "ב ) ע "א  לרעה.קכ "ה גּ וֹ רם כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל  מכּ אן רוֹ אים -הגּ דוֹ לה ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


, העליון פועל  ומשה הפועלים  הן  ואסתר שמרדכי 

רבה  אסתר במדרש  צ"בכמבואר ב "ק הגר"א  בשם יוסף  (ענף 

.ע "ב )
עמיםï ב' àהáהõתיו פ"ז  סימן  àיõ"ד הáר "א éתב ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוכן

ה åה] הåהר את àחלב  łàר ענין  על  ëŁְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹצçן
בשר אוכלים שבשכנותינו שהישמעאלים  וידוע

לא אם  יודע  ומי למטעמים. אצלהם נחשב וזה בחלב,
מוטל כן  ועל רח"ל, להרע  כוחם  את להם  שנותן  מה זה
כח  להגביר כדי המאכלים  בטהרת מאוד להתחזק  עלינו

ישראל". "וגבר הקדושה
 תõמאכל הא õכל על הñבר àחäàט Łהענ ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוידäע 

צ âיקים  אõר àספר éתב י"ט)אסäרõת: לõŁן(ïרק וזה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
:õŁהקדåה àעõלם  àמאכלים  מדקâק היה êŁא  מי  éי  âע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

א äíר  õאינ äê ואפ להôר , א äíר  àין להבחין נזהר היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא 
àא õתõ מ êŁאחר õŁענ ז"ל. äמחכמינ א êא  õôàרה Łְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמפר
Łל õרביטŁà õ טנà על äמ éה הñבר חäàט  על  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֻהממìה 
ואז ïרŁנâא , וי õצא נבקעת õרסéŁ עד ,Łוא àְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָרזל
מה àלע  õ ל ואõמרים  ,õתõא äמéים  ïניו על õ תõ א ְְְְְִִִַַַַַָָמה ïכין

הåהה õצאת  הŁñה מâין  äילנð וי ä מרנŁי הם , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
חמ äר, עõן Łה äא  àחלב  łàר àא äíר äבפרט ,ã מדכוותיäְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ

õנõŁל éאן ְַָעד 

האלקי הרה"ק  Łàם  מע ôי מה âàרŁה אמרôי äְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָֹכבר 
הרŁע Łל õחé éל éי  זי"ע: מ àעלז רקח אהרן  ְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹרàי 
äהיŁ אסäרõת מאכל õת äאכלŁ ידי על àא ימ "ש  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהáרמני 
àמâה  והיה הáרמני , עמלק נõלד  äמåה  ק êים õŁְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחטים 
הŁחיז éדבעי , הéíינים äחיזŁה êŁא  מ ïני מâה  éְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹנגד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ד 

האכיל הוּ א כי  לאבּ די  בּ ּק ׁש  אׁש ר המן ארוּ ר אוֹ מרים ולכן - בּ ני בּ יוֹ תר. את  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את לוֹ  היה  ּכ ידי  ועל  אס וּ ר וֹ ת, בּ מאכל וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

קׁש וֹ ת י "ב )גזיר וֹ ת .(מג לּ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ימי לת ת ואל תאכל ואל דיהיה ל את נס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכתוּ ב סי' ׁש נּ הנוּ וזל"ק,(או"ח  לפי הגזירה עיקר  היתה בּ ּפ וּ רים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌
וּ ׁש תיה  מאכילה ׁש נּ הנוּ  הגּ וּ פים את וּ לאבּ ד להר וֹ ג עליהם נגזר כּ ן  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמּס עוּ דתוֹ ,

איס וּ ר ׁש ל וּ מׁש ּת ה  ושׂ מחה איסוּ ר  כּ מוֹ ׁש ל  נפׁש וֹ תם עי נּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ימים ". ׁש ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היהוּ דים כּ ל את כּ נוֹ ס  ל" אסּת ר: ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרה

ה נּ ס. עיקר את לז כּ וֹ ר טוֹ ב ויוֹ ם למׁש ּת ה קבעוּ ם  אוֹ מריםלפיכ מרדּ כיולכן  ּבּ ר ו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש יּ הוּ דים  והזהיר נזהר  ׁש הוּ א המן, ׁש ל מגזירתוֹ  נצּ ל וּ  היהוּ דים  בּ זכוּ תוֹ  כּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ה וּ די
א  ׁש אסּת ר ל ׁש מוֹ ר  הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  הוּ א ולזה  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִא

כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אכל  בּ מאכל וֹ ת.תאכל לה זּ הר כּ די זרעוֹ נים, רק ׁש אכלה חז "ל ואמר וּ  . ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
להם קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ  - אסוּ ר וֹ ת  מ ּמ אכל וֹ ת ׁש מרוּ  זה בּ זכוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורק 

לפיהם. נכנס א כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אוֹ כל ׁש וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ"יהוּ די",

10 אלה

ולם? חס מ לצאת כל החר ן מה אכילה , אר על  דה הז הר אמר  מה

הד ה  מר ת יצא אסר ת מאכלת ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאכל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר ל 120-(ויּ קרא אוֹ תוֹ  דּ נים אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אוֹ כל זה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  - הבּ א. וּ בעוֹ לם ה זּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י מכוער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה


ידי ועל  עמלק Łל łר Łה äא âבר  הàעל  Łל  החרב  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
רח"ל . יהäדים מילי õני לŁחט õכחà היה ְְְְִִִֵֶָָֹֹזה

àנבלõת  Łנים עłרõת יה äדים  אלפי  עłרõת ä ילŁהכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָוכן 
àעל Łõדñ ה הרב Łéהיה קראקא àעיר  äְְְִֵֶַַַַָָָָָָָטרפõת

ñ עמ נטע"מגêה נתן רàי המק àל Łõדñ ה הáאõן õת" ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ
מסעיר מארע   קראקא âין àית אב  זצוק "ל  ïŁְְְִִִֵַַַָָָָֹירא
ïŁירא נטע  נתן  ר' הâðיק הáאõן  àתקäפת ŁהתרחŁְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
àעל Łõדñה והרב זצ"ל, עמ õñת" "מגêה àעל  ְְֲֶַַַַַַַָָֻזצ "ל 

äŁôבה  להàעלי  áד õל äñôן  נתן עמ õñת" ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ"מג êה
בלõí מה éל  א. הזוה "ק: âברי נõראים ְְִִֵֵֶַַָָָוכëה 

àמאכלõת  נזהר êŁא מ ïני  הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם 
מ"ב )אסäר õת âף ח"ג Łõ דñה מרäŁת (זהר יõצא ב. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס âף הñדה ח"ג Łõ דñה (זהר ְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָָֹֻ

àצרõרמ"ב ) äקàâית לא éי לנפŁם ואõי  להם  אõי  ג . .ְְְְְְִִִֶַַָָֹ
éי מגעל, éאדם  õ מיתת לאחר  õתõא ודנין  éלל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהחçים

הàא äבע õלם ה åה  àע õלם  õעלõá ה äא üäרà Łõדñזהרה) ֲֶַַַַָָָָָָָֹ

ñ מ"א )ה âף  ח"ג Łõ עלדõוג אחרא  íàטרא õŁנפ מדàק ד . . ְְְְֳִֵֵַַַַַָָָָ
עליו õŁרה הæמאה  ורäח ,õ חäור õŁח "גנפ Łõדñ ה (זהר ְְְְַַַַַָָָָָֹֻ

מ"ב ) רעהâף חçה ïני  נעłה ה. קכ"ה ). âף ח"ב Łõדñ ה .(זהר ְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ

אחראו. הíטרא  לרäŁת ונכנס הñד ה מרäŁת ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֻיõצא 
מ"ב ) âף ח"ג Łõדñה לא(זהר éי  לנפŁם  ואõי להם אõי ז . . ְְְִֶַַַַָָָֹֹ

õמיתת לאחר õתõא ודנין  éלל  הח çים  àצרõר äקàâְְְְְְִִִִִַַַַַָָָית
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי מגעל , éְְֲִֶַַָָָָָָָֹאדם

הàא  מ"א )äבעõלם âף ח"ג  Łõדñ ה נפõŁ(זהר מד àק ח. . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
õŁרה  ה æמאה ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל  אחרא  íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָָֻטרא

âף עליו ח"ג Łõ דñה .מ"ב )(זהר ַַַָָָֹ

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות השאלות 

ׁש ם  זהיר(מב .)כּ תוּ ב היה א ׁש הוּ א בּ גלל  זה כּ ל  הבּ א בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חוֹ מר את הדּ עת על  להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא זה כּ י עכּ "ל , אסוּ רוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת

ׁש ם כּ ת וּ ב עוֹ ד - האס וּ ר וֹ ת. ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל  אכילת(מא:)האיסוּ רים  ידי  ׁש על ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא אחרא לסטרא  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכלוֹ ת
י שׂ ראל , בּ אל וֹ קי חלק י וֹ תר  לוֹ  אין י וֹ דע וה וּ א  טוּ מאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמגעיל,
עוֹ ד  - וׁש לוֹ ם. חס הּק בּ "ה ׁש ל לחלקוֹ  להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף  כּ י  להם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י

ׁש ם ונכנס (מב .)כּ תוּ ב הּק דוּ ׁש ה מר ׁש וּ ת יוֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא  לכ והכּ וונה עכּ "ל, הטוּ מאה לרׁש וּ ת ליצלן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא

הקדוֹ ׁש ים. בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת   ּכ על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא לסטרא מ וּ פנים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

לעשׂ וֹ ת עת בּ ספר וֹ  מביא זי"ע קאלאמייער הילל רבי הקד וֹ ש צב הגאוֹ ן ׁש אלה (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אסוּ ר וֹ ת) ּמ אכלוֹ ת מזּ המערכת  חוּ ץ מא וֹ ד, חמוּ ר  אס וּ ר וֹ ת  הּמ אכלוֹ ת ׁש ל העבירה  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלק וֹ ת, וחייבים כזּ ית, בּ כל ּת עשׂ ה  א  על  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ ברים
ׁש אינוֹ  האוֹ כל כּ י בּ איס וּ ר , מפוּ טם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ ד וֹ ל, ואס וֹ ן גּ דוֹ לה רעה לעצמוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רם
עבירה, גּ וֹ ררת ועבירה - מסתאבת . נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר הכּ ח , את לוֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנקי
 הדּ ר את מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לק יּ ים  ל וֹ  קׁש ה  ּכ אחר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מּמ ילא
זאת וּ בכל  וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ  יתבּ ר הם את וּ לאהוֹ ב ליראה ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהאמי ּת ית
על  כּ לל מתנהל  אינוֹ  בּ יתם ׁש כּ ל חלקים יׁש נם - אס וּ ר וֹ ת . בּ מאכלוֹ ת מזלזלים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם 

מנוּ ה הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי הכּ ׁש רוּ ת,ּפ י כּ ללי כּ ל  ּפ י  על  ל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אנ יּ ה נוֹ סעים וּ כׁש הם בּ עיניהם, מאוֹ ד קלּ ה היא העבירה ַא◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
י גּ יעוּ  כּ ׁש הם - מטמטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליד, הבּ א  מכּ ל  ואוֹ כלים לעצמם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמקילים

להם יׁש מע  ית בּ ר הם אז  יתבּ ר להם יצעק וּ  והם  צרה  אלּ וּ לעת ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים כּ ׁש הם נפׁש ם, את וּ מׁש קצים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּמ טּמ אים
ע כּ "ל . לי ׁש ייכים אינכם אּת ם אּת ם ע ּמ י א -  יתבּ ר הם אוֹ מר עליהם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ טרפוֹ ת

מאכלת מ ונת אכל גלל תיה תח ת פר אי אל בעיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
רח "ל   את והרג  מל עליה בא מהת צא עד  ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאס ר ת

ּפ גּ וּ ל, בּ שׂ ר ׁש האכילוּ  הּק לּ ים הוֹ חטים ידי ׁש על ג'ויד וּ ע לער הדּ ת מן יצאוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
יהוּ דים  מיליאן חיּ ים"וחצי "דּ ברי וּ תׁש וּ בוֹ ת  בּ ׁש אלוֹ ת כּ ּמ באר  דּ עהרח"ל, (י וֹ רה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ז') סימן א ' היּ שׂ ראלי ,חלק הלּ ב ׁש ּמ טמטם אס וּ ר וֹ ת כּ מאכל וֹ ת עברה ׁש אין ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הרבּ ים ע"ז וּ בעוֹ נ וֹ תינוּ  בּ ארץ קהלּ וֹ ת  כּ ּמ ה הדּ ת מן יצאוּ  זה ידי דּ על ראינוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

דּ עוֹ ת  עליהם  וגברוּ  הּק לּ ים, הׁש וֹ בי "ם ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ה ּק הל מן ׁש נּ אבדוּ  עד  א ׁש )זרוֹ ת להב וֹ ת החוֹ צבים  דּ בריו מחנה,(עיי "ש בּ דגל מוּ בא וכן ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ד 

האכיל הוּ א כי  לאבּ די  בּ ּק ׁש  אׁש ר המן ארוּ ר אוֹ מרים ולכן - בּ ני בּ יוֹ תר. את  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את לוֹ  היה  ּכ ידי  ועל  אס וּ ר וֹ ת, בּ מאכל וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

קׁש וֹ ת י "ב )גזיר וֹ ת .(מג לּ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ימי לת ת ואל תאכל ואל דיהיה ל את נס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכתוּ ב סי' ׁש נּ הנוּ וזל"ק,(או"ח  לפי הגזירה עיקר  היתה בּ ּפ וּ רים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌
וּ ׁש תיה  מאכילה ׁש נּ הנוּ  הגּ וּ פים את וּ לאבּ ד להר וֹ ג עליהם נגזר כּ ן  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמּס עוּ דתוֹ ,

איס וּ ר ׁש ל וּ מׁש ּת ה  ושׂ מחה איסוּ ר  כּ מוֹ ׁש ל  נפׁש וֹ תם עי נּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ימים ". ׁש ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היהוּ דים כּ ל את כּ נוֹ ס  ל" אסּת ר: ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרה

ה נּ ס. עיקר את לז כּ וֹ ר טוֹ ב ויוֹ ם למׁש ּת ה קבעוּ ם  אוֹ מריםלפיכ מרדּ כיולכן  ּבּ ר ו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש יּ הוּ דים  והזהיר נזהר  ׁש הוּ א המן, ׁש ל מגזירתוֹ  נצּ ל וּ  היהוּ דים  בּ זכוּ תוֹ  כּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ה וּ די
א  ׁש אסּת ר ל ׁש מוֹ ר  הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  הוּ א ולזה  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִא

כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אכל  בּ מאכל וֹ ת.תאכל לה זּ הר כּ די זרעוֹ נים, רק ׁש אכלה חז "ל ואמר וּ  . ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
להם קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ  - אסוּ ר וֹ ת  מ ּמ אכל וֹ ת ׁש מרוּ  זה בּ זכוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורק 

לפיהם. נכנס א כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אוֹ כל ׁש וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ"יהוּ די",

10 אלה

ולם? חס מ לצאת כל החר ן מה אכילה , אר על  דה הז הר אמר  מה

הד ה  מר ת יצא אסר ת מאכלת ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאכל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר ל 120-(ויּ קרא אוֹ תוֹ  דּ נים אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אוֹ כל זה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  - הבּ א. וּ בעוֹ לם ה זּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י מכוער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה


ידי ועל  עמלק Łל łר Łה äא âבר  הàעל  Łל  החרב  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
רח"ל . יהäדים מילי õני לŁחט õכחà היה ְְְְִִִֵֶָָֹֹזה

àנבלõת  Łנים עłרõת יה äדים  אלפי  עłרõת ä ילŁהכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָוכן 
àעל Łõדñ ה הרב Łéהיה קראקא àעיר  äְְְִֵֶַַַַָָָָָָָטרפõת

ñ עמ נטע"מגêה נתן רàי המק àל Łõדñ ה הáאõן õת" ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ
מסעיר מארע   קראקא âין àית אב  זצוק "ל  ïŁְְְִִִֵַַַָָָָֹירא
ïŁירא נטע  נתן  ר' הâðיק הáאõן  àתקäפת ŁהתרחŁְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
àעל Łõדñה והרב זצ"ל, עמ õñת" "מגêה àעל  ְְֲֶַַַַַַַָָֻזצ "ל 

äŁôבה  להàעלי  áד õל äñôן  נתן עמ õñת" ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ"מג êה
בלõí מה éל  א. הזוה "ק: âברי נõראים ְְִִֵֵֶַַָָָוכëה 

àמאכלõת  נזהר êŁא מ ïני  הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם 
מ"ב )אסäר õת âף ח"ג Łõ דñה מרäŁת (זהר יõצא ב. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס âף הñדה ח"ג Łõ דñה (זהר ְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָָֹֻ

àצרõרמ"ב ) äקàâית לא éי לנפŁם ואõי  להם  אõי  ג . .ְְְְְְִִִֶַַָָֹ
éי מגעל, éאדם  õ מיתת לאחר  õתõא ודנין  éלל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהחçים

הàא äבע õלם ה åה  àע õלם  õעלõá ה äא üäרà Łõדñזהרה) ֲֶַַַַָָָָָָָֹ

ñ מ"א )ה âף  ח"ג Łõ עלדõוג אחרא  íàטרא õŁנפ מדàק ד . . ְְְְֳִֵֵַַַַַָָָָ
עליו õŁרה הæמאה  ורäח ,õ חäור õŁח "גנפ Łõדñ ה (זהר ְְְְַַַַַָָָָָֹֻ

מ"ב ) רעהâף חçה ïני  נעłה ה. קכ"ה ). âף ח"ב Łõדñ ה .(זהר ְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ

אחראו. הíטרא  לרäŁת ונכנס הñד ה מרäŁת ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֻיõצא 
מ"ב ) âף ח"ג Łõדñה לא(זהר éי  לנפŁם  ואõי להם אõי ז . . ְְְִֶַַַַָָָֹֹ

õמיתת לאחר õתõא ודנין  éלל  הח çים  àצרõר äקàâְְְְְְִִִִִַַַַַָָָית
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי מגעל , éְְֲִֶַַָָָָָָָֹאדם

הàא  מ"א )äבעõלם âף ח"ג  Łõדñ ה נפõŁ(זהר מד àק ח. . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
õŁרה  ה æמאה ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל  אחרא  íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָָֻטרא

âף עליו ח"ג Łõ דñה .מ"ב )(זהר ַַַָָָֹ

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות השאלות 

ׁש ם  זהיר(מב .)כּ תוּ ב היה א ׁש הוּ א בּ גלל  זה כּ ל  הבּ א בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חוֹ מר את הדּ עת על  להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא זה כּ י עכּ "ל , אסוּ רוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת

ׁש ם כּ ת וּ ב עוֹ ד - האס וּ ר וֹ ת. ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל  אכילת(מא:)האיסוּ רים  ידי  ׁש על ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא אחרא לסטרא  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכלוֹ ת
י שׂ ראל , בּ אל וֹ קי חלק י וֹ תר  לוֹ  אין י וֹ דע וה וּ א  טוּ מאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמגעיל,
עוֹ ד  - וׁש לוֹ ם. חס הּק בּ "ה ׁש ל לחלקוֹ  להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף  כּ י  להם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י

ׁש ם ונכנס (מב .)כּ תוּ ב הּק דוּ ׁש ה מר ׁש וּ ת יוֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא  לכ והכּ וונה עכּ "ל, הטוּ מאה לרׁש וּ ת ליצלן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא

הקדוֹ ׁש ים. בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת   ּכ על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא לסטרא מ וּ פנים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

לעשׂ וֹ ת עת בּ ספר וֹ  מביא זי"ע קאלאמייער הילל רבי הקד וֹ ש צב הגאוֹ ן ׁש אלה (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אסוּ ר וֹ ת) ּמ אכלוֹ ת מזּ המערכת  חוּ ץ מא וֹ ד, חמוּ ר  אס וּ ר וֹ ת  הּמ אכלוֹ ת ׁש ל העבירה  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלק וֹ ת, וחייבים כזּ ית, בּ כל ּת עשׂ ה  א  על  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ ברים
ׁש אינוֹ  האוֹ כל כּ י בּ איס וּ ר , מפוּ טם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ ד וֹ ל, ואס וֹ ן גּ דוֹ לה רעה לעצמוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רם
עבירה, גּ וֹ ררת ועבירה - מסתאבת . נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר הכּ ח , את לוֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנקי
 הדּ ר את מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לק יּ ים  ל וֹ  קׁש ה  ּכ אחר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מּמ ילא
זאת וּ בכל  וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ  יתבּ ר הם את וּ לאהוֹ ב ליראה ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהאמי ּת ית
על  כּ לל מתנהל  אינוֹ  בּ יתם ׁש כּ ל חלקים יׁש נם - אס וּ ר וֹ ת . בּ מאכלוֹ ת מזלזלים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם 

מנוּ ה הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי הכּ ׁש רוּ ת,ּפ י כּ ללי כּ ל  ּפ י  על  ל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אנ יּ ה נוֹ סעים וּ כׁש הם בּ עיניהם, מאוֹ ד קלּ ה היא העבירה ַא◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
י גּ יעוּ  כּ ׁש הם - מטמטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליד, הבּ א  מכּ ל  ואוֹ כלים לעצמם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמקילים

להם יׁש מע  ית בּ ר הם אז  יתבּ ר להם יצעק וּ  והם  צרה  אלּ וּ לעת ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים כּ ׁש הם נפׁש ם, את וּ מׁש קצים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּמ טּמ אים
ע כּ "ל . לי ׁש ייכים אינכם אּת ם אּת ם ע ּמ י א -  יתבּ ר הם אוֹ מר עליהם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ טרפוֹ ת

מאכלת מ ונת אכל גלל תיה תח ת פר אי אל בעיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
רח "ל   את והרג  מל עליה בא מהת צא עד  ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאס ר ת

ּפ גּ וּ ל, בּ שׂ ר ׁש האכילוּ  הּק לּ ים הוֹ חטים ידי ׁש על ג'ויד וּ ע לער הדּ ת מן יצאוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
יהוּ דים  מיליאן חיּ ים"וחצי "דּ ברי וּ תׁש וּ בוֹ ת  בּ ׁש אלוֹ ת כּ ּמ באר  דּ עהרח"ל, (י וֹ רה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ז') סימן א ' היּ שׂ ראלי ,חלק הלּ ב ׁש ּמ טמטם אס וּ ר וֹ ת כּ מאכל וֹ ת עברה ׁש אין ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הרבּ ים ע"ז וּ בעוֹ נ וֹ תינוּ  בּ ארץ קהלּ וֹ ת  כּ ּמ ה הדּ ת מן יצאוּ  זה ידי דּ על ראינוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

דּ עוֹ ת  עליהם  וגברוּ  הּק לּ ים, הׁש וֹ בי "ם ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ה ּק הל מן ׁש נּ אבדוּ  עד  א ׁש )זרוֹ ת להב וֹ ת החוֹ צבים  דּ בריו מחנה,(עיי "ש בּ דגל מוּ בא וכן ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ו

זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  הּמ תים ׁש (ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פר וּ  איׁש  אלף בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
על וּ בא מה דּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אסוּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכל וּ  מלבּ גלל יהם ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

כּ לּ ם  את ויחיד ,והרג יחיד כּ ל לפּת וֹ ת ׁש א מ"ם הּס מ"ך ׁש מערמת וידוּ ע רח"ל . ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ר ׁש ּת וֹ  הכּ ל זה ידי ועל  דּ ילי ּה  מ ּס טרא מקוֹ ם בּ כל ורבּ נים ׁש וֹ חטים מעמיד .רק ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌

כּ וֹ תב הרמבּ "ם וּ בּ צפנת- "וּ מלּת ם" ד"ה  עקב  ּפ ר ׁש ת אפרים  מחנה  דּ גל הקדוֹ ׁש  בּ ספר  מ וּ בא ׁש זּ ה (כּ פי ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ הם) הרב  בּ ׁש ם  ׁש מע ּת י  ד"ה ס"ד  יתר וֹ  ּפ רׁש ת אסוּ ר וֹ תּפ ענח מּמ אכל וֹ ת נזהר  ׁש אינ וֹ  ׁש זּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ליצלן, רחמנא  לכפירה חלילה   ּכ ידי על מגּ יע  והוּ א לטוּ מאה  נמׁש ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהכל

עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל אינ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהוּ א

נינ עו גלת עדי והכינה ,יתינ את החריב  הה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָבר

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר ק ׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש ר וּ ת, ח וֹ מת בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים
ה"י . אס וּ רה, בּ אכילה נּ כׁש ל  מי  ׁש ל  האיסוּ ר  חמוּ ר  וכּמ ה אסוּ ר וֹ ת , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכל וֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה בה ' ו יּ אמינ וּ  ה' את  העם ויּ רא וּ  בּ מצרים ה' עשׂ ה -אׁש ר היּ ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה ,ה מר ּמ ז: הלכוֹ ת בּ דיקוֹ תיד' בּ עפר י "ב  וּ למּט ה ,וכ ּס וּ י  דּ ףלמעלה (בּ יצה ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כמבוֹ ארז:) טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א בּ מצרים  נזהרים היוּ  ׁש יּ שׂ ראל  ידי  על ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְמר ּמ ז
ע"ה, רבּ ינוּ  מׁש ה ידי על  היה הנּ ס וּ תחלּ ת - מ ּמ צרים . ישׂ ראל נגאלוּ  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מדרׁש ,

נע  ׁש היּ ד  הגּ דוֹ לה" ב"היּ ד  מרּמ ז זה בּ תיה, ׁש ל ידה גּ דוֹ לה,ׁש נׁש תרבבה שׂ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּפ יו   ֹבּ תו בּ א א  גּ וֹ יה ׁש ל  החלב ׁש אפילוּ  אּס וּ ר  בּ מאכל נכׁש ל  א רבּ ינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה
נכׁש לוּ  ׁש א זה  ידי ועל  זי"ע. החיד "א ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה  זה וּ מּפ ני לפיו חוּ ץ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרק
נטמאוּ  ח"ו אם כּ י  עבדּ וֹ ", וּ במׁש ה בה' ויּ אמינוּ  ה' את העם ל "ויּ ראוּ  להגּ יע ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָיכל וּ 
"וּ במ ׁש ה וזהוּ  כּ זאת. לאמוּ נה להגּ יע  יכוֹ לים הי וּ  א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
כּ לל  על האמוּ נה את המׁש י אּס וּ ר, ממאכל מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעבדּ וֹ "

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

ועכׁש ו  וזל"ק: האחר וֹ ן בּ דף ּפ סח ׁש ל הגּ דה על  מׁש ה" מּט ה "בּ רית בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב
חזּ קּת ם נבנה ׁש איתרע א עדין אׁש ר  בּ יתינוּ  את החריב זה ׁש דּ בר למפרע  ראינוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עווֹ נינוּ  עדין בּ גלוּ ת והכינה אין בּ ימינוּ , אׁש ר קלקוּ לים כּ ּמ ה נמצא וכאׁש ר , ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
וכוּ '. מלּ השׂ ּת רע, היריעה קצר כּ י הּס פר על הכּ ב שׂ ים להעל וֹ ת בּ ׁש חיטת וּ בפרט ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אינם  הר בּ ה ל ׁש חוֹ ט להם ׁש יּ ׁש  וּ מחמת וּ לקלקל  לפ ׁש ע הדּ בר קרוֹ ב צמר וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת


 מנשה מנחם  חכם מהצדיק  חיים" "אהבת ובספר

חכם הקדוש  הצדיק  דברי את הביא  שמיני  פרשת זי "ע 
לבואיה  התרגשו נוראות שגזירות זי"ע  פתיה ודה

רח"ל . טריפות אכילת מחמת 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות זשאלות 

וּ טרפוֹ ת  נבל וֹ ת ׁש ּמ אכילין לו דּ אי וקר וֹ ב  ל ׁש חוֹ ט  וּ ממהרים  ּכ כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמדקדּ קים
וּ מי נת בּ רר  מיּ וֹ מיםכּ א ׁש ר י וֹ ם וּ מה בּ גוֹ ברין גּ בר  מה  ולוֹ מר בּ דּ בר  מוּ תמה ׁש יּ היה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

מי  לאמר דּ בריהם את ׁש וֹ חטים בּ ידם אבוֹ תיהם  מנהג בּ ודּ אי  ה זּ ה בּ דּ בר  ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויקל 
ויּ ׁש טח וּ  ּת קרי ואל בּ שׂ ר לאכוֹ ל  לנ וּ  לב )יּת ן יא נתחיּ בוּ (בּ ּמ דבּ ר  ׁש היה ויּ ׁש חטוּ , אלּ א ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נחירה בּ שׂ ר הינוּ  ּת אוה  בּ שׂ ר לאכוֹ ל ׁש בּ ּק ׁש וּ  על  כּ ליה ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְשׂ וֹ נאיהם
נל כּ דים להיוֹ ת  ט וֹ בים א כּ מע שׂ יהם נע שׂ ה אם ואנחנוּ  ואינם חטאוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואבוֹ תינוּ 

ה ּת וֹ כחה מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  הדּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  ח "ו לד בּ ר:בּ ע וֹ נם ּפ ה לנ וּ  ואין  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רעוֹ ת  כּ ּמ ה הוֹ חטים לנוּ  ׁש גּ רמוּ  כּ ה עד עלינוּ  ׁש עבר  מה וּ לס ּפ ר  להגּ יד  יוּ כל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִוּ מי
וּ טרפה  נבלה  בּ כלל  מיתתם  יהיה כּ ן כּ מוֹ  ּפ גוּ מה בּ ס כּ ין לעצמם ׁש חטוּ  ידע וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוא

בּ כלב מגל גּ ל להי וֹ ת וּ מכרח אוֹ תם , ּת ׁש לי רח"ל הּק ל ּפ ה הוּ א עיי "ש לכּ ל וכוּ ' ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
גּ דוֹ ל . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אריכוּ ת

11 אלה

היח? יאת את ע ב  דל   ל  אסר ת  מאכלת ל החטא האם

מ יח להביא הד לה מלחמ זי"ע אדלער נת רי  דה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהיק

אדלער נתן רבּ י הּק דוֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק ה נּ ׁש ר   דּ ר בּ ספר ׁש כּ תב מה ׁש אמרידוּ ע [מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אפרים מחנה דּ גל בּ ספר  ראה זי"ע, טוֹ ב ׁש ם עקב )הבּ על ספרי ,(ּפ ר ׁש ת בּ ׁש אר  ועוֹ ד  ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל  הוּ א בּ א ׁש אינוֹ  הּמ ׁש יח בּ יאת עכּ וּ ב ׁש עּק ר ׁש כּ תבוּ : טוֹ ב ׁש ם הבּ על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי 
ּת כף  יבא זאת יתּק נוּ  ואם וּ טרפוֹ ת  בּ נבילוֹ ת ישׂ ראל עם את ׁש ּמ אכילים ◌ֶ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהחיטה


המכשירים לרבנים אחד כל  יראה הזה הפסוק

בור  עד  נפש בדם עשק אדם וטריפות נבילות  באכילת
בו. יתמכו  אל יז)ינוס כח  פרק משלי .(ספר

בדם עשוק אדם  וז"ל: יז פסוק כח פרק  משלי  ברש "י 
 דם)נפש  עושק עליו חבירו(שיש את המחטיא הוא

ינוס  מותו יום  עד   ינוס בור עד ידו. על  נפשו ואבדה
להספיק משמים  בו יתמכו ואל לו. שיתכפר לעזרה 
כך  בגיהנם ותלמידו עדן  בגן הוא יהא  שלא לשוב בידו

יומא. במסכת בהר)נדרש פרשת שני יום לישראל חק (ראה

חלק  וז"ל: יז, פסוק  כח פרק משלי  על  ובמלבי "ם 
העשוק האדם  נפש  בדם  עשק אדם  הענין: באור 

 נפש  בדם עשוק הוא  הלז, הסכל הנגיד  שאינומאת
ירצה  אם וגם  נפשו , דם  שופך גם  כי לבד הממון  עושק 
כי  בו  תומך ואין  ינוס בור עד הרשע , מחמת  לנוס
להנגיד מיתה התחייב כי  בידו מלתמוך יראים הכל

שיירשנו כדי שנהרג היזרעאלי נבות כמו עשרו, מפני 
אחאב .

העיקר נ: אות ראשון שער  תשובה שערי  ספר
שנאמר ידו, תשיג  כאשר  מעון רבים להשיב העשרים

ל ) יח , כי(יחזקאל למדנו  פשעיכם  מכל  והשיבו שובו :
ונאמר התשובה. מעיקרי יז)זה  יט, תוכיח:(ויקרא  הוכח

לא אם כי למדנו  חטא  עליו תשא  ולא  עמיתך את 
במזמור  אמר השלום  עליו ודוד חטאיו. על יענש יוכיחנו

טו)התשובה נא, וחטאים(תהלים דרכיך פושעים אלמדה :
ישובו . אליך

אדלער נתן  רבי האלוקי  המקובל הקדוש  מהגאון 
דמיין ופראנקפורט באסקאוויץ אב "ד  זצ"ל צדק  כהן
על ופירושים הגהות נתן רבי משנת  מחבר בעל יצ "ו
וחידושי אגדה אמת תורת וספר משנה, סדרי ששה

שו"ע ד"ח  על ותשובות ושאלות התורה על  הלכה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ו

זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  הּמ תים ׁש (ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פר וּ  איׁש  אלף בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
על וּ בא מה דּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אסוּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכל וּ  מלבּ גלל יהם ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

כּ לּ ם  את ויחיד ,והרג יחיד כּ ל לפּת וֹ ת ׁש א מ"ם הּס מ"ך ׁש מערמת וידוּ ע רח"ל . ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ר ׁש ּת וֹ  הכּ ל זה ידי ועל  דּ ילי ּה  מ ּס טרא מקוֹ ם בּ כל ורבּ נים ׁש וֹ חטים מעמיד .רק ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌

כּ וֹ תב הרמבּ "ם וּ בּ צפנת- "וּ מלּת ם" ד"ה  עקב  ּפ ר ׁש ת אפרים  מחנה  דּ גל הקדוֹ ׁש  בּ ספר  מ וּ בא ׁש זּ ה (כּ פי ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ הם) הרב  בּ ׁש ם  ׁש מע ּת י  ד"ה ס"ד  יתר וֹ  ּפ רׁש ת אסוּ ר וֹ תּפ ענח מּמ אכל וֹ ת נזהר  ׁש אינ וֹ  ׁש זּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ליצלן, רחמנא  לכפירה חלילה   ּכ ידי על מגּ יע  והוּ א לטוּ מאה  נמׁש ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהכל

עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל אינ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהוּ א

נינ עו גלת עדי והכינה ,יתינ את החריב  הה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָבר

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר ק ׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש ר וּ ת, ח וֹ מת בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים
ה"י . אס וּ רה, בּ אכילה נּ כׁש ל  מי  ׁש ל  האיסוּ ר  חמוּ ר  וכּמ ה אסוּ ר וֹ ת , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכל וֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה בה ' ו יּ אמינ וּ  ה' את  העם ויּ רא וּ  בּ מצרים ה' עשׂ ה -אׁש ר היּ ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה ,ה מר ּמ ז: הלכוֹ ת בּ דיקוֹ תיד' בּ עפר י "ב  וּ למּט ה ,וכ ּס וּ י  דּ ףלמעלה (בּ יצה ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כמבוֹ ארז:) טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א בּ מצרים  נזהרים היוּ  ׁש יּ שׂ ראל  ידי  על ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְמר ּמ ז
ע"ה, רבּ ינוּ  מׁש ה ידי על  היה הנּ ס וּ תחלּ ת - מ ּמ צרים . ישׂ ראל נגאלוּ  ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מדרׁש , ◌ַ◌ֵ◌

נע  ׁש היּ ד  הגּ דוֹ לה" ב"היּ ד  מרּמ ז זה בּ תיה, ׁש ל ידה גּ דוֹ לה,ׁש נׁש תרבבה שׂ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּפ יו   ֹבּ תו בּ א א  גּ וֹ יה ׁש ל  החלב ׁש אפילוּ  אּס וּ ר  בּ מאכל נכׁש ל  א רבּ ינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה
נכׁש לוּ  ׁש א זה  ידי ועל  זי"ע. החיד "א ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה  זה וּ מּפ ני לפיו חוּ ץ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרק
נטמאוּ  ח"ו אם כּ י  עבדּ וֹ ", וּ במׁש ה בה' ויּ אמינוּ  ה' את העם ל "ויּ ראוּ  להגּ יע ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָיכל וּ 
"וּ במ ׁש ה וזהוּ  כּ זאת. לאמוּ נה להגּ יע  יכוֹ לים הי וּ  א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
כּ לל  על האמוּ נה את המׁש י אּס וּ ר, ממאכל מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעבדּ וֹ "

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

ועכׁש ו  וזל"ק: האחר וֹ ן בּ דף ּפ סח ׁש ל הגּ דה על  מׁש ה" מּט ה "בּ רית בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב
חזּ קּת ם נבנה ׁש איתרע א עדין אׁש ר  בּ יתינוּ  את החריב זה ׁש דּ בר למפרע  ראינוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עווֹ נינוּ  עדין בּ גלוּ ת והכינה אין בּ ימינוּ , אׁש ר קלקוּ לים כּ ּמ ה נמצא וכאׁש ר , ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
וכוּ '. מלּ השׂ ּת רע, היריעה קצר כּ י הּס פר על הכּ ב שׂ ים להעל וֹ ת בּ ׁש חיטת וּ בפרט ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אינם  הר בּ ה ל ׁש חוֹ ט להם ׁש יּ ׁש  וּ מחמת וּ לקלקל  לפ ׁש ע הדּ בר קרוֹ ב צמר וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת


 מנשה מנחם  חכם מהצדיק  חיים" "אהבת ובספר

חכם הקדוש  הצדיק  דברי את הביא  שמיני  פרשת זי "ע 
לבואיה  התרגשו נוראות שגזירות זי"ע  פתיה ודה

רח"ל . טריפות אכילת מחמת 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות זשאלות 

וּ טרפוֹ ת  נבל וֹ ת ׁש ּמ אכילין לו דּ אי וקר וֹ ב  ל ׁש חוֹ ט  וּ ממהרים  ּכ כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמדקדּ קים
וּ מי נת בּ רר  מיּ וֹ מיםכּ א ׁש ר י וֹ ם וּ מה בּ גוֹ ברין גּ בר  מה  ולוֹ מר בּ דּ בר  מוּ תמה ׁש יּ היה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

מי  לאמר דּ בריהם את ׁש וֹ חטים בּ ידם אבוֹ תיהם  מנהג בּ ודּ אי  ה זּ ה בּ דּ בר  ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויקל 
ויּ ׁש טח וּ  ּת קרי ואל בּ שׂ ר לאכוֹ ל  לנ וּ  לב )יּת ן יא נתחיּ בוּ (בּ ּמ דבּ ר  ׁש היה ויּ ׁש חטוּ , אלּ א ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נחירה בּ שׂ ר הינוּ  ּת אוה  בּ שׂ ר לאכוֹ ל ׁש בּ ּק ׁש וּ  על  כּ ליה ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְשׂ וֹ נאיהם
נל כּ דים להיוֹ ת  ט וֹ בים א כּ מע שׂ יהם נע שׂ ה אם ואנחנוּ  ואינם חטאוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואבוֹ תינוּ 

ה ּת וֹ כחה מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  הדּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  ח "ו לד בּ ר:בּ ע וֹ נם ּפ ה לנ וּ  ואין  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רעוֹ ת  כּ ּמ ה הוֹ חטים לנוּ  ׁש גּ רמוּ  כּ ה עד עלינוּ  ׁש עבר  מה וּ לס ּפ ר  להגּ יד  יוּ כל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִוּ מי
וּ טרפה  נבלה  בּ כלל  מיתתם  יהיה כּ ן כּ מוֹ  ּפ גוּ מה בּ ס כּ ין לעצמם ׁש חטוּ  ידע וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוא

בּ כלב מגל גּ ל להי וֹ ת וּ מכרח אוֹ תם , ּת ׁש לי רח"ל הּק ל ּפ ה הוּ א עיי "ש לכּ ל וכוּ ' ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
גּ דוֹ ל . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אריכוּ ת

11 אלה

היח? יאת את ע ב  דל   ל  אסר ת  מאכלת ל החטא האם

מ יח להביא הד לה מלחמ זי"ע אדלער נת רי  דה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהיק

אדלער נתן רבּ י הּק דוֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק ה נּ ׁש ר   דּ ר בּ ספר ׁש כּ תב מה ׁש אמרידוּ ע [מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אפרים מחנה דּ גל בּ ספר  ראה זי"ע, טוֹ ב ׁש ם עקב )הבּ על ספרי ,(ּפ ר ׁש ת בּ ׁש אר  ועוֹ ד  ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל  הוּ א בּ א ׁש אינוֹ  הּמ ׁש יח בּ יאת עכּ וּ ב ׁש עּק ר ׁש כּ תבוּ : טוֹ ב ׁש ם הבּ על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי 
ּת כף  יבא זאת יתּק נוּ  ואם וּ טרפוֹ ת  בּ נבילוֹ ת ישׂ ראל עם את ׁש ּמ אכילים ◌ֶ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהחיטה


המכשירים לרבנים אחד כל  יראה הזה הפסוק

בור  עד  נפש בדם עשק אדם וטריפות נבילות  באכילת
בו. יתמכו  אל יז)ינוס כח  פרק משלי .(ספר

בדם עשוק אדם  וז"ל: יז פסוק כח פרק  משלי  ברש "י 
 דם)נפש  עושק עליו חבירו(שיש את המחטיא הוא

ינוס  מותו יום  עד   ינוס בור עד ידו. על  נפשו ואבדה
להספיק משמים  בו יתמכו ואל לו. שיתכפר לעזרה 
כך  בגיהנם ותלמידו עדן  בגן הוא יהא  שלא לשוב בידו

יומא. במסכת בהר)נדרש פרשת שני יום לישראל חק (ראה

חלק  וז"ל: יז, פסוק  כח פרק משלי  על  ובמלבי "ם 
העשוק האדם  נפש  בדם  עשק אדם  הענין: באור 

 נפש  בדם עשוק הוא  הלז, הסכל הנגיד  שאינומאת
ירצה  אם וגם  נפשו , דם  שופך גם  כי לבד הממון  עושק 
כי  בו  תומך ואין  ינוס בור עד הרשע , מחמת  לנוס
להנגיד מיתה התחייב כי  בידו מלתמוך יראים הכל

שיירשנו כדי שנהרג היזרעאלי נבות כמו עשרו, מפני 
אחאב .

העיקר נ: אות ראשון שער  תשובה שערי  ספר
שנאמר ידו, תשיג  כאשר  מעון רבים להשיב העשרים

ל ) יח , כי(יחזקאל למדנו  פשעיכם  מכל  והשיבו שובו :
ונאמר התשובה. מעיקרי יז)זה  יט, תוכיח:(ויקרא  הוכח

לא אם כי למדנו  חטא  עליו תשא  ולא  עמיתך את 
במזמור  אמר השלום  עליו ודוד חטאיו. על יענש יוכיחנו

טו)התשובה נא, וחטאים(תהלים דרכיך פושעים אלמדה :
ישובו . אליך

אדלער נתן  רבי האלוקי  המקובל הקדוש  מהגאון 
דמיין ופראנקפורט באסקאוויץ אב "ד  זצ"ל צדק  כהן
על ופירושים הגהות נתן רבי משנת  מחבר בעל יצ "ו
וחידושי אגדה אמת תורת וספר משנה, סדרי ששה

שו"ע ד"ח  על ותשובות ושאלות התורה על  הלכה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ח

" אמר מּמ ׁש ], הכּ תרוּ מיּ ד בּ ׁש נת בּ א א מׁש יח הגּ א וּ לה,לּמ ה ׁש נת כּ יּ ד וּ ע ׁש היה " ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ אכילים החיטה  בּ גלל  יבא, בּ ודּ אי ׁש ּמ ׁש יח אז אמר וּ  הּק דוֹ ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
מ ּס פר מּמ קצת ׁש ם ׁש כּ תב  מה ואעתיק  - רח"ל. וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת 

ּת בוֹ ת האבי"ב" [ראׁש י מהנּ וֹ גע בּ שׂ ראליניבּ חינוּ א " וז"ל :גּ וֹ לה] בּ דוֹ רנוּ  לדעת ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
נתן  ר ' בּ נסּת ר, מקבּ לים מ ּפ רע ׁש בּ וּ רג סוֹ פר מׁש ה ר' ותלמידוֹ  אדלער נתן ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר ' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחרא  הּס טרא חוֹ תם  וּ להכניע דמיין , דּ פראנקפוּ רט הוֹ חטים לפסל רצה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאדלער
רצוֹ נוֹ  כּ ל היג ואלמלא וגוֹ ' ּת חיה  ּחר ב על בּ ס וֹ ד  ּפ סוּ לים ׁש וֹ חטים על  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה

לברח. והוּ צר קצּ בים  ר וֹ דפים עליו העמיד מ"ם הּס מ"ך  א מׁש יח, ובס'בּ א ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
הדּ ין  לעלמא הּק ד וֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם הבּ על  ירידת סוֹ ד היה  וזה כּ תב: אברהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת

ב" זּ ה על ּת ב וֹ ת:זע"ם ורמז ראׁש י  אר "ץ, ּת צעד קואוֹ ת.מ רוּ ביןע ביחהז " ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

'חיטה  ש"מקוה" רקיע  מתיבא מע  זי "ע דה טב    ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהעל
עליה עמד להע הת יסדי ה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָוע'ירב

י וֹ ׁש בים היוּ  לברכה זכר וֹ נוֹ  טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרבּ י  ׁש ּת למידי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
להׁש גּ יח צרי הדּ וֹ ר וּ מנהיג ׁש ראׁש  העּק רי הדּ בר איזהוּ  וּ מתווכּ חים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
ה ׁש וֹ "ב  ׁש יּ היה הזּ ביחה  על להׁש גּ יח הוּ א ׁש הע ּק ר  אמרוּ  מהם יׁש  - ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָעליו.
מאכלוֹ ת וׁש לוֹ ם חס כּ י  לזה הׁש ייכים ענינים ׁש אר  בּ כל  וכן ׁש מים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָירא
הלכוֹ ת כּ י העּק ר הוּ א  ערוּ בין ׁש אמר וּ  ויׁש  - הלּ ב. את  מטמטמים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים

בּ שׂ ערה הּת לוּ יים כּ הררים א')ׁש בּ ת  ע ּמ וּ ד י ' דּ ף ויׁש (חגיגה - ּמ אד. חמוּ ר  והאּס וּ ר  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ י  חׁש ׁש , שׂ וּ ם בּ לי כּ ׁש רה ּת היה  ׁש הּמ קוה  להׁש גּ יח  העּק ר היא מקוה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
על  להתגּ בּ ר ּמ אד  לוֹ  ק ׁש ה כּ ׁש רוּ ת בּ לי  וׁש ל וֹ ם חס  הוּ א האדם בּ נין יסוֹ ד  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם 
טוֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרב מרן להם אמר  זה ואחר - ליצלן. רחמנא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָהרע

בּ ּמ תיב ּת אזכר וֹ  כּ ן גּ ם ּפ לּפ ל וּ  הזּ את בּ עת כּ י לי  ּת יתי הלּ ׁש וֹ ן, בּ זה לברכה נוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מקראדּ רקיע  ה וּ א  והּס ימן - וּ כּ מר . כּ מר ואמר וּ  עּק ר  מהם ג')איזה (חב ּק וּ ק ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌


:הטבילה ענין גודל על השמים  מן  תשובה

מרבנן אחד  לקדוש השמים מן שהשיבו  ובתשובות 
הל יעקב  רבינו  החסיד  הרב ומקרבליקמאי  ממרויש וי

והזכרת  ותפלה התבודדות ידי על שאל  אשר  זללה "ה
מן לו והשיבו קרי, בעל טבילת ענין על  הקדושים  שמות

הלשון: בזה אומר השמים הוי אלקיכם" ה' את  "ועבדתם 
תפלה, שאריזו תאמר ואם  קרבן , ומקריב  טמא  אפשר

לטומאה מאונס היוצא  טומאה דומה אינו  טומאות ,
מחוץ, הבאה טומאה דומה אינה מדעת , היוצאת

מגופו, היוצאת הקודש לטומאה ברוח כשתקן , ועזרא 

היתה אם  כי הגלות  אריכות גורם הזה הדבר ותקן. ראה 
ימים זה תפלתם  נשמע  היה כבר כתיקונה ישראל  תפלת 

המדרש רבים . בבית עמהם היה אילו  דע  הירושלמי: ועל
תקנת  קודם ואמר בו חזר הרי  ועוד  ידיהם, מצאו  לא 

זו, משנה נשנית  הגלות עזרא אריכות גורם זה ה הדבר
נשמע הי ' כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה אם כי 

רבים ימים  זה התורהתפלתם  ולימוד  הגלות  סבלות אך  ,
לישראל . העומדים  הם  טובים  ומעשים

ביאת  את ימהרו מקום  בכל  ציבור שליחי יטהרו אם
שמענו הגואל : הלשון: בזה  עוד  לו השיבו זה ואחר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טשאלות 

ארץ  ּת צעד  "זביחהבּ זע "ם ּת בוֹ ת "ערוּ בין ראׁש י - ,- , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


אם אך אפשר, אי  יחד ישראל  כל לטהר הפרגוד מאחורי
הגואל, ביאת את ימהרו מקום  בכל ציבור שליחי  יטהרו 
אליך  אבא  טהורה ומנחה לשמי מוגש מקום ובכל 
כסלו  י "ט ג' ליל  שאלתי אלה כל ראותי  אחרי  וברכתיך.
והדברים ה' מאת פי  אל באו  לעיל הנזכר התשובה אם
להסתירם טוב  או  תועלת  בהם  ויש הקודש מרוח נאצלו
דברי המה באמת כי תדע  לו : השיבו זה ועל  ולהעלימם .
בשורה יום והיום  אמרן יומן  ועתיק עתיקים  ודברים ה'
בזה עוד לו  השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד  וחכינו 
הכהן אל שמוע לבלתי  בזדון יעשה  אשר והאיש הלשון :

הכהן ) עזרא לומר, האיש(רצה  ומת שם  לשרת העומד 
עד תלך, אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי  והנה ההוא,

התשובה.כאן ה ',לשון  סימן  השמים, מן  ותשובות (שאלות

ח "ה ) סוף  ברדב "ז .הובא
( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד àְְְִֶַַַַָזעם

חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ
עכו"ם .לשונו: שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם 

פירוש: שם  דוד יושביובמצודות רמסת   ארץ תצעד
.הארץ
הסטרא דפירודא מעלמא הוא  הרבים  דרשות ידוע 

סטרא עולם הבורא רשות הוא היחיד ורשות אחרא,
ישראל, כנסת א ')דקדושה  עמוד ס"ט  (דף זהר בתיקוני ,(ראה 

דרו תורה  לשמחת שלמה לחם והסטראדרשות ע'), ש
זמן לו ואין  מ "ם , הסמ "ך הוא המות, המלאך הוא אחרא
וכל האלסעילער, ונעשה חכם  ונעשה בריטעיל  לעבוד 
שמעמיד הוא , מ"ם הסמ "ך של מלחמה  תכסיסי
לא שהבשר דיליה מסיטרא מקום  בכל  ורבנים שוחטים 
לפתות  שלא מ"ם  הסמ"ך שמערמת וידוע כשר, יהיה
מקום בכל  ורבנים  שוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד  כל 
וראה   רח "ל. ברשתו, הכל  זה ידי  ועל דיליה מסיטרא

יוסף" יעקב "תולדות בעל שכתב בד"המה נשא (פרשת

קדשו:העולה ) לשון  שלאוזה  הרע היצר התחכם  עתה 
רק  ויחיד, יחיד  כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך  יצטרך 
בעיר  שוחט שמעמיד והוא  בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד 
נלכדו  וכולם  לרבים טריפות המאכיל  דיליה מסיטרא

עיי "ש.ברשתו  ונעשים, הדת על מעבירם  זה ידי  ועל
בשו "ת אפיקורסים חיים הדברי שכתוב  א 'כמו  חלק (יו"ד 

ז') שסי ' קהילות כותב הרבה קלים, שהיו שוחטים  ידי  על 
היהדות  דרך את ועזבו בגרמניה , שם רח"ל התקלקלו (עיין 

באריכות)

 זהר בתיקוני  א ')ראה עמוד ס"ט  לשונו:(דף וזה
שב"ת  יר"א דחיל ,(ובה ),בראשית תהא יר"אשבתותי

ברי"ת, יר"א יעולתורה, דלא דברית, נטירו דצריך  כמה 
דשבת, נטירו נש  בר צריך דא  כגוונא  נוכראה, ברשו ליה
רשות  הרבים , ברשות  ויעול  היחיד מרשות  לאפקא  דלא 

שכינתא איהי עשרההיחיד  וגבהו יקו "ק, ואינון ד ' רחבו  ,

ק"א , וא "ו ק"א  סםיו"ד  זנונים, אשת נחש הרבים  רשות
אומין דשבעין כללא  ואיהו סמא"ל , דאיהו אחר ,דאל

איהו, שבת חלול ובעלה זונה, חללה מאןואיהי  דא  ובגין
 סקילה. חייב  הרבים לרשות  היחיד  מרשות  דאפיק
מבית  מטלטלין וביה דאמצעיתא , עמודא איהו  ערוב

ותתאה, עלאה שכינה דאינון את לבית , אתמר ועלייהו
אות  יו"ד  מקדש דא  תיראו, ומקדשי  תשמרו שבתותי 

ברית)שבת , דאיהי(דא  זוגיה, בבת ליה לנטרא דצריך
אלקי"ם ויברך אתמר דעלה  דיליה, ברכה דיליה , קדושה
ויקדש ברכה, דא  ויברך אותו , ויקדש השביעי יום את
לקדמות  קדמאי  נפקי הוו  תרוייהו ולגבי  קדושה , דא 
בההוא כלה, באי כלה באי זמני  תרי אמרי  והוו כלה ,

לשונו . כאן עד כלה. וקול חתן  קול זמנא
זי"ע עהרענרייך זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הצדיק

שלמה )משאמלויא לחם דרשות ותשובות  שאלות וכן:(בעל
חס  יפריעו שלא נפש במסירות ואחד  אחד  כל יתאמץ
טוב, היותר צד על  השם ברוך שעשינו  העירוב ושלום

בביאור וכוונתו והארכתי העירוב של הרבה הטובה
הבורא רשות  הוא  היחיד  רשות הרבים מרשות  לעשות

דקדושה סטרא הקדושים ,עולם בספרים כמבואר
הוא אלקים שם  כי  וירא בפרשת כתב ז"ל  דרש"י והוספתי
אותי התעו כאשר ויהי  בפסוק  שם  עיין  רבים, לשון

יחיד , לשון  הוא  הוא  ברוך  הוי "ה ושם  מזהאלוקים , (וחוץ

במילוי עשרה  גבוה אותיות  ד ' רחבו היחיד  רשות הוא  הוי"ה  שם

שבת) מסכת רוקח במעשה עיין אותיות, עירוב,יו"ד וכשעושין
מדין ונתהפך היחיד  רשות  הרבים מרשות נעשה

הדיןלרחמים , ונמתק הוא, ברוך להוי "ה אלוקים  משם
וצרה, יגון מכל להשמר לנו יעמוד  זה וזכות  לרחמים ,
בדבר  להושע ונזכה טובה, בפרנסה קרנינו  ויתרומם

אמן. בימינו במהרה  ורחמים  שלמהישועה לחם (דרשות

ע ') דרוש תורה  ישראללשמחת  אוהב הקדוש  ובספר   .
מסעי ) המע "ה (פרשת שלמה תיקן  ולזה קדשו : לשון וזה

לכל  ידים במקוםנטילת שהוא  לאכילה שבקדושה  דבר
ובפרט שבקדושה דברים  ולשארי הזאת, בעת קרבן
רחמנא להם אחיזה זמן עיקר הוא אז השינה בעת  בלילה 
אמנם הכוחות. התפשטות שהם בהידים  ליצלן
מסירים בזה חסדים בחי ' שהם  מים  הידים על  כשנותנים 
ע "ב, הק' משמות יודי "ן  ט' מספר הוא מי "ם  גם  אחיזתן.
הכוחות  ומדביקים  מחזירים המים ידי  ועל  ב"ן. מ "ה, ס"ג,

קודש ידיכם  שאו וזהו בקודש. הרמה (תהלים לשורשן

ב ) סודקלד, כן  גם  וזהו  וכנ"ל. קודש לבחי ' להעלותן  היינו
נשא ידיהו י )רום ג , חכמה (חבקוק בחי' כן  גם הוא רו"ם כי

נקרא והוא ידים  נטילת סוד נתבאר  ובזה  קדישא.
דעת  על  היה  העולמות בריאת  כי מדעת. אבידה  בבחינת
ה' בעבודת ימיו כל הישראלי איש  יתעצם למען  זה
אלו ולהעלות חיותו בחיים  בעודו באמת אותו ולעבוד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ח

" אמר מּמ ׁש ], הכּ תרוּ מיּ ד בּ ׁש נת בּ א א מׁש יח הגּ א וּ לה,לּמ ה ׁש נת כּ יּ ד וּ ע ׁש היה " ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ אכילים החיטה  בּ גלל  יבא, בּ ודּ אי ׁש ּמ ׁש יח אז אמר וּ  הּק דוֹ ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
מ ּס פר מּמ קצת ׁש ם ׁש כּ תב  מה ואעתיק  - רח"ל. וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת 

ּת בוֹ ת האבי"ב" [ראׁש י מהנּ וֹ גע בּ שׂ ראליניבּ חינוּ א " וז"ל :גּ וֹ לה] בּ דוֹ רנוּ  לדעת ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
נתן  ר ' בּ נסּת ר, מקבּ לים מ ּפ רע ׁש בּ וּ רג סוֹ פר מׁש ה ר' ותלמידוֹ  אדלער נתן ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר ' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחרא  הּס טרא חוֹ תם  וּ להכניע דמיין , דּ פראנקפוּ רט הוֹ חטים לפסל רצה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאדלער
רצוֹ נוֹ  כּ ל היג ואלמלא וגוֹ ' ּת חיה  ּחר ב על בּ ס וֹ ד  ּפ סוּ לים ׁש וֹ חטים על  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה

לברח. והוּ צר קצּ בים  ר וֹ דפים עליו העמיד מ"ם הּס מ"ך  א מׁש יח, ובס'בּ א ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
הדּ ין  לעלמא הּק ד וֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם הבּ על  ירידת סוֹ ד היה  וזה כּ תב: אברהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת

ב" זּ ה על ּת ב וֹ ת:זע"ם ורמז ראׁש י  אר "ץ, ּת צעד קואוֹ ת.מ רוּ ביןע ביחהז " ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

'חיטה  ש"מקוה" רקיע  מתיבא מע  זי "ע דה טב    ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהעל
עליה עמד להע הת יסדי ה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָוע'ירב

י וֹ ׁש בים היוּ  לברכה זכר וֹ נוֹ  טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרבּ י  ׁש ּת למידי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
להׁש גּ יח צרי הדּ וֹ ר וּ מנהיג ׁש ראׁש  העּק רי הדּ בר איזהוּ  וּ מתווכּ חים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
ה ׁש וֹ "ב  ׁש יּ היה הזּ ביחה  על להׁש גּ יח הוּ א ׁש הע ּק ר  אמרוּ  מהם יׁש  - ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָעליו.
מאכלוֹ ת וׁש לוֹ ם חס כּ י  לזה הׁש ייכים ענינים ׁש אר  בּ כל  וכן ׁש מים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָירא
הלכוֹ ת כּ י העּק ר הוּ א  ערוּ בין ׁש אמר וּ  ויׁש  - הלּ ב. את  מטמטמים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים

בּ שׂ ערה הּת לוּ יים כּ הררים א')ׁש בּ ת  ע ּמ וּ ד י ' דּ ף ויׁש (חגיגה - ּמ אד. חמוּ ר  והאּס וּ ר  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ י  חׁש ׁש , שׂ וּ ם בּ לי כּ ׁש רה ּת היה  ׁש הּמ קוה  להׁש גּ יח  העּק ר היא מקוה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
על  להתגּ בּ ר ּמ אד  לוֹ  ק ׁש ה כּ ׁש רוּ ת בּ לי  וׁש ל וֹ ם חס  הוּ א האדם בּ נין יסוֹ ד  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם 
טוֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרב מרן להם אמר  זה ואחר - ליצלן. רחמנא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָהרע

בּ ּמ תיב ּת אזכר וֹ  כּ ן גּ ם ּפ לּפ ל וּ  הזּ את בּ עת כּ י לי  ּת יתי הלּ ׁש וֹ ן, בּ זה לברכה נוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מקראדּ רקיע  ה וּ א  והּס ימן - וּ כּ מר . כּ מר ואמר וּ  עּק ר  מהם ג')איזה (חב ּק וּ ק ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌


:הטבילה ענין גודל על השמים  מן  תשובה

מרבנן אחד  לקדוש השמים מן שהשיבו  ובתשובות 
הל יעקב  רבינו  החסיד  הרב ומקרבליקמאי  ממרויש וי

והזכרת  ותפלה התבודדות ידי על שאל  אשר  זללה "ה
מן לו והשיבו קרי, בעל טבילת ענין על  הקדושים  שמות

הלשון: בזה אומר השמים הוי אלקיכם" ה' את  "ועבדתם 
תפלה, שאריזו תאמר ואם  קרבן , ומקריב  טמא  אפשר

לטומאה מאונס היוצא  טומאה דומה אינו  טומאות ,
מחוץ, הבאה טומאה דומה אינה מדעת , היוצאת

מגופו, היוצאת הקודש לטומאה ברוח כשתקן , ועזרא 

היתה אם  כי הגלות  אריכות גורם הזה הדבר ותקן. ראה 
ימים זה תפלתם  נשמע  היה כבר כתיקונה ישראל  תפלת 

המדרש רבים . בבית עמהם היה אילו  דע  הירושלמי: ועל
תקנת  קודם ואמר בו חזר הרי  ועוד  ידיהם, מצאו  לא 

זו, משנה נשנית  הגלות עזרא אריכות גורם זה ה הדבר
נשמע הי ' כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה אם כי 

רבים ימים  זה התורהתפלתם  ולימוד  הגלות  סבלות אך  ,
לישראל . העומדים  הם  טובים  ומעשים

ביאת  את ימהרו מקום  בכל  ציבור שליחי יטהרו אם
שמענו הגואל : הלשון: בזה  עוד  לו השיבו זה ואחר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טשאלות 

ארץ  ּת צעד  "זביחהבּ זע "ם ּת בוֹ ת "ערוּ בין ראׁש י - ,- , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


אם אך אפשר, אי  יחד ישראל  כל לטהר הפרגוד מאחורי
הגואל, ביאת את ימהרו מקום  בכל ציבור שליחי  יטהרו 
אליך  אבא  טהורה ומנחה לשמי מוגש מקום ובכל 
כסלו  י "ט ג' ליל  שאלתי אלה כל ראותי  אחרי  וברכתיך.
והדברים ה' מאת פי  אל באו  לעיל הנזכר התשובה אם
להסתירם טוב  או  תועלת  בהם  ויש הקודש מרוח נאצלו
דברי המה באמת כי תדע  לו : השיבו זה ועל  ולהעלימם .
בשורה יום והיום  אמרן יומן  ועתיק עתיקים  ודברים ה'
בזה עוד לו  השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד  וחכינו 
הכהן אל שמוע לבלתי  בזדון יעשה  אשר והאיש הלשון :

הכהן ) עזרא לומר, האיש(רצה  ומת שם  לשרת העומד 
עד תלך, אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי  והנה ההוא,

התשובה.כאן ה ',לשון  סימן  השמים, מן  ותשובות (שאלות

ח "ה ) סוף  ברדב "ז .הובא
( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד àְְְִֶַַַַָזעם

חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ
עכו"ם .לשונו: שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם 

פירוש: שם  דוד יושביובמצודות רמסת   ארץ תצעד
.הארץ
הסטרא דפירודא מעלמא הוא  הרבים  דרשות ידוע 

סטרא עולם הבורא רשות הוא היחיד ורשות אחרא,
ישראל, כנסת א ')דקדושה  עמוד ס"ט  (דף זהר בתיקוני ,(ראה 

דרו תורה  לשמחת שלמה לחם והסטראדרשות ע'), ש
זמן לו ואין  מ "ם , הסמ "ך הוא המות, המלאך הוא אחרא
וכל האלסעילער, ונעשה חכם  ונעשה בריטעיל  לעבוד 
שמעמיד הוא , מ"ם הסמ "ך של מלחמה  תכסיסי
לא שהבשר דיליה מסיטרא מקום  בכל  ורבנים שוחטים 
לפתות  שלא מ"ם  הסמ"ך שמערמת וידוע כשר, יהיה
מקום בכל  ורבנים  שוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד  כל 
וראה   רח "ל. ברשתו, הכל  זה ידי  ועל דיליה מסיטרא

יוסף" יעקב "תולדות בעל שכתב בד"המה נשא (פרשת

קדשו:העולה ) לשון  שלאוזה  הרע היצר התחכם  עתה 
רק  ויחיד, יחיד  כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך  יצטרך 
בעיר  שוחט שמעמיד והוא  בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד 
נלכדו  וכולם  לרבים טריפות המאכיל  דיליה מסיטרא

עיי "ש.ברשתו  ונעשים, הדת על מעבירם  זה ידי  ועל
בשו "ת אפיקורסים חיים הדברי שכתוב  א 'כמו  חלק (יו"ד 

ז') שסי ' קהילות כותב הרבה קלים, שהיו שוחטים  ידי  על 
היהדות  דרך את ועזבו בגרמניה , שם רח"ל התקלקלו (עיין 

באריכות)

 זהר בתיקוני  א ')ראה עמוד ס"ט  לשונו:(דף וזה
שב"ת  יר"א דחיל ,(ובה ),בראשית תהא יר"אשבתותי

ברי"ת, יר"א יעולתורה, דלא דברית, נטירו דצריך  כמה 
דשבת, נטירו נש  בר צריך דא  כגוונא  נוכראה, ברשו ליה
רשות  הרבים , ברשות  ויעול  היחיד מרשות  לאפקא  דלא 

שכינתא איהי עשרההיחיד  וגבהו יקו "ק, ואינון ד ' רחבו  ,

ק"א , וא "ו ק"א  סםיו"ד  זנונים, אשת נחש הרבים  רשות
אומין דשבעין כללא  ואיהו סמא"ל , דאיהו אחר ,דאל

איהו, שבת חלול ובעלה זונה, חללה מאןואיהי  דא  ובגין
 סקילה. חייב  הרבים לרשות  היחיד  מרשות  דאפיק
מבית  מטלטלין וביה דאמצעיתא , עמודא איהו  ערוב

ותתאה, עלאה שכינה דאינון את לבית , אתמר ועלייהו
אות  יו"ד  מקדש דא  תיראו, ומקדשי  תשמרו שבתותי 

ברית)שבת , דאיהי(דא  זוגיה, בבת ליה לנטרא דצריך
אלקי"ם ויברך אתמר דעלה  דיליה, ברכה דיליה , קדושה
ויקדש ברכה, דא  ויברך אותו , ויקדש השביעי יום את
לקדמות  קדמאי  נפקי הוו  תרוייהו ולגבי  קדושה , דא 
בההוא כלה, באי כלה באי זמני  תרי אמרי  והוו כלה ,

לשונו . כאן עד כלה. וקול חתן  קול זמנא
זי"ע עהרענרייך זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הצדיק

שלמה )משאמלויא לחם דרשות ותשובות  שאלות וכן:(בעל
חס  יפריעו שלא נפש במסירות ואחד  אחד  כל יתאמץ
טוב, היותר צד על  השם ברוך שעשינו  העירוב ושלום

בביאור וכוונתו והארכתי העירוב של הרבה הטובה
הבורא רשות  הוא  היחיד  רשות הרבים מרשות  לעשות

דקדושה סטרא הקדושים ,עולם בספרים כמבואר
הוא אלקים שם  כי  וירא בפרשת כתב ז"ל  דרש"י והוספתי
אותי התעו כאשר ויהי  בפסוק  שם  עיין  רבים, לשון

יחיד , לשון  הוא  הוא  ברוך  הוי "ה ושם  מזהאלוקים , (וחוץ

במילוי עשרה  גבוה אותיות  ד ' רחבו היחיד  רשות הוא  הוי"ה  שם

שבת) מסכת רוקח במעשה עיין אותיות, עירוב,יו"ד וכשעושין
מדין ונתהפך היחיד  רשות  הרבים מרשות נעשה

הדיןלרחמים , ונמתק הוא, ברוך להוי "ה אלוקים  משם
וצרה, יגון מכל להשמר לנו יעמוד  זה וזכות  לרחמים ,
בדבר  להושע ונזכה טובה, בפרנסה קרנינו  ויתרומם

אמן. בימינו במהרה  ורחמים  שלמהישועה לחם (דרשות

ע ') דרוש תורה  ישראללשמחת  אוהב הקדוש  ובספר   .
מסעי ) המע "ה (פרשת שלמה תיקן  ולזה קדשו : לשון וזה

לכל  ידים במקוםנטילת שהוא  לאכילה שבקדושה  דבר
ובפרט שבקדושה דברים  ולשארי הזאת, בעת קרבן
רחמנא להם אחיזה זמן עיקר הוא אז השינה בעת  בלילה 
אמנם הכוחות. התפשטות שהם בהידים  ליצלן
מסירים בזה חסדים בחי ' שהם  מים  הידים על  כשנותנים 
ע "ב, הק' משמות יודי "ן  ט' מספר הוא מי "ם  גם  אחיזתן.
הכוחות  ומדביקים  מחזירים המים ידי  ועל  ב"ן. מ "ה, ס"ג,

קודש ידיכם  שאו וזהו בקודש. הרמה (תהלים לשורשן

ב ) סודקלד, כן  גם  וזהו  וכנ"ל. קודש לבחי ' להעלותן  היינו
נשא ידיהו י )רום ג , חכמה (חבקוק בחי' כן  גם הוא רו"ם כי

נקרא והוא ידים  נטילת סוד נתבאר  ובזה  קדישא.
דעת  על  היה  העולמות בריאת  כי מדעת. אבידה  בבחינת
ה' בעבודת ימיו כל הישראלי איש  יתעצם למען  זה
אלו ולהעלות חיותו בחיים  בעודו באמת אותו ולעבוד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  י 

עכּ "ל ."מקוה הארץ. יסוֹ ד הם אלּ ה כּ ל אברהם, בּ רכוֹ ת (ספר  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פרשת עה"ת  טוֹ ב  ׁש ם בּ בעל הוּ א וכן בליקוּ טים, אהרן בּ ית  ואתחנּ ן, ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָפרשת 

.יתר וֹ ) ִ◌ְ◌


והמטיב הטוב מהאל  זה על  נצחי שכר ויקבל  הכוחות
נשמתו כי  מדעת. שלא אבידה סוד הוא והעירוב בחסדו.
קדישא, וזיהרא עילאה מאתר נחצבה הראשון  אדם  של 
טוב הדעת מעץ האכילה מעשה  אותו לידו בא וכאשר
הראשון באדם  כי ורע בטוב נתערבו הנשמות כל  אז ורע 
הולך  כשהאדם  וכן  כולם . ישראל  נשמות כלולים היו
חטאים לידי ובא חומרו תשוקת ותוקף לבו תאוות אחר
חס  ברע טוב כן  גם  מערב זה ידי  על אז  ליצלן  רחמנא

ע"ד מדעת שלא אבידה בבחינת וזהו ג.)ושלום . (סוטה

שטות. רוח  בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם  אין
שמו וברוך הוא ברוך הבורא ברא כן דעת על לא כי  גם
ולבל סלה  בטוב רק  ולבחור לעבדו אם  כי העולם  את
אדם בני מעשה ידי על  להחיצונים  אחיזה  שום  יהיה

כי ליצלן עלרחמנא לומר רצה חטאתם  לכל מפשעיהם 
אחיזה  יש  לזה שמביאם  לומר רצה רעות המחשבות ידי
מעולם שבאו בהכוחות ליצלן רחמנא להחיצונים
לעולם ולשורשן  למקורן להעלותן וצריך המחשבה
במילוי הוי"ה הוא הק' ע "ב שם  בסוד שהוא המחשבה

יודי"ן
עירובין הנפלאה בחכמתו  המע"ה שלמה תיקן ולזה
מרשות  מוציא הוא  לעירוב  חוץ והמוציא  קודש לשבת
הקדושה רשות הוא  לעירוב  מבפנים כי  אחר. לרשות
ליצלן . רחמנא  סט "א  רשות  הוא להעירוב  וחוץ והטוב,
אך  וישאר לגמרי אחיזתן  ויתפרש יופרד  העירוב ידי ועל
עיקר  כי  כלל ברע טוב מעורב אינו  ואז לבד  קודש
שהוא גבור"ה בחי ' השמאלי  יד  מבחי' נמשך אחיזתן 
נכלל ועי "ז רי "ו. ע "ב  הוא  עירו"ב  וסוד  רי "ו. מספר
הוא יודי"ן  במילוי  הוי "ה ע"ב הק' שם כי בהימין השמאל 
בהשם ישנו  אותיות רי "ו גם עליון . החסד  ושורש מקור

מפסוקי היוצא המפורש ע"ב  שם והנורא  (שמות הקדוש

כא ) יט  שלמהיד, בימי  ואז   זה. והבן  ויט" ויבא  "ויסע 
ידי על  מזוכך וחסד טוב  כולו  נשאר  השלום  עליו המלך
קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו
שלמה בימי נחשב כסף אין  ולזה וטובה במילואה

כ)למאומה ט , ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה וכמבואר
הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקון ידי ועל
וחדוה שמחה נעשה זה ידי על קוד "ש לבחינת לשורשו 
לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך העולמות בכל  ותענוג
קול בת  יצתה ולזה ותתא. לעילא  ולהכנס"י העולמות 
 זה. והבן  אני  גם  לבי ישמח לבך חכם  אם  בני ואמרה 

ישראל אוהב השבועות)ובספר יש(לחג קדשו : לשון  וזה :
עלמיןלומר, וקישור יחוד סוד  הוא  העירוב סוד  כי 

יהיה לבל אדנ"י . הוי"ה  יחוד  בסוד  תתאין בעלמין עילאין 

רבים של עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים  אחיזה
ת  תשתכח שלא  כדי שיור. כדפירש"י .צריכה רה"ר. ורת

רחמנא לחיצונים  אחיזה שיש מקום  הוא  רה"ר כי  והיינו
לבל הקדושה. ולייחד  לקשר  הוא העירוב וסוד ליצלן .
זה כל עם אמנם  ליצלן. רחמנא  לחיצונים  אחיזה יהיה
צריכים ולזה  לאחיזתם . לעירוב בחוץ מקום לישאר צריך
שיור. א"צ דיורין חמשים  כשישנו אמנם לעירוב. שיור
ארץ החיים חפץ לארץ מרמזת  שבא"י  רצועה  כל הנה כי 
דבינה בעלמא  שיש וכמו הק'. המלוכה סוד  הקדושה 
כלול וכ"א מנצפ "ך. אותיות ה ' בסוד  עילאה ה' סוד
השבועות  חג בסוד והוא בינה, שערי חמשים  והם  מעשר
חמשים ישנו ככה חן. ליודעי כידוע הנו"ן  שער סוד  הזה
לייחדם וצריך תתאה. ה ' סוד הק' המלוכה בסוד  שערים
לבל הנו"ן. באלו הנו"ן . אלו  באלה. אלה יואגדו  ולקשרם
חס  הק' בהמלוכה ליצלן רחמנא  החיצונים  אחיזת יהיה
צריך  זה  ולסוד  משלה בכל מלכותו שיהיה רק ושלום
נו"ן בה שהיה ביהודה  שהיתה חדשה כעיר לעירוב שיור
בינה שערי נ' של  הק' להשראת מקום  שיהיה כדי  דיורין.

הקדושים לשונו.העליונים כאן עד  זה , עודוהבן (וראה

ענף  ב ' שורש שבת של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים מים באר

זה ) בענין  .א'
 בהעלותך פרשת חיים  מים  באר הקדוש בספר  ראה

ח) :(פרק
אל הרבים  מרשות לברוח קודש שבת  בערב לטבול צריך

עולם של יחודו  היחיד  רשות 
קודש  השבת הארת יתחיל אשר  בעת קודש  שבת בערב
האמור  הבשת בחינת לבו אל  לעלות  האדם צריך ואז 
תשב לבחינת ולבוא החול  ממעשה נפש במר להתבייש
לטבול צריך אשר להראות  חמין במים הרחיצה בא  כנזכר.
הוא וזה הרע, היצר של  אש אכלה אש להיות  אש ברשפי
קודש  שבת בערב  לטבול צריך  שאדם  הטבילה עיקר
עולם של  יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות לברוח
מדברי הוא זה חיוב כן ועל סביב . אכלה להבה באש
זה אחרי ואך בגפ "ת. לברכה זכרונם  חכמינו  ופסקי  נביאים 
הרב בדברי  המבואר סאה בארבעים לטבול עוד צריך
את  לטהר טומאה מכל המטהרים  המים שהם ז "ל . האר"י
והכל בהן . טובלת  שהנדה  במים  טומאות מיני מכל הגוף
שאיתא כמו  העיקר שהוא  הדעת  במי  הלב טבילת על רמז 

ז"ל  מקואות)ברמב"ם  הלכות בזה (בסוף  הארכנו כאשר
שבת של סידורו ג ')בחיבורנו  ענף הראשון אבל(שורש .

באש יבוא אשר  דבר כל  כי  יותר חיוב הוא החמין טבילת 
המלך  אל בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש  תעבירו 
קדם לבחינת ועולה ה' קדושת אור לקבל  עולם של מלכו

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יאשאלות 

12 אלה

החטים ין זי"ע מעלזא אהרן רי דה היק  ה' מלא ם אמר הרב בד
הח ב  דבר להארי לבאר אפ ר האם  רח "ל, היהדים  חיטת אה רם הגם

הה?

מחנה   אחר היה ההמת ל החיטת  היה קה  תְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבא
ַַָָָההמדה 

ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת  בּ עת הא ע ּמ ינוּ  הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ ביל וּ  הרכּ בוֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בּ הם  הוֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , י שׂ ראל  כּ לל  את להאכיל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש היה  הּמ קוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  'אוֹ ׁש וויץ', ההׁש מדה למחנה י שׂ ראל , בּ ני  אחינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

ההׁש מדה  מחנה  ּכ אחר  היה  הבּ המוֹ ת  ׁש ל  רכבוֹ תהׁש חיט וֹ ת ׁש על וכ יּ דוּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה  וזה בּ המוֹ ת', 'ה וֹ בת כּ יּת וּ ב  היה  (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מדּ ה מּמ ׁש  כּ אן  ה"י .מדּ ה)כּ נגדרוֹ אים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌


התשובה  למקום הזה עולם  בחינות מכל  למעלה קדמתה
שכולו ליום  הרומז קודש שבת והוא הבא עולם  הנקרא 
על ומכסה מכפר הקדם  ואז הבא. עולם  בחינת  שבת

זכויות. נעשין  וזדונות בהעלותך האחור פרשת חיים מים (באר

ח) פרק .
זהר תיקוני  עוד א ')ראה עמוד ס' מהימנא(דף רעיא ,

ב ') עמוד רס"ד דף  מהימנא(השמטות רעיא  פרשת , (במדבר

א ') עמוד רמ"ב דף  זהר פנחס תיקוני א '), עמוד כ' תיקוני(דף  ,
ב ').זהר עמוד  ס"ו  (דף

 את להðיל  הáדõלה  àמלחמ ôם  ה ñדŁõים  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 
Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

.õלæ לב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
àעל יłראל רàי ä נàור äרנõמ Łõ דñ ה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָמכ ôב 

מ ' הק' הרב õ לחבר זי"ע  טõב מטלוסטŁם זי "עמרâכי ְְֲֵֵַַַָָ
מכôבים àכëה éתב üé  נס ôר " הâðיק  גילו  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ["àן

אליו]. זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Ł דñה [נד ïס (יג )àא áרת  :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

äëôז Ł לחד י "ב àוארŁא לאõר יצא  "הôמים " àְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹספר
:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łְְְְִִֶֶֶַנת

ראה ג' ליõם אõר טי"ת ב"ה, הרב,א ïŁõיציןת"ק  לחברי  ְְֲִִִֵַַָ
מ ' מטלוסט .הק ' ְְַָמרâכי

Łמõ)למע"ש לבõא(למען לאôכף  âברים אני רõאה éי  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
סõד , ונמ ôיק האחד  מן הנים  וטõבים הñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים

ליראיו", ה' ñôח"וסõד  לפה ôבõא ôŁכף  חזק àטח õני  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הם נחäצים éי נ"ע הק' äרנõëמ ý ל ה çד äעים  ה éתבים  ýô ְְְְְִִִִִִֵֵַַָא

נאמנה. àאהבה דו"ש ýחבר טובלי . שם  בעל  יłראל ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָ
כאן ..מטלוסט עד 

זושא ורבי אלימלך ר' רבי הקדושים  שהאחים ידוע  וכן 
עד ישראל את לתקן למקום ממקום  בגלות נדדו זי "ע 
לא מ"ם הסמ "ך ושם  אושביץ , זו לאושפצין שהגיעו
גדולה  כמה עד  מכאן  רואים חזרה. וחזרו לעבור, נתנם 
עד אסורות, מאכלות בעון אחרא הסטרא  של האחיזה 
שם הבעל  מרן  כדוגמת  הקדושים  הצדיקים  שגדולי
והדברי אדלער  נתן ורבי  זושא, ורבי  אלימלך רבי  טוב,
הקילקול את לתקן  בידם עלתה לא זי"ע מצאנז חיים
האבידה  וכל  רח"ל הגזירה  נגזרה התיקון  ובלי הנורא
זה, בגלל קרתה יהודים מיליון מששה יותר של  הנורא
ואלמנות  יתומים  רח"ל כמה בזמנינו רואים ועוד
הנורא החטא בגלל זה  וכל ומשונות, נוראות וגזירות
על שזיכה יתברך להשם ותודה  אסורות. מאכלות של 
ומאכלות  כשרות עניני  על  ספרים  400 לעשות ידינו
400 כנגד שהם  ודם , חלב ניקור שחיטה על  אסורות,
דהא לפרש  ואפשר  כנודע . דקליפה עשו מחנה
ענין את לתקן כדי "שק ", לבש הצדיק  דמרדכי
בראשית  באריכות  [ראה 400 גימטריה "שק " הנ"ל ,

חכמה].



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  י 

עכּ "ל ."מקוה הארץ. יסוֹ ד הם אלּ ה כּ ל אברהם, בּ רכוֹ ת (ספר  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פרשת עה"ת  טוֹ ב  ׁש ם בּ בעל הוּ א וכן בליקוּ טים, אהרן בּ ית  ואתחנּ ן, ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָפרשת 

.יתר וֹ ) ִ◌ְ◌


והמטיב הטוב מהאל  זה על  נצחי שכר ויקבל  הכוחות
נשמתו כי  מדעת. שלא אבידה סוד הוא והעירוב בחסדו.
קדישא, וזיהרא עילאה מאתר נחצבה הראשון  אדם  של 
טוב הדעת מעץ האכילה מעשה  אותו לידו בא וכאשר
הראשון באדם  כי ורע בטוב נתערבו הנשמות כל  אז ורע 
הולך  כשהאדם  וכן  כולם . ישראל  נשמות כלולים היו
חטאים לידי ובא חומרו תשוקת ותוקף לבו תאוות אחר
חס  ברע טוב כן  גם  מערב זה ידי  על אז  ליצלן  רחמנא

ע"ד מדעת שלא אבידה בבחינת וזהו ג.)ושלום . (סוטה

שטות. רוח  בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם  אין
שמו וברוך הוא ברוך הבורא ברא כן דעת על לא כי  גם
ולבל סלה  בטוב רק  ולבחור לעבדו אם  כי העולם  את
אדם בני מעשה ידי על  להחיצונים  אחיזה  שום  יהיה

כי ליצלן עלרחמנא לומר רצה חטאתם  לכל מפשעיהם 
אחיזה  יש  לזה שמביאם  לומר רצה רעות המחשבות ידי
מעולם שבאו בהכוחות ליצלן רחמנא להחיצונים
לעולם ולשורשן  למקורן להעלותן וצריך המחשבה
במילוי הוי"ה הוא הק' ע "ב שם  בסוד שהוא המחשבה

יודי"ן
עירובין הנפלאה בחכמתו  המע"ה שלמה תיקן ולזה
מרשות  מוציא הוא  לעירוב  חוץ והמוציא  קודש לשבת
הקדושה רשות הוא  לעירוב  מבפנים כי  אחר. לרשות
ליצלן . רחמנא  סט "א  רשות  הוא להעירוב  וחוץ והטוב,
אך  וישאר לגמרי אחיזתן  ויתפרש יופרד  העירוב ידי ועל
עיקר  כי  כלל ברע טוב מעורב אינו  ואז לבד  קודש
שהוא גבור"ה בחי ' השמאלי  יד  מבחי' נמשך אחיזתן 
נכלל ועי "ז רי "ו. ע "ב  הוא  עירו"ב  וסוד  רי "ו. מספר
הוא יודי"ן  במילוי  הוי "ה ע"ב הק' שם כי בהימין השמאל 
בהשם ישנו  אותיות רי "ו גם עליון . החסד  ושורש מקור

מפסוקי היוצא המפורש ע"ב  שם והנורא  (שמות הקדוש

כא ) יט  שלמהיד, בימי  ואז   זה. והבן  ויט" ויבא  "ויסע 
ידי על  מזוכך וחסד טוב  כולו  נשאר  השלום  עליו המלך
קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו
שלמה בימי נחשב כסף אין  ולזה וטובה במילואה

כ)למאומה ט , ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה וכמבואר
הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקון ידי ועל
וחדוה שמחה נעשה זה ידי על קוד "ש לבחינת לשורשו 
לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך העולמות בכל  ותענוג
קול בת  יצתה ולזה ותתא. לעילא  ולהכנס"י העולמות 
 זה. והבן  אני  גם  לבי ישמח לבך חכם  אם  בני ואמרה 

ישראל אוהב השבועות)ובספר יש(לחג קדשו : לשון  וזה :
עלמיןלומר, וקישור יחוד סוד  הוא  העירוב סוד  כי 

יהיה לבל אדנ"י . הוי"ה  יחוד  בסוד  תתאין בעלמין עילאין 

רבים של עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים  אחיזה
ת  תשתכח שלא  כדי שיור. כדפירש"י .צריכה רה"ר. ורת

רחמנא לחיצונים  אחיזה שיש מקום  הוא  רה"ר כי  והיינו
לבל הקדושה. ולייחד  לקשר  הוא העירוב וסוד ליצלן .
זה כל עם אמנם  ליצלן. רחמנא  לחיצונים  אחיזה יהיה
צריכים ולזה  לאחיזתם . לעירוב בחוץ מקום לישאר צריך
שיור. א"צ דיורין חמשים  כשישנו אמנם לעירוב. שיור
ארץ החיים חפץ לארץ מרמזת  שבא"י  רצועה  כל הנה כי 
דבינה בעלמא  שיש וכמו הק'. המלוכה סוד  הקדושה 
כלול וכ"א מנצפ "ך. אותיות ה ' בסוד  עילאה ה' סוד
השבועות  חג בסוד והוא בינה, שערי חמשים  והם  מעשר
חמשים ישנו ככה חן. ליודעי כידוע הנו"ן  שער סוד  הזה
לייחדם וצריך תתאה. ה ' סוד הק' המלוכה בסוד  שערים
לבל הנו"ן. באלו הנו"ן . אלו  באלה. אלה יואגדו  ולקשרם
חס  הק' בהמלוכה ליצלן רחמנא  החיצונים  אחיזת יהיה
צריך  זה  ולסוד  משלה בכל מלכותו שיהיה רק ושלום
נו"ן בה שהיה ביהודה  שהיתה חדשה כעיר לעירוב שיור
בינה שערי נ' של  הק' להשראת מקום  שיהיה כדי  דיורין.

הקדושים לשונו.העליונים כאן עד  זה , עודוהבן (וראה

ענף  ב ' שורש שבת של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים מים באר

זה ) בענין  .א'
 בהעלותך פרשת חיים  מים  באר הקדוש בספר  ראה

ח) :(פרק
אל הרבים  מרשות לברוח קודש שבת  בערב לטבול צריך

עולם של יחודו  היחיד  רשות 
קודש  השבת הארת יתחיל אשר  בעת קודש  שבת בערב
האמור  הבשת בחינת לבו אל  לעלות  האדם צריך ואז 
תשב לבחינת ולבוא החול  ממעשה נפש במר להתבייש
לטבול צריך אשר להראות  חמין במים הרחיצה בא  כנזכר.
הוא וזה הרע, היצר של  אש אכלה אש להיות  אש ברשפי
קודש  שבת בערב  לטבול צריך  שאדם  הטבילה עיקר
עולם של  יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות לברוח
מדברי הוא זה חיוב כן ועל סביב . אכלה להבה באש
זה אחרי ואך בגפ "ת. לברכה זכרונם  חכמינו  ופסקי  נביאים 
הרב בדברי  המבואר סאה בארבעים לטבול עוד צריך
את  לטהר טומאה מכל המטהרים  המים שהם ז "ל . האר"י
והכל בהן . טובלת  שהנדה  במים  טומאות מיני מכל הגוף
שאיתא כמו  העיקר שהוא  הדעת  במי  הלב טבילת על רמז 

ז"ל  מקואות)ברמב"ם  הלכות בזה (בסוף  הארכנו כאשר
שבת של סידורו ג ')בחיבורנו  ענף הראשון אבל(שורש .

באש יבוא אשר  דבר כל  כי  יותר חיוב הוא החמין טבילת 
המלך  אל בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש  תעבירו 
קדם לבחינת ועולה ה' קדושת אור לקבל  עולם של מלכו

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יאשאלות 

12 אלה

החטים ין זי"ע מעלזא אהרן רי דה היק  ה' מלא ם אמר הרב בד
הח ב  דבר להארי לבאר אפ ר האם  רח "ל, היהדים  חיטת אה רם הגם

הה?

מחנה   אחר היה ההמת ל החיטת  היה קה  תְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבא
ַַָָָההמדה 

ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת  בּ עת הא ע ּמ ינוּ  הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ ביל וּ  הרכּ בוֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בּ הם  הוֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , י שׂ ראל  כּ לל  את להאכיל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש היה  הּמ קוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  'אוֹ ׁש וויץ', ההׁש מדה למחנה י שׂ ראל , בּ ני  אחינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

ההׁש מדה  מחנה  ּכ אחר  היה  הבּ המוֹ ת  ׁש ל  רכבוֹ תהׁש חיט וֹ ת ׁש על וכ יּ דוּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה  וזה בּ המוֹ ת', 'ה וֹ בת כּ יּת וּ ב  היה  (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מדּ ה מּמ ׁש  כּ אן  ה"י .מדּ ה)כּ נגדרוֹ אים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌


התשובה  למקום הזה עולם  בחינות מכל  למעלה קדמתה
שכולו ליום  הרומז קודש שבת והוא הבא עולם  הנקרא 
על ומכסה מכפר הקדם  ואז הבא. עולם  בחינת  שבת

זכויות. נעשין  וזדונות בהעלותך האחור פרשת חיים מים (באר

ח) פרק .
זהר תיקוני  עוד א ')ראה עמוד ס' מהימנא(דף רעיא ,

ב ') עמוד רס"ד דף  מהימנא(השמטות רעיא  פרשת , (במדבר

א ') עמוד רמ"ב דף  זהר פנחס תיקוני א '), עמוד כ' תיקוני(דף  ,
ב ').זהר עמוד  ס"ו  (דף

 את להðיל  הáדõלה  àמלחמ ôם  ה ñדŁõים  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 
Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

.õלæ לב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
àעל יłראל רàי ä נàור äרנõמ Łõ דñ ה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָמכ ôב 

מ ' הק' הרב õ לחבר זי"ע  טõב מטלוסטŁם זי "עמרâכי ְְֲֵֵַַַָָ
מכôבים àכëה éתב üé  נס ôר " הâðיק  גילו  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ["àן

אליו]. זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Ł דñה [נד ïס (יג )àא áרת  :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

äëôז Ł לחד י "ב àוארŁא לאõר יצא  "הôמים " àְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹספר
:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łְְְְִִֶֶֶַנת

ראה ג' ליõם אõר טי"ת ב"ה, הרב,א ïŁõיציןת"ק  לחברי  ְְֲִִִֵַַָ
מ ' מטלוסט .הק ' ְְַָמרâכי

Łמõ)למע"ש לבõא(למען לאôכף  âברים אני רõאה éי  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
סõד , ונמ ôיק האחד  מן הנים  וטõבים הñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים

ליראיו", ה' ñôח"וסõד  לפה ôבõא ôŁכף  חזק àטח õני  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הם נחäצים éי נ"ע הק' äרנõëמ ý ל ה çד äעים  ה éתבים  ýô ְְְְְִִִִִִֵֵַַָא

נאמנה. àאהבה דו"ש ýחבר טובלי . שם  בעל  יłראל ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָ
כאן ..מטלוסט עד 

זושא ורבי אלימלך ר' רבי הקדושים  שהאחים ידוע  וכן 
עד ישראל את לתקן למקום ממקום  בגלות נדדו זי "ע 
לא מ"ם הסמ "ך ושם  אושביץ , זו לאושפצין שהגיעו
גדולה  כמה עד  מכאן  רואים חזרה. וחזרו לעבור, נתנם 
עד אסורות, מאכלות בעון אחרא הסטרא  של האחיזה 
שם הבעל  מרן  כדוגמת  הקדושים  הצדיקים  שגדולי
והדברי אדלער  נתן ורבי  זושא, ורבי  אלימלך רבי  טוב,
הקילקול את לתקן  בידם עלתה לא זי"ע מצאנז חיים
האבידה  וכל  רח"ל הגזירה  נגזרה התיקון  ובלי הנורא
זה, בגלל קרתה יהודים מיליון מששה יותר של  הנורא
ואלמנות  יתומים  רח"ל כמה בזמנינו רואים ועוד
הנורא החטא בגלל זה  וכל ומשונות, נוראות וגזירות
על שזיכה יתברך להשם ותודה  אסורות. מאכלות של 
ומאכלות  כשרות עניני  על  ספרים  400 לעשות ידינו
400 כנגד שהם  ודם , חלב ניקור שחיטה על  אסורות,
דהא לפרש  ואפשר  כנודע . דקליפה עשו מחנה
ענין את לתקן כדי "שק ", לבש הצדיק  דמרדכי
בראשית  באריכות  [ראה 400 גימטריה "שק " הנ"ל ,

חכמה].



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יב

יוֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדר וֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר ׁש בּ ד וֹ רנ וּ  ה ּמ יחד המקוּ בל  הצּ דּ יק  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
מ מ וֹ זיע"א  ׁש מעּת י  [ע וֹ ד גּ לגּ וּ לים, הי וּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנׁש ים כּ ל כּ י  אמר  ,ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

רח"ל  כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק  מרדּ כי  ׁש ל  מ דּ וֹ ר וֹ  הי וּ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
ׁש לּ הם הּת ּק וּ ן היה  וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  די בּ וּ ר וֹ מּפ ני  נגד  יצא וּ  (ורבּ ים  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

צדּ יק) א וֹ תוֹ  י ּמ חׁש ל 'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ׁש כּ יּ דוּ ע לדבריו, ראיה אביא הּק טן ואני ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וזכרוֹ , א ׁש מוֹ  אי ׁש  אלפים עשׂ רת  דווקא ׁש יּ הרגוּ  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד  היה ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌

י וֹ תר ו א וכ ּמ הּפ חוֹ ת הגּ ז, בּ ּת י  לפי בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – באנציקלוֹ פדיה כּ תוּ ב   ּכ] , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
1600 לער ל ׁש ם והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר חוֹ פר היה הגּ ז בּ בּת י מקוֹ ם לוֹ  היה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ להאר להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  אוֹ תם, וכּס ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
לאחשוורוֹ ׁש , – הרׁש ע הּמ ן קל ׁש קלים אלפים ע שׂ רת כּ נגד מרוּ מז וזהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶזה]
כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דת וֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה  מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  אז ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש גּ ם

מגלּ ה בּ גּ מרא ׁש בּ א וֹ תוֹ ":(יב .)ׁש איתא ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה מּפ ני  ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
כּ ליה  אּת ם הדּ וֹ ר  אמר וּ  להם: אמר א וֹ תוֹ ? ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני ל וֹ : אמרוּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

עשׂ רה ע"כ .ר ׁש ע" ונ ּת לוּ  נ ׁש ּפ טוּ  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין ידוּ ע  עוֹ ד - ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
כּ ן, אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן  בּ ני עשׂ רת כּ נגד  והם ימ"ש, נדבר נאצים (ובהמשך ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בהרחבה) .מזה

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא ארוּ ר(ז' בּ ין ידע דּ א עד בּ פ וּ ר יּ א לבסוּ מי אדם  "חיּ ב : ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ׁש יּ ׁש ּת ה ידי ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהמן

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – הדּ עת לר וּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת,

היּ ׁש ר קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב  האבוֹ תבּ שׂ ר:(ּפ רק ׁש חי וּ  הנים  מנין בּ גּ ימטריּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויעקב  יצחק  עוֹ להאברהם בּ שׂ רבּ יחד בּ גּ ימטר יּ ה בּ קד וּ ׁש ה,תק"ב  ׁש הם  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌


 נעשה הראשון  אדם חטא דמכח לעיל , כתבנו והנה

עור", "כתנות בתיבות וזהו  עי"ן, אות אל"ף אות  מן
מפריד "נרגן ולכן  באל"ף, "אור" להיות צריך שהיה

כח)אלוף" טז , ספרי(משלי  בכמה זה ענין  כמבואר ,
טז .)מקובלים דף דוד , בית  מאמר ח"א, של "ה  והאבות (עיין  ,

שחרית, תפילות: שלש ידי  על זה ופגם  חטא תיקנו
וה  "שמע". תיבות ראשי  שהן ערבית ידוע מנחה, (עייןנה

דף  י', תיקון בסופו , זוהר ותיקוני  א ', עמוד קס"ז  דף א', חלק זוהר

ב ') עמוד  שתיקמ "ז  גברו הראשון אדם  חטא שמכח ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:

אדום, קליפת הןהוא "ישמעאל " "אדום ", ותיבות
תק"ב בעולםגימטריא  חיים  האבות  שהיו  השנים  כמנין  ,

שנים , ק"פ  יצחק שנים, קע"ה חי  היה אברהם כי הזה,
יהיו  יחד  צרפם  וקמ"ז וק"פ  קע "ה שנים, קמ"ז יעקב

וזהו  הקליפה. נגד  בקדושה הן  האבות כי  שנים, תק"ב
ל )הסוד כב, כי(שמות תאכלו", לא טריפה  בשדה  "ובשר 

[ויש להבין . וקל  תק "ב , גימטריא כן גם  הוא "בשר"
חצוף  ומדתו "כלב" נקרא הוא עמלק  דקליפת להוסיף
וחצוף" פנים  עז "כלב המילים  וחשב פנים, ועז
,503 הכולל עם  בשר = 503 תיבות ד' עם בגימטריה
עמלק . כוח  זה טרף, בבשר  נכשלים  ושלום חס שכאשר 

המשנה  דברי גם  נרמז  סוטה )ובזה  כפני(סוף  הדור פני ,
הרבים את ולהזהיר  להינצל מוכרחים  זאת ולתקן  הכלב ,

הכשרות]. על 
עמלק" גוים ש "ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד, ,(במדבר

"עמלק" כי  אחר, באל אחיזה לו ויש  הרשע , עשו מזרע 
אחר" "אל כמנין ר"מ  גימטריא יד )הוא לד , שהוא(שמות ,

הוי '" "רוח  הוא  בקדושה  וכנגדו ר"מ, גימטריא כן  גם

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יגשאלות 

בּ פסוּ ק ׁש כּ תוּ ב  הּק לּפ ה ל )כּ נגד  כב  תאכל וּ (ׁש מ וֹ ת א טרפה בּ שׂ דה (ועין,וּ ב שׂ ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌

פ"ו) מ "ט ׁש ער  ח יּ ים "בּ ר וּ .עץ 502–וכן  גּ ימטר יּ ה  המן" "ארוּ ר גּ יסא וּ מאיד - ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ידי  ׁש על הינוּ  "בּ שׂ ר ", ס ׁש הוּ א תק"ב, בּ גימטריּ א 502 גּ ימטר יּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי",
ואפׁש ר מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל הנּ שׂ גּ בה  לבּ חינה לעלוֹ ת אפׁש ר בּ שׂ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 
היּ וֹ ם ר וֹ אים אנוּ  זה וּ מּפ ני  המן". "ארוּ ר – ּת חּת ית לׁש אוֹ ל לרדת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
כמבוֹ אר רח "ל, רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים בּ חוּ רים הר בּ ה  ּכ ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

דּפ רקא עי"ש )באגרא וע וֹ ד, קכ"א , בּ שׂ ר.(אוֹ ת  אכילת ידי  ׁש על הדּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ חינת הנּ צּ וֹ צ וֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן מעלה, מעלה לעל וֹ ת ז וֹ כים וּ מהדּ ר, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר
עד  ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים חלילה ואם מר דּ כי",  ּבּ רו"ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי ועל - המן ". "אר וּ ר לבחינת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יעים
ה וּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכ וֹ ל זוֹ כה אׁש ר  האיׁש  הוּ א מי  מגלּ ים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּפ וּ רים,
כּ י  סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד  וּ ב ּפ יגוּ לים, אסוּ רים בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש חלילה

א על נראה ׁש תהלפעמים ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש הוּ א מסיּ ם דם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את וּ מגאל אסוּ רוֹ ת מ ּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א ונוֹ דע ריחוֹ  הבאיׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַיין 
ארוּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ּפ יגוּ לים.

נפלאים והדּ ברים מרדּ כי ,  ּלבר ו .המן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌


כט) יא, יש(שופטים וחמור, שור קליפות שתי כנגד והנה .

של הקליפה על  יתגבר דהוא דוד , בן משיח בקדושה
בסוד ט)חמור  ט, ומשיח (זכריה החמור ", על  ורוכב "עני :

הכתוב שאמר כמו "שור", איקרי יוסף יז)בן לג , :(דברים
לו". הדר שורו "בכור

בזוהר איתא חדשוהנה וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף ג ' חלק (עיין

ע "ב ) ק"א דף  לעיל ,רות, הנזכרות הקליפות שתי מבין כי ,
הנקראת  אחת קליפה יצא וחמור , שור מקליפות דהיינו

צפע " יצא  נחש "משורש  כי  כט)"צפע ", יד, ,(ישעיה 
לכתוב אנו צריכין ולכן ר"מ , "עמלק" גימטריא Ðו"צפע "

עפץ במי  תורה א ')בספר עמוד י"ט  דף  גיטין  שהוא(עיין
הקליפה  מכניעין אנו ובזה אתוון , בהיפוך "צפע " אותיות

עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של 
שלשונח  שהן  שור חמור, נחש , תיבות: ראשי הוא  ש

"שור" וקליפות אומות. שבשבעים  הראשונות קליפות
זכרונם רבותינו אמרו ולכן  "צרעת". גימטריא "חמור"

ד )לברכה פ"כ , רבה צרעת,(בראשית היא דנחש סלעין הני 
בצרעת. נלקה הרע, לשון דיבר שהנחש  ולפי

הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה
גדול חורבן  בקטרוגם  עשו הרשעה, ולילית סמא"ל 

לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולין  הנעלם)בארץ  והנה  ,(בד "ה 
תורה  הספרי הרבים  בעוונותינו  השונאים  ולקחו

שהוא בשר, מצד העור  גבי  על בקדושה שנכתבים 
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי  על  ולא תק"ב, גימטריא
קליפת  נגד שהוא עפץ, במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה זכרונם  רבותינו אמרו ולכן  דף עמלק. זרה (עבודה

א ') עמוד בןי"ח חנינא רבי עם  שנשרף תורה בספר
פורחות אותיות בגזירות תרדיון, וכן נשרף . לחוד והקלף

שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים  כמה נשרפים  היו פולין
יודעים , אינם  והשונאים נשרף. והעפץ והקלף פרחו,
התורה  כי בקדושה , אחיזה שום  להם אין זה שמכח

ל )ציותה כב, תאכלו"(שמות לא  טריפה בשדה "ובשר 
נבילה  עור גבי על  לכתוב מותר אבל אסור, הוא  באכילה
שנשרפו ואחר  בקדושה, אחיזה להם  היה  ובזה וטריפה,
הקליפות  כח נתמעטו היום  מאותו תורה הספרי
שבקדושה, וחמור שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות
יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח משיחין: תרין  שיבואו 

למטה. ירד מעלה של  והמקדש

,דלא עד  לבסומי  איניש  חייב לפרש: אפשר ועוד
איש , מפני תגורו דלא הלאו  את בעצמו שיקיים  כלומר 

בגמרא שאמרו כמו יין  ידי  על אפשר בתרא )וזה ,(בבא 
תורה  של יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יין קשה פחד
יראת  מקבל זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה  מפיגו,
המן ארור בין ידע  ואז, דקדושה], ועזות ואומץ  שמים



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יב

יוֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדר וֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר ׁש בּ ד וֹ רנ וּ  ה ּמ יחד המקוּ בל  הצּ דּ יק  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
מ מ וֹ זיע"א  ׁש מעּת י  [ע וֹ ד גּ לגּ וּ לים, הי וּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנׁש ים כּ ל כּ י  אמר  ,ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

רח"ל  כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק  מרדּ כי  ׁש ל  מ דּ וֹ ר וֹ  הי וּ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
ׁש לּ הם הּת ּק וּ ן היה  וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  די בּ וּ ר וֹ מּפ ני  נגד  יצא וּ  (ורבּ ים  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

צדּ יק) א וֹ תוֹ  י ּמ חׁש ל 'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ׁש כּ יּ דוּ ע לדבריו, ראיה אביא הּק טן ואני ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וזכרוֹ , א ׁש מוֹ  אי ׁש  אלפים עשׂ רת  דווקא ׁש יּ הרגוּ  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד  היה ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌

י וֹ תר ו א וכ ּמ הּפ חוֹ ת הגּ ז, בּ ּת י  לפי בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – באנציקלוֹ פדיה כּ תוּ ב   ּכ] , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
1600 לער ל ׁש ם והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר חוֹ פר היה הגּ ז בּ בּת י מקוֹ ם לוֹ  היה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ להאר להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  אוֹ תם, וכּס ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
לאחשוורוֹ ׁש , – הרׁש ע הּמ ן קל ׁש קלים אלפים ע שׂ רת כּ נגד מרוּ מז וזהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶזה]
כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דת וֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה  מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  אז ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש גּ ם

מגלּ ה בּ גּ מרא ׁש בּ א וֹ תוֹ ":(יב .)ׁש איתא ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה מּפ ני  ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
כּ ליה  אּת ם הדּ וֹ ר  אמר וּ  להם: אמר א וֹ תוֹ ? ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני ל וֹ : אמרוּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

עשׂ רה ע"כ .ר ׁש ע" ונ ּת לוּ  נ ׁש ּפ טוּ  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין ידוּ ע  עוֹ ד - ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
כּ ן, אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן  בּ ני עשׂ רת כּ נגד  והם ימ"ש, נדבר נאצים (ובהמשך ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בהרחבה) .מזה

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא ארוּ ר(ז' בּ ין ידע דּ א עד בּ פ וּ ר יּ א לבסוּ מי אדם  "חיּ ב : ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ׁש יּ ׁש ּת ה ידי ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהמן

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – הדּ עת לר וּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת,

היּ ׁש ר קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב  האבוֹ תבּ שׂ ר:(ּפ רק ׁש חי וּ  הנים  מנין בּ גּ ימטריּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויעקב  יצחק  עוֹ להאברהם בּ שׂ רבּ יחד בּ גּ ימטר יּ ה בּ קד וּ ׁש ה,תק"ב  ׁש הם  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌


 נעשה הראשון  אדם חטא דמכח לעיל , כתבנו והנה

עור", "כתנות בתיבות וזהו  עי"ן, אות אל"ף אות  מן
מפריד "נרגן ולכן  באל"ף, "אור" להיות צריך שהיה

כח)אלוף" טז , ספרי(משלי  בכמה זה ענין  כמבואר ,
טז .)מקובלים דף דוד , בית  מאמר ח"א, של "ה  והאבות (עיין  ,

שחרית, תפילות: שלש ידי  על זה ופגם  חטא תיקנו
וה  "שמע". תיבות ראשי  שהן ערבית ידוע מנחה, (עייןנה

דף  י', תיקון בסופו , זוהר ותיקוני  א ', עמוד קס"ז  דף א', חלק זוהר

ב ') עמוד  שתיקמ "ז  גברו הראשון אדם  חטא שמכח ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:

אדום, קליפת הןהוא "ישמעאל " "אדום ", ותיבות
תק"ב בעולםגימטריא  חיים  האבות  שהיו  השנים  כמנין  ,

שנים , ק"פ  יצחק שנים, קע"ה חי  היה אברהם כי הזה,
יהיו  יחד  צרפם  וקמ"ז וק"פ  קע "ה שנים, קמ"ז יעקב

וזהו  הקליפה. נגד  בקדושה הן  האבות כי  שנים, תק"ב
ל )הסוד כב, כי(שמות תאכלו", לא טריפה  בשדה  "ובשר 

[ויש להבין . וקל  תק "ב , גימטריא כן גם  הוא "בשר"
חצוף  ומדתו "כלב" נקרא הוא עמלק  דקליפת להוסיף
וחצוף" פנים  עז "כלב המילים  וחשב פנים, ועז
,503 הכולל עם  בשר = 503 תיבות ד' עם בגימטריה
עמלק . כוח  זה טרף, בבשר  נכשלים  ושלום חס שכאשר 

המשנה  דברי גם  נרמז  סוטה )ובזה  כפני(סוף  הדור פני ,
הרבים את ולהזהיר  להינצל מוכרחים  זאת ולתקן  הכלב ,

הכשרות]. על 
עמלק" גוים ש "ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד, ,(במדבר

"עמלק" כי  אחר, באל אחיזה לו ויש  הרשע , עשו מזרע 
אחר" "אל כמנין ר"מ  גימטריא יד )הוא לד , שהוא(שמות ,

הוי '" "רוח  הוא  בקדושה  וכנגדו ר"מ, גימטריא כן  גם

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יגשאלות 

בּ פסוּ ק ׁש כּ תוּ ב  הּק לּפ ה ל )כּ נגד  כב  תאכל וּ (ׁש מ וֹ ת א טרפה בּ שׂ דה (ועין,וּ ב שׂ ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌

פ"ו) מ "ט ׁש ער  ח יּ ים "בּ ר וּ .עץ 502–וכן  גּ ימטר יּ ה  המן" "ארוּ ר גּ יסא וּ מאיד - ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ידי  ׁש על הינוּ  "בּ שׂ ר ", ס ׁש הוּ א תק"ב, בּ גימטריּ א 502 גּ ימטר יּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי",
ואפׁש ר מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל הנּ שׂ גּ בה  לבּ חינה לעלוֹ ת אפׁש ר בּ שׂ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 
היּ וֹ ם ר וֹ אים אנוּ  זה וּ מּפ ני  המן". "ארוּ ר – ּת חּת ית לׁש אוֹ ל לרדת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
כמבוֹ אר רח "ל, רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים בּ חוּ רים הר בּ ה  ּכ ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

דּפ רקא עי"ש )באגרא וע וֹ ד, קכ"א , בּ שׂ ר.(אוֹ ת  אכילת ידי  ׁש על הדּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ חינת הנּ צּ וֹ צ וֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן מעלה, מעלה לעל וֹ ת ז וֹ כים וּ מהדּ ר, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר
עד  ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים חלילה ואם מר דּ כי",  ּבּ רו"ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי ועל - המן ". "אר וּ ר לבחינת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יעים
ה וּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכ וֹ ל זוֹ כה אׁש ר  האיׁש  הוּ א מי  מגלּ ים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּפ וּ רים,
כּ י  סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד  וּ ב ּפ יגוּ לים, אסוּ רים בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש חלילה

א על נראה ׁש תהלפעמים ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש הוּ א מסיּ ם דם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את וּ מגאל אסוּ רוֹ ת מ ּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א ונוֹ דע ריחוֹ  הבאיׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַיין 
ארוּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ּפ יגוּ לים.

נפלאים והדּ ברים מרדּ כי ,  ּלבר ו .המן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌


כט) יא, יש(שופטים וחמור, שור קליפות שתי כנגד והנה .

של הקליפה על  יתגבר דהוא דוד , בן משיח בקדושה
בסוד ט)חמור  ט, ומשיח (זכריה החמור ", על  ורוכב "עני :

הכתוב שאמר כמו "שור", איקרי יוסף יז)בן לג , :(דברים
לו". הדר שורו "בכור

בזוהר איתא חדשוהנה וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף ג ' חלק (עיין

ע "ב ) ק"א דף  לעיל ,רות, הנזכרות הקליפות שתי מבין כי ,
הנקראת  אחת קליפה יצא וחמור , שור מקליפות דהיינו

צפע " יצא  נחש "משורש  כי  כט)"צפע ", יד, ,(ישעיה 
לכתוב אנו צריכין ולכן ר"מ , "עמלק" גימטריא Ðו"צפע "

עפץ במי  תורה א ')בספר עמוד י"ט  דף  גיטין  שהוא(עיין
הקליפה  מכניעין אנו ובזה אתוון , בהיפוך "צפע " אותיות

עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של 
שלשונח  שהן  שור חמור, נחש , תיבות: ראשי הוא  ש

"שור" וקליפות אומות. שבשבעים  הראשונות קליפות
זכרונם רבותינו אמרו ולכן  "צרעת". גימטריא "חמור"

ד )לברכה פ"כ , רבה צרעת,(בראשית היא דנחש סלעין הני 
בצרעת. נלקה הרע, לשון דיבר שהנחש  ולפי

הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה
גדול חורבן  בקטרוגם  עשו הרשעה, ולילית סמא"ל 

לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולין  הנעלם)בארץ  והנה  ,(בד "ה 
תורה  הספרי הרבים  בעוונותינו  השונאים  ולקחו

שהוא בשר, מצד העור  גבי  על בקדושה שנכתבים 
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי  על  ולא תק"ב, גימטריא
קליפת  נגד שהוא עפץ, במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה זכרונם  רבותינו אמרו ולכן  דף עמלק. זרה (עבודה

א ') עמוד בןי"ח חנינא רבי עם  שנשרף תורה בספר
פורחות אותיות בגזירות תרדיון, וכן נשרף . לחוד והקלף

שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים  כמה נשרפים  היו פולין
יודעים , אינם  והשונאים נשרף. והעפץ והקלף פרחו,
התורה  כי בקדושה , אחיזה שום  להם אין זה שמכח

ל )ציותה כב, תאכלו"(שמות לא  טריפה בשדה "ובשר 
נבילה  עור גבי על  לכתוב מותר אבל אסור, הוא  באכילה
שנשרפו ואחר  בקדושה, אחיזה להם  היה  ובזה וטריפה,
הקליפות  כח נתמעטו היום  מאותו תורה הספרי
שבקדושה, וחמור שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות
יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח משיחין: תרין  שיבואו 

למטה. ירד מעלה של  והמקדש

,דלא עד  לבסומי  איניש  חייב לפרש: אפשר ועוד
איש , מפני תגורו דלא הלאו  את בעצמו שיקיים  כלומר 

בגמרא שאמרו כמו יין  ידי  על אפשר בתרא )וזה ,(בבא 
תורה  של יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יין קשה פחד
יראת  מקבל זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה  מפיגו,
המן ארור בין ידע  ואז, דקדושה], ועזות ואומץ  שמים



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יד 

ּפ עמים 172 מזכּ ר הּק דוֹ ׁש  בּ זהר  להזּ הרהנּ ה צריכים הּמ ׁש יח, בּ יאת ׁש לּ פני ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר ּפ עמים הר בּ ה  ּכ כּ ל  ׁש ּמ זכּ ר אחד ענין עוֹ ד  ואין  רב  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמהערב
מערב  יהי וּ  הר בּ נים רוֹ ב דּ מׁש יחא ׁש בּ עיקבתא יד וּ ע הּק ד וֹ ׁש  הבּ עׁש "ט ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּת למידי 
ואמר וּ  ׁש נה. לחמ ים אחת ּפ עם בּ גלגּ וּ ל  רבּ ינוּ  מׁש ה בּ א זה וּ מּפ ני  ה"י . ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַרב, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ע "ב )חז"ל  צ"ו בּ ספר(סנהדרין וּ באר  בּ רק" בּ בני ּת וֹ רה למד וּ  המן ׁש ל  בּ ניו "מבּ ני  ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
גּ ם בּ קד וּ ׁש ה, ונדבּ ק וּ  ׁש התגיירוּ  לׁש בח, לפרׁש  ׁש אפ ׁש ר  כּ מוֹ  בּ ּמ דבּ ר: חן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָמצא

ה"י . עמלקים, ונכנסוּ  חדרוּ  ה ּת וֹ רה לוֹ מדי   ֹבּ ת ו ׁש גּ ם לגנאי , לפר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 

כה)וּ בּפ ס וּ קים ּפ רק אהרן (בּ ּמ דבּ ר  בּ ן אלעזר  בּ ן ּפ ינחס וכוּ ' בּ ּמ גּ פה הּמ תים "ויּ הי וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
את כ לּ יתי  וא בּ תוֹ כם קנאתי  את בּ קנאוֹ  י שׂ ראל  בּ ני מעל  חמתי את הׁש יב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
- הּמ גּ פה. את לעצר מנת על נפׁש וֹ  את מסר ׁש ּפ נחס הינוּ  בּ קנאתי" י שׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ה וּ א בּ כ והבּ א וּ ר  הּמ גּ פה, נעצר  ּפ נחס ידי על דּ וקא מדּ וּ ע הּמ פרׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקׁש ים
מחוּ , וא ׁש תקוּ  הנּ שׂ יאים וכל עברוֹ ת עוֹ בר ישׂ ראל ׁש כּ לל  אי ראה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָשהרבש "ע
 ּכ ידי  ועל  להקב"ה רוּ ח נחת גּ רם זה קנאתי, את בּ קנאוֹ  נפׁש וֹ  את מסר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ פינחס 
ׁש וֹ תקים הנּ שׂ יאים ׁש כּ ל  ישׂ ראל בּ כלל מ צּ בים ׁש יּ ׁש  מ כּ אן מוּ כח  הּמ גּ פה. את ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָעצר
זעקה קוֹ ל  וּ לע וֹ רר ה נּ פׁש , את ולמסר  לקוּ ם  צרי מקוֹ ם מכּ ל מוֹ חים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

בּ דּ וֹ ר. ׁש יּ ׁש  הּפ ירצוֹ ת על ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מחאה

על  נוֹ ראה גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ ע ׁש "ט הּמ עשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
טוֹ בים מוּ ם ה גּ זרה, את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א  לתלמידוֹ  וקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
 ּכ אחר  היה ׁש ם אוּ ׁש פצין ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם על הגּ זרה וראוּ  האחד, מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנים

'אוֹ ׁש ויץ' ההׁש מדה 'הוֹ בלתלמחנה כּ ּת וּ ב היה ההׁש מדה רכּ ב וֹ ת ׁש על וכיּ דוּ ע . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
שווייצער הגּ ר "ש דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י. ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר',

ׁש אמר : זי"ע, מבעלזא אהרן  ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  מהצּ דּ יק מביא ׁש לׁש ליט"א כ וֹ חוֹ  כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש וֹ חטים  ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכלוּ  ידי  על בּ א  ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הׁש חיזוּ  ׁש א  מּפ ני  מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה  והיה  הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  וּ מזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַקלּ ים
ועל עמלק, ׁש ל  שׂ ר  ׁש הוּ א דּ בר, הבּ על  ׁש ל החרב  את הׁש חיז  כּ דבעי, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּס כּ ינים

רח"ל יה וּ דים מיליוֹ ני לׁש חוֹ ט בּ כחוֹ  היה זה .ידי ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌


ארור הוא  ובאמת כמרדכי הנראה שיש מרדכי , לברוך
ועל מרדכי , ברוך הוא ובאמת כהמן הנראה ויש  המן,

האמת,ידי  את  ויאמר איש  מפני  ירא לא (מח "ב )היין 

בזמן המציקים  שהם לרמז עקב – גימטריה 172
כלומר – לי ' זוכים  ואם  הגאולה, מעכבים  והם  העקב,
כל את ומגלים  – ליעקב אמת לתתן זוכים ה' יראת

האמת. מצדיקי  הוא  ומי רב  לערב שייך מי האמת

זושא ר ' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים  וכידוע
שהגיעו עד  היהודים  מקומות כל  את וטיהרו הלכו זי "ע 
עליהם ואיים  רח"ל השטן עליהם  נגלה ושם לאושוויץ,
העולם כל את יהפוך אז – מכאן  יחדלו  לא  שאם
יהיו שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים 
של חסיד  באמת מי  יודע  ומי מ "ם, הסמ"ם  של שליחים

אמת.

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טושאלות 

אנׁש ים כּ ּמ ה אליו התחננוּ  הוֹ אה ׁש בּ ׁש נוֹ ת הנּ "ל: הצּ דּ יק  על ּמ סוּ פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ ד
בּ גלל  בּ אה  ה צּ רה ׁש כּ ל ואמר  הנּ וֹ ראה, הגּ זרה את לבּט ל ׁש יּ תאּמ ץ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בקׁש וּ 

בּ עצמ וֹ  עמלק קלּפ ת ה וּ א  הגּ רמני והר ׁש ע  הּט רפה, וּ כמ וֹ החיטה , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
כּ תוּ ב עמלק ט -יא)ׁש בּ מלחמת יז  ּפ רק  לנוּ (ׁש מ וֹ ת בּ חר  יהוֹ ׁש ע אל מׁש ה ויּ אמר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

האהים וּ מּט ה ה גּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר בּ עמלק  הלּ חם וצא ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
וחוּ ר אהרן  וּ מׁש ה בּ עמלק להלּ חם מׁש ה לוֹ  אמר כּ אׁש ר  יהוֹ ׁש ע ויּ עשׂ  ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ ידי.

הגּ בעה . ראׁש  יריעלוּ  כּ אׁש ר  יד וֹ והיה יניח וכאׁש ר י שׂ ראל  וגבר  יד וֹ  מׁש ה ם  ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ואהרן  עליה ו יּ ׁש ב  תחּת יו  ויּ שׂ ימוּ  אבן  ו יּ קחוּ  כּ בדים מׁש ה וידי עמלק . ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוגבר

ה מׁש . בּ א  עד  אמוּ נה ידיו ויהי  אחד וּ מזּ ה אחד  מזּ ה בידיו ּת מכ וּ  והיוּ וחוּ ר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
צדּ יקים: ג' גּ ם ׁש ם  ּכ רוּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ׁש התּפ לּ לוּ  וחוּ ר ואהרן מׁש ה ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

[נכד אחד ע וֹ ד  רק וּ מצא וּ  וחּפ שׂ וּ  הגּ זרה, את לב ּט ל כּ די צ דּ יקים ג ' צרי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
סוֹ פר], בּ יד וֹ .החת"ם עלתה א ולכן הליׁש י. הצּ דּ יק נמצא וא ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

13 אלה

עצמת? ענ ים  רנ ד ההכרים  על  סמך  אפר  האם 

הּט וֹ בים ׁש הם ׁש ח ׁש בוּ  מההכׁש רים בּ אחד כּ זה, מעשׂ ה ראינוּ  כּ ן גּ ם  אנוּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בדוֹ רנוּ 
הכ ׁש ר מאוֹ תוֹ  הבּ שׂ ר  את אסרה הר בּ נ וּ ת ואפילוּ  החרדית, העדה וזה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר,

התורה: אמרה כ"ב )וכ וּ ', ד' פרק מצוֹ ת(ויקרא  מכּ ל  אחת וע שׂ ה יחטא נשׂ יא  אׁש ר : ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
אשרי , מלשון אשר בגמרא  ואמרו ואׁש ם, בּ ׁש גגה  תעשׂ ינה א אׁש ר  אקיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֱה'
טעויותיו, על ברבים ומודה חטאיו  על קרבן מביא שלו שהנשיא הדור  שאשרי 
ואם עליו, המלעיגים מפני  יבוש ולא טבעו על  להתגבר  צריך אחד כל לכן
מוכרח אני כן על לו. ורפא  ושב טעותו, על  ויודה  יתוודה בגללו רבים נכשלו 
מארבעים יותר לפני שבעבר  מפני שמם, את כותב ואני ברבים, האמת את לומר 
א -ב, חלק  ישעיה  נפש ספרי בתוף שלהם  הכשרות את  ופרסמתי  הדפסתי  שנה
אני  מחויב טוב , הכשר  שזה עלי וסמכו עותקים, מיליון כחצי  נדפס  הזה והספר
מוכן  ואני  ידי . על נגרם אשר  המכשול את לתקן ואזכה ולוואי האמת, את לומר 

באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל ולהסביר  להוכיח 


רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק  על  ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 
הגזירה  את לבטל  כדי צדיקים קברי אצל ויחודים 
ולכוון להתפלל  הרבה כאשר  אחת ופעם  הנוראה

בעל נחש השמים  מן  לו הראו אימנו, רחל בקבר
אחד את וכששאל להורגו, שרצה  ראשים  כמה
הוא ימ "ש שהרשע  לו אמר הגדולים המקובלים 

בנפשו . יסתכן  ושלא קשה, מאוד קליפה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יד 

ּפ עמים 172 מזכּ ר הּק דוֹ ׁש  בּ זהר  להזּ הרהנּ ה צריכים הּמ ׁש יח, בּ יאת ׁש לּ פני ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר ּפ עמים הר בּ ה  ּכ כּ ל  ׁש ּמ זכּ ר אחד ענין עוֹ ד  ואין  רב  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמהערב
מערב  יהי וּ  הר בּ נים רוֹ ב דּ מׁש יחא ׁש בּ עיקבתא יד וּ ע הּק ד וֹ ׁש  הבּ עׁש "ט ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּת למידי 
ואמר וּ  ׁש נה. לחמ ים אחת ּפ עם בּ גלגּ וּ ל  רבּ ינוּ  מׁש ה בּ א זה וּ מּפ ני  ה"י . ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַרב, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ע "ב )חז"ל  צ"ו בּ ספר(סנהדרין וּ באר  בּ רק" בּ בני ּת וֹ רה למד וּ  המן ׁש ל  בּ ניו "מבּ ני  ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
גּ ם בּ קד וּ ׁש ה, ונדבּ ק וּ  ׁש התגיירוּ  לׁש בח, לפרׁש  ׁש אפ ׁש ר  כּ מוֹ  בּ ּמ דבּ ר: חן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָמצא

ה"י . עמלקים, ונכנסוּ  חדרוּ  ה ּת וֹ רה לוֹ מדי   ֹבּ ת ו ׁש גּ ם לגנאי , לפר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 

כה)וּ בּפ ס וּ קים ּפ רק אהרן (בּ ּמ דבּ ר  בּ ן אלעזר  בּ ן ּפ ינחס וכוּ ' בּ ּמ גּ פה הּמ תים "ויּ הי וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
את כ לּ יתי  וא בּ תוֹ כם קנאתי  את בּ קנאוֹ  י שׂ ראל  בּ ני מעל  חמתי את הׁש יב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
- הּמ גּ פה. את לעצר מנת על נפׁש וֹ  את מסר ׁש ּפ נחס הינוּ  בּ קנאתי" י שׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ה וּ א בּ כ והבּ א וּ ר  הּמ גּ פה, נעצר  ּפ נחס ידי על דּ וקא מדּ וּ ע הּמ פרׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקׁש ים
מחוּ , וא ׁש תקוּ  הנּ שׂ יאים וכל עברוֹ ת עוֹ בר ישׂ ראל ׁש כּ לל  אי ראה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָשהרבש "ע
 ּכ ידי  ועל  להקב"ה רוּ ח נחת גּ רם זה קנאתי, את בּ קנאוֹ  נפׁש וֹ  את מסר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ פינחס 
ׁש וֹ תקים הנּ שׂ יאים ׁש כּ ל  ישׂ ראל בּ כלל מ צּ בים ׁש יּ ׁש  מ כּ אן מוּ כח  הּמ גּ פה. את ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָעצר
זעקה קוֹ ל  וּ לע וֹ רר ה נּ פׁש , את ולמסר  לקוּ ם  צרי מקוֹ ם מכּ ל מוֹ חים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

בּ דּ וֹ ר. ׁש יּ ׁש  הּפ ירצוֹ ת על ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מחאה

על  נוֹ ראה גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ ע ׁש "ט הּמ עשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
טוֹ בים מוּ ם ה גּ זרה, את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א  לתלמידוֹ  וקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
 ּכ אחר  היה ׁש ם אוּ ׁש פצין ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם על הגּ זרה וראוּ  האחד, מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנים

'אוֹ ׁש ויץ' ההׁש מדה 'הוֹ בלתלמחנה כּ ּת וּ ב היה ההׁש מדה רכּ ב וֹ ת ׁש על וכיּ דוּ ע . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
שווייצער הגּ ר "ש דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י. ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר',

ׁש אמר : זי"ע, מבעלזא אהרן  ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  מהצּ דּ יק מביא ׁש לׁש ליט"א כ וֹ חוֹ  כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש וֹ חטים  ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכלוּ  ידי  על בּ א  ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הׁש חיזוּ  ׁש א  מּפ ני  מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה  והיה  הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  וּ מזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַקלּ ים
ועל עמלק, ׁש ל  שׂ ר  ׁש הוּ א דּ בר, הבּ על  ׁש ל החרב  את הׁש חיז  כּ דבעי, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּס כּ ינים

רח"ל יה וּ דים מיליוֹ ני לׁש חוֹ ט בּ כחוֹ  היה זה .ידי ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌


ארור הוא  ובאמת כמרדכי הנראה שיש מרדכי , לברוך
ועל מרדכי , ברוך הוא ובאמת כהמן הנראה ויש  המן,

האמת,ידי  את  ויאמר איש  מפני  ירא לא (מח "ב )היין 
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כלומר – לי ' זוכים  ואם  הגאולה, מעכבים  והם  העקב,
כל את ומגלים  – ליעקב אמת לתתן זוכים ה' יראת

האמת. מצדיקי  הוא  ומי רב  לערב שייך מי האמת

זושא ר ' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים  וכידוע
שהגיעו עד  היהודים  מקומות כל  את וטיהרו הלכו זי "ע 
עליהם ואיים  רח"ל השטן עליהם  נגלה ושם לאושוויץ,
העולם כל את יהפוך אז – מכאן  יחדלו  לא  שאם
יהיו שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים 
של חסיד  באמת מי  יודע  ומי מ "ם, הסמ"ם  של שליחים

אמת.

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טושאלות 

אנׁש ים כּ ּמ ה אליו התחננוּ  הוֹ אה ׁש בּ ׁש נוֹ ת הנּ "ל: הצּ דּ יק  על ּמ סוּ פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ ד
בּ גלל  בּ אה  ה צּ רה ׁש כּ ל ואמר  הנּ וֹ ראה, הגּ זרה את לבּט ל ׁש יּ תאּמ ץ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בקׁש וּ 

בּ עצמ וֹ  עמלק קלּפ ת ה וּ א  הגּ רמני והר ׁש ע  הּט רפה, וּ כמ וֹ החיטה , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
כּ תוּ ב עמלק ט -יא)ׁש בּ מלחמת יז  ּפ רק  לנוּ (ׁש מ וֹ ת בּ חר  יהוֹ ׁש ע אל מׁש ה ויּ אמר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

האהים וּ מּט ה ה גּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר בּ עמלק  הלּ חם וצא ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
וחוּ ר אהרן  וּ מׁש ה בּ עמלק להלּ חם מׁש ה לוֹ  אמר כּ אׁש ר  יהוֹ ׁש ע ויּ עשׂ  ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ ידי.

הגּ בעה . ראׁש  יריעלוּ  כּ אׁש ר  יד וֹ והיה יניח וכאׁש ר י שׂ ראל  וגבר  יד וֹ  מׁש ה ם  ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ואהרן  עליה ו יּ ׁש ב  תחּת יו  ויּ שׂ ימוּ  אבן  ו יּ קחוּ  כּ בדים מׁש ה וידי עמלק . ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוגבר

ה מׁש . בּ א  עד  אמוּ נה ידיו ויהי  אחד וּ מזּ ה אחד  מזּ ה בידיו ּת מכ וּ  והיוּ וחוּ ר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
צדּ יקים: ג' גּ ם ׁש ם  ּכ רוּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ׁש התּפ לּ לוּ  וחוּ ר ואהרן מׁש ה ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

[נכד אחד ע וֹ ד  רק וּ מצא וּ  וחּפ שׂ וּ  הגּ זרה, את לב ּט ל כּ די צ דּ יקים ג ' צרי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
סוֹ פר], בּ יד וֹ .החת"ם עלתה א ולכן הליׁש י. הצּ דּ יק נמצא וא ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

13 אלה

עצמת? ענ ים  רנ ד ההכרים  על  סמך  אפר  האם 

הּט וֹ בים ׁש הם ׁש ח ׁש בוּ  מההכׁש רים בּ אחד כּ זה, מעשׂ ה ראינוּ  כּ ן גּ ם  אנוּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בדוֹ רנוּ 
הכ ׁש ר מאוֹ תוֹ  הבּ שׂ ר  את אסרה הר בּ נ וּ ת ואפילוּ  החרדית, העדה וזה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר,

התורה: אמרה כ"ב )וכ וּ ', ד' פרק מצוֹ ת(ויקרא  מכּ ל  אחת וע שׂ ה יחטא נשׂ יא  אׁש ר : ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
אשרי , מלשון אשר בגמרא  ואמרו ואׁש ם, בּ ׁש גגה  תעשׂ ינה א אׁש ר  אקיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֱה'
טעויותיו, על ברבים ומודה חטאיו  על קרבן מביא שלו שהנשיא הדור  שאשרי 
ואם עליו, המלעיגים מפני  יבוש ולא טבעו על  להתגבר  צריך אחד כל לכן
מוכרח אני כן על לו. ורפא  ושב טעותו, על  ויודה  יתוודה בגללו רבים נכשלו 
מארבעים יותר לפני שבעבר  מפני שמם, את כותב ואני ברבים, האמת את לומר 
א -ב, חלק  ישעיה  נפש ספרי בתוף שלהם  הכשרות את  ופרסמתי  הדפסתי  שנה
אני  מחויב טוב , הכשר  שזה עלי וסמכו עותקים, מיליון כחצי  נדפס  הזה והספר
מוכן  ואני  ידי . על נגרם אשר  המכשול את לתקן ואזכה ולוואי האמת, את לומר 

באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל ולהסביר  להוכיח 


רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק  על  ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 
הגזירה  את לבטל  כדי צדיקים קברי אצל ויחודים 
ולכוון להתפלל  הרבה כאשר  אחת ופעם  הנוראה

בעל נחש השמים  מן  לו הראו אימנו, רחל בקבר
אחד את וכששאל להורגו, שרצה  ראשים  כמה
הוא ימ "ש שהרשע  לו אמר הגדולים המקובלים 

בנפשו . יסתכן  ושלא קשה, מאוד קליפה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  טז

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

כשר אומרת!!שהכל שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק שייכת כזה וכשרות !
עמלק . של שותפו שבטבחים פ"ב )טוב כל (קידושין את באמת להבין שרוצה ומי  .

הכשרות, על שכתבתי  ספרים מאות בארבע יעיין כיום השחיטה  של  הבעיות
הכל . ויתבהר 

הייתי  אמריקה, בּ גלוּ ת ׁש הוּ תי בּ עת ע ּמ י  ׁש היה מבהיל מעשׂ ה  עּת ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַואסּפ ר
ׁש יּ בוֹ א לי ואמר וּ  מוֹ נית, הזמנּת י מ ם ׁש יּ צאתי וּ לאחר ממחה, ר וֹ פא אצל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ם
מהל בּ רגל ליל בּ דעּת י חׁש בּת י ע זּ ים גּ ׁש מים ׁש יּ רדוּ  והגם ׁש עה, חצי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲעוֹ ד
בּ גּ ׁש ם וחצי ׁש עה ושׂ וֹ חחנוּ  יהוּ די , ּפ גׁש ּת י  הדּ ר וּ באמצע דּ ּק וֹ ת, עשׂ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
מצּ פת ביעסטרצקי לרב בּ אוּ  מהּמ דינה ׁש ליחים  לי וסּפ ר ׁש יּ רד , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהוֹ טף
ואוּ לי  הבּ שׂ ר , ׁש ל  ההברחוֹ ת את לת ּפ ס יכוֹ לים א  ׁש הם ל וֹ  ואמרוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל,
עם ׁש בּ שׂ ר לוֹ  ואמרוּ  זאת, לעשׂ וֹ ת אי י וֹ דעים  חכמה להם  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים
בּ עיוֹ ת ׁש ני י וֹ צר וזה מהערבים, מגּ יעים המהדּ רים ההכׁש רים ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶח וֹ תמת
הׁש גּ חה ואין בּ ריא ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ה בּ המ וֹ ת  את מאכילים  ׁש הם אחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרציניּ ים,
אינם ׁש הם בּ עיה וע וֹ ד הבּ ריאוּ ת. עם בּ עיה וי ׁש  האוֹ כל, על ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִוויטראנית
הכ ׁש ר עם בּ שׂ ר ׁש ּת פס וּ  ּפ לילים ּת יקים 300 להם ויׁש  הּמ ּס ים, את ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמ ׁש לּ מים
א ּת וֹ  ולמד וּ  אוֹ תוֹ  ׁש לּ קחוּ  מאמעריקא יהוּ די  אוֹ תוֹ  וסּפ ר מהערבים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יע

מי  לגלּ וֹ ת אי בּ ילוּ ש דּ רכי חדׁש ים  ׁש ׁש ה  מהערביםבּ מׁש ה בּ שׂ ר  את מגניב ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הגּ יע  מכּ ן וּ לאחר זה. עבוּ ר  ּת ׁש לוּ ם דּ וֹ לר מליוֹ ן כּ חצי  גּ דוֹ ל  ס לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהבטיחוּ 
ׁש ם ׁש היה גּ ד וֹ ל מפעל קרקעי  ּת ת ס וֹ די מקוֹ ם בּ איזה ׁש ם וראה ראמלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְליד 
כּ ל  ׁש ל ּפ לוֹ מבּ וֹ ת עם ׁש וֹ נה, הכׁש ר סוּ ג עם מדּ ף כּ ל מסוּ דרים, מדּ פים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲהמ וֹ ן 
קילוֹ  מאוֹ ת ׁש ׁש  צריכים  "אנחנ וּ  טלפ וֹ נים: מק בּ לים וּ פקידים ההכׁש רים , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵסוּ גי

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יזשאלות 

ׁש ל  הּפ לוֹ מבּ וֹ ת עליהם ושׂ מים ּפ גּ וּ לים בּ שׂ ר ול וֹ קחים ּפ ל וֹ ני", הכׁש ר עם ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָבּ שׂ ר
זה את להראוֹ ת וּ כׁש בּ א שׂ קיּ וֹ ת, כּ עשׂ ר עּמ וֹ  ולקח זה, את וּ מׁש וקים ....ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ּמ ה עּמ וֹ  ולקח בּ חוּ ץ, הּק יּ וֹ ת את והנּ יח ׁש לּ הם לּמ שׂ רד  נכנס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַלאחראיים,
ׁש הם ראה בּ חזרה הּק יּ וֹ ת ׁש אר  את לקחת וּ כׁש יּ צא להם, להראוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌דּ גמאוֹ ת

גּ נּ בים יׁש  כּ אן גּ ם  ואמר  תע שׂ ייתנעלמוּ , ׁש ל מהאחראים אחד אליו והגּ יע ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ארץ  את עוֹ זב  אינ אם ל וֹ , ואמר לראׁש וֹ  קר וֹ ב אקדּ ח והרים הּט רף, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר

לארץ. לח וּ ץ  וּ ברח , בּ ראׁש דּ מ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

עם טרפוֹ ת ׁש ּת פסוּ   אי מקרים 2000 בּ ער ּפ רסמ וּ  כּ בר  ׁש בּ עּת וֹ נים ידוּ ע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר
זה האם ,... הרב ׁש ל  הכׁש ר לגבּ י ּפ עם אוֹ תי  ׁש אל  ואחד  - מהדּ רים . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
גּ דוֹ ל  בּ מפעל ׁש ע וֹ בד ׁש מׁש  מבּ ית יהוּ די  ּפ גׁש ּת י  ׁש ּפ עם ל וֹ  סּפ ר ּת י אז וּ מהדּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְט וֹ ב
מיני  כּ ל עם בּ שׂ ר , ׁש ל קוֹ נטיינרים מגּ יע מפעל ׁש בּ אוֹ תוֹ  לי  וס ּפ ר  בּ שׂ ר , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הּת ארי את ׁש עבר בּ שׂ ר וגם הכׁש ר בּ לי בּ שׂ ר וגם  גּ לאט, ואינ וֹ  גּ לאט  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
מסריח כּ בר ה בּ שׂ ר  וּ מּמ ילא נתקלקל האניּ ה על  הפריזער ּפ עמים הרבּ ה וגם –ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה וּ א מקלקל בּ שׂ ר מוֹ צא הוּ א אם הבּ שׂ ר, איכוּ ת  את לב דּ וֹ ק הוטרינר ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ גּ יע 
לוֹ קחים הוֹ ל ׁש הוּ א וּ לאחר  בּ ח וּ ץ , לאׁש ּפ ה זה את וזוֹ רק מיחד דּ י וֹ  זה על ֵׁש וֹ פ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מיחד  אכל מ זּ ה ועוֹ שׂ ים כימיּ ים, חוֹ מרים עם זה את וּ מ ׁש ּפ רים הבּ שׂ ר  את ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חזרה
היה מבהיל מע שׂ ה ועוֹ ד  - ה"י. אב וֹ ת. בּ ית לאיזה זה את וּ מׁש וקים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ"דליׁש עס",
וּ לאחר כּ ׁש רוּ ת, על להם לדרוֹ ׁש  ׁש נה 15 לפני  ׁש מה להיכל  ׁש הלכּת י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִעּמ י,

טוֹ בים מנּק רים כּ ּמ ה אוֹ תם ׁש אלּת י  ּפ רטיה)הדּ רׁש ה בּ כל נּק וּ ר  הלכוֹ ת לכם,(ׁש יּ וֹ דעים יׁש  , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
,500 בּ ער לי וענ וּ  צריכים, אּת ם מנּק רים וכ ּמ ה אוֹ תם ו ׁש אלּת י ׁש נים, לי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ה"י . בּ כרת, זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְונ ּק וּ ר

התנ ב ת ארייתא חלב  מריד  ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב 

 בּ ער בּ חיפה גּ ר  והיה ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ ן  בּ ער הוּ א ׁש כּ יּ וֹ ם רב גּ ר  ׁש מ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית
למדּת י  ׁש לּ נוּ  ּת וֹ רה בּ תלמ וּ ד בּ חיפה ׁש נה וחמׁש  חמים לפני ׁש נה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲחמים

זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ חיפה הגּ ד וֹ לים מהרבּ נים  היה הוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ ,

לוֹ  וס ּפ ר ּת י  לׁש לוֹ מוֹ  ׁש אלּת י  ׁש מׁש , בּ בית  אוֹ תוֹ  ּפ גׁש ּת י  ,בּ ער ׁש נים, ׁש לוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר כּ די  ֹּת ו וכ דּ וֹ מה, לאוֹ ר מוֹ ציא ׁש אני הּס פרים על  ׁש לּ י, העבוֹ דה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל
לי , סּפ ר וכ "נּק וּ ר", על  לוֹ מר לוֹ  יׁש  מה  אוֹ תוֹ  ׁש אלּת י  הכּ ׁש רוּ ת, לנוֹ שׂ א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַגּ ם 
דּ אוֹ ריתא חלב וה וֹ ריד אטליזים לכ ּמ ה ׁש ב וּ ע כּ ל הל בּ חיפה רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש היה 
ׁש אלּת י  ,לכ ּפ נאי ו היה א כּ י  הוֹ ריד  א ׁש ּמ דּ ר בּ נן החלב א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמהבּ המוֹ ת,
אמר האטליזים ׁש אר עם מה ׁש אלּת י , א. אמר , האטליזים , בּ כל  ּכ עשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהאם
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לסובלם] יכול הנייר  שאין דברים הרבה לי  נודע [ועוד  כעת, לי  הרב נודע כאשר 
בירושלים, ישראל בית בשכונת ומו"ץ רב שליט"א שווימער דוד רבי הגאון
בהשחיטה שיש מה הנוראים המכשולים את עמודים בחמש מכתב שפירסם
את להרוג רצו  [וכן  אותו להרוג עליו ואיימו בירושלים, החרדית העדה  של
מודעות והיה  טריפה  שהם הכריסים על כשאמר שטרנבוך משה רבי הגה"צ
כי  אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים ובתוך עיה"ק, ירושלים בכל גדולות
טריפות ועל – עמלק של שותפם ידי על  נשלט והכל תיכף , זה את הורידו הם 
נקיבת של הזאת הבעיה יש שנים 8 שכבר  השוחטים לכל ידוע הכרסים, של
דעתו  על שעמד בגלל ולבסוף כשר , שהכל  חדש  מכתב  יכתוב לא אם  הכרסים]
שמים ירא של  הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם שקר, של בפרסומים רצה ולא
יגיד  אם רק כסף לו שמשלמים אומרת זאת ממשמרתו. אותו העבירו סובלתן]

כשר אומרת!!שהכל שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק שייכת כזה וכשרות !
עמלק . של שותפו שבטבחים פ"ב )טוב כל (קידושין את באמת להבין שרוצה ומי  .

הכשרות, על שכתבתי  ספרים מאות בארבע יעיין כיום השחיטה  של  הבעיות
הכל . ויתבהר 

הייתי  אמריקה, בּ גלוּ ת ׁש הוּ תי בּ עת ע ּמ י  ׁש היה מבהיל מעשׂ ה  עּת ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַואסּפ ר
ׁש יּ בוֹ א לי ואמר וּ  מוֹ נית, הזמנּת י מ ם ׁש יּ צאתי וּ לאחר ממחה, ר וֹ פא אצל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ם
מהל בּ רגל ליל בּ דעּת י חׁש בּת י ע זּ ים גּ ׁש מים ׁש יּ רדוּ  והגם ׁש עה, חצי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲעוֹ ד
בּ גּ ׁש ם וחצי ׁש עה ושׂ וֹ חחנוּ  יהוּ די , ּפ גׁש ּת י  הדּ ר וּ באמצע דּ ּק וֹ ת, עשׂ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
מצּ פת ביעסטרצקי לרב בּ אוּ  מהּמ דינה ׁש ליחים  לי וסּפ ר ׁש יּ רד , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהוֹ טף
ואוּ לי  הבּ שׂ ר , ׁש ל  ההברחוֹ ת את לת ּפ ס יכוֹ לים א  ׁש הם ל וֹ  ואמרוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל,
עם ׁש בּ שׂ ר לוֹ  ואמרוּ  זאת, לעשׂ וֹ ת אי י וֹ דעים  חכמה להם  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים
בּ עיוֹ ת ׁש ני י וֹ צר וזה מהערבים, מגּ יעים המהדּ רים ההכׁש רים ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶח וֹ תמת
הׁש גּ חה ואין בּ ריא ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ה בּ המ וֹ ת  את מאכילים  ׁש הם אחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרציניּ ים,
אינם ׁש הם בּ עיה וע וֹ ד הבּ ריאוּ ת. עם בּ עיה וי ׁש  האוֹ כל, על ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִוויטראנית
הכ ׁש ר עם בּ שׂ ר ׁש ּת פס וּ  ּפ לילים ּת יקים 300 להם ויׁש  הּמ ּס ים, את ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמ ׁש לּ מים
א ּת וֹ  ולמד וּ  אוֹ תוֹ  ׁש לּ קחוּ  מאמעריקא יהוּ די  אוֹ תוֹ  וסּפ ר מהערבים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יע

מי  לגלּ וֹ ת אי בּ ילוּ ש דּ רכי חדׁש ים  ׁש ׁש ה  מהערביםבּ מׁש ה בּ שׂ ר  את מגניב ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הגּ יע  מכּ ן וּ לאחר זה. עבוּ ר  ּת ׁש לוּ ם דּ וֹ לר מליוֹ ן כּ חצי  גּ דוֹ ל  ס לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהבטיחוּ 
ׁש ם ׁש היה גּ ד וֹ ל מפעל קרקעי  ּת ת ס וֹ די מקוֹ ם בּ איזה ׁש ם וראה ראמלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְליד 
כּ ל  ׁש ל ּפ לוֹ מבּ וֹ ת עם ׁש וֹ נה, הכׁש ר סוּ ג עם מדּ ף כּ ל מסוּ דרים, מדּ פים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲהמ וֹ ן 
קילוֹ  מאוֹ ת ׁש ׁש  צריכים  "אנחנ וּ  טלפ וֹ נים: מק בּ לים וּ פקידים ההכׁש רים , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵסוּ גי
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ׁש ל  הּפ לוֹ מבּ וֹ ת עליהם ושׂ מים ּפ גּ וּ לים בּ שׂ ר ול וֹ קחים ּפ ל וֹ ני", הכׁש ר עם ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָבּ שׂ ר
זה את להראוֹ ת וּ כׁש בּ א שׂ קיּ וֹ ת, כּ עשׂ ר עּמ וֹ  ולקח זה, את וּ מׁש וקים ....ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ּמ ה עּמ וֹ  ולקח בּ חוּ ץ, הּק יּ וֹ ת את והנּ יח ׁש לּ הם לּמ שׂ רד  נכנס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַלאחראיים,
ׁש הם ראה בּ חזרה הּק יּ וֹ ת ׁש אר  את לקחת וּ כׁש יּ צא להם, להראוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌דּ גמאוֹ ת

גּ נּ בים יׁש  כּ אן גּ ם  ואמר  תע שׂ ייתנעלמוּ , ׁש ל מהאחראים אחד אליו והגּ יע ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ארץ  את עוֹ זב  אינ אם ל וֹ , ואמר לראׁש וֹ  קר וֹ ב אקדּ ח והרים הּט רף, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר

לארץ. לח וּ ץ  וּ ברח , בּ ראׁש דּ מ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

עם טרפוֹ ת ׁש ּת פסוּ   אי מקרים 2000 בּ ער ּפ רסמ וּ  כּ בר  ׁש בּ עּת וֹ נים ידוּ ע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר
זה האם ,... הרב ׁש ל  הכׁש ר לגבּ י ּפ עם אוֹ תי  ׁש אל  ואחד  - מהדּ רים . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
גּ דוֹ ל  בּ מפעל ׁש ע וֹ בד ׁש מׁש  מבּ ית יהוּ די  ּפ גׁש ּת י  ׁש ּפ עם ל וֹ  סּפ ר ּת י אז וּ מהדּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְט וֹ ב
מיני  כּ ל עם בּ שׂ ר , ׁש ל קוֹ נטיינרים מגּ יע מפעל ׁש בּ אוֹ תוֹ  לי  וס ּפ ר  בּ שׂ ר , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הּת ארי את ׁש עבר בּ שׂ ר וגם הכׁש ר בּ לי בּ שׂ ר וגם  גּ לאט, ואינ וֹ  גּ לאט  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
מסריח כּ בר ה בּ שׂ ר  וּ מּמ ילא נתקלקל האניּ ה על  הפריזער ּפ עמים הרבּ ה וגם –ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה וּ א מקלקל בּ שׂ ר מוֹ צא הוּ א אם הבּ שׂ ר, איכוּ ת  את לב דּ וֹ ק הוטרינר ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ גּ יע 
לוֹ קחים הוֹ ל ׁש הוּ א וּ לאחר  בּ ח וּ ץ , לאׁש ּפ ה זה את וזוֹ רק מיחד דּ י וֹ  זה על ֵׁש וֹ פ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מיחד  אכל מ זּ ה ועוֹ שׂ ים כימיּ ים, חוֹ מרים עם זה את וּ מ ׁש ּפ רים הבּ שׂ ר  את ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חזרה
היה מבהיל מע שׂ ה ועוֹ ד  - ה"י. אב וֹ ת. בּ ית לאיזה זה את וּ מׁש וקים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ"דליׁש עס",
וּ לאחר כּ ׁש רוּ ת, על להם לדרוֹ ׁש  ׁש נה 15 לפני  ׁש מה להיכל  ׁש הלכּת י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִעּמ י,

טוֹ בים מנּק רים כּ ּמ ה אוֹ תם ׁש אלּת י  ּפ רטיה)הדּ רׁש ה בּ כל נּק וּ ר  הלכוֹ ת לכם,(ׁש יּ וֹ דעים יׁש  , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
,500 בּ ער לי וענ וּ  צריכים, אּת ם מנּק רים וכ ּמ ה אוֹ תם ו ׁש אלּת י ׁש נים, לי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ה"י . בּ כרת, זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְונ ּק וּ ר

התנ ב ת ארייתא חלב  מריד  ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב 

 בּ ער בּ חיפה גּ ר  והיה ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ ן  בּ ער הוּ א ׁש כּ יּ וֹ ם רב גּ ר  ׁש מ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית
למדּת י  ׁש לּ נוּ  ּת וֹ רה בּ תלמ וּ ד בּ חיפה ׁש נה וחמׁש  חמים לפני ׁש נה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲחמים

זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ חיפה הגּ ד וֹ לים מהרבּ נים  היה הוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ ,

לוֹ  וס ּפ ר ּת י  לׁש לוֹ מוֹ  ׁש אלּת י  ׁש מׁש , בּ בית  אוֹ תוֹ  ּפ גׁש ּת י  ,בּ ער ׁש נים, ׁש לוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר כּ די  ֹּת ו וכ דּ וֹ מה, לאוֹ ר מוֹ ציא ׁש אני הּס פרים על  ׁש לּ י, העבוֹ דה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל
לי , סּפ ר וכ "נּק וּ ר", על  לוֹ מר לוֹ  יׁש  מה  אוֹ תוֹ  ׁש אלּת י  הכּ ׁש רוּ ת, לנוֹ שׂ א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַגּ ם 
דּ אוֹ ריתא חלב וה וֹ ריד אטליזים לכ ּמ ה ׁש ב וּ ע כּ ל הל בּ חיפה רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש היה 
ׁש אלּת י  ,לכ ּפ נאי ו היה א כּ י  הוֹ ריד  א ׁש ּמ דּ ר בּ נן החלב א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמהבּ המוֹ ת,
אמר האטליזים ׁש אר עם מה ׁש אלּת י , א. אמר , האטליזים , בּ כל  ּכ עשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהאם



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יח

יכל  וא בּ התנדּ בוּ ת זאת עשׂ ה עצמוֹ  הוּ א ׁש יּ וֹ ריד, נּק וּ ר  ויוֹ דע ׁש יּ כוֹ ל מי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִלי,
לכ לּ ם.להגּ יע ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

אצל  ראינ מ יראל אלקי לכר  האד את  מביא חלב ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכילת 
 וזכר מ יח  צבי ְְְְְִִִַַַתי

צבי  ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ ירוּ ׁש לים הגּ דוֹ ל דּ ין  מ בּ ית עד וּ ת גּ ביּ ת  נביא לזה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בנוֹ סף 
כּ רת  אּס וּ ר ׁש היא  ה כּ לי וֹ ת חלב  אוֹ תם והאכיל מנין ה בּ רכהלקח זה  על וע שׂ ה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ּא ּס וּ רים בּ רו מּת יר העוֹ לם מל אקינוּ  ד ' ּת וֹ רתאּת ה בּ ספר ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  , ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
צבי  ׁש בּ תי נגד  וּ כּ תבים מאמרים קבוּ צת והיא זצ"ל  מעמדּ ין יעקב לר בּ נוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק נאוֹ ת
תשל"א בּ יר וּ ׁש לים צ לּ וּ ם בּ דּ פוּ ס ונדּפ ס תקי"ב. בּ אמסטערדאם נדּפ ס סוֹ דוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ מתי 
בּ י  ּת לתא בּ מוֹ תב ּת וּ ב"ב: בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת וז"ל:טפס מק וֹ ר , הוֹ צאת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָע"י 
ספרדּ י  אי ׁש  חביב מׁש ה מהוֹ ר"ר הכּ וֹ לל החכם לקדמנא ואתא הוינא, כּ חדא ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עד וּ ת בּ תוֹ רת ּת למידי (בּ ל ׁש וֹ נוֹ )והעיד בּ ין הדּ בר  ׁש ּמ פרסם  מעיד אני בלה "ק: וז"ל , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם תר"ו  צבי ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ ירוּ ׁש לים חלבחכמים האכיל  ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ סדר והאכילם לארץ  בּ חוּ ץ ּפ סח להקריב  להם צ וּ ה גּ ם מיּ שׂ ראל , לעשׂ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְכּ לי וֹ ת
מּת יר ה' א ּת ה  ּבּ רו הנּ סחא, בּ ז וֹ  חלב  אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם ּפ סח, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 

זהא ּס וּ רים  דּ בר כּ ן גּ ם ׁש עשׂ ה גּ דוֹ ל ּת וֹ רה בּ על  אחד מאדם זה דּ בר ׁש מע ּת י וגם  , ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
תכ "ה ׁש בּ ׁש נת ׁש מעּת י  גּ ם ּת ׁש וּ בה, עשׂ ה  ּכ עצמוֹ ואחר  על  צבי  ׁש בּ תי גּ ילה  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

דּ וד בּ ן  מׁש יח הרבׁש הוּ א הכּ וֹ לל  מהחכם ׁש מעּת י ע וֹ ד יצחקי...... אב "ד אברהם ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הכּ וֹ לל  החכם  הגּ דוֹ ל מר בּ וֹ  ׁש מע ּת וּ ב"ב , ירוּ ׁש לים בעיה"ק דּ ספרדים ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְור "מ

גלאנטי מהוֹ ר"ר  ׁש מ וֹ מׁש ה יּמ ח צבי  לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי א מּת חלּ ה אוֹ מר , ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ׁש ל יד  כּ תב  ׁש ראיתי אחר  רק בּ וֹ , מאמין הייתי ׁש א ּפ י על אף  צביוזכר וֹ , ׁש בּ תי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וזכר וֹ  ׁש מוֹ  בּ וֹ ,יּמ ח מאמין ׁש היה לאחד לכאן הוי"ה ׁש כּ תב  אני עצמוֹ  את וחתם ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
צבי ׁש בּ תי ׁש כּ תב אקיכם  דּ הינ וּ  מחרים, אני  זה אחר כּ כתיבתוֹ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וי וֹ ם. יוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

14 אלה

מהרים? ה רים לנ י הרי  הם , הפקיד  מה הראית, רנת יראל ארץ י

מהערבי ר אכל נה 30 ומגה מפרסמת הראית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהר נת

מהערבים הבּ שׂ ר קנוּ  ׁש נה  30 ׁש לערך בּ חיפה אטליז על  מגלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נוּ ת 

בּ גּ בוּ ל  עוֹ מדת מ אית ׁש ראה וס ּפ ר  לר בּ נוּ ת  אחד איׁש  הגּ יע ׁש נה 25 לפני  ְבּ ער◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יטשאלות 

את ׁש מוֹ ליכים וראה הנעשׂ ה  אחר לעקב  המׁש י הוּ א מהערבים, בּ שׂ ר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעבירה
כּ בר כּ י  גּ ילוּ  ואכן הדּ בר את חקר וּ  הרבּ נוּ ת - בּ חיפה. כּ ׁש ר  לאטליז הנּ "ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
ועל  ׁש התגּ לּ תה  הנּ וֹ רא הּמ עשׂ ה את  בּ עּת וֹ ן כּ תבוּ  לכן , ּכ עוֹ שׂ ים  ׁש נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש לוֹ ׁש ים
כּ מעט הדּ ר ׁש ה את ׁש גּ מר ּת י  וּ לאחר - ּת ׁש וּ בה. ולעשׂ וֹ ת ה כּ לים את להכ ׁש יר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
ה וּ א בּ אמת מה יוֹ דע וּ מי  - בּ המה. בּ שׂ ר יוֹ תר לאכוֹ ל  א עצמם על קבּ לוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌כּ לּ ם
להוֹ בלה ועד  מהחיטה בּ אמת ׁש מים יראי מׁש גּ יחים צריכים וּ מּמ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ כל,

ואוּ לי . האי וכוּ לּ י – עצמה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בחנוּ ת

את יאמר וּ  החרדים ׁש הר בּ נים נזכּ ה מתי – האמת את ׁש אוֹ מרים להם גּ ד וֹ ל ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְזכוּ ת
◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת.

אין  ׁש יּ דעוּ  ישׂ ראל  ארץ לכל בּ מכּת בים וכתב בּ דּ ר ׁש ה אוֹ מר ׁש ליט"א  לנדה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרב
כׁש ירה, בּ המה בּ שׂ ר כזה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר 

מהאיטליז  י ׁש ר  ׁש בּ א מה רק הכׁש ר נוֹ תן ׁש אינוֹ  אוֹ מר , ׁש לּ וֹ  עוֹ ף הבּ שׂ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפיל וּ 
ׁש לּ וֹ . בחוֹ תמת ואפיל וּ  חוֹ תמוֹ ת מיני כּ ל  להם יׁש  ׁש הערבים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש לּ וֹ ,

חת נּ ה וּ בית אבוֹ ת בּ ית – ׁש לם יוֹ ם וזצ"ל. ׁש ליט "א לנדה מהרב סּפ וּ רים ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני 

 מאר טרפ תרב נבלת וכ חיטה  י  21 דק י ראל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפ גׁש ּת י  ׁש ם  הבּ רית, בּ ארצוֹ ת קוֹ ל  לפ ּת וּ ח רוֹ פא אצל  הייתי  ׁש נים, 26 ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ּפ רלוֹ ביץ ראוּ בן ר ' זצ"ל , פיינׁש טיין מׁש ה ר ' ׁש ל  43)ּת למיד רח וֹ ב  ,12 (עוועני וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

בּ נוֹ שׂ אי  דּ בּ רנוּ  חכמים ּת למידי ׁש ל כּ דרכּ ם בּ מוֹ נסי . המנּק ר היה ה זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למיד
הּס פרים על  לוֹ  סּפ רּת י החיטה , לנ וֹ שׂ א הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר  כּ די   ֹּת ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד,
האלּ וּ  הּס פרים את טוֹ ב טוֹ ב מכּ יר  אני "כּ ן, לי ואמר  לאוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ צאתי
נמצא א ע וֹ ד ׁש בּ אמריקה  ל ּת דע לי : ואמר הרבּ ה", זה עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּמ ׁש ּת י
ה וּ א ׁש עכׁש ו לי סּפ ר עוֹ ד  - נּק וּ ר. הלכוֹ ת וי וֹ דע מכּ יר ׁש ם ׁש הּק צב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאטליז
אוֹ תוֹ  ׁש לח וּ  ישׂ ראל מארץ  רב ׁש ם וּ פגׁש  רחמסטריווקא ׁש ל מהּמ קוה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַמ גּ יע
י שׂ ראל , לארץ מם ׁש וֹ לחים הכּ בד את לבדּ וֹ ק לאמריקה מהרבּ נוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים

נ ּק וּ ר בּ לי  כּ בד אכל וּ  עּת ה עד כּ י  להם נוֹ דע  עכׁש ו עםכּ י  ׁש הל לי ואמר  . ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌


המסמכים מן  לאור :אחד 671שיצא מסמך
הàרית: àארצ õת הנ äñר צדקנäמðב מ Łיח יקרים  יהäדים  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

àמהרה äאלינ ויבõא àתäŁבה ìŁחזר äלנ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמח éה
לקàל Łרõצים  äêא éŁל החליט  מירŁäלים צדק âין àְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָית 
ü לסמ ŁאפŁר ממחה מנñר àתõר נäñר על  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻסמיכה
הרב הáאõנים  הרàנים  לפני לבחינה לעמ õד עליהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו,

רàי הáאõן  הרב ולפני êŁיט "א מלאכי מרâכי רàי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהáא õן
ידם àחתימת אי äŁרם  ואחרי Łליט"א Ł מייזלי üäרàְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

êŁהם . הíמיכה הבד "צ  äנô ְְִִֶֶַָָי
àריזל . זלמן  àŁיłראל  הâל  הק ' ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָידידכם

תרצ"ו, Łנת סאטמער àעיר ה õפיע  הêזה õôרני ְְְִִִֶֶַַַַַָָָירח õן
י õאל äנàר הגה"ק  אדמ õ"ר כ"ק àרàנäת ŁëŁ àְְְִֵֵֵֵֶַַַָעת



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יח

יכל  וא בּ התנדּ בוּ ת זאת עשׂ ה עצמוֹ  הוּ א ׁש יּ וֹ ריד, נּק וּ ר  ויוֹ דע ׁש יּ כוֹ ל מי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִלי,
לכ לּ ם.להגּ יע ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

אצל  ראינ מ יראל אלקי לכר  האד את  מביא חלב ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכילת 
 וזכר מ יח  צבי ְְְְְִִִַַַתי

צבי  ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ ירוּ ׁש לים הגּ דוֹ ל דּ ין  מ בּ ית עד וּ ת גּ ביּ ת  נביא לזה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בנוֹ סף 
כּ רת  אּס וּ ר ׁש היא  ה כּ לי וֹ ת חלב  אוֹ תם והאכיל מנין ה בּ רכהלקח זה  על וע שׂ ה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ּא ּס וּ רים בּ רו מּת יר העוֹ לם מל אקינוּ  ד ' ּת וֹ רתאּת ה בּ ספר ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  , ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
צבי  ׁש בּ תי נגד  וּ כּ תבים מאמרים קבוּ צת והיא זצ"ל  מעמדּ ין יעקב לר בּ נוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק נאוֹ ת
תשל"א בּ יר וּ ׁש לים צ לּ וּ ם בּ דּ פוּ ס ונדּפ ס תקי"ב. בּ אמסטערדאם נדּפ ס סוֹ דוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ מתי 
בּ י  ּת לתא בּ מוֹ תב ּת וּ ב"ב: בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת וז"ל:טפס מק וֹ ר , הוֹ צאת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָע"י 
ספרדּ י  אי ׁש  חביב מׁש ה מהוֹ ר"ר הכּ וֹ לל החכם לקדמנא ואתא הוינא, כּ חדא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינא

עד וּ ת בּ תוֹ רת ּת למידי (בּ ל ׁש וֹ נוֹ )והעיד בּ ין הדּ בר  ׁש ּמ פרסם  מעיד אני בלה "ק: וז"ל , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם תר"ו  צבי ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ ירוּ ׁש לים חלבחכמים האכיל  ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ סדר והאכילם לארץ  בּ חוּ ץ ּפ סח להקריב  להם צ וּ ה גּ ם מיּ שׂ ראל , לעשׂ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְכּ לי וֹ ת
מּת יר ה' א ּת ה  ּבּ רו הנּ סחא, בּ ז וֹ  חלב  אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם ּפ סח, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 

זהא ּס וּ רים  דּ בר כּ ן גּ ם ׁש עשׂ ה גּ דוֹ ל ּת וֹ רה בּ על  אחד מאדם זה דּ בר ׁש מע ּת י וגם  , ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
תכ "ה ׁש בּ ׁש נת ׁש מעּת י  גּ ם ּת ׁש וּ בה, עשׂ ה  ּכ עצמוֹ ואחר  על  צבי  ׁש בּ תי גּ ילה  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

דּ וד בּ ן  מׁש יח הרבׁש הוּ א הכּ וֹ לל  מהחכם ׁש מעּת י ע וֹ ד יצחקי...... אב "ד אברהם ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הכּ וֹ לל  החכם  הגּ דוֹ ל מר בּ וֹ  ׁש מע ּת וּ ב"ב , ירוּ ׁש לים בעיה"ק דּ ספרדים ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְור "מ

גלאנטי מהוֹ ר"ר  ׁש מ וֹ מׁש ה יּמ ח צבי  לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי א מּת חלּ ה אוֹ מר , ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ׁש ל יד  כּ תב  ׁש ראיתי אחר  רק בּ וֹ , מאמין הייתי ׁש א ּפ י על אף  צביוזכר וֹ , ׁש בּ תי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וזכר וֹ  ׁש מוֹ  בּ וֹ ,יּמ ח מאמין ׁש היה לאחד לכאן הוי"ה ׁש כּ תב  אני עצמוֹ  את וחתם ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
צבי ׁש בּ תי ׁש כּ תב אקיכם  דּ הינ וּ  מחרים, אני  זה אחר כּ כתיבתוֹ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וי וֹ ם. יוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

14 אלה

מהרים? ה רים לנ י הרי  הם , הפקיד  מה הראית, רנת יראל ארץ י

מהערבי ר אכל נה 30 ומגה מפרסמת הראית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהר נת

מהערבים הבּ שׂ ר קנוּ  ׁש נה  30 ׁש לערך בּ חיפה אטליז על  מגלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נוּ ת 

בּ גּ בוּ ל  עוֹ מדת מ אית ׁש ראה וס ּפ ר  לר בּ נוּ ת  אחד איׁש  הגּ יע ׁש נה 25 לפני  ְבּ ער◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יטשאלות 

את ׁש מוֹ ליכים וראה הנעשׂ ה  אחר לעקב  המׁש י הוּ א מהערבים, בּ שׂ ר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעבירה
כּ בר כּ י  גּ ילוּ  ואכן הדּ בר את חקר וּ  הרבּ נוּ ת - בּ חיפה. כּ ׁש ר  לאטליז הנּ "ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
ועל  ׁש התגּ לּ תה  הנּ וֹ רא הּמ עשׂ ה את  בּ עּת וֹ ן כּ תבוּ  לכן , ּכ עוֹ שׂ ים  ׁש נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש לוֹ ׁש ים
כּ מעט הדּ ר ׁש ה את ׁש גּ מר ּת י  וּ לאחר - ּת ׁש וּ בה. ולעשׂ וֹ ת ה כּ לים את להכ ׁש יר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
ה וּ א בּ אמת מה יוֹ דע וּ מי  - בּ המה. בּ שׂ ר יוֹ תר לאכוֹ ל  א עצמם על קבּ לוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌כּ לּ ם
להוֹ בלה ועד  מהחיטה בּ אמת ׁש מים יראי מׁש גּ יחים צריכים וּ מּמ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ כל,

ואוּ לי . האי וכוּ לּ י – עצמה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בחנוּ ת

את יאמר וּ  החרדים ׁש הר בּ נים נזכּ ה מתי – האמת את ׁש אוֹ מרים להם גּ ד וֹ ל ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְזכוּ ת
◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת.

אין  ׁש יּ דעוּ  ישׂ ראל  ארץ לכל בּ מכּת בים וכתב בּ דּ ר ׁש ה אוֹ מר ׁש ליט"א  לנדה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרב
כׁש ירה, בּ המה בּ שׂ ר כזה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר 

מהאיטליז  י ׁש ר  ׁש בּ א מה רק הכׁש ר נוֹ תן ׁש אינוֹ  אוֹ מר , ׁש לּ וֹ  עוֹ ף הבּ שׂ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפיל וּ 
ׁש לּ וֹ . בחוֹ תמת ואפיל וּ  חוֹ תמוֹ ת מיני כּ ל  להם יׁש  ׁש הערבים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש לּ וֹ ,

חת נּ ה וּ בית אבוֹ ת בּ ית – ׁש לם יוֹ ם וזצ"ל. ׁש ליט "א לנדה מהרב סּפ וּ רים ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני 

 מאר טרפ תרב נבלת וכ חיטה  י  21 דק י ראל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפ גׁש ּת י  ׁש ם  הבּ רית, בּ ארצוֹ ת קוֹ ל  לפ ּת וּ ח רוֹ פא אצל  הייתי  ׁש נים, 26 ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ּפ רלוֹ ביץ ראוּ בן ר ' זצ"ל , פיינׁש טיין מׁש ה ר ' ׁש ל  43)ּת למיד רח וֹ ב  ,12 (עוועני וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

בּ נוֹ שׂ אי  דּ בּ רנוּ  חכמים ּת למידי ׁש ל כּ דרכּ ם בּ מוֹ נסי . המנּק ר היה ה זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למיד
הּס פרים על  לוֹ  סּפ רּת י החיטה , לנ וֹ שׂ א הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר  כּ די   ֹּת ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד,
האלּ וּ  הּס פרים את טוֹ ב טוֹ ב מכּ יר  אני "כּ ן, לי ואמר  לאוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ צאתי
נמצא א ע וֹ ד ׁש בּ אמריקה  ל ּת דע לי : ואמר הרבּ ה", זה עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּמ ׁש ּת י
ה וּ א ׁש עכׁש ו לי סּפ ר עוֹ ד  - נּק וּ ר. הלכוֹ ת וי וֹ דע מכּ יר ׁש ם ׁש הּק צב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאטליז
אוֹ תוֹ  ׁש לח וּ  ישׂ ראל מארץ  רב ׁש ם וּ פגׁש  רחמסטריווקא ׁש ל מהּמ קוה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַמ גּ יע
י שׂ ראל , לארץ מם ׁש וֹ לחים הכּ בד את לבדּ וֹ ק לאמריקה מהרבּ נוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים

נ ּק וּ ר בּ לי  כּ בד אכל וּ  עּת ה עד כּ י  להם נוֹ דע  עכׁש ו עםכּ י  ׁש הל לי ואמר  . ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌


המסמכים מן  לאור :אחד 671שיצא מסמך
הàרית: àארצ õת הנ äñר צדקנäמðב מ Łיח יקרים  יהäדים  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

àמהרה äאלינ ויבõא àתäŁבה ìŁחזר äלנ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמח éה
לקàל Łרõצים  äêא éŁל החליט  מירŁäלים צדק âין àְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָית 
ü לסמ ŁאפŁר ממחה מנñר àתõר נäñר על  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻסמיכה
הרב הáאõנים  הרàנים  לפני לבחינה לעמ õד עליהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו,

רàי הáאõן  הרב ולפני êŁיט "א מלאכי מרâכי רàי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהáא õן
ידם àחתימת אי äŁרם  ואחרי Łליט"א Ł מייזלי üäרàְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

êŁהם . הíמיכה הבד "צ  äנô ְְִִֶֶַָָי
àריזל . זלמן  àŁיłראל  הâל  הק ' ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָידידכם

תרצ"ו, Łנת סאטמער àעיר ה õפיע  הêזה õôרני ְְְִִִֶֶַַַַַָָָירח õן
י õאל äנàר הגה"ק  אדמ õ"ר כ"ק àרàנäת ŁëŁ àְְְִֵֵֵֵֶַַַָעת



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כ

וּ טרפוֹ ת. נבל וֹ ת מ ּמ ׁש  היוּ  21 וּ מּת וֹ כם בּ שׂ ר ׁש ם ׁש וֹ חטים מפעלים ל23 ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרב
רב  אוֹ תוֹ  עם ּפ גיׁש ה  לי  ּת סדּ ר  מּמ בּ בּק ׁש ה לוֹ : צר אמרּת י אין לי אמר  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌

וּ מיּ ד  לּמ קוה, והלכּת י   ּכ עשׂ יתי א וֹ ת וֹ , ּת פגּ ׁש  ׁש ם לּמ קוה עכׁש ו  ל ,ְבּ כ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ׁש אלּת י  ישׂ ראל, מארץ  ׁש הגּ יע הרב הוּ א מי והבנּת י ראיתי לׁש ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ עּת י

ּפ לוֹ ני  מעיר ישׂ ראל מארץ הרב האּת ה כּ ן אוֹ תוֹ : לי  אמר  ׁש לוֹ ם? לוֹ  נתּת י  ! ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
על  ׁש חבּ רּת י  חבּ וּ רי  את ראית  האם  אוֹ תוֹ : ׁש אלּת י  ׁש לוֹ ם, לי החזיר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהוּ א

 לעיר ׁש לחּת י  ולמדּת י החיטה ה ּס פרים כּ ל את  מכּ יר אני  אכן לי : אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר הזּ ה, בּ נּ וֹ ׁש א  אּת לדבּ ר  להמׁש י רוֹ צה אני  לוֹ : אמרּת י מּת וֹ כם. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

בּ סדר לזמן לי  קר וֹ ב עד מ ּמ ׁש  כּ ׁש עה, ׁש ם וי ׁש בנוּ  הּמ דרׁש  לבית נכנסנוּ  ! ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ידי  היה הּק וֹ ל לפּת וּ ח רוֹ פא אצל לכן קדם והייתי  הי וֹ ת נרוֹ ת, ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהדלקת ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הרב : לי  סּפ ר  וכ - היחה. כּ ל את להקליט יכל ּת י וכ הקלטה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמכ ׁש יר
ׁש וּ "ת מחבּ ר [זצ"ל ], ׁש ליט"א ׁש טרן  טיב וֹ רט הגּ אוֹ ן עם יחד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"הלכ ּת י
אמר ּת י  - וּ טרפוֹ ת. נבלוֹ ת מהם ׁש -21 וראינוּ  ׁש חיטה בּ ּת י  ב-23 היינוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבי"ט,
ׁש אמרּת   ּכ כּ די עד מפעלים ה-21 בּ כל הּמ כׁש וֹ ל היה מה לי נא  סּפ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַלוֹ 
אחת בּ ׁש עה בּ המ וֹ ת 60 ׁש וֹ חט אחד ׁש וֹ חט כּ י האם וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת ?ׁש הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

חלפים לראוֹ ת רציתי  אני  אחת , בּ ׁש עה ׁש וֹ חטים כּ ּמ ה  לי אכּפ ת מה לי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
לרפ וּ אה כּ ׁש ר אחד  חלף החיטה בּ ּת י  ב-21 מצאתי ו א חּפ שׂ ּת י !כּ ׁש רים ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סאטמר קהלּ ת  מחסידי הּק נּ אים מחׁש וּ בי  ׁש וֹ חט  איזה מצאתי  לי: סּפ ר כן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ּפ גימ וֹ ת כּ אן י ׁש  לוֹ : אמרּת י הּס כּ ין , את לבדּ וֹ ק לי  ונתן  לי הּק ד וֹ ׁש ה ענה  ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ישׂ ראל" לארץ  ל ׁש מוֹ , י ּמ ח  מׁש גּ ע "צי וֹ ני החצּפ ה : כּ ל עם א!!הוֹ חט ! ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌


מõהר "ר הרה"ג  ידי  על והõפיע זצ "ללה"ה . ְְְֲִִֵֶַַַַַַמ íאטמער
והיה  זצ "ל , אריה ה õñל Łל  õנà àן  זצ"ל Łווארץ Łְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָמ äאל 

ה  äנà ר אצל  àית עłה àן  ולא זי "ע מסאטמער Łõדñ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
זצ"ל äנàר הסéמת àלôי  àעיר áדõל  õ א קטן âבר  äŁְְִִִֵַַַַַָָָָָָָם 

סימן מאיäíרא  לאפרŁäי  ששנ"ה: ב' êáיõן  ו' Łנת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקט
להáŁיח  הïק äדים על להע õמדים  äלהáלõת להתוâע  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָי"ט :
מâין אäíר הäא  הéבד  Łעל המנäנית éי  נäñר àְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָעניני 
צד õתõ באâ נäñר: àספרי  ëŁבאר מה âמלבד áמ äר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחלב
הçתר Łל חלב הäא Łם ה âבäק חלב ãà ôלäיה Łְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהמרה
Łעל מחלב Łם  ונצמד Ł רŁנ ע õד Łאסäר, àŁְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקיבה 
Łאסäר ïרäסה õñŁרין  הfiמלה Łהäא הõéסõת àְְִִֵֶֶֶַַָָָית
מ áŁיחים איזה עם  àâר  הõéתב éי  וçען ר"ל , éרת Łäְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוענ
הéבד Łàמנäנית אäíר  äŁם  ŁçŁ äŁיáהר ולא  äחל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹולא
לõקח õת  ŁהŁìים  Łâכיחא äמילתא  הא' מ æעם ä ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָאפיל
êäéי ולאו Łהäא éמ õת מחàר והéבד הראה ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֻמהâקõת

äלה  לע õרר ü צרי éן  על áמירי , âיני  זה עלמא  על  זהיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

להזהיר üצרי ע õד  י łראל. מñרב הåאת הëכŁלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהסיר
מן Łבהריא õת Łכיח àמה להïסד ñŁרõב מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
Łוי פלעקין  õñŁרין הéבד מהחצר Łם נŁאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהõñâת
חלב מäם  אסäר הéבד Łלצד  א' äקר äם קרäמים ב' Łְְְְִִֵֵֶַַָָָם 
àזה, מכ õŁל  לידי  לב õא יכõלין  äבקל  עליו ה ìëח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהñרב 
áמירי , âיני  עלמא  êäéא ולאו מיêתא  Łכיחא éי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָמחמת
חבר על חזקה מאחז"ל לקçם  הáŁëיחין  על  חõב éן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מתñן . õאינŁ âבר õיד מ ôחת מõציא  õאינŁְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ëŁבאר לעàער ווייסע  הìקרא הêבן  הéבד àענין áְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹם
הëרàין הâם  חäטי מחמת לב äŁלו êŁא הנäñר àְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻספרי 
נŁאר âאם õתõלצל üé ואחר ôחêה õלנקר אם éי ãàְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
Łרõצה  מי üé ואחר Łאב מ Łאב נäרא  âם , חäטי  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה
זאת  מ õכרין  טàחים  הרàה והìה  ,õידà הרäŁת õ ל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלב
הõדעה  äבלôי  נäñר äŁם àלי פרעזיל õא גראŁיצל Łàְְְְְְִִִִִִֵֶַָָם
על החäçב àזה áם  éן על לב äל , צלי  àין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלהבחין
זה. על  להáŁיח ïקיחא  עינא עיניהם äנôçŁ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהáŁëיחים 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כאשאלות 

הציוֹ נית מהּמ דינה כּ סף לוֹ קח ואיני בּ ריסק חסיד אני  דּ וקא לוֹ  ועניתי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנבהלּת י
הּפ ג וּ ם החלף על  עכׁש ו ּת גּ יד  מה ׁש מ וֹ אז יּמ ח "ציוֹ ני  ּפ עם: ׁש וּ ב לי ענה ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

ישׂ ראל" בּ ארץ גּ ר  אּת ה הגיב !!כּ י הוּ א וגם נוֹ סף לׁש וֹ חט ללכת המׁש כּת י  ! ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
עכׁש ו  דּ וקא י שׂ ראל מארץ  הגּ עּת  מדּ וּ ע א וֹ ת וֹ  ׁש אלּת י דּ וֹ מה. לי :בּ אפן ענה  ? ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הם כּ י כּ ׁש ר ׁש זּ ה וסמכנוּ  מאמריקה מקבּ לים אנחנוּ  והכּ בדים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
בּ נוּ  ּת מכוּ  כּ סף)גּ ם לנוּ  בּ עּת וֹ ן (נתנוּ  מפרסם [ׁש היה בּ עיר הּק וֹ ל ׁש יּ צא עכׁש ו א , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ועכׁש ו  הכּ בד  ׁש ל הנּק וּ ר ענין את לתּק ן אוֹ תי  ׁש לחוּ  מנּק ר אינוֹ  ׁש הכּ בד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַכּ נּ "ל]
מהם ׁש הר בּ ה  וּ מצאתי החיט וֹ ת  את גּ ם בּ דקּת י הכּ בד את לתּק ן בּ אתי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר

וּ טרפוֹ ת.נבלוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

עוֹ מדים בּ המוֹ ת, 6 לׁש ח וֹ ט   הוֹ ל וּ כׁש הוּ א ׁש וֹ חט, וגם רב גּ ם הוּ א כּ י לי ס ּפ ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִעוֹ ד
4 רק ויׁש  לׁש עה בּ המוֹ ת 60 ׁש וֹ חטים וכאן  וּ מ ׁש גּ יחים ׁש וֹ חטים אנׁש ים 4-5ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אתאנׁש  [הם ּפ לאמ בּ ירער .4 חוּ ץ, בּ וֹ דק  .3 ּפ נים, בּ וֹ דק .2 ׁש וֹ חט, .1 ים: ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אכמ"ל . א לסּפ ר , הרבּ ה עוֹ ד  י ׁש  - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהחוֹ תמוֹ ת].

לנ ת ערה מ ְְֲִֵַַָָי

אמריקה. ממׁש לת מּט עם בּ אמריקה הכּ ׁש רוּ ת ועד ראׁש  היה רוּ בּ ין ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהרב
לכל   צרי ׁש וֹ לחים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת לפי : ּכ כּ וֹ תב ׁש ם מכּת ב לי  ׁש לח  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש לחוּ . הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת ר ׁש וּ ם  בּ וֹ  מסמ לי וצרף לׁש וֹ נוֹ ת , 10 להיוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
ל ׁש וֹ נוֹ ת" בּ ד ' מׁש ּמ ׁש  "כּ י לברכה זכרוֹ נם מחכמינ וּ  ידוּ ע אמר : צחוּ ת בּ דר -ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

"קוּ ה" בּ אמריקה, בּ ארץ (ּפ רה)ואלּ וּ  כּ אן מ וֹ סיף, ואני לׁש וֹ נוֹ ת... בּ עשׂ רה מׁש ּמ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
על  בּ עּת וֹ נוּ ת כּ וֹ תבים  כּ ּמ ה כּ ׁש ר וֹ אים ל ׁש וֹ נוֹ ת... בּ -27 מׁש ּמ ׁש  "קוּ ה" ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש חוֹ ר. בּ שׂ ר  מהערבים בּ א ׁש לּ הם ׁש הבּ שׂ ר  ׁש ּת פסוּ  מחניּ וֹ ת הכׁש רים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲהסרת
מכּת בים בּ אים י וֹ ם ׁש כּ ל חדּ וּ ׁש  זה האם אוֹ כלים, ׁש אנחנוּ  מה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לדאבוֹ נינוּ 

ואלמנוֹ ת יתוֹ מים  על הר בּ נים רח"ל .מועד ? ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

571 מְִַמ
שליט"א  מייזליש מרדכי ברו

מוהר "ר המפורסם  הצדיק הגאון חתן בפ"ת ראשי  מנקר הוא מייזליש הרב
ועוד . השלחן קצות תורה שיעורי ספרי  בעמ"ח זצ"ל  נאה חיים אברהם

בארצה"ב  המצות חג את לחוג לי נזדמן  לפ"ג תשמ"ג  ה' שנת הפסח בחג ב"ה,
יארק. נוא ברוקלין בעיר



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כ

וּ טרפוֹ ת. נבל וֹ ת מ ּמ ׁש  היוּ  21 וּ מּת וֹ כם בּ שׂ ר ׁש ם ׁש וֹ חטים מפעלים ל23 ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרב
רב  אוֹ תוֹ  עם ּפ גיׁש ה  לי  ּת סדּ ר  מּמ בּ בּק ׁש ה לוֹ : צר אמרּת י אין לי אמר  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌

וּ מיּ ד  לּמ קוה, והלכּת י   ּכ עשׂ יתי א וֹ ת וֹ , ּת פגּ ׁש  ׁש ם לּמ קוה עכׁש ו  ל ,ְבּ כ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ׁש אלּת י  ישׂ ראל, מארץ  ׁש הגּ יע הרב הוּ א מי והבנּת י ראיתי לׁש ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ עּת י

ּפ לוֹ ני  מעיר ישׂ ראל מארץ הרב האּת ה כּ ן אוֹ תוֹ : לי  אמר  ׁש לוֹ ם? לוֹ  נתּת י  ! ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
על  ׁש חבּ רּת י  חבּ וּ רי  את ראית  האם  אוֹ תוֹ : ׁש אלּת י  ׁש לוֹ ם, לי החזיר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהוּ א

 לעיר ׁש לחּת י  ולמדּת י החיטה ה ּס פרים כּ ל את  מכּ יר אני  אכן לי : אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר הזּ ה, בּ נּ וֹ ׁש א  אּת לדבּ ר  להמׁש י רוֹ צה אני  לוֹ : אמרּת י מּת וֹ כם. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

בּ סדר לזמן לי  קר וֹ ב עד מ ּמ ׁש  כּ ׁש עה, ׁש ם וי ׁש בנוּ  הּמ דרׁש  לבית נכנסנוּ  ! ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ידי  היה הּק וֹ ל לפּת וּ ח רוֹ פא אצל לכן קדם והייתי  הי וֹ ת נרוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהדלקת
הרב : לי  סּפ ר  וכ - היחה. כּ ל את להקליט יכל ּת י וכ הקלטה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמכ ׁש יר
ׁש וּ "ת מחבּ ר [זצ"ל ], ׁש ליט"א ׁש טרן  טיב וֹ רט הגּ אוֹ ן עם יחד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"הלכ ּת י
אמר ּת י  - וּ טרפוֹ ת. נבלוֹ ת מהם ׁש -21 וראינוּ  ׁש חיטה בּ ּת י  ב-23 היינוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבי"ט,
ׁש אמרּת   ּכ כּ די עד מפעלים ה-21 בּ כל הּמ כׁש וֹ ל היה מה לי נא  סּפ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַלוֹ 
אחת בּ ׁש עה בּ המ וֹ ת 60 ׁש וֹ חט אחד ׁש וֹ חט כּ י האם וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת ?ׁש הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

חלפים לראוֹ ת רציתי  אני  אחת , בּ ׁש עה ׁש וֹ חטים כּ ּמ ה  לי אכּפ ת מה לי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
לרפ וּ אה כּ ׁש ר אחד  חלף החיטה בּ ּת י  ב-21 מצאתי ו א חּפ שׂ ּת י !כּ ׁש רים ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סאטמר קהלּ ת  מחסידי הּק נּ אים מחׁש וּ בי  ׁש וֹ חט  איזה מצאתי  לי: סּפ ר כן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ּפ גימ וֹ ת כּ אן י ׁש  לוֹ : אמרּת י הּס כּ ין , את לבדּ וֹ ק לי  ונתן  לי הּק ד וֹ ׁש ה ענה  ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ישׂ ראל" לארץ  ל ׁש מוֹ , י ּמ ח  מׁש גּ ע "צי וֹ ני החצּפ ה : כּ ל עם א!!הוֹ חט ! ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌


מõהר "ר הרה"ג  ידי  על והõפיע זצ "ללה"ה . ְְְֲִִֵֶַַַַַַמ íאטמער
והיה  זצ "ל , אריה ה õñל Łל  õנà àן  זצ"ל Łווארץ Łְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָמ äאל 

ה  äנà ר אצל  àית עłה àן  ולא זי "ע מסאטמער Łõדñ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
זצ"ל äנàר הסéמת àלôי  àעיר áדõל  õ א קטן âבר  äŁְְִִִֵַַַַַָָָָָָָם 

סימן מאיäíרא  לאפרŁäי  ששנ"ה: ב' êáיõן  ו' Łנת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקט
להáŁיח  הïק äדים על להע õמדים  äלהáלõת להתוâע  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָי"ט :
מâין אäíר הäא  הéבד  Łעל המנäנית éי  נäñר àְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָעניני 
צד õתõ באâ נäñר: àספרי  ëŁבאר מה âמלבד áמ äר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחלב
הçתר Łל חלב הäא Łם ה âבäק חלב ãà ôלäיה Łְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהמרה
Łעל מחלב Łם  ונצמד Ł רŁנ ע õד Łאסäר, àŁְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקיבה 
Łאסäר ïרäסה õñŁרין  הfiמלה Łהäא הõéסõת àְְִִֵֶֶֶַַָָָית
מ áŁיחים איזה עם  àâר  הõéתב éי  וçען ר"ל , éרת Łäְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוענ
הéבד Łàמנäנית אäíר  äŁם  ŁçŁ äŁיáהר ולא  äחל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹולא
לõקח õת  ŁהŁìים  Łâכיחא äמילתא  הא' מ æעם ä ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָאפיל
êäéי ולאו Łהäא éמ õת מחàר והéבד הראה ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֻמהâקõת

äלה  לע õרר ü צרי éן  על áמירי , âיני  זה עלמא  על  זהיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

להזהיר üצרי ע õד  י łראל. מñרב הåאת הëכŁלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהסיר
מן Łבהריא õת Łכיח àמה להïסד ñŁרõב מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
Łוי פלעקין  õñŁרין הéבד מהחצר Łם נŁאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהõñâת
חלב מäם  אסäר הéבד Łלצד  א' äקר äם קרäמים ב' Łְְְְִִֵֵֶַַָָָם 
àזה, מכ õŁל  לידי  לב õא יכõלין  äבקל  עליו ה ìëח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהñרב 
áמירי , âיני  עלמא  êäéא ולאו מיêתא  Łכיחא éי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָמחמת
חבר על חזקה מאחז"ל לקçם  הáŁëיחין  על  חõב éן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מתñן . õאינŁ âבר õיד מ ôחת מõציא  õאינŁְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ëŁבאר לעàער ווייסע  הìקרא הêבן  הéבד àענין áְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹם
הëרàין הâם  חäטי מחמת לב äŁלו êŁא הנäñר àְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻספרי 
נŁאר âאם õתõלצל üé ואחר ôחêה õלנקר אם éי ãàְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
Łרõצה  מי üé ואחר Łאב מ Łאב נäרא  âם , חäטי  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה
זאת  מ õכרין  טàחים  הרàה והìה  ,õידà הרäŁת õ ל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלב
הõדעה  äבלôי  נäñר äŁם àלי פרעזיל õא גראŁיצל Łàְְְְְְִִִִִִֵֶַָָם
על החäçב àזה áם  éן על לב äל , צלי  àין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלהבחין
זה. על  להáŁיח ïקיחא  עינא עיניהם äנôçŁ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהáŁëיחים 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כאשאלות 

הציוֹ נית מהּמ דינה כּ סף לוֹ קח ואיני בּ ריסק חסיד אני  דּ וקא לוֹ  ועניתי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנבהלּת י
הּפ ג וּ ם החלף על  עכׁש ו ּת גּ יד  מה ׁש מ וֹ אז יּמ ח "ציוֹ ני  ּפ עם: ׁש וּ ב לי ענה ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

ישׂ ראל" בּ ארץ גּ ר  אּת ה הגיב !!כּ י הוּ א וגם נוֹ סף לׁש וֹ חט ללכת המׁש כּת י  ! ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
עכׁש ו  דּ וקא י שׂ ראל מארץ  הגּ עּת  מדּ וּ ע א וֹ ת וֹ  ׁש אלּת י דּ וֹ מה. לי :בּ אפן ענה  ? ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הם כּ י כּ ׁש ר ׁש זּ ה וסמכנוּ  מאמריקה מקבּ לים אנחנוּ  והכּ בדים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
בּ נוּ  ּת מכוּ  כּ סף)גּ ם לנוּ  בּ עּת וֹ ן (נתנוּ  מפרסם [ׁש היה בּ עיר הּק וֹ ל ׁש יּ צא עכׁש ו א , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ועכׁש ו  הכּ בד  ׁש ל הנּק וּ ר ענין את לתּק ן אוֹ תי  ׁש לחוּ  מנּק ר אינוֹ  ׁש הכּ בד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַכּ נּ "ל]
מהם ׁש הר בּ ה  וּ מצאתי החיט וֹ ת  את גּ ם בּ דקּת י הכּ בד את לתּק ן בּ אתי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר

וּ טרפוֹ ת.נבלוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

עוֹ מדים בּ המוֹ ת, 6 לׁש ח וֹ ט   הוֹ ל וּ כׁש הוּ א ׁש וֹ חט, וגם רב גּ ם הוּ א כּ י לי ס ּפ ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִעוֹ ד
4 רק ויׁש  לׁש עה בּ המוֹ ת 60 ׁש וֹ חטים וכאן  וּ מ ׁש גּ יחים ׁש וֹ חטים אנׁש ים 4-5ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אתאנׁש  [הם ּפ לאמ בּ ירער .4 חוּ ץ, בּ וֹ דק  .3 ּפ נים, בּ וֹ דק .2 ׁש וֹ חט, .1 ים: ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אכמ"ל . א לסּפ ר , הרבּ ה עוֹ ד  י ׁש  - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהחוֹ תמוֹ ת].

לנ ת ערה מ ְְֲִֵַַָָי

אמריקה. ממׁש לת מּט עם בּ אמריקה הכּ ׁש רוּ ת ועד ראׁש  היה רוּ בּ ין ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהרב
לכל   צרי ׁש וֹ לחים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת לפי : ּכ כּ וֹ תב ׁש ם מכּת ב לי  ׁש לח  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש לחוּ . הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת ר ׁש וּ ם  בּ וֹ  מסמ לי וצרף לׁש וֹ נוֹ ת , 10 להיוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
ל ׁש וֹ נוֹ ת" בּ ד ' מׁש ּמ ׁש  "כּ י לברכה זכרוֹ נם מחכמינ וּ  ידוּ ע אמר : צחוּ ת בּ דר -ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

"קוּ ה" בּ אמריקה, בּ ארץ (ּפ רה)ואלּ וּ  כּ אן מ וֹ סיף, ואני לׁש וֹ נוֹ ת... בּ עשׂ רה מׁש ּמ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
על  בּ עּת וֹ נוּ ת כּ וֹ תבים  כּ ּמ ה כּ ׁש ר וֹ אים ל ׁש וֹ נוֹ ת... בּ -27 מׁש ּמ ׁש  "קוּ ה" ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש חוֹ ר. בּ שׂ ר  מהערבים בּ א ׁש לּ הם ׁש הבּ שׂ ר  ׁש ּת פסוּ  מחניּ וֹ ת הכׁש רים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲהסרת
מכּת בים בּ אים י וֹ ם ׁש כּ ל חדּ וּ ׁש  זה האם אוֹ כלים, ׁש אנחנוּ  מה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לדאבוֹ נינוּ 

ואלמנוֹ ת יתוֹ מים  על הר בּ נים רח"ל .מועד ? ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

571 מְִַמ
שליט"א  מייזליש מרדכי ברו

מוהר "ר המפורסם  הצדיק הגאון חתן בפ"ת ראשי  מנקר הוא מייזליש הרב
ועוד . השלחן קצות תורה שיעורי ספרי  בעמ"ח זצ"ל  נאה חיים אברהם

בארצה"ב  המצות חג את לחוג לי נזדמן  לפ"ג תשמ"ג  ה' שנת הפסח בחג ב"ה,
יארק. נוא ברוקלין בעיר



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כב

יארק  נוא היללס  בבעדפארד  אשר קאשוי קרית בק"ק ביקרתי  דחוה"מ א' ביום
קאשוי  אבדק"ק שליט"א בלום רפאל מוהר "ר המפורסם הצדיק  הגאון אצל
שקנו  בשר חתיכות הרבה שליט "א קאשוי  אבדק"ק  הגה"צ לי והראה יע"א,
נמלח מנוקר  בחזקת ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג חרדיים באיטליזים
לא וכמעט לעיני  שנתגלה הנורא המחזה על ונשתוממתי  לאכילה, ומוכן והודח
וגם הניקור, במצב והחיקור  הדרוש למען שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי 
המצב  היה לא בכולם החלב ניקור בענין מרובה הזנחה שמצאתי במקומות

על ירוד  החתיכות , אותן על  שונים חלבים שמצאתי והיות כזה, הניקור בענין
תשמ"ג פסח דחוה"מ א' ביום אז בעיני  שראיתי  מה לאחת אחת כאן אפרטם כן

קאשוי : בקרית
לאכילה: מוכן  שנמכר  הבשר על  מצאתי

התורה מן שאסור  ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב הרבה א.
חתיכות כמה ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב  מחלב וגם רח"ל, בכרת  ועונשו

ניקור  בספרי הנקרא חלב (ובא"י)גדולות ומתחתיו עליו והיה קאלנער טריפה
והיה מנוקר היה שלא לי "ג י "ב  צלע שבין הבשר  מצאתי ג. התורה. מן שאסור

הי "ג הצלע קצה מצאתי  ה. חלב. החזה(הסחוס)שם סחוסי מצאתי ו. (מכמה.

היותרתחתיכות) שעל  מהקרום קצת שנשאר  מצאתי ז. כראוי . הוסר  (לצד שלא 

חלב הכבד ) ט . בחז"ל. המוזכר קרומים מחמש שהוא  הכסלים  קרום  נשאר ח. .
השפונדר הקרום)שעל  יא.(שתחת בשפע. עליו  מצאתי  הריפאלע שעל  חלב י. .

י "ב  י"א  צלעות של סחוסים יב. הצלעות. שבין דכפלי  ניקור )חוטי חלב (בלי  יג. .
היותרת לבין הריפאלע שבין  חיים)הקרב אורחות בכל (עיין הצלעות שעל שומן  יד. .

מבשר היוצא העב  הקרום הוסר  שלא מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח 
.(הריפאלע )האדום

כי  שבהם השוה הצד בראותי מאוד עד מזעזעים הדברים כי הנ"ל מכל  היוצא
בהלכות בקיאים אינם לפני שהראו בשר חתיכות בניקור  שעסקו הקצבים
יעלה אשר כל לבד  הקרום להוריד הוא שעושים ומה כדבעי, הניקור ואומנות

המזלג שיריים)על מניחים בזה מנקרים(וגם  לא ועוד ועוד והכרס הכסלים חלב אבל  ,
הנ"ל . כל וכן  משאירים הכליות חלב וגם כמעט,

נא  עורו  נא אנא התעוררו  אותם ! והצילו ישראל בני אחיכם על ורחמו  חוסו !
לזה  והעצה ליושנה, ישראל קדושת עטרת  את החזירו  והגוף  הנפש הצלת 
בקיאים  שיהיו  השם יראי  ומשגיחים מנקרים בהעמדת גדול  תיקון מיד  לעשות 
דור. אחר דור המקובל בדרך הניקור ואומנות  ומלאכת הלכות בכל היטב  הדק

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כגשאלות 

ומתרחקים  כבחמורה בקלה מדקדקים חרדים אנשים בראותי  הלב  יכאב מאוד  ומה
יודעים  בלי בשגגה נכשלים איסור של אחד בשער לפגוע שלא היתר שערי מצ"ט
לעשות  שביכולתכם מה כל  שתעשו  חזקה תקותי - מאוד. החמור חלב באיסור 

הראשוןלהעמיד  כנה  על  הניקור  מעמד הוא מצב  שהוא הקדמונים בימים שנהגו כמו
המקו רבע"ה הדרך משה עד  והתנאים והאמוראים לראשונים עד דור אחד דור בל 

בפרט  אסורות ממאכלות הרבים הצלת זכות  - דהוא. כל  שינוי בלי  מסיני כן  שקיבל
החמור  חלב רח"ל)איסור  בכרת  אל (שעונשו מכח  הדבר את להוציא שתוכלו לכם יעמוד

הבטחות  לכל  ותזכו  ידיכם במעשי  שכינה ותשרה תילה  על הדת להעמיד הפועל
עד  זרעיכם וזרע וזרעיכם אתם ומנהיגיו העם לשופטי במדרשים המוזכר  והיעודים
פרישת  ובזכות  זצ "ל, אבוהב מהר"י  בשם פי "ב שעה"ק בר"ח כמבואר  עולם 
בב"א. צדקינו  משיח  בביאת האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות

ובטחון. צער מתוך הכו"ח
מייזליש  מרדכי ברו

זצ "ל  נאה חיים אברהם מוהר"ר המפורסם הצדיק  הגאון חתן בפ"ת  ראשי  מנקר 
חלקי  ניקור  על קבלה קבלתי  ועוד. השלחן קצות תורה שיעורי  ספרי בעמ"ח
המומחים המנקרים מאת שנים וחמש ארבעים לפני עוד  והפנים והקדמי  אחורי 
ציון  בן אברהם ר' ומהרב זצ"ל קלפוס  צבי ר ' הגה "צ בן קלפוס  ראובן ר ' הרב
ברוך  הר"ר הצדיקים  המנקרים  מראשי  קבלתם וקבלו למדו שהם זצ"ל מייזליש
תרפ"ג בשנת זצ"ל מנדלסון אלטער הר"ר  הצדיק  הרב  ומאת זצ"ל ברוורמן
הגה"ק  של בזמנם עוד  המנקרים ראשי בתור  שימשו שהם עיה"ק בירושלים
לייב  יהושע  רבי מרן רשכבה"ג הקדוש והגאון  זי"ע סלנט שמואל רבי מרן

זצ"ל . דיסקין
בּ גימטריּ א " בּ דר  קר אׁש ר עמלק  המן עצת רבא(2689)"לה ׁש בּ ית "אמר  כּ מנין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

עם מרדּ כי "  ּלבר ו המן ארוּ ר  בּ ין ידע  דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי  איני ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמיחיּ יב
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יארק  נוא היללס  בבעדפארד  אשר קאשוי קרית בק"ק ביקרתי  דחוה"מ א' ביום
קאשוי  אבדק"ק שליט"א בלום רפאל מוהר "ר המפורסם הצדיק  הגאון אצל
שקנו  בשר חתיכות הרבה שליט "א קאשוי  אבדק"ק  הגה"צ לי והראה יע"א,
נמלח מנוקר  בחזקת ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג חרדיים באיטליזים
לא וכמעט לעיני  שנתגלה הנורא המחזה על ונשתוממתי  לאכילה, ומוכן והודח
וגם הניקור, במצב והחיקור  הדרוש למען שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי 
המצב  היה לא בכולם החלב ניקור בענין מרובה הזנחה שמצאתי במקומות

על ירוד  החתיכות , אותן על  שונים חלבים שמצאתי והיות כזה, הניקור בענין
תשמ"ג פסח דחוה"מ א' ביום אז בעיני  שראיתי  מה לאחת אחת כאן אפרטם כן

קאשוי : בקרית
לאכילה: מוכן  שנמכר  הבשר על  מצאתי

התורה מן שאסור  ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב הרבה א.
חתיכות כמה ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב  מחלב וגם רח"ל, בכרת  ועונשו

ניקור  בספרי הנקרא חלב (ובא"י)גדולות ומתחתיו עליו והיה קאלנער טריפה
והיה מנוקר היה שלא לי "ג י "ב  צלע שבין הבשר  מצאתי ג. התורה. מן שאסור

הי "ג הצלע קצה מצאתי  ה. חלב. החזה(הסחוס)שם סחוסי מצאתי ו. (מכמה.

היותרתחתיכות) שעל  מהקרום קצת שנשאר  מצאתי ז. כראוי . הוסר  (לצד שלא 

חלב הכבד ) ט . בחז"ל. המוזכר קרומים מחמש שהוא  הכסלים  קרום  נשאר ח. .
השפונדר הקרום)שעל  יא.(שתחת בשפע. עליו  מצאתי  הריפאלע שעל  חלב י. .

י "ב  י"א  צלעות של סחוסים יב. הצלעות. שבין דכפלי  ניקור )חוטי חלב (בלי  יג. .
היותרת לבין הריפאלע שבין  חיים)הקרב אורחות בכל (עיין הצלעות שעל שומן  יד. .

מבשר היוצא העב  הקרום הוסר  שלא מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח 
.(הריפאלע )האדום

כי  שבהם השוה הצד בראותי מאוד עד מזעזעים הדברים כי הנ"ל מכל  היוצא
בהלכות בקיאים אינם לפני שהראו בשר חתיכות בניקור  שעסקו הקצבים
יעלה אשר כל לבד  הקרום להוריד הוא שעושים ומה כדבעי, הניקור ואומנות

המזלג שיריים)על מניחים בזה מנקרים(וגם  לא ועוד ועוד והכרס הכסלים חלב אבל  ,
הנ"ל . כל וכן  משאירים הכליות חלב וגם כמעט,

נא  עורו  נא אנא התעוררו  אותם ! והצילו ישראל בני אחיכם על ורחמו  חוסו !
לזה  והעצה ליושנה, ישראל קדושת עטרת  את החזירו  והגוף  הנפש הצלת 
בקיאים  שיהיו  השם יראי  ומשגיחים מנקרים בהעמדת גדול  תיקון מיד  לעשות 
דור. אחר דור המקובל בדרך הניקור ואומנות  ומלאכת הלכות בכל היטב  הדק
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ומתרחקים  כבחמורה בקלה מדקדקים חרדים אנשים בראותי  הלב  יכאב מאוד  ומה
יודעים  בלי בשגגה נכשלים איסור של אחד בשער לפגוע שלא היתר שערי מצ"ט
לעשות  שביכולתכם מה כל  שתעשו  חזקה תקותי - מאוד. החמור חלב באיסור 

הראשוןלהעמיד  כנה  על  הניקור  מעמד הוא מצב  שהוא הקדמונים בימים שנהגו כמו
המקו רבע"ה הדרך משה עד  והתנאים והאמוראים לראשונים עד דור אחד דור בל 

בפרט  אסורות ממאכלות הרבים הצלת זכות  - דהוא. כל  שינוי בלי  מסיני כן  שקיבל
החמור  חלב רח"ל)איסור  בכרת  אל (שעונשו מכח  הדבר את להוציא שתוכלו לכם יעמוד

הבטחות  לכל  ותזכו  ידיכם במעשי  שכינה ותשרה תילה  על הדת להעמיד הפועל
עד  זרעיכם וזרע וזרעיכם אתם ומנהיגיו העם לשופטי במדרשים המוזכר  והיעודים
פרישת  ובזכות  זצ "ל, אבוהב מהר"י  בשם פי "ב שעה"ק בר"ח כמבואר  עולם 
בב"א. צדקינו  משיח  בביאת האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות

ובטחון. צער מתוך הכו"ח
מייזליש  מרדכי ברו

זצ "ל  נאה חיים אברהם מוהר"ר המפורסם הצדיק  הגאון חתן בפ"ת  ראשי  מנקר 
חלקי  ניקור  על קבלה קבלתי  ועוד. השלחן קצות תורה שיעורי  ספרי בעמ"ח
המומחים המנקרים מאת שנים וחמש ארבעים לפני עוד  והפנים והקדמי  אחורי 
ציון  בן אברהם ר' ומהרב זצ"ל קלפוס  צבי ר ' הגה "צ בן קלפוס  ראובן ר ' הרב
ברוך  הר"ר הצדיקים  המנקרים  מראשי  קבלתם וקבלו למדו שהם זצ"ל מייזליש
תרפ"ג בשנת זצ"ל מנדלסון אלטער הר"ר  הצדיק  הרב  ומאת זצ"ל ברוורמן
הגה"ק  של בזמנם עוד  המנקרים ראשי בתור  שימשו שהם עיה"ק בירושלים
לייב  יהושע  רבי מרן רשכבה"ג הקדוש והגאון  זי"ע סלנט שמואל רבי מרן

זצ"ל . דיסקין
בּ גימטריּ א " בּ דר  קר אׁש ר עמלק  המן עצת רבא(2689)"לה ׁש בּ ית "אמר  כּ מנין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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בּ רעתי" אראה ואל  בּ עיני חן מצאתי אם הרג נא הרגני יג -טו)לּ י יא ּפ רק (בּ ּמ ד בּ ר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יראל  ני אחינ את מיל זי"ע יראל הית  ת יחד ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָס ד ת 
ארייתא  חלב  מאכילת  הרית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָארצת 

בּ ית ואב"ד רב ׁש לּ יט"א ּפ אפער אליעזר מׁש ה רבּ י מהגה"צ ׁש נּ תקבּ ל  ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמכ ּת ב ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ רק. בּ ני  טׁש ארטקוּ ב סעליׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמדר ׁש 

כּ "ק  מחוּ תני הצּ דּ יק דּ ברי  לקיּ ם כּ די בּ מהיר וּ ת נכ ּת בים להלּ ן הּמ וּ באים  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
לר וֹ ב  ונחת בס"ד מעלּ יא  וּ נהוֹ רא גּ וּ פא בּ בריאוּ ת ׁש לּ יט"א מהאלמין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאדמוֹ "ר

וכוּ '. הרע  עין בּ לי בּ רוּ רים וכ לּ ם אהוּ בים כּ וּ לּ ם חלציו, י וֹ צאי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל
אפער , אליעזר  מה
רק  ני  ט ארטקב, סעלי  מדר ית ואב "ד רב

מלאכי  גּ בריאל מר דּ כי הגּ אוֹ ן הרב  לּמ חבּ ר  היּ כים ענינים  כּ אן עד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶהעליתי 
◌ַ◌ַזצ"ל .

ׁש עוּ רים למדוֹ  בּ עת ויוֹ תר ׁש נים עשׂ רה כּ חמ ׁש  עברוּ  טוּ בא ימים דּ נא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּק דמא
מּפ י  אי ׁש  רב וּ מעשׂ ה מּס יני , למׁש ה הלכה למעשׂ ה, והלכה הדּ ין דּ יּ וּ ק  עם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם

הל וֹ ם. עליו  ר בּ נ וּ  מׁש ה עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִאיׁש 

אפׁש ר אי אלּ וּ  "וּ דברים לׁש וֹ נוֹ : וזה טרפ וֹ ת, בּ הלכ וֹ ת הרמ"א מדּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
איׁש  לּמ וּ ד ידי על  ׁש היא הּמ עשׂ ה נּס יוֹ ן לפי  אלּ א לּמ וּ ד  ידי  על ה כּ תב דּ ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִללמד

הּק ד וֹ ׁש . ל ׁש וֹ נוֹ  דּ ברי   ֹמּת ו כּ אן עד מ ּמ ׁש ", בּ ראיּ ה אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִמּפ י

הּמ עשׂ ה הוה  וכן ּפ עמים כּ ּמ ה הנּ "ל הגּ אוֹ ן רב לי סּפ ר ענין בּ אוֹ תוֹ  לענין  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמענין
הבּ יתמ ּמ ׁש  הּק ד וֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק הוֹ דעה קבּ לּת י ּפ סח לפני  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה כּ לׁש וֹ נ וֹ : ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ חביבוּ ת, אוֹ תי  וק בּ ל הּק דׁש  עיר  לירוּ ׁש לים נסעּת י לי , קוֹ רא זצלל"ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ תּק יפוּ ת: לי אמר ׁש לוֹ ם, דּ ריׁש ת יהוּ דים ואחרי אוֹ כלים בּ אמריקה י וֹ דע  אּת ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

את  וּ תתּק ן לׁש ם ׁש ּת ּס ע  א וֹ ת אני וּ מב ּק ׁש  רח"ל, דּ אוֹ רייתא ׁש היא חלב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
טוֹ ב. היּ וֹ תר צד  על  בּ ּת ל הענין כּ רב אני וּ מׁש ּמ ׁש  בּ א, ּפ סח הרי רבּ י, אמרּת י , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

לי , אמר חמצם. למכּ וֹ ר אלי  בּ אים אנׁש ים ואלפי  הרבּ ה אביב י ׁש  חמץ  למכּ וֹ ר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ ן  על  יכוֹ ל. אּת ה רק  ירחם, ה' דּ אוֹ רייתא חלב ּת ּק וּ ן אבל ׁש יּ כוֹ לים , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַר בּ נים

קדׁש וֹ  כּ דברי  ונסעּת י הכּ ל  הוהעזבּת י וכן  ו א , חלב אכלוּ  הבּ רית ארצוֹ ת  ׁש כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ל שׂ מאלם, ימינם בּ ין  הבּ ריתידעוּ  ארצוֹ ת בּ כל  והתּפ רסם ידוּ ע ה'  ּוּ ברו ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אלפים ׁש ע שׂ ר וֹ ת  [ויד וּ ע דּ אוֹ רייתא. חלב ׁש ל הניק וּ ר  בּ ענין ׁש ּת ּק נּת י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּת ּק וּ נים
הגּ אוֹ נים וגם בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל הפסיקוּ  וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה ׁש וֹ מרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כהשאלות 

אדמוֹ "ר מרן  ׁש כּ "ק וידוּ ע – החלב מאכילי נגד  בּ מחאה יצאוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
זי"ע, מקאשוי  והאדמוֹ "ר בּ המה, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל חסידיו לכל אסר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמקלויזנבוּ רג
א כּ תב חסדיו לכל וּ במכּת בוֹ  הּמ ׁש יח, בּ יאת עד כּ ׁש ר בּ שׂ ר יהיה ׁש א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
אמר גּ ם מאנסי  מוויזניץ האדמוֹ "ר ולהבחל"ח  בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל
ורצוּ  זה, על ע וֹ ררוּ  צדּ יקים כּ ׁש ׁש ים ועוֹ ד בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלחסידיו

בּ אריכ וּ ת]. חלקים ו' הוֹ חטים קוֹ ל  בּ ספר ונדּפ ס כּ יּ דוּ ע , כ וּ לּ ם את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַלהרוֹ ג

שליט"א  מקאשוי אדמו"ר  לכ"ק מכתב

אדר חודש לפניהם" תשים אשר  המשפטים "ואלה לסדר  ד' יום תש"נ ב "ה
יארק. נוא ברוקלין לפ"ק

הלכה בעמק עובר  לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה, החכמה מקור אל
האשל  ה "ה דאומתא, מדברא דעמא רבא מזויינה, כגבור חלציו המצויינה,
מופת רשכבה"ג האמיתי הגאון הרב יתלונן, שדי  בצל בלבנון, אדיר  הגדול
כבוד  היקרים , בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר ארץ קצווי בכל המפורסם הדור

והגליל . שליט "א קאשוי  אבדק"ק בלום רפאל מו"ה תפארתו שמו קדושת

ולהציע  לבוא עוז בנפשי הרהבתי וקדושו גאונו הדרת מול השתחואה  אחרי
לבבי . עם אשר את שליט"א גאונו  הדרת  מול

כמו  הקודש] ללשון תרגום מובא [כאן אידיש, בלשון המכתב את כותב  אני
מאמרים. שני לקיים אוכל  ובזה בטלפון, אתכם שדברתי 

וכו'. למחות "בידו" שיש כל א.

וכו'. קולך" הרים כשופר תחשך אל בגרון "קרא  הנביא מאמר ב.

כל  וגורם דבר  הבעל עובד  – הנביא מאמר את לקיים הולך  שאני בשעה האמת,
חודשים שבכמה כמו  לדבר , בכלל יכול  ואיני לדבר , אוכל שלא עניינים  מיני
קול] פיתוח של לרופא ללכת צריך  [ואני  ל"ע. לדבר  כלל  יכול איני  האחרונים 
בטלפון, אתכם לדבר  יכול  איני ב"ה , לדבר  כבר יכול ואני לי, עוזר  וכשהקב "ה
השמים מן שאולי  וחשבתי  לי, ענו ולא פעמים הרבה כבר שהתקשרתי  היות
ישאר זה ואז זאת שאכתוב  כדי  בטלפון, לדבר אוכל שלא אותי מעכבים

לדורות.

ולילדיו  שליט"א, רב הקאשוי לכ"ק ורק  אך נוגע זה עכשיו, כותב שאני הענין
שיחיו. ולנכדיו



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כד 

בּ רעתי" אראה ואל  בּ עיני חן מצאתי אם הרג נא הרגני יג -טו)לּ י יא ּפ רק (בּ ּמ ד בּ ר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יראל  ני אחינ את מיל זי"ע יראל הית  ת יחד ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָס ד ת 
ארייתא  חלב  מאכילת  הרית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָארצת 

בּ ית ואב"ד רב ׁש לּ יט"א ּפ אפער אליעזר מׁש ה רבּ י מהגה"צ ׁש נּ תקבּ ל  ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמכ ּת ב ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ רק. בּ ני  טׁש ארטקוּ ב סעליׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמדר ׁש 

כּ "ק  מחוּ תני הצּ דּ יק דּ ברי  לקיּ ם כּ די בּ מהיר וּ ת נכ ּת בים להלּ ן הּמ וּ באים  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
לר וֹ ב  ונחת בס"ד מעלּ יא  וּ נהוֹ רא גּ וּ פא בּ בריאוּ ת ׁש לּ יט"א מהאלמין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאדמוֹ "ר

וכוּ '. הרע  עין בּ לי בּ רוּ רים וכ לּ ם אהוּ בים כּ וּ לּ ם חלציו, י וֹ צאי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל
אפער , אליעזר  מה
רק  ני  ט ארטקב, סעלי  מדר ית ואב "ד רב

מלאכי  גּ בריאל מר דּ כי הגּ אוֹ ן הרב  לּמ חבּ ר  היּ כים ענינים  כּ אן עד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶהעליתי 
◌ַ◌ַזצ"ל .

ׁש עוּ רים למדוֹ  בּ עת ויוֹ תר ׁש נים עשׂ רה כּ חמ ׁש  עברוּ  טוּ בא ימים דּ נא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּק דמא
מּפ י  אי ׁש  רב וּ מעשׂ ה מּס יני , למׁש ה הלכה למעשׂ ה, והלכה הדּ ין דּ יּ וּ ק  עם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם

הל וֹ ם. עליו  ר בּ נ וּ  מׁש ה עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִאיׁש 

אפׁש ר אי אלּ וּ  "וּ דברים לׁש וֹ נוֹ : וזה טרפ וֹ ת, בּ הלכ וֹ ת הרמ"א מדּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
איׁש  לּמ וּ ד ידי על  ׁש היא הּמ עשׂ ה נּס יוֹ ן לפי  אלּ א לּמ וּ ד  ידי  על ה כּ תב דּ ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִללמד

הּק ד וֹ ׁש . ל ׁש וֹ נוֹ  דּ ברי   ֹמּת ו כּ אן עד מ ּמ ׁש ", בּ ראיּ ה אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִמּפ י

הּמ עשׂ ה הוה  וכן ּפ עמים כּ ּמ ה הנּ "ל הגּ אוֹ ן רב לי סּפ ר ענין בּ אוֹ תוֹ  לענין  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמענין
הבּ יתמ ּמ ׁש  הּק ד וֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק הוֹ דעה קבּ לּת י ּפ סח לפני  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה כּ לׁש וֹ נ וֹ : ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ חביבוּ ת, אוֹ תי  וק בּ ל הּק דׁש  עיר  לירוּ ׁש לים נסעּת י לי , קוֹ רא זצלל"ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ תּק יפוּ ת: לי אמר ׁש לוֹ ם, דּ ריׁש ת יהוּ דים ואחרי אוֹ כלים בּ אמריקה י וֹ דע  אּת ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

את  וּ תתּק ן לׁש ם ׁש ּת ּס ע  א וֹ ת אני וּ מב ּק ׁש  רח"ל, דּ אוֹ רייתא ׁש היא חלב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
טוֹ ב. היּ וֹ תר צד  על  בּ ּת ל הענין כּ רב אני וּ מׁש ּמ ׁש  בּ א, ּפ סח הרי רבּ י, אמרּת י , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

לי , אמר חמצם. למכּ וֹ ר אלי  בּ אים אנׁש ים ואלפי  הרבּ ה אביב י ׁש  חמץ  למכּ וֹ ר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ ן  על  יכוֹ ל. אּת ה רק  ירחם, ה' דּ אוֹ רייתא חלב ּת ּק וּ ן אבל ׁש יּ כוֹ לים , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַר בּ נים

קדׁש וֹ  כּ דברי  ונסעּת י הכּ ל  הוהעזבּת י וכן  ו א , חלב אכלוּ  הבּ רית ארצוֹ ת  ׁש כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ל שׂ מאלם, ימינם בּ ין  הבּ ריתידעוּ  ארצוֹ ת בּ כל  והתּפ רסם ידוּ ע ה'  ּוּ ברו ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אלפים ׁש ע שׂ ר וֹ ת  [ויד וּ ע דּ אוֹ רייתא. חלב ׁש ל הניק וּ ר  בּ ענין ׁש ּת ּק נּת י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּת ּק וּ נים
הגּ אוֹ נים וגם בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל הפסיקוּ  וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה ׁש וֹ מרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
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אדמוֹ "ר מרן  ׁש כּ "ק וידוּ ע – החלב מאכילי נגד  בּ מחאה יצאוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
זי"ע, מקאשוי  והאדמוֹ "ר בּ המה, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל חסידיו לכל אסר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמקלויזנבוּ רג
א כּ תב חסדיו לכל וּ במכּת בוֹ  הּמ ׁש יח, בּ יאת עד כּ ׁש ר בּ שׂ ר יהיה ׁש א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
אמר גּ ם מאנסי  מוויזניץ האדמוֹ "ר ולהבחל"ח  בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל
ורצוּ  זה, על ע וֹ ררוּ  צדּ יקים כּ ׁש ׁש ים ועוֹ ד בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלחסידיו

בּ אריכ וּ ת]. חלקים ו' הוֹ חטים קוֹ ל  בּ ספר ונדּפ ס כּ יּ דוּ ע , כ וּ לּ ם את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַלהרוֹ ג

שליט"א  מקאשוי אדמו"ר  לכ"ק מכתב

אדר חודש לפניהם" תשים אשר  המשפטים "ואלה לסדר  ד' יום תש"נ ב "ה
יארק. נוא ברוקלין לפ"ק

הלכה בעמק עובר  לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה, החכמה מקור אל
האשל  ה "ה דאומתא, מדברא דעמא רבא מזויינה, כגבור חלציו המצויינה,
מופת רשכבה"ג האמיתי הגאון הרב יתלונן, שדי  בצל בלבנון, אדיר  הגדול
כבוד  היקרים , בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר ארץ קצווי בכל המפורסם הדור

והגליל . שליט "א קאשוי  אבדק"ק בלום רפאל מו"ה תפארתו שמו קדושת

ולהציע  לבוא עוז בנפשי הרהבתי וקדושו גאונו הדרת מול השתחואה  אחרי
לבבי . עם אשר את שליט"א גאונו  הדרת  מול

כמו  הקודש] ללשון תרגום מובא [כאן אידיש, בלשון המכתב את כותב  אני
מאמרים. שני לקיים אוכל  ובזה בטלפון, אתכם שדברתי 

וכו'. למחות "בידו" שיש כל א.

וכו'. קולך" הרים כשופר תחשך אל בגרון "קרא  הנביא מאמר ב.

כל  וגורם דבר  הבעל עובד  – הנביא מאמר את לקיים הולך  שאני בשעה האמת,
חודשים שבכמה כמו  לדבר , בכלל יכול  ואיני לדבר , אוכל שלא עניינים  מיני
קול] פיתוח של לרופא ללכת צריך  [ואני  ל"ע. לדבר  כלל  יכול איני  האחרונים 
בטלפון, אתכם לדבר  יכול  איני ב"ה , לדבר  כבר יכול ואני לי, עוזר  וכשהקב "ה
השמים מן שאולי  וחשבתי  לי, ענו ולא פעמים הרבה כבר שהתקשרתי  היות
ישאר זה ואז זאת שאכתוב  כדי  בטלפון, לדבר אוכל שלא אותי מעכבים

לדורות.

ולילדיו  שליט"א, רב הקאשוי לכ"ק ורק  אך נוגע זה עכשיו, כותב שאני הענין
שיחיו. ולנכדיו
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שמצב  מזמן  ידוע שהדבר בגלל השחיטה, ממצב עכשיו לכתוב הולך  איני
ממש כשהיה, אינו כבר  הרגלהשחיטה פשיטת רק בחינת לכתוב  ברצוני  רק .

אוכלים ונכדיו וילדיו ובעצמו בכבודו שליט"א רב שהקאשוי  העופות מעניין
ומצפצף. פה פוצה ואין שנה, אחר שנה זאת

מהעיר אנשים כמה עוד  ועם  שליט"א, הילדים עם פעמים כמה דברתי  כבר
השחיטה. מצב בענין קאשוי,

אסור הינו בדיעבד מותר שהוא דבר  שכל – ובשו"ע בש"ס פעמים כמה מופיע
רנ"ולכתחילה, וסי ' נ"א, סימן תקי"ח, או תקי "ז , אולי  חוה"מ , ה' או "ח  שו"ע  ט ', או ח' דף נדה (עיין

דרגיל  דהיכא  המקורות] בדיוק לציין מספיק הזמן [אין ע "א, או ע ' סימן  משה דרכי  וביו"ד בב "י , רנ"ח  או

ואסור . כלכתחילה, דינו דיעבד  הוי  כן, לעשות

נזדמ השבוע שהלך ובדיוק זצ"ל , פיינשטין משה ר' מהרה"ג ווארט לשמוע לי ן
כמה שם והיה מתלמידיו, כמה עמו שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית 
הבשר את שמשליכים ראה אחד  ותלמיד  השחיטה, בענייני  להלכה שאלות
את משליכים  ומדוע בדיעבד, כשר זה הרי - משה לר' ואמר שאלות, בו  שהיה

בדיעבד  יהודי להיות רוצה  מי  משה ר ' לו וענה  ?זה,

חדשה א')השמלה בחולין(בסימן הגמרא את ע "א)מביא "(כח אומר  "רבי וזבחת :
צויתך כא)"כאשר י "ב  חולין].(דברים מס' סוף [ועיין וכו"'.

אשר  ב ')ובמטה סעיף וכו'(שם  תוכחה , ואין משים, מבלי מקומות יש וז"ל: בא"ד 
תואר, פרי  בשם שם רמיעוד  דלא בגויה לי קים הזבחים , עליו ירבו כי  גם ומה 

ה' צונו  כאשר לסכין הצריכה בדיקה למעבד וכו'.נפשיה

מהר, ששוחטים בשעה לקרות שעלולים הבעיות כל את למנות רוצה איני
עופות 600 שוחטים כאשר  שכן וכל  לשעה, עופות 400 רק שוחטים אם אפילו 
בדיעבד  כשירה  תהיה שהשחיטה שהלוואי לומר ברצוני  רק ויותר, לשעה
הייתי  לא בדיעבד  כשר היה זה ואם מרובה, והפסד הדחק שעת של בצירוף
מדיני  שאלות מתעוררים שבוודאי מצבים יש אבל  הזה, המכתב כל את כותב
של  שיקולים בגלל עליהם  נפש בשאט שעוברים שחיטה, הלכות חמשה
כהיתר, לו נעשית ושנה שעבר כיון זירא ר ' של הכלל את לנו יש והרי פרנסה,

" של האחריות ממני שירד כדי  זאת לכתוב למחות ובחובתי בידו שיש  "כל
כ "ק  של גבו על האחריות את זרקתי הזה המכתב  ידי ועל גבי, על שמונח

הצלתי . נפשי את ואני  העולם, בכל נשמעים שדבריו שליט"א, אדמו"ר
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שהם שיחיו , ילדיו עם שליט"א רב  הקאשוי  שכ "ק  כשמש, אצלי  ברור והדבר
בהלכה בפרט ופרטיה, דקדוקיה בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל  מדקדקים
הרבה כך כל לכם  שמביאים מאתרוג מדבר ומי תפילין, כמו מסיני למשה

ל  זמן  ויש המהודר, את  לבחור כדי לשחיטהאתרוגים מגיע כשזה אבל ענין, כל
שלו  הפטנטים את יש דבר לבעל דבר, לעשות נותן ואינו דבר, הבעל  יושב אזי
ובודק, השחיטה בשעת עומד בעצמי אני  שהרי  בטענה – האדם את להפיל איך
ויש  מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי  זה מזה, יותר  לעשות יכול  אני  מה

כותב : טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו להיכשל, שלא אחת עצה  שאין רק
הרבה  שוחט שהוא  עצמו, מהשוחט למעט השחיטה בבית מהנעשה שיודע מי 

ניסיון . הרבה עם שנים
חז"ל  מאמר מקיים היה רב הקאשוי  מילדי אחד שאם אצלי  ברור והדבר

ומילה " שחיטה כתב שילמוד צריך חכם העירתלמיד  כל  בעצמו, שוחט  והיה "
שחיטה בית מקימים היו אם חוץ עוף. בשר  אפילו בשר מכניסים היו לא קאשוי

ההלכות. כל עם שצריך, כמו מהודרת
פנים לכ"ק אסביר אני  אי"ה הזמן וכשיבוא המידה , על יתר להאריך רוצה איני

בפנים.
רחוק  לא שחיטה בית לקנות  אפשר  שליט"א, קאשוי לבני  קלה עצה בידי ויש
כשירה משחיטה לאכול שרוצה אחד וכל  בזול , מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר,

.$2000 ישלם 
וידוע  במשפחה, ושניים  בעיר אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת הגמרא
ביותר הגדולים מהגורמים  אחד הוא השחיטה שעניין הקדושים מהספרים
שחיטה עם צדקינו משיח פני  לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את שמעכבים

ועוד )?כזו  הגש"פ על  משה מטה ברית הנשר , דרך בספר  .(ראה
פרשת תש"ד  בשנת שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי "ע רב שהבעלזער  וידוע

לדאבונינו הגדול  החורבן את עברו ישראל שכלל  אחרי צריכים(השואה)ויקרא, ,
נתבייש  שלא צדקינו, משיח ביאת לקראת הדור את ולהכין הילדים את לחנך

הקטנים. הילדים  את לחנך  שצריך זעירא, בא' ויקרא כתוב ולכן שיגיע, בעת
אלו  וכשרות, המשפחה, טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני ואמר

עבורם. להתאמץ שצריכים היסודות
שחיטה כזה אם לנו יש פנים וכי איזה ילדינו, את שוחטים אנו כך  ידי  שעל ?

צדקינו  משיח פני לקבל  לילך יכולים אנו פנים כאלו התכוונו עם לזה  וכי  ?
הקדושים רבותינו רבותינו לנו שהכניסו מה זה ??



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כו

שמצב  מזמן  ידוע שהדבר בגלל השחיטה, ממצב עכשיו לכתוב הולך  איני
ממש כשהיה, אינו כבר  הרגלהשחיטה פשיטת רק בחינת לכתוב  ברצוני  רק .

אוכלים ונכדיו וילדיו ובעצמו בכבודו שליט"א רב שהקאשוי  העופות מעניין
ומצפצף. פה פוצה ואין שנה, אחר שנה זאת

מהעיר אנשים כמה עוד  ועם  שליט"א, הילדים עם פעמים כמה דברתי  כבר
השחיטה. מצב בענין קאשוי,

אסור הינו בדיעבד מותר שהוא דבר  שכל – ובשו"ע בש"ס פעמים כמה מופיע
רנ"ולכתחילה, וסי ' נ"א, סימן תקי"ח, או תקי "ז , אולי  חוה"מ , ה' או "ח  שו"ע  ט ', או ח' דף נדה (עיין

דרגיל  דהיכא  המקורות] בדיוק לציין מספיק הזמן [אין ע "א, או ע ' סימן  משה דרכי  וביו"ד בב "י , רנ"ח  או

ואסור . כלכתחילה, דינו דיעבד  הוי  כן, לעשות

נזדמ השבוע שהלך ובדיוק זצ"ל , פיינשטין משה ר' מהרה"ג ווארט לשמוע לי ן
כמה שם והיה מתלמידיו, כמה עמו שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית 
הבשר את שמשליכים ראה אחד  ותלמיד  השחיטה, בענייני  להלכה שאלות
את משליכים  ומדוע בדיעבד, כשר זה הרי - משה לר' ואמר שאלות, בו  שהיה

בדיעבד  יהודי להיות רוצה  מי  משה ר ' לו וענה  ?זה,

חדשה א')השמלה בחולין(בסימן הגמרא את ע "א)מביא "(כח אומר  "רבי וזבחת :
צויתך כא)"כאשר י "ב  חולין].(דברים מס' סוף [ועיין וכו"'.

אשר  ב ')ובמטה סעיף וכו'(שם  תוכחה , ואין משים, מבלי מקומות יש וז"ל: בא"ד 
תואר, פרי  בשם שם רמיעוד  דלא בגויה לי קים הזבחים , עליו ירבו כי  גם ומה 

ה' צונו  כאשר לסכין הצריכה בדיקה למעבד וכו'.נפשיה

מהר, ששוחטים בשעה לקרות שעלולים הבעיות כל את למנות רוצה איני
עופות 600 שוחטים כאשר  שכן וכל  לשעה, עופות 400 רק שוחטים אם אפילו 
בדיעבד  כשירה  תהיה שהשחיטה שהלוואי לומר ברצוני  רק ויותר, לשעה
הייתי  לא בדיעבד  כשר היה זה ואם מרובה, והפסד הדחק שעת של בצירוף
מדיני  שאלות מתעוררים שבוודאי מצבים יש אבל  הזה, המכתב כל את כותב
של  שיקולים בגלל עליהם  נפש בשאט שעוברים שחיטה, הלכות חמשה
כהיתר, לו נעשית ושנה שעבר כיון זירא ר ' של הכלל את לנו יש והרי פרנסה,

" של האחריות ממני שירד כדי  זאת לכתוב למחות ובחובתי בידו שיש  "כל
כ "ק  של גבו על האחריות את זרקתי הזה המכתב  ידי ועל גבי, על שמונח

הצלתי . נפשי את ואני  העולם, בכל נשמעים שדבריו שליט"א, אדמו"ר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כזשאלות 

שהם שיחיו , ילדיו עם שליט"א רב  הקאשוי  שכ "ק  כשמש, אצלי  ברור והדבר
בהלכה בפרט ופרטיה, דקדוקיה בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל  מדקדקים
הרבה כך כל לכם  שמביאים מאתרוג מדבר ומי תפילין, כמו מסיני למשה

ל  זמן  ויש המהודר, את  לבחור כדי לשחיטהאתרוגים מגיע כשזה אבל ענין, כל
שלו  הפטנטים את יש דבר לבעל דבר, לעשות נותן ואינו דבר, הבעל  יושב אזי
ובודק, השחיטה בשעת עומד בעצמי אני  שהרי  בטענה – האדם את להפיל איך
ויש  מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי  זה מזה, יותר  לעשות יכול  אני  מה

כותב : טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו להיכשל, שלא אחת עצה  שאין רק
הרבה  שוחט שהוא  עצמו, מהשוחט למעט השחיטה בבית מהנעשה שיודע מי 

ניסיון . הרבה עם שנים
חז"ל  מאמר מקיים היה רב הקאשוי  מילדי אחד שאם אצלי  ברור והדבר

ומילה " שחיטה כתב שילמוד צריך חכם העירתלמיד  כל  בעצמו, שוחט  והיה "
שחיטה בית מקימים היו אם חוץ עוף. בשר  אפילו בשר מכניסים היו לא קאשוי

ההלכות. כל עם שצריך, כמו מהודרת
פנים לכ"ק אסביר אני  אי"ה הזמן וכשיבוא המידה , על יתר להאריך רוצה איני

בפנים.
רחוק  לא שחיטה בית לקנות  אפשר  שליט"א, קאשוי לבני  קלה עצה בידי ויש
כשירה משחיטה לאכול שרוצה אחד וכל  בזול , מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר,

.$2000 ישלם 
וידוע  במשפחה, ושניים  בעיר אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת הגמרא
ביותר הגדולים מהגורמים  אחד הוא השחיטה שעניין הקדושים מהספרים
שחיטה עם צדקינו משיח פני  לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את שמעכבים

ועוד )?כזו  הגש"פ על  משה מטה ברית הנשר , דרך בספר  .(ראה
פרשת תש"ד  בשנת שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי "ע רב שהבעלזער  וידוע

לדאבונינו הגדול  החורבן את עברו ישראל שכלל  אחרי צריכים(השואה)ויקרא, ,
נתבייש  שלא צדקינו, משיח ביאת לקראת הדור את ולהכין הילדים את לחנך

הקטנים. הילדים  את לחנך  שצריך זעירא, בא' ויקרא כתוב ולכן שיגיע, בעת
אלו  וכשרות, המשפחה, טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני ואמר

עבורם. להתאמץ שצריכים היסודות
שחיטה כזה אם לנו יש פנים וכי איזה ילדינו, את שוחטים אנו כך  ידי  שעל ?

צדקינו  משיח פני לקבל  לילך יכולים אנו פנים כאלו התכוונו עם לזה  וכי  ?
הקדושים רבותינו רבותינו לנו שהכניסו מה זה ??



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כח

ששוחטים השחיטה וכי התורה", מן אסור "חדש אותנו לימד הקדוש החת"ס
חדש  דבר  אינו השחיטה, בשעת העוף את אוחז והגוי העוף ?את 

חדש  אינו זמן, במעט עופות הרבה כך כל ששוחטים ?והמהירות,

ציוויתך  כאשר  בתורה כתוב !!!הרי

עושים היו שזקנינו כמו לעשות רק זה, עם להתמודד איך עצה בידינו  -אין !
לו ל  שיהיה צריך והשוחט ובזריזות, במעומד ולשחוט ביד , העוף את אחוז

עושה. שהוא למה מספיק  גיבוי 

שראינו  כמו מהודר  שחיטה בית להקים  בידכם ולסייע אליכם לבוא מסכים אני
הקודמים. הדורות אצל

מכל  דגלו  תחת היושבים כל  את  להציל הרמה תורתו כבוד  בעזר  יהיה וה'
האדם וצריך  ז"ל, וברמב"ם ברמב"ן כמבואר אכילה בענין ובפרט מכשול,

איסור. ספק  או איסור  מאכילת מאוד  נזהר להיות

בשורות מהרה לשמוע ונזכה  פורים , שמחת ביתו ולכל  לכ"ק אנכי ומאוה
הנאמן. אוהבו ידידו שלום בזה ואומר וירושלים ציון ומנחמות טובות 

גראס  יהודה   שלו הק'
יצ"ו האלמי אבדק"ק 

שלחתי  כן גם שבועות , כמה לפני  נפשות פקוח  בענין נחוץ מכתב שלחתי נ.ב .
זה. על תשובה קבלתי לא  ועדיין התשובה על הסבר פאקס  כך אחר

הנ"ל

16 אלה

חז"ל  אמר עליהם הסנים מהכנ פית  מחד לא ואי אמץ, הרה  ל  לרב מ ין
עמלק? ל  פ חים ט ב 

הנּ סּת ר הצּ דּ יק להמקוּ בל חיּ ים" "אהבת בּ ספר  זי "ע וּ מוּ בא מנה חכם ר בּ י ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עצמ וֹ  את ׁש וֹ מר  ׁש מי  – הצּ דּ יקים אחד בּ ׁש ם ׁש הביא  "ׁש מיני " ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
דּ עּת י  וּ לעני וּ ת – ה ּט בע .  מדּ ר למעלה נס  לוֹ  ׁש יּ ע שׂ ה מוּ כרח אסוּ רוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכלוֹ ת


יàר האלõקי המקäבל –הערה זי "ע  Łרע àי  מרâכי ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָ
äבåמן – נסôרים  צ âיקים  הל"ו Łרא Łהäא – עליו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹאמר
Łחכם – מהמים  צ âיקים  לכëה äילá הõìראה ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהõאה 
õבתפילת צ âיקים ] ëéה ע õד [עם זי "ע  מנה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמנחם 

הõאה  ל Łם  יגיע  êŁא י łראל ארץ על יגן  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהëיחדõת
זי "ע  צדקה  יהäדה רàי  אליו äוהלכ õïרת ה"י. יŁיבת  Łרא) ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

êŁאיõסף) äבתנאי  – להסéים üהצר עד áא õנים  וע õד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֻ
àמים . õחõכ áדõל  ëéה עד  רõאים äמ éאן  .ä לá ְִִִַַַַָָָָָי

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כטשאלות 

השי"ת  ּכ הּט בע  כּ דר מלּ אכל  יצרוֹ  את ׁש כּ פה מדּ ה  כּ נגד מדּ ה ׁש זּ וֹ הי בּ רוּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
בּ פניו. הּט בע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְמכוֹ פף

למעלה המןאמרנוּ  מרדּ כיבּ גּ ימטריּ הארוּ ר  ּגּ ימטר יּ הבּ שׂ רוּ בגימטריהבּ ר ו] ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
.[502 - תק"ב הּק ד וֹ ׁש ים האבוֹ ת ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תיהם

השו"ע דּ ברי לפר ׁש  אפׁש ר ב ')וּ בזה תרצה סימן ח יּ ים בּ פוּ ריּ א :(אוֹ רח  לבסוּ מי  איניׁש  חיּ ב ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מרדּ כי  ּלברו המן ארוּ ר בּ ין  ידע דּ א להׁש ּת כּ רעד  צרי דּ אין אוֹ מרים ויש הגה : ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מלּ ּמ וּ דוֹ  י וֹ תר  ׁש יּ ׁש ּת ה אלּ א  ּכ בּ וֹ )כּ ל ארוּ ר(כּ ל בּ ין יוֹ דע אינוֹ  ׁש יּ יׁש ן  ֹוּ מּת ו ויּ י ׁש ן, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מר דּ כי  ּלברו כּ מ וֹ (מהרי "ל )המן האמּת י  הדּ עת  מתגּ לּ ה היּ ין ׁש תיית ידי על  - . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יבוֹ ׁש  וא לקיים וזוֹ כים לאמּת וֹ  האמת רוֹ אים ואז סוֹ ד , יצא יין נכנס  חז "ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
אנׁש י  ׁש ל וּ חיו הם  וּ מי  האמ ּת י  ההמן ה וּ א מי  האמת, וּ מגלּ ים עליו, הּמ לעיגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
חיצוֹ ני  המן  ׁש וֹ לח הּק בּ "ה ח"ו ההמן  את מגּ לּ ים א ׁש אם נחוּ ץ וזה רב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהערב 
יינ ּה  ׁש תיּ ת ידי על ועוֹ ד  האמּת י. המן ׁש הוּ א עצמוֹ  על  ׁש אמר  האירני  כּ דגמת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָרח"ל
בּ זוֹ הר כּ דאמר וּ  מוֹ רא בּ א האמת את  לוֹ מר  זוֹ כים הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש הוּ א ּת וֹ רה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

תזריע ע "א)ּפ רׁש ת גּ בּ אי ,(מ"ו אתית וּ ן חד  דעיטא בּ קיטרא נׁש , בר  ההוּ א לוֹ ן אמר  : ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
דחלין  דלא  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ בי דּ ד יּ וּ ריהוֹ ן מאינּ וּ ן אלּ א אּת וּ ן לאו ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַודּ אי

[בּ יאוּ ר: ודּ אימכּ לּ א אלי, בּ אתם אחת עצה  ׁש ל בּ ק ׁש ר האי ׁש , אוֹ תוֹ  להם אמר ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל פ וֹ חדים ׁש א י וֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ בית ׁש דּ יּ וּ רם מאוֹ תם א לּ א אי אינכם  .[ ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌

[בּ יאוּ ר : באתגּ לייא. מ לּ ייכוּ  אי בכוּ , יקטרגוּ  אבתראי  דאתיין ׁש בּ אים בני  בּ ני  אם  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לבבכם  נתּת ם וא בּ גלוּ י דּ בריכם היה  אי אוֹ תי , ׁש בּ זיתם על  ע ּמ כם יתקוֹ טטוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַאחרי

גּ דוֹ לים  חכמים ׁש הם מבּ ני  דּ כּת יב,?לירא הוּ א, הכי  אוֹ רייתא ליּה  אמר וּ  א)] (משלי  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ אוֹ רייתא במ לּ י אי  וּ מה תאמר . אמריה בּ עיר ׁש ערים  בּ פתחי ּת קרא הוֹ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְבּ ראׁש 

ול  הוּ א.  ברי קדׁש א קמי  בּ כּס וּ פא נׁש ּת כח הא , מ ּק ּמ דּ חלי אלּ אאנן ע וֹ ד, א ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
[בּ יאוּ ר: צחוּ תא. בעי ׁש כּ תוּ בדאוֹ רייתא היא,  ּכ ה ּת וֹ רה לוֹ , א)אמר וּ  בּ ראׁש (מׁש לי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

אנוּ  תוֹ רה בּ דברי אם וּ מה תאמר. אמריה בּ עיר ׁש ערים בּ פתחי  ּת קרא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹהמיּ וֹ ת
אלּ א  עוֹ ד, ו א הוּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  בּ ב וּ ׁש ה נ ּמ צא הרי ,מּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲפוֹ חדים 
אדם  ל ׁש וּ ם יחניף וא כּ ברוֹ  ּת וֹ כ וֹ  אדם ׁש יּ היה  כּ לוֹ מר צחוּ ת , צריכה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

בּ גל וּ י הּת וֹ רה אמת את מלּ ד בּ ר בּ ביתבּ עוֹ לם נמצאים הם הזוֹ הר  ל וֹ מדי וכל .[ ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר יּ ה מפחדים וא ׁש מים  יראת וּ מקבּ לים יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ 
האׁש  מ ּפ ני ּפ חדוּ  וא סיני  הר על עמדוּ  ׁש רגליו וּ מי האמת, את ואוֹ מרים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

ותוֹ רתוֹ הגּ דוֹ לה  יתבּ ר הם על נפׁש ם  למסוֹ ר מוּ כנים היּ וֹ ם גּ ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


ýהעלתà קנב.)äבזהר àחכמת (âף לעõסקים  קרי  ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֹ



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כח

ששוחטים השחיטה וכי התורה", מן אסור "חדש אותנו לימד הקדוש החת"ס
חדש  דבר  אינו השחיטה, בשעת העוף את אוחז והגוי העוף ?את 

חדש  אינו זמן, במעט עופות הרבה כך כל ששוחטים ?והמהירות,

ציוויתך  כאשר  בתורה כתוב !!!הרי

עושים היו שזקנינו כמו לעשות רק זה, עם להתמודד איך עצה בידינו  -אין !
לו ל  שיהיה צריך והשוחט ובזריזות, במעומד ולשחוט ביד , העוף את אחוז

עושה. שהוא למה מספיק  גיבוי 

שראינו  כמו מהודר  שחיטה בית להקים  בידכם ולסייע אליכם לבוא מסכים אני
הקודמים. הדורות אצל

מכל  דגלו  תחת היושבים כל  את  להציל הרמה תורתו כבוד  בעזר  יהיה וה'
האדם וצריך  ז"ל, וברמב"ם ברמב"ן כמבואר אכילה בענין ובפרט מכשול,

איסור. ספק  או איסור  מאכילת מאוד  נזהר להיות

בשורות מהרה לשמוע ונזכה  פורים , שמחת ביתו ולכל  לכ"ק אנכי ומאוה
הנאמן. אוהבו ידידו שלום בזה ואומר וירושלים ציון ומנחמות טובות 

גראס  יהודה   שלו הק'
יצ"ו האלמי אבדק"ק 

שלחתי  כן גם שבועות , כמה לפני  נפשות פקוח  בענין נחוץ מכתב שלחתי נ.ב .
זה. על תשובה קבלתי לא  ועדיין התשובה על הסבר פאקס  כך אחר

הנ"ל

16 אלה

חז"ל  אמר עליהם הסנים מהכנ פית  מחד לא ואי אמץ, הרה  ל  לרב מ ין
עמלק? ל  פ חים ט ב 

הנּ סּת ר הצּ דּ יק להמקוּ בל חיּ ים" "אהבת בּ ספר  זי "ע וּ מוּ בא מנה חכם ר בּ י ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עצמ וֹ  את ׁש וֹ מר  ׁש מי  – הצּ דּ יקים אחד בּ ׁש ם ׁש הביא  "ׁש מיני " ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
דּ עּת י  וּ לעני וּ ת – ה ּט בע .  מדּ ר למעלה נס  לוֹ  ׁש יּ ע שׂ ה מוּ כרח אסוּ רוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכלוֹ ת


יàר האלõקי המקäבל –הערה זי "ע  Łרע àי  מרâכי ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָ
äבåמן – נסôרים  צ âיקים  הל"ו Łרא Łהäא – עליו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹאמר
Łחכם – מהמים  צ âיקים  לכëה äילá הõìראה ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהõאה 
õבתפילת צ âיקים ] ëéה ע õד [עם זי "ע  מנה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמנחם 

הõאה  ל Łם  יגיע  êŁא י łראל ארץ על יגן  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהëיחדõת
זי "ע  צדקה  יהäדה רàי  אליו äוהלכ õïרת ה"י. יŁיבת  Łרא) ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

êŁאיõסף) äבתנאי  – להסéים üהצר עד áא õנים  וע õד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֻ
àמים . õחõכ áדõל  ëéה עד  רõאים äמ éאן  .ä לá ְִִִַַַַָָָָָי

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כטשאלות 

השי"ת  ּכ הּט בע  כּ דר מלּ אכל  יצרוֹ  את ׁש כּ פה מדּ ה  כּ נגד מדּ ה ׁש זּ וֹ הי בּ רוּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
בּ פניו. הּט בע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְמכוֹ פף

למעלה המןאמרנוּ  מרדּ כיבּ גּ ימטריּ הארוּ ר  ּגּ ימטר יּ הבּ שׂ רוּ בגימטריהבּ ר ו] ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
.[502 - תק"ב הּק ד וֹ ׁש ים האבוֹ ת ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תיהם

השו"ע דּ ברי לפר ׁש  אפׁש ר ב ')וּ בזה תרצה סימן ח יּ ים בּ פוּ ריּ א :(אוֹ רח  לבסוּ מי  איניׁש  חיּ ב ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מרדּ כי  ּלברו המן ארוּ ר בּ ין  ידע דּ א להׁש ּת כּ רעד  צרי דּ אין אוֹ מרים ויש הגה : ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מלּ ּמ וּ דוֹ  י וֹ תר  ׁש יּ ׁש ּת ה אלּ א  ּכ בּ וֹ )כּ ל ארוּ ר(כּ ל בּ ין יוֹ דע אינוֹ  ׁש יּ יׁש ן  ֹוּ מּת ו ויּ י ׁש ן, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מר דּ כי  ּלברו כּ מ וֹ (מהרי "ל )המן האמּת י  הדּ עת  מתגּ לּ ה היּ ין ׁש תיית ידי על  - . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יבוֹ ׁש  וא לקיים וזוֹ כים לאמּת וֹ  האמת רוֹ אים ואז סוֹ ד , יצא יין נכנס  חז "ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
אנׁש י  ׁש ל וּ חיו הם  וּ מי  האמ ּת י  ההמן ה וּ א מי  האמת, וּ מגלּ ים עליו, הּמ לעיגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
חיצוֹ ני  המן  ׁש וֹ לח הּק בּ "ה ח"ו ההמן  את מגּ לּ ים א ׁש אם נחוּ ץ וזה רב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהערב 
יינ ּה  ׁש תיּ ת ידי על ועוֹ ד  האמּת י. המן ׁש הוּ א עצמוֹ  על  ׁש אמר  האירני  כּ דגמת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָרח"ל
בּ זוֹ הר כּ דאמר וּ  מוֹ רא בּ א האמת את  לוֹ מר  זוֹ כים הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש הוּ א ּת וֹ רה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

תזריע ע "א)ּפ רׁש ת גּ בּ אי ,(מ"ו אתית וּ ן חד  דעיטא בּ קיטרא נׁש , בר  ההוּ א לוֹ ן אמר  : ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
דחלין  דלא  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ בי דּ ד יּ וּ ריהוֹ ן מאינּ וּ ן אלּ א אּת וּ ן לאו ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַודּ אי

[בּ יאוּ ר: ודּ אימכּ לּ א אלי, בּ אתם אחת עצה  ׁש ל בּ ק ׁש ר האי ׁש , אוֹ תוֹ  להם אמר ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל פ וֹ חדים ׁש א י וֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ בית ׁש דּ יּ וּ רם מאוֹ תם א לּ א אי אינכם  .[ ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌

[בּ יאוּ ר : באתגּ לייא. מ לּ ייכוּ  אי בכוּ , יקטרגוּ  אבתראי  דאתיין ׁש בּ אים בני  בּ ני  אם  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לבבכם  נתּת ם וא בּ גלוּ י דּ בריכם היה  אי אוֹ תי , ׁש בּ זיתם על  ע ּמ כם יתקוֹ טטוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַאחרי

גּ דוֹ לים  חכמים ׁש הם מבּ ני  דּ כּת יב,?לירא הוּ א, הכי  אוֹ רייתא ליּה  אמר וּ  א)] (משלי  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ אוֹ רייתא במ לּ י אי  וּ מה תאמר . אמריה בּ עיר ׁש ערים  בּ פתחי ּת קרא הוֹ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְבּ ראׁש 

ול  הוּ א.  ברי קדׁש א קמי  בּ כּס וּ פא נׁש ּת כח הא , מ ּק ּמ דּ חלי אלּ אאנן ע וֹ ד, א ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
[בּ יאוּ ר: צחוּ תא. בעי ׁש כּ תוּ בדאוֹ רייתא היא,  ּכ ה ּת וֹ רה לוֹ , א)אמר וּ  בּ ראׁש (מׁש לי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

אנוּ  תוֹ רה בּ דברי אם וּ מה תאמר. אמריה בּ עיר ׁש ערים בּ פתחי  ּת קרא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹהמיּ וֹ ת
אלּ א  עוֹ ד, ו א הוּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  בּ ב וּ ׁש ה נ ּמ צא הרי ,מּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲפוֹ חדים 
אדם  ל ׁש וּ ם יחניף וא כּ ברוֹ  ּת וֹ כ וֹ  אדם ׁש יּ היה  כּ לוֹ מר צחוּ ת , צריכה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

בּ גל וּ י הּת וֹ רה אמת את מלּ ד בּ ר בּ ביתבּ עוֹ לם נמצאים הם הזוֹ הר  ל וֹ מדי וכל .[ ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר יּ ה מפחדים וא ׁש מים  יראת וּ מקבּ לים יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ 
האׁש  מ ּפ ני ּפ חדוּ  וא סיני  הר על עמדוּ  ׁש רגליו וּ מי האמת, את ואוֹ מרים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

ותוֹ רתוֹ הגּ דוֹ לה  יתבּ ר הם על נפׁש ם  למסוֹ ר מוּ כנים היּ וֹ ם גּ ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


ýהעלתà קנב.)äבזהר àחכמת (âף לעõסקים  קרי  ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֹ



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ל 

וּ כּ מוּ בא עק"ב, [בּ גּ ימטריּ ה ּפ עמים 172 אוֹ תנוּ  וּ מזהיר מביא הז וֹ ה"ק זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
חיּ ים כּ רת,בּ עץ אּס וּ ר  ׁש הוּ א בּ אחוֹ ריים בּ חלב יכּ ׁש לוּ  דּ מׁש יחא ׁש בּ עקבתא ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דּ מׁש יחא  עקבתא  רב,"עקב " הערב מן להתרחק בּ עקב],  לנׁש ׁש דּ רכּ ם ועוֹ ד , ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
כּ ׁש ר. בּ שׂ ר  ׁש הוּ א  חלב בּ שׂ ר על ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א וֹ מרים

הר ׁש ע , אחׁש ור וֹ ׁש  ׁש ל  כּ וּ נתוֹ  את לבאר, מרחיב הּמ איר אוֹ ר מגלּ תוּ בּס פר  (ׁש מוֹ ת  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בז 'וז"ל :אסּת ר ) אחיזה להם  ׁש יּ ׁש  כּ זה מׁש ּת ה כּ לוֹ מר - ימים ׁש בעת  "מׁש ּת ה ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
להחטיאם  ונתייעץ למחלתם, אר וּ כה להם ּת היה לבל  נתחכּ ם כּ ן  ועל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהפכּ יּ ים,

כּ נּ וֹ דע" נס ויין  אסוּ רוֹ ת בּ ל בּ מאכלוֹ ת וּ מד וּ ייק אסוּ ר וֹ תע "כ. מאכלוֹ ת  ׁש על ׁש וֹ נוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
למחלתם"אין ה"י ."ארוּ כה ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
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ן די, לע ת מה  לנ י והאם ,צדקינ מיח  ני לקל יז לם האם הרב , עת מה
לזת?

ני והס רת הא לה, ימי על י דה ראיְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהאמ

קל" מוּ מוֹ  יחיה מי "אוֹ י  הּס פוֹ רנוֹ : כ "ג )כּ תב כ"ד חכמינוּ ,(בּ ּמ דבּ ר  ׁש אמר וּ  כּ ענין – ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לברכה ע "ב )זכר וֹ נם צ"ח וא(בּ סנהדרין  "ייתי  הּק דוֹ ׁש ים: האמוֹ ראים אמרוּ  : ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

בּ אוֹ תוֹ  להּמ צא חפצים אנוּ  ואין ׁש יּ בוֹ א בּ ד וֹ ר  הּמ ׁש יח  יבוֹ א כּ לוֹ מר - ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאחמיניה"
יראים האלּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ים הי וּ  ׁש א ּפ ר ׁש ּת י  וּ כבר מלּ ראוֹ תוֹ , ׁש נּ פסיד  אף על  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַדּ וֹ ר,
ׁש יּ היה עינים, והסמיוּ ת הּמ וֹ חוֹ ת בּ לבּ וּ ל קדׁש ם בּ ר וּ ח  ראוּ  אלּ א הגּ וּ ף, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ יּ ּס וּ רי


âסיני. àטäרא  קיימי  äהוâ אינäן לõŁנõ:האמת  וזה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָ

של עבדים שהם  [החכמים  עêאה, âמל éא  עבדי ְְְִִִֵַַַָָָחéימין
[אותם âסיני, àטäרא  äקיימâ אי äìן  העליון ], ְְְְִִַַָמלך
àנŁמתא , א êא  מסéôלי לא  סיני], הר על  ְְְְְִִֵֶַָָָשעמדו
[אינם 'äוכ Łë מ א õרייתא  âכ êא  ע ñרא  âְְְְִִִַַָָָָָֹאיהי
התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת  אלא  מסתכלים 
התורה בגופי וגם  שבסיפורים  שיודעים כלומר ממש,
לכוון שצריך והכוונות התורה רזי שהם פנימיות , יש
אמר  ,õ צדà [ונכôב  .õנõŁל éאן עד  ומצוה]. מצוה ְְְְִִַַַָָבכל
הõôרה סõד õת  י õדעים Łאינם  אõתם מ Łמע ëְְְִִֵֶַַַָָָָע ôיק:
זמינין דאתי, äלזמנא  סיני]. הר על ä עמד ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא 

éôולעתידלאס] דאõרייתא . דנŁמתא  àנŁמתא  לא  ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָ
של בנשמה ולהתבונן  להסתכל  עתידים הם  לבוא
עתיד המתים  תחיית  אחר כי התורה , של  הנשמה
בסודות  חדשה תורה לדרוש הוא ברוך  הקדוש

מהותה .] לידע  הזה בזמן  אפשר  שאי  מה נעלמים ,
מדבש). מתוק מהפירוש (הביאור

àבאäר לי ונראה  זי"ע : ïתçה הרב הגה "צ  ואõמר üיŁממäְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
äהי האלקים  לקראת יłראל äצאçŁé àתחêה  éי õנתäéְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
העם "וçרא נאמר: üé ואחר ההר àתחôית ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָמתיðבים 
Łהא ôאכלם  ïן יראים  ä הי éי מרחק", äעמדçו äנעçְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
łłים ä היŁ מהעם מקצת והיה .äתä וימ הåאת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהáד õלה

הכינה לקראת מëקõמםłäמחים לזäז  äרצ ולא ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ועליהם ,Łëמ ä תäימ אם ä אפיל מרחõק לעמד ֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהרא õŁן 
àטäרא ä קיימâ "איäìן ה ìזéר  åàהר éתäב  מה ְְְְִִֶַַַַַַָָֹהäא
àטäרא ä עמד אêא מרחõק ä ועמד äנע ולא éל õמר  âְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹסיני ",
האמת. לחכמת ז õכים  הם ולכן סõף, ועד מôחêה âְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָסיני 
הם éן מרחõק, ä ועמד העם  עם  äנע אŁר הŁìמ õת ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואõתן
האמת, לחכמת  מרחõק וע õמדים  ìŁסים  ע ôה áם  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעłõים 

הåאת. הáד õלה Ł הא ôאכלם  ïן ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹמ çראתם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לאשאלות 

וזה זאת, לסבּ ל כּ ח בּ הם יהיה ׁש א ידעוּ , קד תם וּ לרב דּ מׁש יחא, ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבא
ל צּ רה וי - קל" מוּ מוֹ  יחיה מי  "אוֹ י הכּ תוּ ב : הזּ ה...ׁש אמר בּ דּ וֹ ר ׁש יּ חיוּ  לאלּ וּ  ! ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

להם וי - הּמ ׁש יח בּ יאת  בּ דוֹ ר ׁש יּ חיוּ  להגּ אל אלּ וּ  זכוּ ת אף להם ּת היה ׁש א מּפ ני ! ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
 יתבּ ר הם כּ בוֹ ד מ וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַרק

כּ ענין  ׁש הוּ א הּס פ וֹ רנוֹ , ׁש כּ תב  דּ ר על קל" מוּ מוֹ  יחיה "מי  לפר ׁש : אפׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ ד
כּ ן  ואם האחר וֹ ן , הדּ וֹ ר ׁש ל הּמ צּ ב ׁש פל וּ ת ׁש רא וּ  - אחמיניה" וא "ייתי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 

נגאלים י שׂ ראל  זכוּ ת לעווֹ ני בּ איזוֹ  "וסלחּת  דּ כתיב: הוּ א הדא מתרץ, זה ועל ? ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
שנאמר: וכמו ... יתבּ ר ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל  , יתבּ ר הוּ א גּ דוֹ ל  כּ י הוּ א" רב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִכּ י

יא) מח פרק אּת ן".(ישעיה א לאחר  וּ כבוֹ די  יחל   אי כּ י  אעשׂ ה למעני ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ"למעני

יזה  ל ה' ראת  זה רק היח , ביאת   מצרי יציאת מְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
כיה  י ְִִֵַלהית 

ּת היה לעתיד  גּ ם בּ ּמ דר ׁש : כּ ן  גּ ם  וּ מבאר עדיּ וֹ ת, דּ מּס כת הראב"ד בּ פר וּ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאיתא
ה ּט וֹ בה בּ גדל  לראוֹ ת ראוּ יים ׁש אינם אנ ׁש ים ויהיוּ  בּ מצרים, ׁש היה כּ מוֹ   חׁש ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַמ כּ ת
– רא וּ י ׁש אינוֹ  וּ מי  הבּ רוּ ר, ׁש ם ויהיה  הזּ ה, בּ ּמ ד בּ ר  ׁש נית ישׂ ראל את י וֹ ליכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוגם
ע וֹ מד , הוּ א מצּ ב בּ איזה בּ נפׁש וֹ  לח ׁש ב ישׂ ראל אי ׁש  כּ ל על כּ ן על חלילה. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִידּ חה
ּת נוּ עה איזוֹ  יוֹ דע איׁש  ואין  וּ פׁש עים בּ עווֹ נוֹ ת הוּ א מלא אחד כּ ל בּ אמת הרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִכּ י
ה וּ א יזכּ ה האם יוֹ דע מי  לירא, צרי אחד וכל , יתבּ ר הם לפני יוֹ תר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲח ׁש וּ בה
לקבּ ל  וילכוּ  הלמה, הגּ אוּ לה ותהיה ,יתבּ ר הם כּ ׁש יעזוֹ ר ההוֹ לכין, בּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה 
חכמינוּ , וּ בדברי הּק ד וֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה הּמ פרׁש וֹ ת הנּ חמוֹ ת וכל צדקנוּ , מׁש יח  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
וּ להר בּ וֹ ת בּ יראה ה' את לעבוֹ ד עצמוֹ  על  ויקבּ ל ּת תקיּ ימנה, לברכה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
ּפ ני  לקבּ ל ׁש יּ זכּ וּ  אלּ וּ  מאוֹ תן הזּ וֹ כים, בּ ין להי וֹ ת ׁש יּ זכּ ה ה', עליו וירחם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצוֹ ת,

הגּ אוּ לה. קדם עוֹ ד  ׁש למה ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת הכּ ל ויתּק ן צדקנוּ , תשט"ז,מׁש יח (חד"ת ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק"נ) .ע ּמ וּ ד ַ◌

רב הערב יטע א די נה, ילחמ אחת  גלל א נר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמה
יראל את  ְִֵֶָ

בּ ראׁש ית חי  ז וֹ הר  ה ּק דוֹ ׁש  צ"ו)בּ ּס פר  ד ' הּס פר  בּ דּפ י  ע "א כ"ה בּ דף הזוֹ הר  מהגּ אוֹ ן (על ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מׁש ה, ׁש ל הרע חלק היה רב "ׁש הערב לׁש וֹ נ וֹ : וזה זי"ע, מקמארנא ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
דקדושה בדעת אחוז ע"ה רבנו דמשה כתוב, הפסוקים שער האר "י [ובכתבי 
לקדושה] ולהעלותם לתקנם  שיכול חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם
אלּ וּ  בּ ימים גּ ם  ויתגּ לגּ ל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  יקוּ ם עצמוֹ  וּ מׁש ה לת ּק נם... רצה ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ל 

וּ כּ מוּ בא עק"ב, [בּ גּ ימטריּ ה ּפ עמים 172 אוֹ תנוּ  וּ מזהיר מביא הז וֹ ה"ק זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
חיּ ים כּ רת,בּ עץ אּס וּ ר  ׁש הוּ א בּ אחוֹ ריים בּ חלב יכּ ׁש לוּ  דּ מׁש יחא ׁש בּ עקבתא ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דּ מׁש יחא  עקבתא  רב,"עקב " הערב מן להתרחק בּ עקב],  לנׁש ׁש דּ רכּ ם ועוֹ ד , ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
כּ ׁש ר. בּ שׂ ר  ׁש הוּ א  חלב בּ שׂ ר על ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א וֹ מרים

הר ׁש ע , אחׁש ור וֹ ׁש  ׁש ל  כּ וּ נתוֹ  את לבאר, מרחיב הּמ איר אוֹ ר מגלּ תוּ בּס פר  (ׁש מוֹ ת  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בז 'וז"ל :אסּת ר ) אחיזה להם  ׁש יּ ׁש  כּ זה מׁש ּת ה כּ לוֹ מר - ימים ׁש בעת  "מׁש ּת ה ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
להחטיאם  ונתייעץ למחלתם, אר וּ כה להם ּת היה לבל  נתחכּ ם כּ ן  ועל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהפכּ יּ ים,

כּ נּ וֹ דע" נס ויין  אסוּ רוֹ ת בּ ל בּ מאכלוֹ ת וּ מד וּ ייק אסוּ ר וֹ תע "כ. מאכלוֹ ת  ׁש על ׁש וֹ נוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
למחלתם"אין ה"י ."ארוּ כה ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

17 אלה

ן די, לע ת מה  לנ י והאם ,צדקינ מיח  ני לקל יז לם האם הרב , עת מה
לזת?

ני והס רת הא לה, ימי על י דה ראיְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהאמ

קל" מוּ מוֹ  יחיה מי "אוֹ י  הּס פוֹ רנוֹ : כ "ג )כּ תב כ"ד חכמינוּ ,(בּ ּמ דבּ ר  ׁש אמר וּ  כּ ענין – ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לברכה ע "ב )זכר וֹ נם צ"ח וא(בּ סנהדרין  "ייתי  הּק דוֹ ׁש ים: האמוֹ ראים אמרוּ  : ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

בּ אוֹ תוֹ  להּמ צא חפצים אנוּ  ואין ׁש יּ בוֹ א בּ ד וֹ ר  הּמ ׁש יח  יבוֹ א כּ לוֹ מר - ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאחמיניה"
יראים האלּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ים הי וּ  ׁש א ּפ ר ׁש ּת י  וּ כבר מלּ ראוֹ תוֹ , ׁש נּ פסיד  אף על  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַדּ וֹ ר,
ׁש יּ היה עינים, והסמיוּ ת הּמ וֹ חוֹ ת בּ לבּ וּ ל קדׁש ם בּ ר וּ ח  ראוּ  אלּ א הגּ וּ ף, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ יּ ּס וּ רי


âסיני. àטäרא  קיימי  äהוâ אינäן לõŁנõ:האמת  וזה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָ

של עבדים שהם  [החכמים  עêאה, âמל éא  עבדי ְְְִִִֵַַַָָָחéימין
[אותם âסיני, àטäרא  äקיימâ אי äìן  העליון ], ְְְְִִַַָמלך
àנŁמתא , א êא  מסéôלי לא  סיני], הר על  ְְְְְִִֵֶַָָָשעמדו
[אינם 'äוכ Łë מ א õרייתא  âכ êא  ע ñרא  âְְְְִִִַַָָָָָֹאיהי
התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת  אלא  מסתכלים 
התורה בגופי וגם  שבסיפורים  שיודעים כלומר ממש,
לכוון שצריך והכוונות התורה רזי שהם פנימיות , יש
אמר  ,õ צדà [ונכôב  .õנõŁל éאן עד  ומצוה]. מצוה ְְְְִִַַַָָבכל
הõôרה סõד õת  י õדעים Łאינם  אõתם מ Łמע ëְְְִִֵֶַַַָָָָע ôיק:
זמינין דאתי, äלזמנא  סיני]. הר על ä עמד ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא 

éôולעתידלאס] דאõרייתא . דנŁמתא  àנŁמתא  לא  ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָ
של בנשמה ולהתבונן  להסתכל  עתידים הם  לבוא
עתיד המתים  תחיית  אחר כי התורה , של  הנשמה
בסודות  חדשה תורה לדרוש הוא ברוך  הקדוש

מהותה .] לידע  הזה בזמן  אפשר  שאי  מה נעלמים ,
מדבש). מתוק מהפירוש (הביאור

àבאäר לי ונראה  זי"ע : ïתçה הרב הגה "צ  ואõמר üיŁממäְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
äהי האלקים  לקראת יłראל äצאçŁé àתחêה  éי õנתäéְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
העם "וçרא נאמר: üé ואחר ההר àתחôית ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָמתיðבים 
Łהא ôאכלם  ïן יראים  ä הי éי מרחק", äעמדçו äנעçְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
łłים ä היŁ מהעם מקצת והיה .äתä וימ הåאת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהáד õלה

הכינה לקראת מëקõמםłäמחים לזäז  äרצ ולא ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ועליהם ,Łëמ ä תäימ אם ä אפיל מרחõק לעמד ֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהרא õŁן 
àטäרא ä קיימâ "איäìן ה ìזéר  åàהר éתäב  מה ְְְְִִֶַַַַַַָָֹהäא
àטäרא ä עמד אêא מרחõק ä ועמד äנע ולא éל õמר  âְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹסיני ",
האמת. לחכמת ז õכים  הם ולכן סõף, ועד מôחêה âְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָסיני 
הם éן מרחõק, ä ועמד העם  עם  äנע אŁר הŁìמ õת ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואõתן
האמת, לחכמת  מרחõק וע õמדים  ìŁסים  ע ôה áם  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעłõים 

הåאת. הáד õלה Ł הא ôאכלם  ïן ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹמ çראתם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לאשאלות 

וזה זאת, לסבּ ל כּ ח בּ הם יהיה ׁש א ידעוּ , קד תם וּ לרב דּ מׁש יחא, ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבא
ל צּ רה וי - קל" מוּ מוֹ  יחיה מי  "אוֹ י הכּ תוּ ב : הזּ ה...ׁש אמר בּ דּ וֹ ר ׁש יּ חיוּ  לאלּ וּ  ! ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

להם וי - הּמ ׁש יח בּ יאת  בּ דוֹ ר ׁש יּ חיוּ  להגּ אל אלּ וּ  זכוּ ת אף להם ּת היה ׁש א מּפ ני ! ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
 יתבּ ר הם כּ בוֹ ד מ וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַרק

כּ ענין  ׁש הוּ א הּס פ וֹ רנוֹ , ׁש כּ תב  דּ ר על קל" מוּ מוֹ  יחיה "מי  לפר ׁש : אפׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ ד
כּ ן  ואם האחר וֹ ן , הדּ וֹ ר ׁש ל הּמ צּ ב ׁש פל וּ ת ׁש רא וּ  - אחמיניה" וא "ייתי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 

נגאלים י שׂ ראל  זכוּ ת לעווֹ ני בּ איזוֹ  "וסלחּת  דּ כתיב: הוּ א הדא מתרץ, זה ועל ? ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
שנאמר: וכמו ... יתבּ ר ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל  , יתבּ ר הוּ א גּ דוֹ ל  כּ י הוּ א" רב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִכּ י

יא) מח פרק אּת ן".(ישעיה א לאחר  וּ כבוֹ די  יחל   אי כּ י  אעשׂ ה למעני ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ"למעני

יזה  ל ה' ראת  זה רק היח , ביאת   מצרי יציאת מְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
כיה  י ְִִֵַלהית 

ּת היה לעתיד  גּ ם בּ ּמ דר ׁש : כּ ן  גּ ם  וּ מבאר עדיּ וֹ ת, דּ מּס כת הראב"ד בּ פר וּ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאיתא
ה ּט וֹ בה בּ גדל  לראוֹ ת ראוּ יים ׁש אינם אנ ׁש ים ויהיוּ  בּ מצרים, ׁש היה כּ מוֹ   חׁש ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַמ כּ ת
– רא וּ י ׁש אינוֹ  וּ מי  הבּ רוּ ר, ׁש ם ויהיה  הזּ ה, בּ ּמ ד בּ ר  ׁש נית ישׂ ראל את י וֹ ליכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוגם
ע וֹ מד , הוּ א מצּ ב בּ איזה בּ נפׁש וֹ  לח ׁש ב ישׂ ראל אי ׁש  כּ ל על כּ ן על חלילה. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִידּ חה
ּת נוּ עה איזוֹ  יוֹ דע איׁש  ואין  וּ פׁש עים בּ עווֹ נוֹ ת הוּ א מלא אחד כּ ל בּ אמת הרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִכּ י
ה וּ א יזכּ ה האם יוֹ דע מי  לירא, צרי אחד וכל , יתבּ ר הם לפני יוֹ תר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲח ׁש וּ בה
לקבּ ל  וילכוּ  הלמה, הגּ אוּ לה ותהיה ,יתבּ ר הם כּ ׁש יעזוֹ ר ההוֹ לכין, בּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה 
חכמינוּ , וּ בדברי הּק ד וֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה הּמ פרׁש וֹ ת הנּ חמוֹ ת וכל צדקנוּ , מׁש יח  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
וּ להר בּ וֹ ת בּ יראה ה' את לעבוֹ ד עצמוֹ  על  ויקבּ ל ּת תקיּ ימנה, לברכה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
ּפ ני  לקבּ ל ׁש יּ זכּ וּ  אלּ וּ  מאוֹ תן הזּ וֹ כים, בּ ין להי וֹ ת ׁש יּ זכּ ה ה', עליו וירחם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצוֹ ת,

הגּ אוּ לה. קדם עוֹ ד  ׁש למה ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת הכּ ל ויתּק ן צדקנוּ , תשט"ז,מׁש יח (חד"ת ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק"נ) .ע ּמ וּ ד ַ◌

רב הערב יטע א די נה, ילחמ אחת  גלל א נר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמה
יראל את  ְִֵֶָ

בּ ראׁש ית חי  ז וֹ הר  ה ּק דוֹ ׁש  צ"ו)בּ ּס פר  ד ' הּס פר  בּ דּפ י  ע "א כ"ה בּ דף הזוֹ הר  מהגּ אוֹ ן (על ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מׁש ה, ׁש ל הרע חלק היה רב "ׁש הערב לׁש וֹ נ וֹ : וזה זי"ע, מקמארנא ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
דקדושה בדעת אחוז ע"ה רבנו דמשה כתוב, הפסוקים שער האר "י [ובכתבי 
לקדושה] ולהעלותם לתקנם  שיכול חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם
אלּ וּ  בּ ימים גּ ם  ויתגּ לגּ ל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  יקוּ ם עצמוֹ  וּ מׁש ה לת ּק נם... רצה ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
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וּ מ ׁש ה רב, ערב הם ׁש לּ הם ורא ׁש ים ה דּ וֹ ר  רוֹ ב ועּת ה רב... ערב בּ ין בּ תראה ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָדּ רא  ◌
יטעוּ  ׁש א ׁש נה, לחמים  אחת - וּ בגל גּ וּ ל בּ עבּ וּ ר י שׂ ראל בּ א את רב  ערב ראׁש י  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ה . לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד ׁש וֹ נוֹ ת... בּ כל לדרכים דּ הראׁש ים נשׂ א ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר כּ ן  (מבאר ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הגּ לוּ ת דּ בּ סוֹ ף תצא ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  מהזּ הר ו ׁש ם מּפ ניהם, חמס הארץ וּת ּמ לא רב  מהערב  יהיוּ  ואתר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאתר 

ׁש ם) ע יּ ן  רב  וערב  ׁש קר ודיּ ני  ר ּמ אים י שׂ ראל על  .יׁש לט וּ ן ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

י שׂ ראל  את  יטעוּ  וׁש א רב, מהערב  ׁש לּ הם הראׁש ים עם הדּ וֹ ר רוֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
לבזּ וֹ ת החד ׁש ה בּ דּ ר ׁש ּת ל דּ רכּ וֹ , לפי  היּ וֹ עצ מן הזּ הר מקלקלוֹ ת , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכים
ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  ,הוֹ ל  בּ חׁש כּ סיל ׁש ל  בּ סכליּ וּ ת והּמ צווֹ ת הּת פלּ ה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 
בּ כל  וכן כּ לענה, מר וֹ רוֹ ת בּ דרכים העוֹ לם כּ ל את ׁש הטעה והארוּ ר , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא
ורבּ י  האר"י מרן כּ מ וֹ  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  ר בּ נוּ  מׁש ה להתגּ לגּ ל הוּ צר וּ לזה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ וֹ ר, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ראׁש ים עם רב ערב יטע וּ  ׁש א  צדּ יקיּ א, דּ וֹ ר  בּ כל  וכן טוֹ ב ׁש ם בּ על ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מבאר זה וכל ישׂ ראל את ואתח נּ ן)ׁש לּ הם ּפ ר ׁש ת ז"ל להאר"י  ּת וֹ רה לּמ עיּ ן (בּ לּק וּ טי ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד מאירוֹ ת, קי"ג )בּ עינים ד' בּ ראׁש ית  חי .(זוֹ הר  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ּת נחוּ מא בּ מדרׁש  ג )איתא סימן בּ ח ּק וֹ תי  ע וֹ שׂ ין :(ּפ רׁש ת אין  אם א וֹ מר, אלעזר "ר בּ י  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
רע  מל עליהם מעמיד  הּק בּ "ה מעצמן , קׁש וֹ ת ּת ׁש וּ בה ׁש גּ זרוֹ תיו  , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌


של מיוחד פרטיםשופרניוזתחקיר מגלה 

האירנית. האנטישמיות  שורשי  אודות חדשים ישנים 
ביותר  הקרובה  הברית בעלת  היתה  שאיראן מסתבר ,
ממש  ואזרחיה השניה, העולם מלחמת בתקופת להיטלר
האיראנים שמו. ימח היטלר אדולף היהודים  לצורר סגדו 
הנאצים את לשכנע כדי הכל  את לעשות ניסו אז של
השואה, ישראל . שבארץ היהודים את  גם להשמיד

לאיראנים ... זרה לא  בכלל מסתבר
רק שלא  לנו שמזכיר שופרניוז , של  המעניין  התחקיר 
גם אלה לאלאסקה, אותנו לשלוח רצו האירנים 

מהמערב היתה"ידידינו" שהבעיה אלא "עבדים", בתור (אמנם

ש הסכימה לא  מדוברשאלאסקה שהיה למרות יהודים, אליה יגיעו

הנאצית) מגרמניה  .בפליטים
שמה  שינוי שעצם  גם שמסתבר אלא בלבד, זו לא 

של  ל"איראן"ההיסטורי  הנאציזם"פרס" בהשראת הגיע
של ספרו  ע "פ  לשמצה. הידועה הנאצית הגזע  ותאוריית
הפרסי השאה  בלאק , אדווין האמריקאי  ההסטוריון 
התלהב כך כל פאהלאבי , שאח רזה הנאצים, בתקופת
את  ראה שהוא  הארי , הגזע ומעליונות הגזע, מתאוריית

של  שמה את שינה ולכן אליו, משתייכים  פרס הפרסים 
"הגזעל"איראן אלא: אינו בפרסית שמשמעותו שם  ,"

הארי !"
הנאצית  הפעילות כל  של  המוקד היתה אז של אירן

קשה  צלקת עימם  נושאים בבל  יהודי התיכון . במזרח
השבועות  בחג  אנטישמיות פרעות אותם מה"פארהוד ",
את  ושללו בגדאד ביהודי  הערבים  טבחו שבהם ,1941
מסתבר בעיראק . הנאצי  ההפיכה נסיון בזמן ממונם,

התקופה באותה שקרה למה ההוראות יצאושכל
לאירן .  מתכנניו נמלטו  דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן,

של  המקיף רביםשופרניוזהתחקיר פרטים מגלה ,
לנו  ומזכיר היום , של אירן  של  זהותה על נוספים

באירן  הידידותי המשטר ע"ישלמעשה 1979 ב (שחוסל

האנטישמיים) לשורשיה  אירן את שהחזירה חומייני , של המהפכה 

את  והקימו לאירן  פלשו שהבריטים לאחר רק הוקם 
הזה. המשטר

האסאס  דיוויזיות שלושת את מזכיר גם התחקיר 
ירושלים של המופתי  של  המוסלמיות  (שנמלט הנאציות

לברלין ) מכן ולאחר מעשיהםלאירן, בשל לשמצה שנודעו
באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים נגד הזוועתיים
שהיו המוסלמים  הרוצחים  30,000 מתוך בוסניה.
של שלמות יחידות היו אלה, בדיוויזיות 

באיראן . בגלוי  שגוייסו נאצים איראניים,
חדש אינו כלל  השואה  נושא  אכן  לראות, שאפשר כפי

לאיראנים ...
הביאה  לנאצים , האיראנים  של  המדהימה ההערצה
טהרן , של השווקים  ברחבי שלטים לתלות אותם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לגשאלות 

ׁש נּ אמרכּ המן  ּת ׁש וּ בה, עוֹ שׂ ין  ּכ  ֹוּ מּת ו בּ הן, וּ מׁש ּת עבּ ד  נט ), יבא(י ׁש עיה וּ  "כּ י : ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
גּ וֹ אל", לצ יּ וֹ ן וּ בא ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ וֹ  נוֹ ססה ה' רוּ ח צר  ע"כ .כּ נהר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

זרעוֹ  וׁש ם ׁש מוֹ  י ּמ ח 'איראן', – ּפ רס   מל את הּק בּ "ה  לנוּ  העמיד  אנ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בּ דוֹ רינוּ 
לכ לּ וֹ תינ וּ . "המן"ורוֹ צה בּ אירנית[וּ ׁש מ וֹ  ׁש מוֹ  וגם – נכדּ וֹ  ׁש הוּ א לבד  אמר  ּכ ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌


הש העולם  ומלחמת השואה  שבהםבתקופת נייה,

אירן : של  האנטישמיים  השיעיים  מוסלמים  מצהירים 
הארץ : על  אבל אדונכם, הוא אללה אדולף "בשמיים 

".(ימ"ש )היטלר
גיליתי באינטרנט  שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
היו שבאיראן  בעולם , הפאשיסיטיות המפלגות  ברשימת

נאציות מפלגות 3" הכיתוב את לראות ליד(אפשר "

פעילות.שמותן ) עדיין  הנאמר פי  על מהן ששתיים  תשוו ,
של סוציאליסטית הנאציונל  "המפלגה של הדגל  את 

הנאצים ... של  הדגל  עם איראן "
שנעשה  ומה שיהיה, הוא  שהיה  "מה נאמר, זה ועל

שייעשה " הוא  (ט א, לנו,.(קהלת  מגלה אסתר מגילת
נמצאים ישראל, לעם  ההיסטורי  השונא עמלק ששורשי 
וגם פרסי , היה  העמלקי  המן  כזכור, בפרס. דווקא
מהמן פחות לא רצה חז"ל עפ"י  הפרסי אחשוורוש

בעולם  היהודים  כל את בגמראלחסל והחריץ התל משל (ר'

כמו  ע "א . י"ד המלכהמגילה  לאסתר שכשאמר מספרים חז"ל  כן

בית  בניית המשך  לבקשת  עד  התכוון  הוא  המלכות " חצי  "עד 

משום  תקופה, באותה בנייתו את להפסיק הורו שהפרסים המקדש ,

מזה ) חוץ  הכל לעשות מוכן היה .שאחשוורוש 
לא המן  של  זרעו אך נתלו, המן של בניו עשרת אמנם

צדק)חוסל גואל  ביאת עד להתקיים ממשיך עמלק שזרע  ,(וכמובן 
ברק" בבני  תורה למדו המן  של  בניו ש "מבני (מסכת וכמו

ע "ב ) צ"ו דף מןסנהדרין  שלו, אחרים צאצאים גם כך ,
במדרשים מספרים  חז"ל להתקיים . המשיכו  הסתם,
שבאותה  מהעמלקים  שרבים  אסתר, מגילת על  השונים
עצמם את ועשו ליהודים  שנאתם  את הסתירו  תקופה

היהודים "ורבים כאוהבי על  חז "ל בדברי מובא  שזה  (כמדומני 

מתייהדים") הארץ  עודמעמי אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך ראשם  את הרימו הסתם  ומן יותר,

בעבר היתה יעקב" "ירנן  שבקובץ לציין  מעניין  אגב,
כאותו אחמדי ניז'אד הנוכחי איראן  לנשיא התייחסות 

בא לקום שעתיד אומרים שחז"ל אםהמן  הימים, חרית
האירני : הגרעין  תשובה. יעשה לא  נשיאעםישראל 

אחמדינג'אד  אקספרס:אירן  נשיאאלסקה שנתן הרעיון
חדש. אינו  אלסקה  ל.. היהודים  את להגלות השבוע  אירן

ב...וושינגטון. ודוקא השואה בימי הוצע  שלהוא  לזכותו
בבטן . דברים לשמור  נוהג  אינו שהוא יאמר אירן  נשיא
בטהרן שנערכה  ועידה במסגרת שנשא חגיגי  בנאום 
ציונות" ללא "עולם  הכותרת תחת אוקטובר  בחדש 

מעל למחוק צריך ישראל  "את בפשטות: האיש  הצהיר
בפליטת  שמדובר שחשב  מי  היה בתחילה אם המפה".
מחמוד בא טירון, פוליטיקאי של מביכה פה
למה  בדיוק מתכוון שהוא  לכולם  והראה  אחמדינג 'אד 
ומשמיע אירן  נשיא  חוזר האחרונים  בחדשים  שאמר .
לדידו ועולם. עם  קבל  האנטישמים  הגיגיו את ושוב שוב
מדינת  מלבם, בדו שהיהודים מיתוס אלא אינה השואה
במסגרת  אירני  גרעיני  בנשק להשמד  עתידה  ישראל 
המערבי העולם בין  ובאה  הקרבה התרבויות מלחמת 
בכל "לשלוט הוא שיעודה האסלאמית האימפריה  לבין 
מטהרן השליט  של כלשונו העולם " של  ההרים  פסגות
למעטים שכונתו להניח  יש  – היהודים את ואילו
יש  המתוכננת האירנית האפוקליפסה את שישרדו
יש האירני  לנשיא בדיוק? לאן אחר. למקום לשלוח 
היהודים את מבחינתו מקוריות. הצעות של שפע 
ואולי לקנדה לאוסטריה, לגרמניה, לשלוח אפשר 
של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע  נכון  לארה"ב.
דוקא היהודים  את לשלוח  היא המזוקן  הפרסי

ל...אלסקה.
 יומא אגדות בחידושי  מהרש"א ע "א )ועיין על(פ"ו

על בתשובה  יחזרו שכולם  וגו', בעלתי אנכי  כי  הפסוק
עיי "ש . למוטב, ומחזירן  כהמן  מלך הקב"ה שיעמיד  ידי

הרב כבוד של וארא, פרשת המוקלט בשיעור
הדברים , שאר  בין אמר הוא  שליט"א, דהן  שמעון
כשמו בגימטריה עולה ששמו אירן , נשיא את כשהזכיר 

הרשע .של המן העתיקה, מפרס העמלקי הצורר
חשבון איזה  לפי להבין  קצת לי קשה שהיה היא האמת
לי נראה בס"ד אבל  הזו, לגימטריה  הרב כבוד  הגיע 

הנכון החישוב  את  שהבנתי שייתכן 
של איראןשמו הואנשיא  אותו מכירים שאנחנו  כפי ,

אחמדינג'אד . השםמחמוד  בדיוק לא שזה מסתבר אבל
שלו...

בפרסית: כך נכתב איראן נשיא של השם 
היא באדום המסומנת האות ,
הנשיא של שמו בהגיית הבלבול את שגורמת האות
מאות  מזה משתמשת אמנם הפרסית השפה הפרסי.
האותיות  של  ההגייה אך הערבי, בית באלף שנים 
"ח" האות הגיית בערבית. מהגייתם  שונה בפרסית 
האות  כהגיית הפרסים  ידי  על נעשית הערבי , בית באלף

ח 'א האות הגיית רק רפויה )ה"א. כ' נהגית (כמו  הערבית



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  לב

וּ מ ׁש ה רב, ערב הם ׁש לּ הם ורא ׁש ים ה דּ וֹ ר  רוֹ ב ועּת ה רב... ערב בּ ין בּ תראה ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָדּ רא  ◌
יטעוּ  ׁש א ׁש נה, לחמים  אחת - וּ בגל גּ וּ ל בּ עבּ וּ ר י שׂ ראל בּ א את רב  ערב ראׁש י  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ה . לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד ׁש וֹ נוֹ ת... בּ כל לדרכים דּ הראׁש ים נשׂ א ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר כּ ן  (מבאר ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הגּ לוּ ת דּ בּ סוֹ ף תצא ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  מהזּ הר ו ׁש ם מּפ ניהם, חמס הארץ וּת ּמ לא רב  מהערב  יהיוּ  ואתר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאתר 

ׁש ם) ע יּ ן  רב  וערב  ׁש קר ודיּ ני  ר ּמ אים י שׂ ראל על  .יׁש לט וּ ן ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

י שׂ ראל  את  יטעוּ  וׁש א רב, מהערב  ׁש לּ הם הראׁש ים עם הדּ וֹ ר רוֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
לבזּ וֹ ת החד ׁש ה בּ דּ ר ׁש ּת ל דּ רכּ וֹ , לפי  היּ וֹ עצ מן הזּ הר מקלקלוֹ ת , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכים
ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  ,הוֹ ל  בּ חׁש כּ סיל ׁש ל  בּ סכליּ וּ ת והּמ צווֹ ת הּת פלּ ה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 
בּ כל  וכן כּ לענה, מר וֹ רוֹ ת בּ דרכים העוֹ לם כּ ל את ׁש הטעה והארוּ ר , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא
ורבּ י  האר"י מרן כּ מ וֹ  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  ר בּ נוּ  מׁש ה להתגּ לגּ ל הוּ צר וּ לזה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ וֹ ר, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ראׁש ים עם רב ערב יטע וּ  ׁש א  צדּ יקיּ א, דּ וֹ ר  בּ כל  וכן טוֹ ב ׁש ם בּ על ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מבאר זה וכל ישׂ ראל את ואתח נּ ן)ׁש לּ הם ּפ ר ׁש ת ז"ל להאר"י  ּת וֹ רה לּמ עיּ ן (בּ לּק וּ טי ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד מאירוֹ ת, קי"ג )בּ עינים ד' בּ ראׁש ית  חי .(זוֹ הר  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ּת נחוּ מא בּ מדרׁש  ג )איתא סימן בּ ח ּק וֹ תי  ע וֹ שׂ ין :(ּפ רׁש ת אין  אם א וֹ מר, אלעזר "ר בּ י  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
רע  מל עליהם מעמיד  הּק בּ "ה מעצמן , קׁש וֹ ת ּת ׁש וּ בה ׁש גּ זרוֹ תיו  , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌


של מיוחד פרטיםשופרניוזתחקיר מגלה 

האירנית. האנטישמיות  שורשי  אודות חדשים ישנים 
ביותר  הקרובה  הברית בעלת  היתה  שאיראן מסתבר ,
ממש  ואזרחיה השניה, העולם מלחמת בתקופת להיטלר
האיראנים שמו. ימח היטלר אדולף היהודים  לצורר סגדו 
הנאצים את לשכנע כדי הכל  את לעשות ניסו אז של
השואה, ישראל . שבארץ היהודים את  גם להשמיד

לאיראנים ... זרה לא  בכלל מסתבר
רק שלא  לנו שמזכיר שופרניוז , של  המעניין  התחקיר 
גם אלה לאלאסקה, אותנו לשלוח רצו האירנים 

מהמערב היתה"ידידינו" שהבעיה אלא "עבדים", בתור (אמנם

ש הסכימה לא  מדוברשאלאסקה שהיה למרות יהודים, אליה יגיעו

הנאצית) מגרמניה  .בפליטים
שמה  שינוי שעצם  גם שמסתבר אלא בלבד, זו לא 

של  ל"איראן"ההיסטורי  הנאציזם"פרס" בהשראת הגיע
של ספרו  ע "פ  לשמצה. הידועה הנאצית הגזע  ותאוריית
הפרסי השאה  בלאק , אדווין האמריקאי  ההסטוריון 
התלהב כך כל פאהלאבי , שאח רזה הנאצים, בתקופת
את  ראה שהוא  הארי , הגזע ומעליונות הגזע, מתאוריית

של  שמה את שינה ולכן אליו, משתייכים  פרס הפרסים 
"הגזעל"איראן אלא: אינו בפרסית שמשמעותו שם  ,"

הארי !"
הנאצית  הפעילות כל  של  המוקד היתה אז של אירן

קשה  צלקת עימם  נושאים בבל  יהודי התיכון . במזרח
השבועות  בחג  אנטישמיות פרעות אותם מה"פארהוד ",
את  ושללו בגדאד ביהודי  הערבים  טבחו שבהם ,1941
מסתבר בעיראק . הנאצי  ההפיכה נסיון בזמן ממונם,

התקופה באותה שקרה למה ההוראות יצאושכל
לאירן .  מתכנניו נמלטו  דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן,

של  המקיף רביםשופרניוזהתחקיר פרטים מגלה ,
לנו  ומזכיר היום , של אירן  של  זהותה על נוספים

באירן  הידידותי המשטר ע"ישלמעשה 1979 ב (שחוסל

האנטישמיים) לשורשיה  אירן את שהחזירה חומייני , של המהפכה 

את  והקימו לאירן  פלשו שהבריטים לאחר רק הוקם 
הזה. המשטר

האסאס  דיוויזיות שלושת את מזכיר גם התחקיר 
ירושלים של המופתי  של  המוסלמיות  (שנמלט הנאציות

לברלין ) מכן ולאחר מעשיהםלאירן, בשל לשמצה שנודעו
באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים נגד הזוועתיים
שהיו המוסלמים  הרוצחים  30,000 מתוך בוסניה.
של שלמות יחידות היו אלה, בדיוויזיות 

באיראן . בגלוי  שגוייסו נאצים איראניים,
חדש אינו כלל  השואה  נושא  אכן  לראות, שאפשר כפי

לאיראנים ...
הביאה  לנאצים , האיראנים  של  המדהימה ההערצה
טהרן , של השווקים  ברחבי שלטים לתלות אותם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לגשאלות 

ׁש נּ אמרכּ המן  ּת ׁש וּ בה, עוֹ שׂ ין  ּכ  ֹוּ מּת ו בּ הן, וּ מׁש ּת עבּ ד  נט ), יבא(י ׁש עיה וּ  "כּ י : ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
גּ וֹ אל", לצ יּ וֹ ן וּ בא ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ וֹ  נוֹ ססה ה' רוּ ח צר  ע"כ .כּ נהר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

זרעוֹ  וׁש ם ׁש מוֹ  י ּמ ח 'איראן', – ּפ רס   מל את הּק בּ "ה  לנוּ  העמיד  אנ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בּ דוֹ רינוּ 
לכ לּ וֹ תינ וּ . "המן"ורוֹ צה בּ אירנית[וּ ׁש מ וֹ  ׁש מוֹ  וגם – נכדּ וֹ  ׁש הוּ א לבד  אמר  ּכ ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌


הש העולם  ומלחמת השואה  שבהםבתקופת נייה,

אירן : של  האנטישמיים  השיעיים  מוסלמים  מצהירים 
הארץ : על  אבל אדונכם, הוא אללה אדולף "בשמיים 

".(ימ"ש )היטלר
גיליתי באינטרנט  שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
היו שבאיראן  בעולם , הפאשיסיטיות המפלגות  ברשימת

נאציות מפלגות 3" הכיתוב את לראות ליד(אפשר "

פעילות.שמותן ) עדיין  הנאמר פי  על מהן ששתיים  תשוו ,
של סוציאליסטית הנאציונל  "המפלגה של הדגל  את 

הנאצים ... של  הדגל  עם איראן "
שנעשה  ומה שיהיה, הוא  שהיה  "מה נאמר, זה ועל

שייעשה " הוא  (ט א, לנו,.(קהלת  מגלה אסתר מגילת
נמצאים ישראל, לעם  ההיסטורי  השונא עמלק ששורשי 
וגם פרסי , היה  העמלקי  המן  כזכור, בפרס. דווקא
מהמן פחות לא רצה חז"ל עפ"י  הפרסי אחשוורוש

בעולם  היהודים  כל את בגמראלחסל והחריץ התל משל (ר'

כמו  ע "א . י"ד המלכהמגילה  לאסתר שכשאמר מספרים חז"ל  כן

בית  בניית המשך  לבקשת  עד  התכוון  הוא  המלכות " חצי  "עד 

משום  תקופה, באותה בנייתו את להפסיק הורו שהפרסים המקדש ,

מזה ) חוץ  הכל לעשות מוכן היה .שאחשוורוש 
לא המן  של  זרעו אך נתלו, המן של בניו עשרת אמנם

צדק)חוסל גואל  ביאת עד להתקיים ממשיך עמלק שזרע  ,(וכמובן 
ברק" בבני  תורה למדו המן  של  בניו ש "מבני (מסכת וכמו

ע "ב ) צ"ו דף מןסנהדרין  שלו, אחרים צאצאים גם כך ,
במדרשים מספרים  חז"ל להתקיים . המשיכו  הסתם,
שבאותה  מהעמלקים  שרבים  אסתר, מגילת על  השונים
עצמם את ועשו ליהודים  שנאתם  את הסתירו  תקופה

היהודים "ורבים כאוהבי על  חז "ל בדברי מובא  שזה  (כמדומני 

מתייהדים") הארץ  עודמעמי אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך ראשם  את הרימו הסתם  ומן יותר,

בעבר היתה יעקב" "ירנן  שבקובץ לציין  מעניין  אגב,
כאותו אחמדי ניז'אד הנוכחי איראן  לנשיא התייחסות 

בא לקום שעתיד אומרים שחז"ל אםהמן  הימים, חרית
האירני : הגרעין  תשובה. יעשה לא  נשיאעםישראל 

אחמדינג'אד  אקספרס:אירן  נשיאאלסקה שנתן הרעיון
חדש. אינו  אלסקה  ל.. היהודים  את להגלות השבוע  אירן

ב...וושינגטון. ודוקא השואה בימי הוצע  שלהוא  לזכותו
בבטן . דברים לשמור  נוהג  אינו שהוא יאמר אירן  נשיא
בטהרן שנערכה  ועידה במסגרת שנשא חגיגי  בנאום 
ציונות" ללא "עולם  הכותרת תחת אוקטובר  בחדש 

מעל למחוק צריך ישראל  "את בפשטות: האיש  הצהיר
בפליטת  שמדובר שחשב  מי  היה בתחילה אם המפה".
מחמוד בא טירון, פוליטיקאי של מביכה פה
למה  בדיוק מתכוון שהוא  לכולם  והראה  אחמדינג 'אד 
ומשמיע אירן  נשיא  חוזר האחרונים  בחדשים  שאמר .
לדידו ועולם. עם  קבל  האנטישמים  הגיגיו את ושוב שוב
מדינת  מלבם, בדו שהיהודים מיתוס אלא אינה השואה
במסגרת  אירני  גרעיני  בנשק להשמד  עתידה  ישראל 
המערבי העולם בין  ובאה  הקרבה התרבויות מלחמת 
בכל "לשלוט הוא שיעודה האסלאמית האימפריה  לבין 
מטהרן השליט  של כלשונו העולם " של  ההרים  פסגות
למעטים שכונתו להניח  יש  – היהודים את ואילו
יש  המתוכננת האירנית האפוקליפסה את שישרדו
יש האירני  לנשיא בדיוק? לאן אחר. למקום לשלוח 
היהודים את מבחינתו מקוריות. הצעות של שפע 
ואולי לקנדה לאוסטריה, לגרמניה, לשלוח אפשר 
של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע  נכון  לארה"ב.
דוקא היהודים  את לשלוח  היא המזוקן  הפרסי

ל...אלסקה.
 יומא אגדות בחידושי  מהרש"א ע "א )ועיין על(פ"ו

על בתשובה  יחזרו שכולם  וגו', בעלתי אנכי  כי  הפסוק
עיי "ש . למוטב, ומחזירן  כהמן  מלך הקב"ה שיעמיד  ידי

הרב כבוד של וארא, פרשת המוקלט בשיעור
הדברים , שאר  בין אמר הוא  שליט"א, דהן  שמעון
כשמו בגימטריה עולה ששמו אירן , נשיא את כשהזכיר 

הרשע .של המן העתיקה, מפרס העמלקי הצורר
חשבון איזה  לפי להבין  קצת לי קשה שהיה היא האמת
לי נראה בס"ד אבל  הזו, לגימטריה  הרב כבוד  הגיע 

הנכון החישוב  את  שהבנתי שייתכן 
של איראןשמו הואנשיא  אותו מכירים שאנחנו  כפי ,

אחמדינג'אד . השםמחמוד  בדיוק לא שזה מסתבר אבל
שלו...

בפרסית: כך נכתב איראן נשיא של השם 
היא באדום המסומנת האות ,
הנשיא של שמו בהגיית הבלבול את שגורמת האות
מאות  מזה משתמשת אמנם הפרסית השפה הפרסי.
האותיות  של  ההגייה אך הערבי, בית באלף שנים 
"ח" האות הגיית בערבית. מהגייתם  שונה בפרסית 
האות  כהגיית הפרסים  ידי  על נעשית הערבי , בית באלף

ח 'א האות הגיית רק רפויה )ה"א. כ' נהגית (כמו  הערבית



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  לד 

[ ּכּ ן כ מּמ אכלוֹ תעל וּ לה זּ הר הכּ ׁש ר וּ ת, בּ ענין בּ י וֹ תר  להתחזּ ק אנחנוּ  צריכים ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש הוּ א. צד בּ כל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲאסוּ רוֹ ת

ׁש ליט"א:מהרה"גׁש מע ּת י  קרוֹ יז אׁש ר  אצלר' ׁש היה אהרן מע שׂ ה הבּ ית  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
זצוק"ל, הכּ רתמקארלין  חיּ וּ ב  וּ מ צּ ד מסוּ יימת, טוֹ בה לוֹ  עשׂ ה מּמ קוֹ רביו ׁש אחד ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

עבוּ רוֹ , לפע וֹ ל ויׁש ּת דּ ל  בּ ּק ׁש ה איזה מּמ נּ וּ  ׁש יּ ב ּק ׁש  - אהרן הבּ ית לוֹ  אמר  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהּט וֹ ב,
בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש ל ׁש א - עבוּ רוֹ  יפעל  אהרן ׁש הבּ ית הוּ א ׁש חפץ לוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר

לפע וֹ לאסוּ רוֹ ת. מדּ אי ק ׁש ה דּ בר ׁש זּ ה לוֹ  ואמר  עמוּ קה אנחה אהרן  הבּ ית נאנח ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לי]עבוּ ר וֹ . מי  לי אני אין ואם זה, על ולבכּ וֹ ת להת ּפ לּ ל  צרי אחד  כּ ל [וּ באמת ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌

נזכּ ה וּ במהרה וׁש לוֹ ם חס צרה מכּ ל להנּ צל נזכּ ה כּ ׁש ר אכילת ׁש ל זה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
ׁש לימה אמן.לגאוּ לה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌




להגייה  נוספים פרטים  שרוצה מי  בערבית. כמו
אגב, באינציקלופדיה. לבדוק יוכל  הפרסית הפונטית

נהגית האות  והיא הערבי, לא"ב פרסית תוספת היא 
כמו שלכ ז ', שמו את הוגים הפרסים לכן  בצרפתית .

" בתור  האיראני  נז 'אד"הנשיא אהמדי  מהמוד 
האירני , הנשיא של הפרטי ששמו לראות אפשר  כעת
לו קראו שהוריו כפי אותו, הוגים שהאירנים כפי

בתקשורת. נכתב שהוא  מכפי  שונה כשנולד,
"מהמוד", הוא האירני  הנשיא של  הפרטי  שמו כן  אם 
את  תוסיפו ו'+ד'=י', ההתחלתיים , ה"מה " את תשאירו

כלומר 50 ותקבלו השניה מצאתםהמ ' והנה נ',
המן ...ש"מהמוד בדיוק הוא  "

מישהו, של  חידוש חודשים  מספר  לפני קראתי אגב,
" האירני: הגמד של השני השם  למעשהלגבי  אהמדי ".

למשפחת  נצר הוא  משמעותו  נז'אד " "אהמדי השם 

המן, של  משפחתו שם את מאוד מזכיר וזה אהמד ,
האגגי " המדתא  בן  "המן במגילה : ג )כמתואר .(אסתר

הוא בש"ר [502] תק"ב  גי' הן ישמעא "ל  אדו"ם  תיבות
ידוע  והנה  [502] תק "ב גימטריא  כן דף גם ח"א זוהר (עיין

קמ"ז) דף י' תיקון  בסופו זוהר ותיקוני   אדםקס"ז. חטא  שמכח
קליפת  הוא וחמור  חמור, שור קליפות ב ' גברו הראשון 
אדו"ם ותיבות אדום , קליפת הוא  ושור ישמעאל
האבות  שהיו השנים כמנין  [502] תק"ב גי' הן ישמעא "ל 
יצחק  שנים, [175] קע"ה  חי היה אברהם כי בעוה"ז , חיים 
וק"פ קע"ה שנים, [147] קמ "ז  יעקב שנים, [180] ק"פ 
הן האבות  כי שנים , [502] תק"ב יהיו  יחד  צרפם וקמ"ז 

הסוד  וזהו הקליפה . נגד מ "ט בקדושה שער חיים  בעץ (ראה

ו') תאכלו פרק לא  טריפה  בשדה ל )בש"ר כב, כי(שמות
וק"ל. [502] תק "ב גימטריא  כן גם קבבש"רהוא  (ספר

קב ) פרק  .הישר



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 
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 דין תורה
בבית דין של מעלה

חלק ט"ז

s�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

ג' תשרי תשע"ו



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

טז חלק מעלה של  די בבית ותשובות אשאלות

כהלכתה  בישראל השחיטה כשרות 
ג' חלק

               ' 
]    ' ,      ()

[        

דין : של בית המכתב את כשראיתה  ועוף בהמה בשר  לאכול הפסקת לא למה
שנה 20 עליו שסמכת שווימער !הרב 

לאה : בן  הצדיקיםאבישי שכל להיות  יכול איך כי להאמין, רציתי ולא קראתי 
בשר לאכול לא אותנו  שיזהירו רבנים מעוד  שמעתי  ולא האם!!שותקים, ועוד !

בשר בלי  לחיות בכלל יאכילנו אפשר מי הקדושה בתורה כתוב כתוב הלא ?
?בשר

דין  אמנון בית  רבי והגה"צ  שליט"א לנדא הרב שהגה"צ כן גם שמעת לא האם :
בעולם כשר  בשר שאין אמרו אכלתיצחק ולמה שלו הדרשות את שמעת הלא ?

?הלאה

לאה : בן  הכשריםאבישי ונותנים כלום אומרים שלא רבנים מאות לי  יש אם
יותר להחמיר  צריך הייתי  מה הכל, כן על  גם הגדולים שהרבנים ראיתי  הלא ?

טרף  שהבשר אחת מילה מהם שמעתי לא פעם  ואף אותםאכלו, תקחו ?
אותי  ולא ?לגיהנום

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 

על נפשו שמסר שווימער דוד רבי הצדיק הגאון של  והפתילים החותמת 
הכשרות 

ירושלי פעיה"ק  15 דיי לייב  רחוב ישראל בית  שכונת  "ומו רב  שווימער דוד

025377510 טלפו תובב"א 

תשע"א שבט  ה' שני   יו בס"ד,

תובב"א, ירושלים עיה "ק דפה שליט "א הביד "ץ חברי הגאונים הדר"ג למעכ"ת
הראוי . בכבוד אחדשה"ט



טז חלק מעלה של  די בבית ותשובות אשאלות
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ג' חלק
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]    ' ,      ()
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בשר לאכול לא אותנו  שיזהירו רבנים מעוד  שמעתי  ולא האם!!שותקים, ועוד !

בשר בלי  לחיות בכלל יאכילנו אפשר מי הקדושה בתורה כתוב כתוב הלא ?
?בשר

דין  אמנון בית  רבי והגה"צ  שליט"א לנדא הרב שהגה"צ כן גם שמעת לא האם :
בעולם כשר  בשר שאין אמרו אכלתיצחק ולמה שלו הדרשות את שמעת הלא ?

?הלאה

לאה : בן  הכשריםאבישי ונותנים כלום אומרים שלא רבנים מאות לי  יש אם
יותר להחמיר  צריך הייתי  מה הכל, כן על  גם הגדולים שהרבנים ראיתי  הלא ?

טרף  שהבשר אחת מילה מהם שמעתי לא פעם  ואף אותםאכלו, תקחו ?
אותי  ולא ?לגיהנום

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 

על נפשו שמסר שווימער דוד רבי הצדיק הגאון של  והפתילים החותמת 
הכשרות 

ירושלי פעיה"ק  15 דיי לייב  רחוב ישראל בית  שכונת  "ומו רב  שווימער דוד

025377510 טלפו תובב"א 

תשע"א שבט  ה' שני   יו בס"ד,

תובב"א, ירושלים עיה "ק דפה שליט "א הביד "ץ חברי הגאונים הדר"ג למעכ"ת
הראוי . בכבוד אחדשה"ט



טז חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות ב

אודות  ירושלים, עיה"ק  דפה דין בית במושב  היום שנשאלתי לשאלה במענה
הביד "ץ, שבהשגחת "הידורים" במפעל הנשחטים  שהעופות בשמי שאמרו מה
להבהיר הנני  זה, לחשש  הנימוקים הם ומה כשרים , שאינם לחשוש יש

כדלהלן :

שהם: עיקריים נימוקים שלושה על מתבסס זה חשש

החדש המפעל מנהל  שמשליט הפחד  שלטון עדא. השובי "ם , על ויס אלעזר
יספיקו  לא אם ממשרתם אותם לפטר  תמידי ובאיום אימתני בלחץ הם שנתונים

כשר. שאינו עוף להטריף  יראים  גם זה  איום ומחמת העבודה די

השחיטה ועד הנהלת ע"י והמשגיחים  השובי "ם על  המרחף  התמידי  האיום ב.
היפך  הוא ולעתים תורה ודין  דעת כל לעתים הנוגדת מהוראתם, לסור  ויראים
והמשגיחים השובי "ם שיסורו תחת והעופות. הבשר כשרות על מהשגחה
כאן" הבית בעל מי  ו"נראה משכורת" יקבלו "שלא באיום  הרבנים. להוראת
בניהולו  אלא תפקידם שאין בשעה הלכתיים בעניינים התמידי עירובם גם 
הכשרות ומשגיחי  השובי "ם  בין אימה אוירת משרה , השחיטה וועד של הכספי 

מכשולים. על לרבנים לדווח היראים

לאחד  וביותר ומצוות, תורה  שומר שאינו לאחד כשרות מלהעניק  כבד חשש  ג.
הקודש, בארץ הכשרות וגופי  "הידורים" מפעל  בעל שהוא נאמן, כאינו הידוע 
לאחר ממנו, התנערו כבר  בעלותו שתחת במפעלים והעופות הבשר  שהכשירו

וזיופיו, ברמאותו ששיווקשנכחו בדגים נוכחו עדתינו  של הכשרות  וועד שגם פסיק  דלא (וקלא

טמאים) דגים שהם הבד "ץ .בהשגחת

שמשליט האימתני הפחד  שלטון על במילים , להכביר הצורך מן אין ויוסבר :
הספק  של  נוראי בלחץ  הנתונים השוחטים, על  ויס אלעזר המפעל  מנהל 
ידם, תחת תקלה תצא לא כזאת מהירה עבודה שמן הנמנע שמן עד העבודה,
ואסביר הדבר. אצלם לברר  בניקל וניתן השוחטים, בין הידועים הדברים כי

במקצת: עין 1)דברי  המנהל, התקין העופות, ששוחטים השחיטה במקום
מיד  בעבודתם, במקצת משתהים  ואם  השוחטים, עבודת על המפקח אלקטרוני

הממונים מן לאחד טלפונית לפגוע מתקשר שלא כדי  בשמו , מלנקוב  נמנע  אני  תחילה (ובכוונה

זה) נורא לחץ תחת נתון הוא שגם  לפי  בעבודתו .בכבודו, לזרזו עליו ללחוץ כדי  אחד 2),
השוחטים שבין והמובחרים מהמיוחדים והמפורסמים , הוותיקים השוחטים מן 

שם מהממונים  אחד של מפורשת  בהוראה נפסל עדתינו, מנהל של עם (בתיאום 

(? כשוחטהמפעל מלשמש לבירור ] ניתן ויהיה בשמו , אנקוב אף הצורך [ובמידת

טז חלק מעלה של  די בבית ותשובות גשאלות

הקצב  כפי שלא  הדעת, ובישוב במתינות  נעשית שעבודתו  לפי  החדש, במפעל
זה שוחט של ביכולתו שאין הממונה של וכדבריו החדש, במפעל הדרוש

ראשים". מטעמים3)"לערוף  הורה , השחיטה וועד הנהלת מחברי  אחד 
על  לעבור המפעל, מנהל עם בתיאום החדש, במפעל  לשוחטים מסחריים,
לשחוט שלא הלכתיים, ומטעמים ומקדם מאז שנתקנה השחיטה, וועד תקנת
את כבר עוזב האחראי שהממונה לאחר  וזאת ביום. עופות אלף מעשר  יותר

המ עםשערי  בתיאום המפעל, מנהל של כלשונו  הביתה", אותו  ו"מעיפים  פעל 
השחיטה. ועד הנהלת מחברי  שהעידו 4)אחד  מה מאד, העובדה תמוהה

סכין  נפסל ולא כמעט החדש  במפעל לשחוט שהחלו שמאז בפניי השוחטים
כמה סכינים שנפסלים יום בכל מעשים הם הישן  במפעל ואילו השחיטה, אחרי
האחרונה הבדיקה מאז בהם , שנשחטו העופות  כל  ופוסלים ביום, פעמים

מהודרת. במפעל 5)שנמצאת נפסלים גשם שיורד שלמחרת שביום מאד מוזר
הסכינים פגימת מחמת עופות הרבה העופות)הישן  לכלוך  עקב  [בתחילת(הנגרמים

כן  כמו סכינים וכמה כמה  נפסלו השבת, יום של הגשם לאחר  שהיה זה, שבוע
3000 הישן במפעל  נפסלו כשבועיים אלפים)לפני מחמת(שלשת אחד, ביום עופות

עדות [כפי  אחד סכין אפילו נפסל  לא  החדש במפעל  ואילו הסכינים], פגימת
לבירור]. וניתן בשמם  אנקוב  אף האפשר  ובמידת על 6)השוחטים, אנו תמהים

המפעלים, לשני  הודו עופות אחד משק סיפק  שבועות, כמה שלפני  העובדה
אנקוב  הצורך שבמקרה המשגיח, [כעדות החדש  למפעל וגם הישן במפעל גם
והופסקה היום, אותו של תוצרת כל  נפסל  הישן שבמפעל ובעוד  שמו] את 
הזרקה מחומר  שנבעו  מעיים, בבני שנתגלו ספיקות מחמת כך , לשם השחיטה
שום ללא והוכשר  הכל נשחט החדש במפעל ואילו בעופות, שהזריקו מוגבר 

ושאלות. מידי 7)ספיקות מובאים הישן שבמפעל  היתכן תמהים, אנו ועוד זאת
מעולם היה לא החדש במפעל ואילו מרוח, שתי  על שאלות כמה ביומו יום

כזו. או 8)שאלה עוף  על שאלה נשאלה פעמים כמה לברר  אנו מבקשים גם
והפחד  האימתני  הלחץ עקב  זאת וכל  דרשני. אומר  אינו  זאת כל  האם קורקבן,

והבודקים. השוחטים בהם שנתונים התמידי

כשרות על חשש לעורר אלו הנימוקים  בכל אין האם השאלה, נשאלת  וכאן
החדש. במפעל  השחיטה

על  והמשגיחים השובי"ם  על  המרחף  התמידי  האיום על  השני  לסעיף ומכאן
שלא יפעלו או כרצונם, שאינו דבר יאמרו  שאם  השחיטה , וועד הנהלת ידי 
ודין  דעת כל לעתים, נוגדת, הוראתם אם גם מעבודתם, מיד  יפוטרו כהוראתם
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אודות  ירושלים, עיה"ק  דפה דין בית במושב  היום שנשאלתי לשאלה במענה
הביד "ץ, שבהשגחת "הידורים" במפעל הנשחטים  שהעופות בשמי שאמרו מה
להבהיר הנני  זה, לחשש  הנימוקים הם ומה כשרים , שאינם לחשוש יש

כדלהלן :

שהם: עיקריים נימוקים שלושה על מתבסס זה חשש

החדש המפעל מנהל  שמשליט הפחד  שלטון עדא. השובי "ם , על ויס אלעזר
יספיקו  לא אם ממשרתם אותם לפטר  תמידי ובאיום אימתני בלחץ הם שנתונים

כשר. שאינו עוף להטריף  יראים  גם זה  איום ומחמת העבודה די

השחיטה ועד הנהלת ע"י והמשגיחים  השובי "ם על  המרחף  התמידי  האיום ב.
היפך  הוא ולעתים תורה ודין  דעת כל לעתים הנוגדת מהוראתם, לסור  ויראים
והמשגיחים השובי "ם שיסורו תחת והעופות. הבשר כשרות על מהשגחה
כאן" הבית בעל מי  ו"נראה משכורת" יקבלו "שלא באיום  הרבנים. להוראת
בניהולו  אלא תפקידם שאין בשעה הלכתיים בעניינים התמידי עירובם גם 
הכשרות ומשגיחי  השובי "ם  בין אימה אוירת משרה , השחיטה וועד של הכספי 

מכשולים. על לרבנים לדווח היראים

לאחד  וביותר ומצוות, תורה  שומר שאינו לאחד כשרות מלהעניק  כבד חשש  ג.
הקודש, בארץ הכשרות וגופי  "הידורים" מפעל  בעל שהוא נאמן, כאינו הידוע 
לאחר ממנו, התנערו כבר  בעלותו שתחת במפעלים והעופות הבשר  שהכשירו

וזיופיו, ברמאותו ששיווקשנכחו בדגים נוכחו עדתינו  של הכשרות  וועד שגם פסיק  דלא (וקלא

טמאים) דגים שהם הבד "ץ .בהשגחת

שמשליט האימתני הפחד  שלטון על במילים , להכביר הצורך מן אין ויוסבר :
הספק  של  נוראי בלחץ  הנתונים השוחטים, על  ויס אלעזר המפעל  מנהל 
ידם, תחת תקלה תצא לא כזאת מהירה עבודה שמן הנמנע שמן עד העבודה,
ואסביר הדבר. אצלם לברר  בניקל וניתן השוחטים, בין הידועים הדברים כי

במקצת: עין 1)דברי  המנהל, התקין העופות, ששוחטים השחיטה במקום
מיד  בעבודתם, במקצת משתהים  ואם  השוחטים, עבודת על המפקח אלקטרוני

הממונים מן לאחד טלפונית לפגוע מתקשר שלא כדי  בשמו , מלנקוב  נמנע  אני  תחילה (ובכוונה

זה) נורא לחץ תחת נתון הוא שגם  לפי  בעבודתו .בכבודו, לזרזו עליו ללחוץ כדי  אחד 2),
השוחטים שבין והמובחרים מהמיוחדים והמפורסמים , הוותיקים השוחטים מן 

שם מהממונים  אחד של מפורשת  בהוראה נפסל עדתינו, מנהל של עם (בתיאום 

(? כשוחטהמפעל מלשמש לבירור ] ניתן ויהיה בשמו , אנקוב אף הצורך [ובמידת
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הקצב  כפי שלא  הדעת, ובישוב במתינות  נעשית שעבודתו  לפי  החדש, במפעל
זה שוחט של ביכולתו שאין הממונה של וכדבריו החדש, במפעל הדרוש

ראשים". מטעמים3)"לערוף  הורה , השחיטה וועד הנהלת מחברי  אחד 
על  לעבור המפעל, מנהל עם בתיאום החדש, במפעל  לשוחטים מסחריים,
לשחוט שלא הלכתיים, ומטעמים ומקדם מאז שנתקנה השחיטה, וועד תקנת
את כבר עוזב האחראי שהממונה לאחר  וזאת ביום. עופות אלף מעשר  יותר

המ עםשערי  בתיאום המפעל, מנהל של כלשונו  הביתה", אותו  ו"מעיפים  פעל 
השחיטה. ועד הנהלת מחברי  שהעידו 4)אחד  מה מאד, העובדה תמוהה

סכין  נפסל ולא כמעט החדש  במפעל לשחוט שהחלו שמאז בפניי השוחטים
כמה סכינים שנפסלים יום בכל מעשים הם הישן  במפעל ואילו השחיטה, אחרי
האחרונה הבדיקה מאז בהם , שנשחטו העופות  כל  ופוסלים ביום, פעמים

מהודרת. במפעל 5)שנמצאת נפסלים גשם שיורד שלמחרת שביום מאד מוזר
הסכינים פגימת מחמת עופות הרבה העופות)הישן  לכלוך  עקב  [בתחילת(הנגרמים

כן  כמו סכינים וכמה כמה  נפסלו השבת, יום של הגשם לאחר  שהיה זה, שבוע
3000 הישן במפעל  נפסלו כשבועיים אלפים)לפני מחמת(שלשת אחד, ביום עופות

עדות [כפי  אחד סכין אפילו נפסל  לא  החדש במפעל  ואילו הסכינים], פגימת
לבירור]. וניתן בשמם  אנקוב  אף האפשר  ובמידת על 6)השוחטים, אנו תמהים

המפעלים, לשני  הודו עופות אחד משק סיפק  שבועות, כמה שלפני  העובדה
אנקוב  הצורך שבמקרה המשגיח, [כעדות החדש  למפעל וגם הישן במפעל גם
והופסקה היום, אותו של תוצרת כל  נפסל  הישן שבמפעל ובעוד  שמו] את 
הזרקה מחומר  שנבעו  מעיים, בבני שנתגלו ספיקות מחמת כך , לשם השחיטה
שום ללא והוכשר  הכל נשחט החדש במפעל ואילו בעופות, שהזריקו מוגבר 

ושאלות. מידי 7)ספיקות מובאים הישן שבמפעל  היתכן תמהים, אנו ועוד זאת
מעולם היה לא החדש במפעל ואילו מרוח, שתי  על שאלות כמה ביומו יום

כזו. או 8)שאלה עוף  על שאלה נשאלה פעמים כמה לברר  אנו מבקשים גם
והפחד  האימתני  הלחץ עקב  זאת וכל  דרשני. אומר  אינו  זאת כל  האם קורקבן,

והבודקים. השוחטים בהם שנתונים התמידי

כשרות על חשש לעורר אלו הנימוקים  בכל אין האם השאלה, נשאלת  וכאן
החדש. במפעל  השחיטה

על  והמשגיחים השובי"ם  על  המרחף  התמידי  האיום על  השני  לסעיף ומכאן
שלא יפעלו או כרצונם, שאינו דבר יאמרו  שאם  השחיטה , וועד הנהלת ידי 
ודין  דעת כל לעתים, נוגדת, הוראתם אם גם מעבודתם, מיד  יפוטרו כהוראתם
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כזאת היתכן והעופות. הבשר  כשרות על מהשגחה היפך הוא ולעתים תורה,
את מלומר שייראו חיצוני ללחץ נתונים והמשגיחים  השובי "ם שיהיו בישראל

לר ולדווח מכשול .האמת כל  על הממונים מחברי 1)בנים אחד בהוראת האם
יהיה שלא העמסה בעת להשגיח לנסוע שלא למשגיח  השחיטה וועד  הנהלת
יגלה שלא הוזהר אף המשגיח ודין. דעת כל הנוגד דבר  נפולות, חשש בהם
שאכן  הרב, בפני לומר  הוזהר המשגיח אדרבה, אלא נוסע, שאינו הממונה לרב
זו  הוראה על דיווח והמשגיח בשמו]. אנקוב האפשר  [ובמידת כך. על השגיח
המכשול  אודות הממונה, המשגיח  שדיווח ומשום  עליו, הממונה למשגיח
ההוראה שניתנה מה לכך להתייחס שלא (2 אתמהה. ממשרתו, פוטר לרבנים,
צורך  שאין לכך המיועד למשגיח  השחיטה וועד הנהלת מחברי אחד  ידי  על
שם. הנמכרים והעופות  הבשר על  עד " "אושר בצרכניית להשגיח לנסוע 
במידת שמו את [שאנקוב השחיטה וועד הנהלת מחברי אחד  של בהוראתו  (3
וועד  תקנת על לעבור החדש, שבמפעל לשוחטים  הוראה ניתנה הצורך ]
שעות משש יותר  לעבוד שלא לשוחטים השחיטה צוות ראש  שהורה  השחיטה,
הלכתיים, מטעמים כמובן וזאת מכבר, זה השחיטה וועד כתקנת ביום,
כן  יעשו לא  שאם  באיום נענו השחיטה, וועד תקנת  אודות  ששאלו השוחטים
בכשרות ההלכתיים  בעניינים התמידי עירובם (4 כאן". הבית בעל מי  "נראה
השחיטה, וועד של הכספי בניהולו אלא תפקידם שאין בעת והבשר, העופות
על  לרבנים לדווח ויראים הכשרות, ומשגיחי השובי"ם בין אימה אוירת משרה

ממשרתםמכשולים. שיפוטרו ומוצי"ם רבנים כלפי  באיומים  משתמשים ואף 
שנוכח [כפי  תורה דעת דעתם להביע ויהינו דרישותיהם , אחרי  ימלאו  לא אם 
מחברי  אחד  של  באיומיו הדין בבית הדיון בעת לשמוע שליט"א מעכ "ת גם 
על  איימו  בהם המקרים כל  ונימני  ניזול רוכלא כי  ואטו השחיטה ]. וועד הנהלת
הנהלת חברי כרצון שלא דבר יאמרו אם כי והמשגיחים, הבודקים השוחטים,
הבית בעל  מי  "ונראה ממשרתם יפוטרו כרצונם שלא יעשו או השחיטה, וועד
פה לפצות שלא תמידי איום  תחת הם ועומדים  המשכורת ". נותן ו"מי כאן",
אצל  לבירור  ניתנים  והדברים השחיטה. וועד הנהלת חברי  כרצון שלא
את לומר ייראו ולא פיטורין, איום תחת יעמדו [כשלא והמשגיחים השובי"ם

(4 לפרסםהאמת ]. להם  שהורה שליט"א הגאב"ד מרן של בקולו שמעו לא גם
אלא בלבד זו לא (5 בלומבס. ללא טרי בשר  המוכרות בחנויות  מיוחדת הודעה
כשוחטים וממנים כשחיטה, זו, אחראית לעבודה מייחדים אחרונה שבתקופה
יודעים אינם מהם רבים אשר צעירים אברכים עדתינו, של  המהודרת  לשחיטה
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ידוע  עתה עד  אשר במקום כראוי . עבודתם שיעשו הנמנע  ומן כראוי, העבודה
היטב ה הבקיאים ושלמים, יראים למבוגרים, אלא זו עבודה ניתנה לא כי  יה

מגיל  למטה שהם שוחטים למנות שלא השחיטה וועד  ומתקנת במלאכתם.
שלושים.

והבשר העופות כשרות על מזה, ויותר חשש, לעורר לעיל האמור בכל  אין האם
החדש. במפעל  הנשחטים

תורה שומר שאינו לאחד הכשר מלהעניק הכבד  החשש שהתאמת ומכאן
הגאון  שהעמידם והבשר , העופות בכשרות היסוד  מאבני אחד  שהיה ומצוות,
בשנים עשרות נפשו שמסר  זצוק "ל, ברנדסדורפר  מאיר רבי מורנו הגדול
העולם בכל המפורסמת מכונה, על  עדתינו של המהודרת השחיטה להעמיד 
תורה שומר שהוא כשר יהודי שאצל  בעוד (1 עימו: ונימוקיו בהידורה.
חולשתו  בעת מכשול  לידי יבוא שלא עיניים בארבע מפקחים ומצוות,
הנמנע  מן ומצוות תורה  שומר שאינו  אחד אצל הרי  יצרו, עליו כשיתגבר 
שמשגיח בכך שדי  לומר  מנמק  והיה רמאות, לידי  יבוא שלא העת כל מלהשגיח
בלומבס  להביא כדי אחת, לרגע דעתו יסיח הבלומבס על  הממונה הכשרות
כחמש  המונה בלומבס של  שלם גלגל מהפועלים אחד יקח ומיד אחר, למקום
וטריפות נבילות להאכיל נפשו. כאוות בהם ויעשה בלומבס , אלף מאות
לשכור המפעל  לבעל  לו כדאי מסחרית שמבחינה [באומרו עופות. ברבבות
לרגע  המשגיח של  דעתו להסחת להמתין זה, עבור מיועד  שיהיה מיוחד פועל
עופות הרבה להכשיר בידו יעלה וכך  בלומבס, גלגל לקחת כדאי  ביום, אחת
ביותר (2 רח"ל ]. מזה גרוע ואף עדתינו, של המהודרת בשחיטה  שפוסלים
למטה מוכר הוא ולעיתים  השוק , מחירי את לשבור הוא מגמתו שכל  כזה לאחד
ההשגחה, שתחת הבלעדי  המפעל להיות בידו שיעלה  [ולאחר  הקרן ממחיר 
זה ידי  שעל  כדי ולזייף  לרמות הדרכים כל יחפש בוודאי  המחירים] את יעלה 
החדש  במפעל  לאחרונה נשחטו כמעט לחינם [לא המחירים. להוריד בידו יהיה
להתערבותו  עד הזריקות , על הממונה המשגיח ידי  על אושרו שלא הודו, עופות
בעוד  זו, שחיטה למנוע ככרוכיא שזעק הזריקות על הממונה המשגיח של
עופות כלל להביא אין  אישורו  וללא המשלוח, לאשר צריך הוא היה שמתחילה
כך  ולשם אלו, מנתונים ידעה עצמה השחיטה וועד  הנהלת גם  (3 למפעל]. אלו
תחת נתונה החדש שהמפעל שנה, כחצי  לפני עד ברמאות, פנים העמידו
המפעל  בעל הוא  מי  לכולם  נודע  כשכבר גם ומצוות, תורה שומר  של בעלותו

ה תמוהה  (4 ההשגחה,האמיתי. שתחת הישן שבמפעל שבעוד מאוד, עובדה
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כזאת היתכן והעופות. הבשר  כשרות על מהשגחה היפך הוא ולעתים תורה,
את מלומר שייראו חיצוני ללחץ נתונים והמשגיחים  השובי "ם שיהיו בישראל

לר ולדווח מכשול .האמת כל  על הממונים מחברי 1)בנים אחד בהוראת האם
יהיה שלא העמסה בעת להשגיח לנסוע שלא למשגיח  השחיטה וועד  הנהלת
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וועד  תקנת על לעבור החדש, שבמפעל לשוחטים  הוראה ניתנה הצורך ]
שעות משש יותר  לעבוד שלא לשוחטים השחיטה צוות ראש  שהורה  השחיטה,
הלכתיים, מטעמים כמובן וזאת מכבר, זה השחיטה וועד כתקנת ביום,
כן  יעשו לא  שאם  באיום נענו השחיטה, וועד תקנת  אודות  ששאלו השוחטים
בכשרות ההלכתיים  בעניינים התמידי עירובם (4 כאן". הבית בעל מי  "נראה
השחיטה, וועד של הכספי בניהולו אלא תפקידם שאין בעת והבשר, העופות
על  לרבנים לדווח ויראים הכשרות, ומשגיחי השובי"ם בין אימה אוירת משרה

ממשרתםמכשולים. שיפוטרו ומוצי"ם רבנים כלפי  באיומים  משתמשים ואף 
שנוכח [כפי  תורה דעת דעתם להביע ויהינו דרישותיהם , אחרי  ימלאו  לא אם 
מחברי  אחד  של  באיומיו הדין בבית הדיון בעת לשמוע שליט"א מעכ "ת גם 
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אצל  לבירור  ניתנים  והדברים השחיטה. וועד הנהלת חברי  כרצון שלא
את לומר ייראו ולא פיטורין, איום תחת יעמדו [כשלא והמשגיחים השובי"ם

(4 לפרסםהאמת ]. להם  שהורה שליט"א הגאב"ד מרן של בקולו שמעו לא גם
אלא בלבד זו לא (5 בלומבס. ללא טרי בשר  המוכרות בחנויות  מיוחדת הודעה
כשוחטים וממנים כשחיטה, זו, אחראית לעבודה מייחדים אחרונה שבתקופה
יודעים אינם מהם רבים אשר צעירים אברכים עדתינו, של  המהודרת  לשחיטה

טז חלק מעלה של  די בבית ותשובות השאלות

ידוע  עתה עד  אשר במקום כראוי . עבודתם שיעשו הנמנע  ומן כראוי, העבודה
היטב ה הבקיאים ושלמים, יראים למבוגרים, אלא זו עבודה ניתנה לא כי  יה

מגיל  למטה שהם שוחטים למנות שלא השחיטה וועד  ומתקנת במלאכתם.
שלושים.

והבשר העופות כשרות על מזה, ויותר חשש, לעורר לעיל האמור בכל  אין האם
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בלומבס  להביא כדי אחת, לרגע דעתו יסיח הבלומבס על  הממונה הכשרות
כחמש  המונה בלומבס של  שלם גלגל מהפועלים אחד יקח ומיד אחר, למקום
וטריפות נבילות להאכיל נפשו. כאוות בהם ויעשה בלומבס , אלף מאות
לשכור המפעל  לבעל  לו כדאי מסחרית שמבחינה [באומרו עופות. ברבבות
לרגע  המשגיח של  דעתו להסחת להמתין זה, עבור מיועד  שיהיה מיוחד פועל
עופות הרבה להכשיר בידו יעלה וכך  בלומבס, גלגל לקחת כדאי  ביום, אחת
ביותר (2 רח"ל ]. מזה גרוע ואף עדתינו, של המהודרת בשחיטה  שפוסלים
למטה מוכר הוא ולעיתים  השוק , מחירי את לשבור הוא מגמתו שכל  כזה לאחד
ההשגחה, שתחת הבלעדי  המפעל להיות בידו שיעלה  [ולאחר  הקרן ממחיר 
זה ידי  שעל  כדי ולזייף  לרמות הדרכים כל יחפש בוודאי  המחירים] את יעלה 
החדש  במפעל  לאחרונה נשחטו כמעט לחינם [לא המחירים. להוריד בידו יהיה
להתערבותו  עד הזריקות , על הממונה המשגיח ידי  על אושרו שלא הודו, עופות
בעוד  זו, שחיטה למנוע ככרוכיא שזעק הזריקות על הממונה המשגיח של
עופות כלל להביא אין  אישורו  וללא המשלוח, לאשר צריך הוא היה שמתחילה
כך  ולשם אלו, מנתונים ידעה עצמה השחיטה וועד  הנהלת גם  (3 למפעל]. אלו
תחת נתונה החדש שהמפעל שנה, כחצי  לפני עד ברמאות, פנים העמידו
המפעל  בעל הוא  מי  לכולם  נודע  כשכבר גם ומצוות, תורה שומר  של בעלותו

ה תמוהה  (4 ההשגחה,האמיתי. שתחת הישן שבמפעל שבעוד מאוד, עובדה
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שבמפעל  הרי  כבד , במנעול הנעול  בכספת  והוואלגראמעס הבלומבס שמורים
על  המעידה הכשרות יסוד שהם והוואלגראמעס , הבלומבס  מונחים החדש
יעלה שבניקל לכל  ומובן פשוט, במנעול הנעול גבס של  בארגז הבשר, כשרות
נפשו. כאוות וואלגראמעס בלומבס משם להוציא בזה, המעונין אחד כל  ביד 
בארץ  השונים הכשרות שגופי לעיל, כאמור באחד, מדובר זה שכל עוד מה (5
מהעופות גדול שחלק [שמכיון התמידי  וזיופו רמאותו עקב  ממנו התנערו
לכאן  מכאן ובשר  עופות לנייד בידו קל בעלותו, תחת נתונים בארץ והבשר

לכל]. מובנים של 6)והדברים הכשרות שוועד  פסיק, דלא קלא שיש ביותר 
דגים הם הביד"ץ בחותמת ששיווק שהדגים כאמור , נוכחו, החרדית עדתינו
והעופות. הבשר כשרות על  אמינותו מידת על עוד  לסמוך ניתן והיאך טמאים.

בשמות מלנקוב נמנעתי ,4 ב, בסעיף לעיל  הנימנות מסיבות כאמור נ.ב .
ובהסכמת האפשר, ובמידת הצורך, במידת אך  כאן , האמורים בדברים האנשים
באופן  בשמותם אנקוב אף  איומים, תחת נתונים יהיו ולא במידה האנשים,

ולאמיתותן. לאשורם הנ "ל העובדות כל לברר ניתן שיהיה

כל  לתקן כדי מעמיק ובירור  דיון שללא מאליו, מובן לעיל, האמור כל לאור
שהתקינו  כפי כנם, על  המהודרת השחיטה כשרות סדרי ולהחזיר המכשולות,
מאיר רבינו האמת צדיק  הקדוש, הגאון ורבי מורי של חיותו בחיים  לעשות
מכתב  לכתוב תורה, ודעת דין פי  על ממנו נמנע זצוקלה"ה, ברנדסדורפר

תמיכה. או  התנצלות

שליט"א למעכ"ת  והנימוקים  הדברים מסירת לאחר  הצלתי נפשי את ואנכי

ודמע בצער וחות הכותב
הקודש  את כבלע בראות
הראוי  בכבוד

בראש, הקופץ הדיוט אותו של הבלע לדברי  להשיב מקום אין שבודאי  אף נ.ב .
דעה יורה ערוך בשולחן מבואר  ודינו הקדושה עדתינו ליו"ר  עצמו את שמינה
שאינם במקומות המכתב יתפרסם שלא זהירות משנה מחמת אך רמ"ג. בסימן
מעיני  המכתב לגנוז שליט"א הדר"ג מעכ "ת מתבקש ראויים, ואינם רצויים

בקודש. המשמשים והנכנסים היוצאים מעיני ואף רואים ,

אמש, המכתב נכתב שכבר  לאחר  תשע"א שבט ו ' שלישי  לידיעתייום  הובא
מתקיים  החדש שבמפעל  עדתינו, של  החשובים הבודקים  אחד  ידי  על היום
העופות  כי שחיטה מתקיים לא הישן שבמפעל  בעוד  עופות, שחיטת  היום
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בשוק, עופות מודלקות לשחוט נמנעים  השחיטה, וועד  רב  של הוראתו פי ועל 
עופות  שוחטים החדש במפעל ואילו טריפה. חשש לידי לבוא  שלא כדי  כאלו,
הנמנע  באופן למטה, עד הדלקת מקום חותך הויטרנרי והרופא אלו , מודלקות
ובודאי הגידין. צומת  עד מגיעה הדלקת אם  ולבדוק הדלקת, את לראות
עובדה  לי שהודיע והבודק העופות. על טריפה של כבד  חשש יש זה שבאופן 
ויפוטר לו יבולע  פן מחשש בשמו, זו  עובדה לומר  שלא ביקש בטלפון, זו

הביד"ץ,ממשמרתו . חברי  בפני  בשמו אנקוב והאפשר הצורך  [ובמידת
ניתןוהדבר  לבירור].יהיה
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בשמות מלנקוב נמנעתי ,4 ב, בסעיף לעיל  הנימנות מסיבות כאמור נ.ב .
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כל  לתקן כדי מעמיק ובירור  דיון שללא מאליו, מובן לעיל, האמור כל לאור
שהתקינו  כפי כנם, על  המהודרת השחיטה כשרות סדרי ולהחזיר המכשולות,
מאיר רבינו האמת צדיק  הקדוש, הגאון ורבי מורי של חיותו בחיים  לעשות
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ודמע בצער וחות הכותב
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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

יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  אשאלות

הברית  שמירת על
שלו ] האמיתי הש נכתוב השאלה את  השואל בקשת [לפי

הברית שמירת  על מעלה של  דין בבית תורה  דין

והספדים גדולה לוויה לו ועשו  לעולמו, הלך והמפורסם הגדול ישיבה הראש
דין  בבית התגלה האמת אבל  ולימד. למד  תורה וכמה היה צדיק  כמה מרובים,

מעלה. של 

הדין : בית לפני מוצב  הוא

דין : פלוני בית בן פלוני והמפורסם הגדול  ישיבה הראש הוא ?אתה

ישיבה : אני .ראש 

דין: קודםבית  הבחורים להשיא הערוך  השולחן של  הפסק לקיים דאגת האם
20 ?גיל

ישיבה : מדי .ראש  מוקדם זה לא.

הדין: עוררתבית  לא למה הבחורים, של הברית הפגמי  כל על מאושם אתה
קודש  הברית ועל העיניים  על לשמור הבחורים ?את

ישיבה : בישיבהראש  אצלנו הזה הנושא על מדברים !לא 

הדין : אתהבית זה ועל ולמחות, להוכיח  צריך  היית שכתוב כמו נתפס אתה
זהמתריע הקדוש הזוהרהקדוש.בזוהר (וזהזה:על להוכיחצריך רב שכל על


: לרבנים לחכות ולא חבירו את להוכיח אחד כל ועל

תוכחה: מהלכות נביא  והנה 
כמוך  לרעך  ואהבת  של  המצווה  לקיים  ומזומן  מוכן  הנני

עמיתך, את  תוכיח הוכח מצוות  ס"ס ולקיים  יו"ד ברמ "א
להלכה נפסק  עבירה,של"ד בעוברי למחות אדם  שחייב 

עוון באותו נתפס למחות, ובידו  מוחה שאינו מי  וכל
ומה  להלכה. ופוסקים  מש "ס שביארתי  כמו ע "ש .
ציון , מבת ויצא עה "כ  איכה רבה המדרש  דברי נוראים 

והופכיםוזל "ק: עבירה דבר רואין  ישראל  גדולי היו
עושה ואני שעה  תבא  הקב"ה להם אמר ממנו , פניהם 

כן ובאדר"נלכם עכ"ל. ת"ח (פכ "ט), מתים  מה מפני  וז"ל :
נוקמים שאינם בעצמם בוזים  שהם מפני זמנם בלא
שמים , ויראת תורה דברי  על כנחש  ונוטרים 

מוהר"ר  הגדול הלוחם  מ"ש להעתיק  חייםעכ"ל .ונוסיף

וז"ל :סופר  ע"ב, ו , דף חיים  שערי  הבהיר בספרו זצ"ל
לכל מועד עת בבוא  התוכחה  מיום ואוי הדין  מיום  אוי 
אדם פעולות ועל אנוש מעשי על  ד ' יפקוד  וכי  חי ,
עבר  זה חסיד שבת, חלל  זה צדיק כתוב : וימצא שיחופש
ושעטנז, וטריפה נבילה על עבר זה אלקים ירא נדה, על 
אמונה אנשי כל  וישתוממו איש, אשת על  עבר זה קדוש
הלא בסערה: ד ' ויענהו פעלו, תמים  הצור הלא וישאלו
לא מדוע רשע . אלמוני פלוני באיש למחות בכחך הי '

אשמו  עליו פקדת  ולא אותו  עכ "ל .זכרת  וכו'
בענין הק' הספרים שכתבו מה נמרץ בקיצור אעתיק 
גודל להבין כדי  וערבות, מחאה תוכחה המצוות
ברשת  אחד ברגע  ח"ו ליפול שיכולים מה  האחריות
פעם אמרתי  [אני  לדורות. בכיה יהיה ואח "כ הס"מ ,

.... שאמר שלנו , מהלמשגיח לב בשבירת  לו ואמרתי
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יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ב


לא אתה  לי : וענה והנורא , הגדול  הדין ביום זה על  נענה
כי לי: וענה יודע??? לא  אני מה אותו, שואל אני יודע?
ומי ומוכיחים , משגיחים לרבנים מיוחד גיהנום ישנו 
צנחן להיות שילך הזה בגיהנום להיות רוצה שאינו

ול  את בצבא!!! מעורר ולא משגיח ולא  רב  לא  להיות  א
ספר  ילמד  אחד  כל  ואם  . בתשובה. ומחזיר הרבים 

חטא . ויראת  שמים  ביראת  מלאי יהיו הקדוש, הזוהר

בהושענות: שאנו מה נתונהוזה  לחי, מרוטת הושענא
אומרלמכים ישעיה הנביא דהנה ו). למכים(נו, נתתי  גוי 

למורטים בניולחיי  עם  בעד  ומבקשים מתפללים  אנו .
למרוט שרוצים  האומות בידי שנתונים בגלותם  ישראל 
אם קשה יותר עוד אמנם ולהכותם, והזקן  הלחי  שער
השני את אחד  ומכים  זה, פסוק מקיים  מאחבנ"י  אחד

יתברך. להשם  נפשו שמוסר  שאנו כשרואה  וזה
למכים נתונה לחי מרוטת הושענא  ע"ימבקשים  פירש  ,

מאילו גרוע  יותר  דזהו רב, הערב  ח"ו  ישראל רשעי 
וזהו לישראל . כן  שעושים  העולם  אומות רשעי 

משאך הושענאההמשך  וסובלת שטוענת סבלך, סובלת 
שמוסרים בגלל  בגלות , עליהם שבאים והצרות ועולך
ממש  דמם שפיכת  כדי  עד יתברך , השם  מצות על נפשם

אומרים שאנו מה וזהוא חיי"רח"ל , על"בדמיך שרק 
ממש, מסירת לזה שצריך רב  הערב נגד  המלחמה  ידי 

הגאולה יהיה זה ידי על חיי  הבעלבדמיך מאמר כידוע  .
פסוק  על זי"ע הק' טוב ראשישם  ארץ, תצעד  בזע"ם

מ 'קואות  ע'ירובין ז'ביחה הוא זע "ם  בזה,תיבות  והכוונה ,
טהרה  ובהלכות בשחיטה העם את שמעוררים  ידי שעל 
ומעוררים מישראל ה' אף חרון את  מסירים  ושבת,
למעלה  דין אין  למטה , דין  כשיש כי שמים , רחמי

בזהכמשאחז"ל) לרמז ואפשר ע'רב, ז'והר ר "ת  בזע"ם
מ 'קוואות, בזה :רב  לימודוהביאור  זה הדת, שיסוד

קדושים צדיקים רבנים 1300 שכתבו כמו הזוהר 
רמז,וטהורים . זה ומ ' הזוהר. נגד  הם  רב הערב  שרבני

אלו  כל  נגד  חרמה  במלחמת לצאת  שצריכים למ'וכיח,
הקדוש. הזוהר נגד  בשבתשהם  חז"ל  שארו (נה:כמו

בגבעה,נו:) פילגש אנשי  נענשו זה על  הקדוש . להן  אמר
ודם בשר של  כבודו על  מחיתם , לא בכבודי  הוא  ברוך

בסנהדרין מחיתם ע "ב ): ק"ג מגרב(דף אומר נתן ר ' תניא 
מיכה  פסל  ועשן המערכה עשן והיה מילין  ג ' לשילה
להן אמר לדוחפו, השרת מלאכי בקשו  בזה זה מתערבין 
דבר ועל  דרכים, לעוברי מצויה שפיתו לו הניחו הקב"ה
בכבודי הקב"ה להן אמר בגבעה, פלגש אנשי נענשו זה
ראה  עכ"ל. מחיתם  ודם בשר של  כבודו על מחיתם  לא 

המחאה. חיוב בענין החינוך למחות מש"כ שבידו  מי
רבותינו  מדברי  ברור  דבר וזה  חטאו, על נתפס מיחה ולא 
עשה, בטל הוכיח ולא  עליה והעובר וכו ' הכתוב מן  גם 

כן שעושין הרשעים מכת שהוא  רלט ,.ועוד  מצוה  (חנוך

ספרו) תחלת בשל"ה עוד  וכלועין ברמב"ם. פסוקה הלכה .

אלו בעון  נתפש  הוא  מוחה ואינו  למחות  בידו שאפשר
בהם. למחות לו שאפשר דעות כיון  מהלכות ו' פרק (רמב"ם

ז) בעובריהלכה  למחות אדם חייב הרמ"א: פסק וכן  .
באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל עברה

מח)עוון. סעיף שלד סימן דעה ביורה  .(רמ "א
בשלשה  עובר  מוחה ואינו עבירה עוברי  שרואה מי

רלט:)לאוין . דף א, חלק הקדוש , שינה.(זהר נותן  אינו הצדיק
ומביאם הרשעים שמוכיח עד ובלילה ביום לעיניו

בתשובה כ'),שישובו דף א, חלק הקדוש , ענשים,(זהר
להוכיח שבידו מי מוחה, שאינו למי  ומרים  קשים ופגעים 

בצרעת  נלקה מוכיח מו:).ואינו  דף ג, חלק הקדוש, מי.(זהר
ושמר  ולומד שלמד הגם  מיחה, ולא  למחות בידו  שהיה
ולימד , אדם למד רשע. ונקרא  ארור בכלל  זה הרי ועשה,
זה הרי  מיחה ולא למחות  בידו סיפק והיה ועשה, ושמר

יקים  לא  אשר ארור עשה בכלל ולא אדם למד לא  וגו'
למחות  בידו סיפק  היה ולא לאחרים  למד  ולא שמר  ולא

ברוך. בכלל זה הרי  כה )ומיחה, רבה  תלמידי(ויקרא .
ונוטרים נוקמים שאינם  על  ימים  בקצירת מתים חכמים 

שמים. ויראת תורה דברי  על פרק כנחש  נתן  דרבי  (אבות

עלכט) וכו' הדור על נתפסים גמורים  צדיקים אפילו .
ממקדשי ומאי תחלו, וממקדשי ברשעים. מיחו שלא

תני ממקודשי ,תחלו, אלא ממקדשי  תקרי אל  יוסף רב
מאלף  כולה התורה את ושקיימו שקבלו אדם בני  אלו

תיו, עלועד נתפסים  גמורים צדיקים שאפילו למדת  הא 
אומרהדור, הוא ורשע,וכן צדיק ממך עלוהכרתי  צדיק 

עכ"ל. ברשע  מיחה משפטים)שלא כשצריך .(תנחומא 
לרב כבוד  חולקין אין השם  חילול כשיש יעןלמחות .

במשה מיחה לא המריבה )שאהרן  כבוד(במי  בו נהג כי
חילול שיש במקום  לרב כבוד חולקין ואין  לרב, כתלמיד

בו. כיוצא  נלקה מיחה  שלא ומפני  נ"ה,השם , שבת (ת "ד

דברים , במדבר, שמעוני  ילקוט עוד ראה  חקת, תנחומא, מדרש

עקב ) פ' של "ה  פמ"ה , אלם יונת ספר מפאנו הרמ "ע כתבי .משלי,
תלה העם בראשי אותם , והוקע העם  ראשי כל  את קח

אדם בבני מיחו שלא  יט).על  בלק שבידו .(תנחומא  כל 
הם . ידו על שנשפכין  הדמים כל   מוחה ואינו למחות 

ולא  למחות  בידו  ספק  שהיה פנחס, אותם ? הרג ומי 
להחזיר  מוחה ואינו  למחות  בידו  שסיפק מי וכל  מיחה,
על נשפכין בישראל  שנשפכין  דמים  כל למוטב  ישראל

סח).ידיו  שופטים .(ילקוט 
ומוחה למחות שבידו מי שכר

נקמות  ונוקם  ומוחה למחות בידו שיש מי  כל 
עמו  כורת הוא ברוך הקדוש הזה , בעולם  מהרשעים 

לפנחס  שעשה כמו אחריו  ולזרעו  חכמה,.ברית  (ראשית 

זצ "ל ) אבוהב הר"י בשם יב , פרק הקדושה , שלא.שער מי 
מרשעו  לבסוף הרשע ששב  אע"ג עבירה, בעובר מיחה
ששב ודוקא בזמנו, הוכיח שלא על  נענש הערב  אעפ"כ

מיראה בימינו)הרשע שכן גם(כמו מאהבה השב אבל

יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  גשאלות

לפני ׁש אין ולמדנוּ :שמות)פרשתלשונו הבּ ריתזוּ לתה וּ אבּ ר וּ הּק דוֹ ׁש קנאה ,קנאת ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וסוֹ ד ה םׁש ל בּ ריתׁש ה וּ א אל העםויּ חל ,כּ תוּ ב מההאמוּ נה.הּק ד וֹ ׁש  לזנוֹ ת  ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ י שׂ ראל .ף אויּ חר,מיּ ד ,מוֹ אב בּ נוֹ ת מוֹ חיםזהׁש יּ וֹ דעים,העםראׁש י ה' ואינם ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
את,ׁש כּ תוּ ב ,ּת חלּ הנענׁש וּ ,בּ הם נגד לה'אוֹ תםוהוֹ קע העםראׁש י כּ ל קח ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ועליו ,ׁש מ ׁש ׁש נּ קראהבּ ריתנגד הינוּ ,המ ׁש נגד ,מהוּ ,אמראבּ ארבּ י המׁש . ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מגן ,אקיםה'וּ מגן ׁש מ ׁש כּ י נאמר זוֹ רחהמ ׁש מה,הּק דוֹ ׁש בּ ריתזהוּ ,ׁש מ ׁש  ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

וּ הּק דוֹ ׁש בּ ריתאף העוֹ לםעל וּ מאיר מהמגן ונקראאדם.ׁש ל גּ וּ פוֹ מאירזוֹ רח ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש אף ,האדםעל להגן ה וּ אהּמ גן  אוֹ תוֹ ׁש וֹ מרוּ מי האדם.על מגין בּ רית ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

וזהוּ לקרב ׁש יּ וּ כל בּ עוֹ לםנזק לוֹ אין  בּ כל נתּפ סיםהעםראׁש י ,המ ׁש נגד אליו. ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואינםאם,הזּ החטאבּ ׁש ביל ודוֹ רדּ וֹ ר זהׁש חוֹ ב מוּ ם,אוֹ תםמקנּ איםיוֹ דעים  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ר וּ בּ ׁש ביל ,לקנּ א וֹ תעליהםמוּ טל  ׁש ּמ ביאמי כּ ל את,הזּ הבּ בּ ריתה וּ אהּק ד וֹ ׁש  ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
יהיה,כּ תוּ ב עליו ,אחרבּ ר ׁש וּ תזוֹ קדה אּפ ני על אחריםאהיםלא ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אקיאנכי כּ י תעבדםואלהםתׁש ּת חוה ועל ,אחתקנאהוהכּ ל ,קנּ אאל ה' ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
נדחתה בּ בּ ריתמי ,ּפ ניו מהכינהכּ ן ,אדםׁש ל בּ ב שׂ ר וֹ החת וּ םהּק דוֹ ׁש ׁש ּמ ׁש ּק ר  ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש ּק רכּ י ,הּק דוֹ ׁש בּ םמׁש ּק רכּ אלּ וּ ה וּ א בּ ריתׁש ה וּ אהּמ לבּ חוֹ תםמי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
חלק אין כּ ן ועל ,עצמ וֹ בּ ּמ למׁש ּק רהּק דוֹ ׁש  בּ כחאאם,י שׂ ראל בּ אקי לוֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

ּת מידית. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

והמחשבה הבריתשמירתחיובגודל ידוע   העיניי

שאין אדםיש וכי ,כלוםבכך אין הרי ,מהרהרשאני בכך מה"וכי ישיבה :ראש
מחשבות לבל על שומרשאני והעיקר?בו  אכשל".בריתי 


נמחל  מיחה שלא וס'להערב קנ "ז, דף  ע ' דרוש לב  (מערכי

יג ) דף  ח "ב  ימין  לויד נמחל דאינו בסתם שכתבו ויש
ע "ב ) דף דבש ביתו .(יערות באנשי למחות שאפשר מי כל

על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על  נתפס מיחה ולא 
העולם כל על נתפס כולו העולם בכל עירו , (שבת אנשי 

והלאה נד:) ש"ג סי ' או "ח שי "ק  מהר"ם שו"ת עי ' .
הפרק ובסיום יג) מחאה . חובת בדיני פרטים הרבה

חז"ל מאמר נד:)נפרש  בידו(שבת שיש ולא"כל למחות
ר ' הגה"ק פי ' וכו' החטא על נתפס וכו' חייםמיחה"

שו"תפלאג'י לבבס' מ"ג )חקקי  סי' זה (יו "ד "כל  וזל"ק:
עצמי את להציל דבריםכתבתי איזה שכתבתי והגם

הן במעשי הוכרחתי ומכופלים  כפולים פעמים  כמה
דיבור  כל  על להשיב אני צריך כי יגונה  לא  שהכרח מצד 
עשה מצות משום רמיא חיובא כי  מצד  והן  וכו ' ודיבור

פעמים ק' אפילו תוכיח  הוכח אוןשל  לי ומצאתי .
נוב"י ל"ו)בתשו ' להלן]:(סי' כותב  [ואח"כ וכו' שכתב

ויוחקו בספר לכתוב לשון ביד חיים לי היתה זאת "ולכן 
רז"ל מ "ש  והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל לחוקקי  לבי

וכו ',(נד:)בשבת למחות "בידו ""בידו " והיינודוקא
"שאפשר" מי כל דשבת, בגמ ' הגי' [הנה  בידם . לכתוב

למחות)למחות "בידו" כתב בזה (ולא דייק  כבר אבל  ,
שבירושלמי וכותב , מקץ  פרשת חיים  תוכחת בספר
דוכתי , ובכמה שם  רז"ל שכתבו מה וכן "בידו "]. איתא
שיש  לישנא  האי  כי דנקטי למחות בידו שיש מי  כל 
בפיהם לא  אם  הגם  כי לנו להורות למחות, "בידו"
"ביד" מקום  מכל שתהי' וסיבה צד  מאיזה  להוכיח
יכתוב זה והרי וכתב . מעשה ידי  על  למחות  מחוייבים 

העם את להזהיר שמים  לשם  לה' עכל "ק ."ידו" וכו',



יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ב


לא אתה  לי : וענה והנורא , הגדול  הדין ביום זה על  נענה
כי לי: וענה יודע??? לא  אני מה אותו, שואל אני יודע?
ומי ומוכיחים , משגיחים לרבנים מיוחד גיהנום ישנו 
צנחן להיות שילך הזה בגיהנום להיות רוצה שאינו

ול  את בצבא!!! מעורר ולא משגיח ולא  רב  לא  להיות  א
ספר  ילמד  אחד  כל  ואם  . בתשובה. ומחזיר הרבים 

חטא . ויראת  שמים  ביראת  מלאי יהיו הקדוש, הזוהר

בהושענות: שאנו מה נתונהוזה  לחי, מרוטת הושענא
אומרלמכים ישעיה הנביא דהנה ו). למכים(נו, נתתי  גוי 

למורטים בניולחיי  עם  בעד  ומבקשים מתפללים  אנו .
למרוט שרוצים  האומות בידי שנתונים בגלותם  ישראל 
אם קשה יותר עוד אמנם ולהכותם, והזקן  הלחי  שער
השני את אחד  ומכים  זה, פסוק מקיים  מאחבנ"י  אחד

יתברך. להשם  נפשו שמוסר  שאנו כשרואה  וזה
למכים נתונה לחי מרוטת הושענא  ע"ימבקשים  פירש  ,

מאילו גרוע  יותר  דזהו רב, הערב  ח"ו  ישראל רשעי 
וזהו לישראל . כן  שעושים  העולם  אומות רשעי 

משאך הושענאההמשך  וסובלת שטוענת סבלך, סובלת 
שמוסרים בגלל  בגלות , עליהם שבאים והצרות ועולך
ממש  דמם שפיכת  כדי  עד יתברך , השם  מצות על נפשם

אומרים שאנו מה וזהוא חיי"רח"ל , על"בדמיך שרק 
ממש, מסירת לזה שצריך רב  הערב נגד  המלחמה  ידי 

הגאולה יהיה זה ידי על חיי  הבעלבדמיך מאמר כידוע  .
פסוק  על זי"ע הק' טוב ראשישם  ארץ, תצעד  בזע"ם

מ 'קואות  ע'ירובין ז'ביחה הוא זע "ם  בזה,תיבות  והכוונה ,
טהרה  ובהלכות בשחיטה העם את שמעוררים  ידי שעל 
ומעוררים מישראל ה' אף חרון את  מסירים  ושבת,
למעלה  דין אין  למטה , דין  כשיש כי שמים , רחמי

בזהכמשאחז"ל) לרמז ואפשר ע'רב, ז'והר ר "ת  בזע"ם
מ 'קוואות, בזה :רב  לימודוהביאור  זה הדת, שיסוד

קדושים צדיקים רבנים 1300 שכתבו כמו הזוהר 
רמז,וטהורים . זה ומ ' הזוהר. נגד  הם  רב הערב  שרבני

אלו  כל  נגד  חרמה  במלחמת לצאת  שצריכים למ'וכיח,
הקדוש. הזוהר נגד  בשבתשהם  חז"ל  שארו (נה:כמו

בגבעה,נו:) פילגש אנשי  נענשו זה על  הקדוש . להן  אמר
ודם בשר של  כבודו על  מחיתם , לא בכבודי  הוא  ברוך

בסנהדרין מחיתם ע "ב ): ק"ג מגרב(דף אומר נתן ר ' תניא 
מיכה  פסל  ועשן המערכה עשן והיה מילין  ג ' לשילה
להן אמר לדוחפו, השרת מלאכי בקשו  בזה זה מתערבין 
דבר ועל  דרכים, לעוברי מצויה שפיתו לו הניחו הקב"ה
בכבודי הקב"ה להן אמר בגבעה, פלגש אנשי נענשו זה
ראה  עכ"ל. מחיתם  ודם בשר של  כבודו על מחיתם  לא 

המחאה. חיוב בענין החינוך למחות מש"כ שבידו  מי
רבותינו  מדברי  ברור  דבר וזה  חטאו, על נתפס מיחה ולא 
עשה, בטל הוכיח ולא  עליה והעובר וכו ' הכתוב מן  גם 

כן שעושין הרשעים מכת שהוא  רלט ,.ועוד  מצוה  (חנוך

ספרו) תחלת בשל"ה עוד  וכלועין ברמב"ם. פסוקה הלכה .

אלו בעון  נתפש  הוא  מוחה ואינו  למחות  בידו שאפשר
בהם. למחות לו שאפשר דעות כיון  מהלכות ו' פרק (רמב"ם

ז) בעובריהלכה  למחות אדם חייב הרמ"א: פסק וכן  .
באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל עברה

מח)עוון. סעיף שלד סימן דעה ביורה  .(רמ "א
בשלשה  עובר  מוחה ואינו עבירה עוברי  שרואה מי

רלט:)לאוין . דף א, חלק הקדוש , שינה.(זהר נותן  אינו הצדיק
ומביאם הרשעים שמוכיח עד ובלילה ביום לעיניו

בתשובה כ'),שישובו דף א, חלק הקדוש , ענשים,(זהר
להוכיח שבידו מי מוחה, שאינו למי  ומרים  קשים ופגעים 

בצרעת  נלקה מוכיח מו:).ואינו  דף ג, חלק הקדוש, מי.(זהר
ושמר  ולומד שלמד הגם  מיחה, ולא  למחות בידו  שהיה
ולימד , אדם למד רשע. ונקרא  ארור בכלל  זה הרי ועשה,
זה הרי  מיחה ולא למחות  בידו סיפק והיה ועשה, ושמר

יקים  לא  אשר ארור עשה בכלל ולא אדם למד לא  וגו'
למחות  בידו סיפק  היה ולא לאחרים  למד  ולא שמר  ולא

ברוך. בכלל זה הרי  כה )ומיחה, רבה  תלמידי(ויקרא .
ונוטרים נוקמים שאינם  על  ימים  בקצירת מתים חכמים 

שמים. ויראת תורה דברי  על פרק כנחש  נתן  דרבי  (אבות

עלכט) וכו' הדור על נתפסים גמורים  צדיקים אפילו .
ממקדשי ומאי תחלו, וממקדשי ברשעים. מיחו שלא

תני ממקודשי ,תחלו, אלא ממקדשי  תקרי אל  יוסף רב
מאלף  כולה התורה את ושקיימו שקבלו אדם בני  אלו

תיו, עלועד נתפסים  גמורים צדיקים שאפילו למדת  הא 
אומרהדור, הוא ורשע,וכן צדיק ממך עלוהכרתי  צדיק 

עכ"ל. ברשע  מיחה משפטים)שלא כשצריך .(תנחומא 
לרב כבוד  חולקין אין השם  חילול כשיש יעןלמחות .

במשה מיחה לא המריבה )שאהרן  כבוד(במי  בו נהג כי
חילול שיש במקום  לרב כבוד חולקין ואין  לרב, כתלמיד

בו. כיוצא  נלקה מיחה  שלא ומפני  נ"ה,השם , שבת (ת "ד

דברים , במדבר, שמעוני  ילקוט עוד ראה  חקת, תנחומא, מדרש

עקב ) פ' של "ה  פמ"ה , אלם יונת ספר מפאנו הרמ "ע כתבי .משלי,
תלה העם בראשי אותם , והוקע העם  ראשי כל  את קח

אדם בבני מיחו שלא  יט).על  בלק שבידו .(תנחומא  כל 
הם . ידו על שנשפכין  הדמים כל   מוחה ואינו למחות 

ולא  למחות  בידו  ספק  שהיה פנחס, אותם ? הרג ומי 
להחזיר  מוחה ואינו  למחות  בידו  שסיפק מי וכל  מיחה,
על נשפכין בישראל  שנשפכין  דמים  כל למוטב  ישראל

סח).ידיו  שופטים .(ילקוט 
ומוחה למחות שבידו מי שכר

נקמות  ונוקם  ומוחה למחות בידו שיש מי  כל 
עמו  כורת הוא ברוך הקדוש הזה , בעולם  מהרשעים 

לפנחס  שעשה כמו אחריו  ולזרעו  חכמה,.ברית  (ראשית 

זצ "ל ) אבוהב הר"י בשם יב , פרק הקדושה , שלא.שער מי 
מרשעו  לבסוף הרשע ששב  אע"ג עבירה, בעובר מיחה
ששב ודוקא בזמנו, הוכיח שלא על  נענש הערב  אעפ"כ

מיראה בימינו)הרשע שכן גם(כמו מאהבה השב אבל

יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  גשאלות

לפני ׁש אין ולמדנוּ :שמות)פרשתלשונו הבּ ריתזוּ לתה וּ אבּ ר וּ הּק דוֹ ׁש קנאה ,קנאת ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וסוֹ ד ה םׁש ל בּ ריתׁש ה וּ א אל העםויּ חל ,כּ תוּ ב מההאמוּ נה.הּק ד וֹ ׁש  לזנוֹ ת  ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ י שׂ ראל .ף אויּ חר,מיּ ד ,מוֹ אב בּ נוֹ ת מוֹ חיםזהׁש יּ וֹ דעים,העםראׁש י ה' ואינם ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
את,ׁש כּ תוּ ב ,ּת חלּ הנענׁש וּ ,בּ הם נגד לה'אוֹ תםוהוֹ קע העםראׁש י כּ ל קח ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ועליו ,ׁש מ ׁש ׁש נּ קראהבּ ריתנגד הינוּ ,המ ׁש נגד ,מהוּ ,אמראבּ ארבּ י המׁש . ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מגן ,אקיםה'וּ מגן ׁש מ ׁש כּ י נאמר זוֹ רחהמ ׁש מה,הּק דוֹ ׁש בּ ריתזהוּ ,ׁש מ ׁש  ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

וּ הּק דוֹ ׁש בּ ריתאף העוֹ לםעל וּ מאיר מהמגן ונקראאדם.ׁש ל גּ וּ פוֹ מאירזוֹ רח ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש אף ,האדםעל להגן ה וּ אהּמ גן  אוֹ תוֹ ׁש וֹ מרוּ מי האדם.על מגין בּ רית ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

וזהוּ לקרב ׁש יּ וּ כל בּ עוֹ לםנזק לוֹ אין  בּ כל נתּפ סיםהעםראׁש י ,המ ׁש נגד אליו. ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואינםאם,הזּ החטאבּ ׁש ביל ודוֹ רדּ וֹ ר זהׁש חוֹ ב מוּ ם,אוֹ תםמקנּ איםיוֹ דעים  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ר וּ בּ ׁש ביל ,לקנּ א וֹ תעליהםמוּ טל  ׁש ּמ ביאמי כּ ל את,הזּ הבּ בּ ריתה וּ אהּק ד וֹ ׁש  ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
יהיה,כּ תוּ ב עליו ,אחרבּ ר ׁש וּ תזוֹ קדה אּפ ני על אחריםאהיםלא ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אקיאנכי כּ י תעבדםואלהםתׁש ּת חוה ועל ,אחתקנאהוהכּ ל ,קנּ אאל ה' ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
נדחתה בּ בּ ריתמי ,ּפ ניו מהכינהכּ ן ,אדםׁש ל בּ ב שׂ ר וֹ החת וּ םהּק דוֹ ׁש ׁש ּמ ׁש ּק ר  ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש ּק רכּ י ,הּק דוֹ ׁש בּ םמׁש ּק רכּ אלּ וּ ה וּ א בּ ריתׁש ה וּ אהּמ לבּ חוֹ תםמי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
חלק אין כּ ן ועל ,עצמ וֹ בּ ּמ למׁש ּק רהּק דוֹ ׁש  בּ כחאאם,י שׂ ראל בּ אקי לוֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

ּת מידית. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

והמחשבה הבריתשמירתחיובגודל ידוע   העיניי

שאין אדםיש וכי ,כלוםבכך אין הרי ,מהרהרשאני בכך מה"וכי ישיבה :ראש
מחשבות לבל על שומרשאני והעיקר?בו  אכשל".בריתי 


נמחל  מיחה שלא וס'להערב קנ "ז, דף  ע ' דרוש לב  (מערכי

יג ) דף  ח "ב  ימין  לויד נמחל דאינו בסתם שכתבו ויש
ע "ב ) דף דבש ביתו .(יערות באנשי למחות שאפשר מי כל

על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על  נתפס מיחה ולא 
העולם כל על נתפס כולו העולם בכל עירו , (שבת אנשי 

והלאה נד:) ש"ג סי ' או "ח שי "ק  מהר"ם שו"ת עי ' .
הפרק ובסיום יג) מחאה . חובת בדיני פרטים הרבה

חז"ל מאמר נד:)נפרש  בידו(שבת שיש ולא"כל למחות
ר ' הגה"ק פי ' וכו' החטא על נתפס וכו' חייםמיחה"

שו"תפלאג'י לבבס' מ"ג )חקקי  סי' זה (יו "ד "כל  וזל"ק:
עצמי את להציל דבריםכתבתי איזה שכתבתי והגם

הן במעשי הוכרחתי ומכופלים  כפולים פעמים  כמה
דיבור  כל  על להשיב אני צריך כי יגונה  לא  שהכרח מצד 
עשה מצות משום רמיא חיובא כי  מצד  והן  וכו ' ודיבור

פעמים ק' אפילו תוכיח  הוכח אוןשל  לי ומצאתי .
נוב"י ל"ו)בתשו ' להלן]:(סי' כותב  [ואח"כ וכו' שכתב

ויוחקו בספר לכתוב לשון ביד חיים לי היתה זאת "ולכן 
רז"ל מ "ש  והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל לחוקקי  לבי

וכו ',(נד:)בשבת למחות "בידו ""בידו " והיינודוקא
"שאפשר" מי כל דשבת, בגמ ' הגי' [הנה  בידם . לכתוב

למחות)למחות "בידו" כתב בזה (ולא דייק  כבר אבל  ,
שבירושלמי וכותב , מקץ  פרשת חיים  תוכחת בספר
דוכתי , ובכמה שם  רז"ל שכתבו מה וכן "בידו "]. איתא
שיש  לישנא  האי  כי דנקטי למחות בידו שיש מי  כל 
בפיהם לא  אם  הגם  כי לנו להורות למחות, "בידו"
"ביד" מקום  מכל שתהי' וסיבה צד  מאיזה  להוכיח
יכתוב זה והרי וכתב . מעשה ידי  על  למחות  מחוייבים 

העם את להזהיר שמים  לשם  לה' עכל "ק ."ידו" וכו',



יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ד 

"הרהורי זאתעל אמרו כברדין :בית  המביא,מעבירה"קשיםעבירהחז"ל  וכל
אותו אין הרהורלידי עצמו  רבותינו וכבר,הקב"השל במחיצתו מביאין אמרו

שיהרהרברזהאין כמעטכי  לידי של בסופו יגיע ולאהאדםהמציאות דבר
דבר"ונשמרתכנאמררח"ל ז"ל  לידי ביוםאדםיהרהרשלא-רע"מכל ויבוא

רואהחז"ל אמרו וכן ,בלילהטומאה גורמים".מעשהוכלי חומד ולב "עין

לבטלהומוציאבבריתו שפוגםע"י והנה להורדתגורםהריהו רח"ל זרעו
וגורםמגיעותואינן ,ש מחד הקליפות משוטטתשתהיהלנשמהלמקומם 

ולא תיקונה.על לבואתוכל בעולם

ספריםובשארהקדוש בזוהרוכתוב ,העולמותכל וצערהשמיםצערוזהו 
בן אין כי הגאולהלעיכוב גורםוזה,באצדקינו משיחאין העוון זהשבגלל 
בא והמוציאהנשמותכל שיכלו עד דוד שמוריד בכך די לאשז"ל שבגוף.

מרחיקן אלא,בקליפותמחדש הנשמות ונדחיםלמקומותומדיחן אף  ,חשוכים
לכוחותלהרבותגורםכך ידי ועל  ולדחייתוהחיצוניםהטומאההשפע רח"ל 

הקדושה.ניצוצי 

באלמשיחנוביאתכגתלה ובו,לתקנוביסודתלויהתיקועיקר
הגנוז)(אורהגאולה ועיכובהששי

יסוד כי ,יסוד זו מצוהנקראתלחינםולא ישראל עםשל וקיומו הצלחתו זהו
זאת במוציאבמזל תלוי הכל ז"ל רבותינו אמרו ועל וביחוד ,לבטלהזרעו -

צריך בזמננו  בבריתו לאיותרבזאתלהיזהרהאדםאנו עתהכי ,כלל לפגום
השישי אנחנו  הגאולה,היסוד כנגד שהואבאלף צדקינו משיחוביאתועיקר

בשמירת הקדוש בתיקוניםכמובאהבריתתלויה תלוי הגאולהשעיקרובזוהר 
הבריתבתיק  מישראל בדורשימצאובזכות,ון אלו שבכל הקדושיםאחדים

ועזות עיניהםנפשםמוסריםוהפקרותבחציפות באלו מלהסתכל ושומרים 
והשרוצות הבריתנפשםושומריםרח"ל החצופות בריך קודשאיסתכל מלפגום

אחדים,במהרההגואל יצמחובזכותם,בהםהוא הקדושיםמישראל בדור 
בחציפותשבכל  ושומריםמוסריםוהפקרותועזותאלו מלהסתכל עיניהםנפשם

החצופות נפשםרח"ל והשרוצותבאלו יסתכל הבריתמלפגוםושומרים
בריך  במהרה.יצמחובזכותםבהםהואקודשא הגואל

על שומריםאםחשוב זהומה,התורהלימוד הואהעיקרישיבה :ראש
וכו'.העיניים

יז חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  השאלות

שבע.מרעיבו ,רעב משביעו באדםיש קטןאברחז"ל :אמרו כי דע :דין בית 
גםאלימלך:בנועם כתב.ב )נב (סוכה למדן כך כל שאינו ,רעב הואאםוהיינו

יכול פי על אף תמיד בתורהלעסוק שיוכל  האבראתשומראם,שבע להיותכן
והעיניםובריתהמעורבריתשהוא רמז רעב שבע ,בנשיםמהסתכל הלשון

ומטמאשומראינו אם,מזהההיפוך  בניאופיםוחלילהחס עצמו הברית
וכדומהדבריםושארבנשיםבהסתכלותלבטלהזרע מוציאשונותוטומאות

הקודש בשרו אתיטמאידיהםעל אשר בתורה שבע היא אם מועילזה מה ברית
יבלענו ממנו רעבהיא כן פיעלאף - להתאמץ וצריךידו .עלהקליפות כי  האדם 

בשרו עלנפשו את ולשמורמאוד בשרו .את יטמא שלא ידי

מזידין.ואל שוגגיםיהיו מוטב ישיבה:ראש  יהיו

עכשיו אומריםלאדאורייתאעל דין :בית  הגיהנםהעונש אתתקבל כך.
הקבר הבחוריםהפגמיםכל על הנוראוחיבוט בצילך .החוסיםשל 

?מעיד מי ישיבה :ראש

שנבראו של מחנותמחנותאלפי באו מיד  הבחוריים.של הפגמיםמכל מזיקים
!"נבראנו בגללך ,"רשע מרות.אותו להכותוהתחלו 

!"ידעתי לא,עשיתי מהישיבה :ראש

ולמחותתדאגהבאבגלגול דין :בית  ,18בגיל אותםולחתן בבחוריםלהוכיח
לכפר ".בגיהינםתסבול עכשיו 
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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

יח חלק מעלה של דין  בבית ותשובות אשאלות

כהלכתה  בישראל השחיטה כשרות 
ג' חלק

רב הערב רבני  עם הצדיקים מלחמת דור  מדור בעמלק  לה' מלחמה
האחרונים שנים מאות בד' השחיטה , כשרות בשדי  (העמלקים)

שלו ] האמיתי השם נכתוב השאלה את השואל בקשת [לפי

דין : הראשיתבית הרבנות בהכשר ועוף  בהמה בשר לאכול הפסקת לא למה 
הזה קורא הקול את כשראיתה !לישראל

לאה : בן בסגירתאבישי  עליהם סומך  אני כי להאמין, רציתי  ולא קראתי באמת
הקדושהעינים בארצינו לישקראל  הראשית הרבנות על  לחשוש צריך אני  מה !

ישראל  עם את להציל  בצבא נפשי שמסרתי !והטהורה 

דין : הםבית הרבנים רוב כי  וידעת שהולך מה הבעיות את ראיתה הלא אבל
להם האמנת ולמה רב, ?ערב 

לאה : בן בשראבישי נאכל לא וכי עליהם , סמכתי אבל אני ראיתי , האם ?
פרוש  במרוקו במדריגת אני האם או וכפי ? אוכל, לקנות כסף  לנו שיש ב"ה ?

בשר בלי  לחיות בכלל אפשר האם ובכלל כוח , יותר  לי יש אוכל שאני ?מה 

דין : יצחק בית אמנון רבי והגה"צ שליט"א  לנדא הרב שהגה"צ שמעת לא האם
בעולם כשר  בשר  שאין אכלתאמרו ולמה שלו הדרשות את שמעת הלא ?

?הלאה

לאה : בן תשפטו אבישי  טוב עשיתי לא ואם  הצדיקים הרבנים על  סמכתי אני 
המדינה למען  נפשי  שמסרתי אותי ולא ולא!!אותם לגיהנום אותם  תקחו !

?אותי 

דין : שאכלתבית  מה  כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל  איתך לא  ותסחוב  !
עליהם וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים כל !!!את 

הולכים הבדצי"ם כל  וכמעט  הרבנות כשרות נגד שיצא קורא קול כאן רצוף
על  כותבים ועוד  שבתורה האיסורים כל לנו מתירים כסף בצע  ועבור  אחריהם

רבנות: כשרות - המהדרין מן למהדרין כשר זה
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יח חלק מעלה של דין  בבית ותשובות שאלות ב

א '  גליו
ורבבות  לאלפי  נתפרס

או  פלוני מוצר על בכשרות', 'בקיאים מיני  מכל  שומעים אנו רבות פעמים
לסמוך  אדם  יכול ההלכה שמעיקר כאילו בלבד', רגילה בכשרות 'כשר , אלמוני
השרידים שהם שהמהדרין אלא לכתחילה, זה ממוצר וליהנות זו, כשרות על

בעלמא. חסידות  אלא הדין מן זה  ואין  'מחמירים', פשוט קורא, ה' אשר 

איסור בחזקת הנם רבנות בהכשר שהנם הדברים כל אלא כן, אינה האמת  אך
איסורם ואם התורה, מן אסורים נשארו התורה, מן איסורם ואם שהיו, כמו

מוריד . ולא מעלה  אינו ההשגחה וחותם מדרבנן, אסורים נשארו מדרבנן,

לאחת: אחת בס"ד לפרטם והננו

הבשרים: בעניני תחילה

במיוחד א. עופות מגדלים העופות , את שכשמגדלים לדעת צריך כל קודם
עופות מגדלים כן וכמו כשר, לשחיטת במיוחד עופות ומגדלים חלק, לשחיטת
מקבלים לחלק שמגדלים העופות  פירוש בגידולם, עופות אותם ואינם לטרף ,
מיוחד , אוכל בשפע, מים איורור, קירור , בחורף , חימום יותר, טובים  תנאים

ועוד . חיסונים , על  הקפדה

של  גבוהים אווזים חלק ממשק  ויוצא נכשל , שהמגדל פעמים הנ"ל כל  ועם
בהמשך . ויתבאר לטרף, ולא לכשר רוב  פי  על נשלחת תוצרתו ואז טריפה,

בחלקב. למיניהם)השוחטים בבדצי "ם גבוהה(היינו היותר מהרמה (והתשלוםהנם 

יוכל בהתאם) ידיעה, שום ללא האחרונה מהרמה שוחט אפילו ברבנות ואילו ,
סכין  בהכנת כך  כל צורך ואין מהר, לשחוט שיודע בתנאי  ורק כשוחט, לשמש
הנ"ל  השוחטים  אלא כלל, סכינים בודק שאין רבות ופעמים ראויה,
גם עין, ומעלימים זה, את זה גומלים ואף  לזה, זה  הבודקים הם המקולקלים

ואשם. ידע ולא סכין, בבדיקת כלל מבינים אינם רבות פעמים כי

היותר ג. לכל דקות שלושים או עשרים שוחטים השוחטים (תלויבבדצי "ם

שעהבבד"צ) שוחטים  ברבנות  ואילו  דקות, שלושים או עשרים  נחים כך ואחר ,
באמצע. סכין  בודק  ואין ויותר,
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70 או  כ-60 רק להטריף  קל שחיטה , אחר פגומה סכין תימצא אם בחלק, וע"כ
לו, יבולע שיטריף מי לבדיקה, בדיקה בין עופות 3000 ברבנות  אבל עופות,

מטריפים. ולא נמנעים  וע"כ

לדקהד. עופות ל-14 10 בין שוחטים שוחט )בבדצי"ם  ואילו (כל בבד"צ, תלוי  ,
דקה כל עופות 25 עד !)(לשוחט ברבנות

ל'כשר',ה. העופות את מעבירים ספק  או ריעותא תקרה כאשר חלק, בשחיטת 
או  ריעותא שתימצא מקום כל האריזה, ועד  השחיטה מן  התהליך לכל  נכון וזה

מע  טרף.ספק  בספק הוא 'כשר' הנקרא שכל  כך לכשר, בירים

ויש ו . חולה משק וכשיוצא הגידין, וצומת ריאות, ועוף, עוף  כל בודקים בחלק
טרף מאוד )הרבה המצוי  לשחוט(דבר ומעבירים לחלק , השחיטה את מפסיקים מיד ,

הכל  ואז העינים' את  'סוגרים הדברים וביאור לבדוק, מפסיקים דהיינו לכשר,
טרף')כשר , 'ואין בדיקה ללא שזה 'כשר ' ישחט  לו, יטריפו וגם לבודקים לשלם  העופות לבעל לו למה ,(כי 

עוף  בבדיקת אלא  להכשירו אין טרף, בחזקת והוא שנבדק משק  האמת ולפי 
אפשרי . הכל  ש'ברבנות' אלא עוף,

בדקהז . עופות 35 עד 20 של בקצב נעשית הגידין, וצומת הריאות  (תלויבדיקת

הבודקים) ובמספר  חלק בבד"צ הוא אם להחליט כדי  שניות כ-3 רק יש עוף שלכל כך
חכמים תלמידי  כ"כ אינם שהבודקים וכיון טרף, כלל )או ת"ח  אינם  כל (או וע"כ ,

טרף, ודאי שהוא ועוף לחלק, עובר  שאלה, בהם ואין יפות, שריאותיו עוף
היה הראוי ומן כשר , הוא אם להסתפק שיש  היינו שבאמצע מה וכל מטריפים,
אמותינו, עושות שהיו כמו כשר, הוא אם בו  שידון הוראה מורה  אל  לקחתו
הוא הרי ספק כל  דבר , של פירושו ל'כשר ', הולך הכל זמן, יש למי כאן אבל

כשר ספק אלא כשר  שאינו והאמת טרף)'כשר', .(וספק

בתוכו ח. נשארו שלא לודא כדי וזאת גבו, לאורך העוף את פותחים בחלק 
פנימיים וכיוצא)אברים ריאה, והעיקר(לב , בעין, דם בפנים נשאר  שלא לוודא וכן ,

יו"ד  בשו"ע כמ "ש ומבחוץ מבפנים העוף  את למלוח שצריך המליחה בשביל
ומבחוץ. מבפנים מלח  לא אם בדיעבד אפילו אוסר שם והרמ "א ס"ד, ס"ט סי'

כשר, שבדיעבד וכל בדיעבד, על  לכתחילה, הולכים ברבנות שהואאבל (ואפילו

דאמר ) מאן לאיזה אלארק הנ"ל, לכל חוששים  לא כן ועל לכתחילה, זה ברבנות ,
ריאות בתוכם שיש ופעמים סגורים, העופות כיוןנשארים בחלק, לקרות יכול  שלא (דבר 

הריאות) את לבדוק הנפש שצריך דם  הוא שבתוכו שהדם  לב, בתוכו  שנשאר  או ,
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א '  גליו
ורבבות  לאלפי  נתפרס
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לאחת: אחת בס"ד לפרטם והננו
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של  גבוהים אווזים חלק ממשק  ויוצא נכשל , שהמגדל פעמים הנ"ל כל  ועם
בהמשך . ויתבאר לטרף, ולא לכשר רוב  פי  על נשלחת תוצרתו ואז טריפה,
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סכין  בהכנת כך  כל צורך ואין מהר, לשחוט שיודע בתנאי  ורק כשוחט, לשמש
הנ"ל  השוחטים  אלא כלל, סכינים בודק שאין רבות ופעמים ראויה,
גם עין, ומעלימים זה, את זה גומלים ואף  לזה, זה  הבודקים הם המקולקלים
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היה הראוי ומן כשר , הוא אם להסתפק שיש  היינו שבאמצע מה וכל מטריפים,
אמותינו, עושות שהיו כמו כשר, הוא אם בו  שידון הוראה מורה  אל  לקחתו
הוא הרי ספק כל  דבר , של פירושו ל'כשר ', הולך הכל זמן, יש למי כאן אבל
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בתוכו ח. נשארו שלא לודא כדי וזאת גבו, לאורך העוף את פותחים בחלק 
פנימיים וכיוצא)אברים ריאה, והעיקר(לב , בעין, דם בפנים נשאר  שלא לוודא וכן ,

יו"ד  בשו"ע כמ "ש ומבחוץ מבפנים העוף  את למלוח שצריך המליחה בשביל
ומבחוץ. מבפנים מלח  לא אם בדיעבד אפילו אוסר שם והרמ "א ס"ד, ס"ט סי'

כשר, שבדיעבד וכל בדיעבד, על  לכתחילה, הולכים ברבנות שהואאבל (ואפילו
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הריאות) את לבדוק הנפש שצריך דם  הוא שבתוכו שהדם  לב, בתוכו  שנשאר  או ,
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כרת עליו ע "ב )שחייבים סימן ריש  יו "ד בכה "ח  הכבד ,(כמ "ש מן שאריות  נשארים או ,
אלא פותחים אינם כי לדבר , מה אין כלל בפנים מליחה ועל בעין, דם סתם או

לתוכו וזורקים העוף, של  בתחתיתו קטן נכנס)פתח מלח.(אם גרגירי כמה

כיון  המליחה שלאחר בשטיפה יוצא אינו זה שמלח רבות פעמים ועוד , זאת
להתירו כנגדו ששים צריך בתבשיל  שנתערב  זה ומלח סגור , בשו"ע שהעוף (כמ "ש

ס"ט ) ס"ט  .סי '

בה שיש מכה בו תהיה שלא ועוף עוף כל  על  שמסתכל משגיח יש  בחלק, ט .
מקום באותו חותכים מכה בו שרואים וכל דם , ס"ד )צרירות ס"ז  סי ' בשו"ע  ,(כמ "ש

אל  שנכנס  קודם ועוף עוף  כל שבודק מיוחד משגיח שיש מקומות ויש
צרירות של מכה בו  שיש ועוף דם, צרירות של מכה בו שאין לראות המליחה,

הצרירות. שיחתכו עד  בצד מניחין דם,

המליחה, אל נכנס שהוא כמות והכל כלל , ע"ז שמסתכל מי  אין ב'כשר' ואילו
כנגד  שישים צריך כך  ונתבשל הצרירות  נשאר שאם מכיון מאד, חמור דבר וזה
אוסר זה והרי  הצרירות, שבה החתיכה כנגד שישים  צריך הרמ"א ולסברת הדם,

התבשיל . את

הזו  הבעיה יש ויותר, אחוז 30 ולפעמים מאוד, מצוי זה דבר  כי לדעת , וזאת
של  להרב  שאמרו פעמים וכמה מבקש, ואין דורש אין וברבנות  דם, צרירות של

עין  מעלים אתה  היאך לאכול ה'כשר' שאסר הוא נבלה, לאכול שאסר מי  הרי  ?
נפש  בשאט מזלזלים אתם ואיך  ובכל דם, ב'כשר', הוא כך מענה, ואין ?

ה'כשר'. של  מקומות

אחרת.י. סחורה תכנס שלא לשמור האריזה, בעת שנים או  משגיח יש  בחלק,

הבית שבעל  מה נכון יותר או חפץ, שלבם מה  עושים הפועלים  (שע "פובכשר

שותו"מ) אינו לעשות.רוב  להם אומר 

חותמות בשתי  מסומנים חלק של והבשרים העופות כל הולוגרמה)יא. או ,(פלומבה
קי"ח. סי' יו"ד  בשו "ע כמ "ש חותם" בתוך "חותם שנקרא מה

זה בלא דאסור בשו"ע כתוב  הר לא, ותו מדבקה  בכשר, זהואילו מי את ?
!מענין 

בהצטרף  גם ומה רבנות", "כשר לאסור ראוי  היה האור מכל אחד דבר בשביל
יחד : גם הכל

טריפה, באיסור  שנכשל אפשר "כשר ", עוף שאוכל מי  כי האמור: מכל והעולה
רח"ל . יחד  גם בכולם  אולי  או שהוחלף , ובבשר  דם, ובאיסור 
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חלב ובאיסור

לשנת ירושלים הראשית והרבנות הדתית  המועצה של הכשרות  במדריך  יב.
קפוא קדמי וכבש  "בשר  בזה"ל: כתוב  104 בעמוד למהדרין)תשע"ד, בפיקוח(לא

שונות בצורות ארצה המיובא הארצית הכשרות וכו')מחלקת רביעים, צריך (קרטונים ,
כדין" מנוקר אם במקור )לוודא אינו .(ההדגש

בשר שהקונה אומרים: לירושלים הראשית והרבנות שהמוע"ד הדברים, ביאור
אכילת של כרת באיסור להכשל  יכול הארצית, הראשית  הרבנות בהכשר קפוא

מנוקר. הבשר אם לוודא צריך ולכן חלב,

מנוקר הוא  אם לבדוק יודע מנין רבנות, קפוא בשר  שקונה מי  שואל: הבן וכאן
לשומן כדין  חלב בין להבדיל היודע הוא ומי  סכ"א? ס"ד סי' יו"ד ובשו"ע ?

אחריו  נמצא ואם  אותו, מעבירין כשעורה חלב  אחריו שנמצא "טבח מרן: כתב
ברבנות אבל בשו"ע, זה אותו ", ומעבירין  מרדות מכת אותו מכין כזית,

בדרגה. יקודם אולי המעדף, המנקר  הוא הראשית

עשרות כבר ירושלים המוה"ד  של  הכשרות  במדריכי מופיע זה קטע אגב ,
הרה"ר. מחאת מפני שהושמט  תשס"ז שנת למעט שנים,

הם שכנראה אלא זאת, לכתוב ולא לפה יד להשים להם  היה הראוי  ומן
לבדוק'. שצריך 'אמרנו  אליבי , לכך  הקדימו וע"כ כספית, מתביעה  מפחדים

לשוק  יוצא מנוקר  בלתי שבשר קורה איך עדיין היאאבל לכך התשובה ?
ויצאנו  אמרנו , יד "ח, לצאת הכל המלצה , אלא חובה, אינה הכשרות שברה "ר

יד"ח.

בדגי וג

ח"טיג יוסף' 'ילקוט הנפלא בספרו  שליט"א  יוסף  יצחק הרב הראש"ל הגאון .
בעל  זצ"ל יוסף עובדיה ר ' הגאון הראש"ל מרן  אביו בשם כתב קס"ז עמוד
כל  על לסמוך  שלא להזהר "יש וז"ל : ושא"ס  אומר' 'יביע  שו"ת המחבר
אחר שימורים... בקופסאות מחו"ל  המגיעים טונה לדגי הניתנים ההכשרים
קשקשים" בהם שאין  טונה דגי  של סוג מתערבים הטונה דגי שבין שנתברר 
ונתברר במפעל וביקר לארה"ב נסע הרבנים "ואחד עוד  כתב  בהערה ושם ע"כ ,
ובדק  כלל... יהודים אין ההכשר עם הטונה משלוח את שמכינים שבמקום לו
בלי  טונה דגי עם יחד קשקשים עם טונה דגי של תערובת  יש שאכן ומצא

גוייםקשקשים", בישולי  איסור  עם  שי "ב ?)??(ומה עמוד  הספר  שבסוף ובהשמטות 
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כרת עליו ע "ב )שחייבים סימן ריש  יו "ד בכה "ח  הכבד ,(כמ "ש מן שאריות  נשארים או ,
אלא פותחים אינם כי לדבר , מה אין כלל בפנים מליחה ועל בעין, דם סתם או

לתוכו וזורקים העוף, של  בתחתיתו קטן נכנס)פתח מלח.(אם גרגירי כמה
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ס"ט ) ס"ט  .סי '

בה שיש מכה בו תהיה שלא ועוף עוף כל  על  שמסתכל משגיח יש  בחלק, ט .
מקום באותו חותכים מכה בו שרואים וכל דם , ס"ד )צרירות ס"ז  סי ' בשו"ע  ,(כמ "ש
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התבשיל . את
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עין  מעלים אתה  היאך לאכול ה'כשר' שאסר הוא נבלה, לאכול שאסר מי  הרי  ?
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ה'כשר'. של  מקומות
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הבית שבעל  מה נכון יותר או חפץ, שלבם מה  עושים הפועלים  (שע "פובכשר

שותו"מ) אינו לעשות.רוב  להם אומר 

חותמות בשתי  מסומנים חלק של והבשרים העופות כל הולוגרמה)יא. או ,(פלומבה
קי"ח. סי' יו"ד  בשו "ע כמ "ש חותם" בתוך "חותם שנקרא מה

זה בלא דאסור בשו"ע כתוב  הר לא, ותו מדבקה  בכשר, זהואילו מי את ?
!מענין 

בהצטרף  גם ומה רבנות", "כשר לאסור ראוי  היה האור מכל אחד דבר בשביל
יחד : גם הכל

טריפה, באיסור  שנכשל אפשר "כשר ", עוף שאוכל מי  כי האמור: מכל והעולה
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חלב ובאיסור
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יד"ח.

בדגי וג
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בעל  זצ"ל יוסף עובדיה ר ' הגאון הראש"ל מרן  אביו בשם כתב קס"ז עמוד
כל  על לסמוך  שלא להזהר "יש וז"ל : ושא"ס  אומר' 'יביע  שו"ת המחבר
אחר שימורים... בקופסאות מחו"ל  המגיעים טונה לדגי הניתנים ההכשרים
קשקשים" בהם שאין  טונה דגי  של סוג מתערבים הטונה דגי שבין שנתברר 
ונתברר במפעל וביקר לארה"ב נסע הרבנים "ואחד עוד  כתב  בהערה ושם ע"כ ,
ובדק  כלל... יהודים אין ההכשר עם הטונה משלוח את שמכינים שבמקום לו
בלי  טונה דגי עם יחד קשקשים עם טונה דגי של תערובת  יש שאכן ומצא

גוייםקשקשים", בישולי  איסור  עם  שי "ב ?)??(ומה עמוד  הספר  שבסוף ובהשמטות 
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איזה שולחים יו  האו רבני תמידית, בהשגחה אינה  יו או של  הטונה "הנה  כתב:
הגויים על  סומכים והם המפעל", את לבדוק  בחודשיים פעם שם אדם
אחרת השגחה  סוג "וישנה טמא. דג  שום ולא  כשר  טונה  דג רק  שמכניסים
בפני  דג כל  בדיקת על  מקפידים לא הם אולם הייצור בשעת נמצא שמהשגיח

המשגיחעצמו עושה ישן)(ומה אולי עכ"ל ,? חסידיים" בהכשרים גם שייכת זו ובדיקה ,
מתמיהים. דברים עוד ועי"ש

בני  אחינו את ומלעיטים לישראל " הרה "ר "באישור חותמת הרה"ר  זה כל ועל
לישראל". הרה "ר "באישור  והכל גויים, ובישולי טמאים בדגים ישראל

מיותרים... פירושים

'כשר' בשר  לפי שמכניס  קודם ויחשוב בדעת, יעשה נפש בעל !כל
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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
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ראש  האדמו"ר  הצדיק, הגאו  הצדיק
האמת!!! לעול מגיעי וכו ' ישיבה
מקבל!!! הוא הבא  ברו איזה תראו

את  עושה היה שאם הכל, שכולל  מסוימות שאלות על רק כעת נתרכז 
הקדוש הזוהר [כי השאלות! שאר  מכל עצמו את לפטור  יכול היה זה

החטאים ] מכל האדם את מטהר

די בבית  והנורא הגדול  די הפסק
מעלה  של

ישראל? ע של הרציחות כל על  האמיתיי האשמי ה מי
אלפי מאות  על  השפעה להם שיש ספרים ומחברי ישראל, מנהיגי ישיבות, ראשי
הרבה  להם [ויש הרדיו , על שמדברים הדרשנים הגדולים, הרבנים  ישראל ,
כל עלונים, מוציאי  רדיו, תחנות ומנהיגי בלוויינים, בתשובה  מחזירי שומעים],
ומושפעים  בקולו, ושומעים למשמעתו  שסרים אנשים מספר  לפי  נידון אחד 

!!!מדבריו 

לעולמו והל נפטר .... לב על ש איש  ואי אבד הצדיק
או  אחת דקה ללמוד  צריך אחד שכל שלך הדרשות בכל  אמרת  "האם דין : בית

הקדוש זוהר ביום ושלש ?שתיים
הייתי וכו': האדמו"ר  הצדיק, הגאון ישיבה ראש התורה, גדולי מועצת נשיא
שאני לפני  הפחות לכל  פעמים 10 ולגמור וירושלמי בבלי  הש"ס בלימוד עסוק 

טובה  סחורה  עם הבא לעולם לבוא הזה העולם את  !!!מניח

הברית שמירת על מעלה של די בבית  תורה   די
והספדים  גדולה לוויה לו ועשו לעולמו, הלך  והמפורסם הגדול  ישיבה  הראש
של דין בבית  התגלה האמת אבל ולימד. למד  תורה וכמה  היה צדיק כמה  מרובים.

מעלה.
הדין . בית לפני מוצב  הוא

פלוני בן  פלוני והמפורסם הגדול ישיבה  הראש הוא אתה דין: ?בית 
אני . ישיבה : ראש 
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הברית שמירת על מעלה של די בבית  תורה   די
והספדים  גדולה לוויה לו ועשו לעולמו, הלך  והמפורסם הגדול  ישיבה  הראש
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קודם  הבחורים להשיא הערוך  השולחן  של הפסק לקיים דאגת האם  דין: בית
20 ?גיל

ישיבה : מדי .ראש  מוקדם זה לא.

הדין : אתבית עוררת לא למה הבחורים. של הברית פגמי כל  על מואשם  אתה 
קודש  הברית ועל העיניים על לשמור  ?הבחורים

ישיבה : בישיבהראש  אצלנו הזה הנושא על מדברים !לא 

הדין : שכתוב בית כמו נתפס  אתה זה ועל  ולמחות, להוכיח צריך היית אתה
הקדוש. שמות)בזוהר פרשת  לשונו ה וּ א(וזה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני קנאה ׁש אין ולמדנוּ  ,ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌


: לרבנים לחכות ולא חבירו את להוכיח אחד כל ועל

תוכחה: מהלכות נביא  והנה 
כמוך  לרעך  ואהבת  של  המצווה  לקיים  ומזומן  מוכן  הנני

עמיתך, את  תוכיח הוכח מצוות  ס"ס ולקיים  יו"ד ברמ "א
להלכה נפסק  עבירה,של"ד בעוברי למחות אדם  שחייב 

עוון באותו נתפס למחות, ובידו  מוחה שאינו מי  וכל
ומה  להלכה. ופוסקים  מש "ס שביארתי  כמו ע "ש .
ציון , מבת ויצא עה "כ  איכה רבה המדרש  דברי נוראים 

והופכיםוזל "ק: עבירה דבר רואין  ישראל  גדולי היו
עושה ואני שעה  תבא  הקב"ה להם אמר ממנו , פניהם 

כן ובאדר"נלכם עכ"ל. ת"ח (פכ "ט), מתים  מה מפני  וז"ל :
נוקמים שאינם בעצמם בוזים  שהם מפני זמנם בלא
שמים , ויראת תורה דברי  על כנחש  ונוטרים 

מוהר"ר  הגדול הלוחם  מ"ש להעתיק  חייםעכ"ל .ונוסיף
וז"ל :סופר  ע"ב, ו , דף חיים  שערי  הבהיר בספרו זצ"ל

לכל מועד עת בבוא  התוכחה  מיום ואוי הדין  מיום  אוי 
אדם פעולות ועל אנוש מעשי על  ד ' יפקוד  וכי  חי ,
עבר  זה חסיד שבת, חלל  זה צדיק כתוב : וימצא שיחופש
ושעטנז, וטריפה נבילה על עבר זה אלקים ירא נדה, על 
אמונה אנשי כל  וישתוממו איש, אשת על  עבר זה קדוש
הלא בסערה: ד ' ויענהו פעלו, תמים  הצור הלא וישאלו
לא מדוע רשע . אלמוני פלוני באיש למחות בכחך הי '

אשמו  עליו פקדת  ולא אותו  עכ "ל .זכרת  וכו'
בענין הק' הספרים שכתבו מה נמרץ בקיצור אעתיק 
גודל להבין כדי  וערבות, מחאה תוכחה המצוות
ברשת  אחד ברגע  ח"ו ליפול שיכולים מה  האחריות
פעם אמרתי  [אני  לדורות. בכיה יהיה ואח "כ הס"מ ,

.... שאמר שלנו , מהלמשגיח לב בשבירת  לו ואמרתי
לא אתה  לי : וענה והנורא , הגדול  הדין ביום זה על  נענה
כי לי: וענה יודע??? לא  אני מה אותו, שואל אני יודע?
ומי ומוכיחים , משגיחים לרבנים מיוחד גיהנום ישנו 

בג להיות רוצה צנחןשאינו  להיות שילך הזה יהנום
את  מעורר ולא משגיח ולא  רב  לא  להיות  ולא  בצבא!!!

ספר  ילמד  אחד  כל  ואם  . בתשובה. ומחזיר הרבים 
חטא . ויראת  שמים  ביראת  מלאי יהיו הקדוש, הזוהר

בהושענות: שאנו מה נתונהוזה  לחי, מרוטת הושענא
אומרלמכים ישעיה הנביא דהנה ו). למכים(נו, נתתי  גוי 

למורטים בניולחיי  עם  בעד  ומבקשים מתפללים  אנו .
למרוט שרוצים  האומות בידי שנתונים בגלותם  ישראל 
אם קשה יותר עוד אמנם ולהכותם, והזקן  הלחי  שער
השני את אחד  ומכים  זה, פסוק מקיים  מאחבנ"י  אחד

יתברך. להשם  נפשו שמוסר  שאנו כשרואה  וזה
למכים נתונה לחי מרוטת הושענא  ע"ימבקשים  פירש  ,

מאילו גרוע  יותר  דזהו רב, הערב  ח"ו  ישראל רשעי 
וזהו לישראל . כן  שעושים  העולם  אומות רשעי 

משאך הושענאההמשך  וסובלת שטוענת סבלך, סובלת 
שמוסרים בגלל  בגלות , עליהם שבאים והצרות ועולך
ממש  דמם שפיכת  כדי  עד יתברך , השם  מצות על נפשם

אומרים שאנו מה וזהוא חיי"רח"ל , על"בדמיך שרק 
ממש, מסירת לזה שצריך רב  הערב נגד  המלחמה  ידי 

הגאולה יהיה זה ידי על חיי  הבעלבדמיך מאמר כידוע  .
פסוק  על זי"ע הק' טוב ראשישם  ארץ, תצעד  בזע"ם

מ 'קואות  ע'ירובין ז'ביחה הוא זע "ם  בזה,תיבות  והכוונה ,
טהרה  ובהלכות בשחיטה העם את שמעוררים  ידי שעל 
ומעוררים מישראל ה' אף חרון את  מסירים  ושבת,
למעלה  דין אין  למטה , דין  כשיש כי שמים , רחמי

בזהכמשאחז"ל) לרמז ואפשר ע'רב, ז'והר ר "ת  בזע"ם
מ 'קוואות, בזה :רב  לימודוהביאור  זה הדת, שיסוד

קדושים צדיקים רבנים 1300 שכתבו כמו הזוהר 
רמז,וטהורים . זה ומ ' הזוהר. נגד  הם  רב הערב  שרבני

אלו  כל  נגד  חרמה  במלחמת לצאת  שצריכים למ'וכיח,
הקדוש. הזוהר נגד  בשבתשהם  חז"ל  שארו (נה:כמו

בגבעה,נו:) פילגש אנשי  נענשו זה על  הקדוש . להן  אמר
ודם בשר של  כבודו על  מחיתם , לא בכבודי  הוא  ברוך

בסנהדרין מחיתם ע "ב ): ק"ג מגרב(דף אומר נתן ר ' תניא 
מיכה  פסל  ועשן המערכה עשן והיה מילין  ג ' לשילה

יט חלק  מעלה של דין בבית ותשובות גשאלות

ויּ חל  כּ תוּ ב, מה האמוּ נה. וסוֹ ד הּק דוֹ ׁש  הם ׁש ל  בּ רית ׁש הוּ א הבּ רית, קנאת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָזוּ לת
זה ׁש יּ וֹ דעים העם , ראׁש י בּ י שׂ ראל . ה' אף ויּ חר  מ יּ ד, מוֹ אב, בּ נוֹ ת אל לזנ וֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעם
אוֹ תם והוֹ קע העם ראׁש י  כּ ל את קח ׁש כּ תוּ ב, ּת חלּ ה, נענ ׁש וּ  בּ הם, מוֹ חים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם


להן אמר לדוחפו, השרת מלאכי בקשו  בזה זה מתערבין 
דבר ועל  דרכים, לעוברי מצויה שפיתו לו הניחו הקב"ה
בכבודי הקב"ה להן אמר בגבעה, פלגש אנשי נענשו זה
ראה  עכ"ל. מחיתם  ודם בשר של  כבודו על מחיתם  לא 

המחאה. חיוב בענין החינוך למחות מש"כ שבידו  מי
רבותינו  מדברי  ברור  דבר וזה  חטאו, על נתפס מיחה ולא 
עשה, בטל הוכיח ולא  עליה והעובר וכו ' הכתוב מן  גם 

כן שעושין הרשעים מכת שהוא  רלט ,.ועוד  מצוה  (חנוך

ספרו) תחלת בשל"ה עוד  וכלועין ברמב"ם. פסוקה הלכה .
אלו בעון  נתפש  הוא  מוחה ואינו  למחות  בידו שאפשר

בהם. למחות לו שאפשר דעות כיון  מהלכות ו' פרק (רמב"ם

ז) בעובריהלכה  למחות אדם חייב הרמ"א: פסק וכן  .
באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל עברה

מח)עוון. סעיף שלד סימן דעה ביורה  (רמ "א

בשלשה  עובר  מוחה ואינו עבירה עוברי  שרואה מי
רלט:)לאוין . דף א, חלק הקדוש , שינה.(זהר נותן  אינו הצדיק

ומביאם הרשעים שמוכיח עד ובלילה ביום לעיניו
בתשובה כ'),שישובו דף א, חלק הקדוש , ענשים,(זהר

להוכיח שבידו מי מוחה, שאינו למי  ומרים  קשים ופגעים 
בצרעת  נלקה מוכיח מו:).ואינו  דף ג, חלק הקדוש, מי.(זהר

ושמר  ולומד שלמד הגם  מיחה, ולא  למחות בידו  שהיה
ולימד , אדם למד רשע. ונקרא  ארור בכלל  זה הרי ועשה,
זה הרי  מיחה ולא למחות  בידו סיפק והיה ועשה, ושמר

יקים  לא  אשר ארור עשה בכלל ולא אדם למד לא  וגו'
למחות  בידו סיפק  היה ולא לאחרים  למד  ולא שמר  ולא

ברוך. בכלל זה הרי  כה )ומיחה, רבה  תלמידי(ויקרא .
ונוטרים נוקמים שאינם  על  ימים  בקצירת מתים חכמים 

שמים. ויראת תורה דברי  על פרק כנחש  נתן  דרבי  (אבות

עלכט) וכו' הדור על נתפסים גמורים  צדיקים אפילו .
ממקדשי ומאי תחלו, וממקדשי ברשעים. מיחו שלא

תני ממקודשי ,תחלו, אלא ממקדשי  תקרי אל  יוסף רב
מאלף  כולה התורה את ושקיימו שקבלו אדם בני  אלו

תיו, עלועד נתפסים  גמורים צדיקים שאפילו למדת  הא 
אומרהדור, הוא ורשע,וכן צדיק ממך עלוהכרתי  צדיק 

עכ"ל. ברשע  מיחה משפטים)שלא כשצריך .(תנחומא 
לרב כבוד  חולקין אין השם  חילול כשיש יעןלמחות .

במשה מיחה לא המריבה )שאהרן  כבוד(במי  בו נהג כי
חילול שיש במקום  לרב כבוד חולקין ואין  לרב, כתלמיד

בו. כיוצא  נלקה מיחה  שלא ומפני  נ"ה,השם , שבת (ת "ד

דברים , במדבר, שמעוני  ילקוט עוד ראה  חקת, תנחומא, מדרש

עקב ) פ' של "ה  פמ"ה , אלם יונת ספר מפאנו הרמ "ע כתבי .משלי,
תלה העם בראשי אותם , והוקע העם  ראשי כל  את קח

אדם בבני מיחו שלא  יט).על  בלק שבידו .(תנחומא  כל 
ומי הם. ידו על  שנשפכין הדמים  כל   מוחה ואינו למחות 
מיחה, ולא  למחות בידו  ספק שהיה פנחס, אותם ? הרג
ישראל להחזיר מוחה ואינו למחות  בידו שסיפק  מי וכל
ידיו  על נשפכין  בישראל  שנשפכין  דמים  כל .למוטב

סח) שופטים .(ילקוט
ומוחה למחות שבידו  מי שכר

מהרשעים נקמות  ונוקם ומוחה למחות בידו שיש מי  כל 
ולזרעו  ברית עמו  כורת הוא  ברוך  הקדוש הזה , בעולם 

לפנחס  שעשה  כמו  הקדושה,.אחריו  שער חכמה, (ראשית

זצ "ל ) אבוהב הר"י  בשם יב, בעובר .פרק מיחה שלא  מי
הערב אעפ "כ מרשעו לבסוף  הרשע  ששב אע"ג עבירה,
מיראה הרשע ששב ודוקא  בזמנו, הוכיח שלא על  נענש

בימינו) שכן שלא(כמו להערב גם מאהבה השב אבל
נמחל  דף מיחה  ח "ב  ימין  יד  וס' קנ"ז , דף  ע' דרוש לב  (מערכי

לויג ) נמחל דאינו בסתם  שכתבו  ע "ב )ויש  דף דבש  .(יערות
על נתפס מיחה ולא ביתו באנשי למחות שאפשר  מי  כל 
בכל עירו, אנשי על  נתפס עירו  באנשי  ביתו, אנשי

העולם כל  על נתפס כולו נד:)העולם שו"ת (שבת עי ' .
בדיני פרטים  הרבה והלאה ש "ג  סי ' או"ח שי"ק מהר"ם 

חז"ל מאמר  נפרש הפרק ובסיום  יג ) מחאה. (שבת חובת

שינד:) על"כל נתפס וכו ' מיחה" ולא למחות בידו ש 
ר' הגה"ק פי' וכו' פלאג'יהחטא שו"ת חיים חקקיבס'

מ"ג )לב סי ' עצמי(יו"ד  את להציל  כתבתי זה "כל וזל "ק:
כפולים פעמים  כמה דברים איזה שכתבתי  והגם
כי יגונה לא שהכרח מצד הן  במעשי  הוכרחתי  ומכופלים
כי מצד והן וכו ' ודיבור דיבור כל  על  להשיב  אני  צריך
אפילו  תוכיח הוכח של  עשה מצות משום רמיא חיובא

פעמים נוב"י ק' בתשו ' און לי  ומצאתי ל"ו). שכתב(סי'
ביד חיים  לי היתה זאת "ולכן להלן ]: כותב [ואח"כ וכו'
גדולים ישראל  לחוקקי  לבי ויוחקו בספר לכתוב  לשון 

בשבת רז "ל  מ "ש  והיינו לב, למחות (נד:)חקרי "בידו"
"בידו "וכו ', בגמ'דוקא  הגי ' [הנה בידם . לכתוב והיינו 

למחות "שאפשר" מי  כל  למחות)דשבת, "בידו" כתב  ,(ולא
מקץ  פרשת חיים תוכחת בספר בזה דייק כבר אבל 
רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא שבירושלמי  וכותב,

דוכתי, ובכמה כישם  דנקטי למחות בידו שיש מי  כל
אם הגם כי לנו  להורות למחות, "בידו " שיש לישנא  האי
מקום מכל  שתהי ' וסיבה צד מאיזה להוכיח בפיהם  לא 
זה והרי וכתב. מעשה  ידי על למחות מחוייבים "ביד "

העם את להזהיר שמים לשם לה ' "ידו " וכו'יכתוב 
עכל "ק .



יט חלק  מעלה של דין בבית ותשובות שאלות ב

קודם  הבחורים להשיא הערוך  השולחן  של הפסק לקיים דאגת האם  דין: בית
20 ?גיל

ישיבה : מדי .ראש  מוקדם זה לא.

הדין : אתבית עוררת לא למה הבחורים. של הברית פגמי כל  על מואשם  אתה 
קודש  הברית ועל העיניים על לשמור  ?הבחורים

ישיבה : בישיבהראש  אצלנו הזה הנושא על מדברים !לא 

הדין : שכתוב בית כמו נתפס  אתה זה ועל  ולמחות, להוכיח צריך היית אתה
הקדוש. שמות)בזוהר פרשת  לשונו ה וּ א(וזה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני קנאה ׁש אין ולמדנוּ  ,ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌


: לרבנים לחכות ולא חבירו את להוכיח אחד כל ועל

תוכחה: מהלכות נביא  והנה 
כמוך  לרעך  ואהבת  של  המצווה  לקיים  ומזומן  מוכן  הנני

עמיתך, את  תוכיח הוכח מצוות  ס"ס ולקיים  יו"ד ברמ "א
להלכה נפסק  עבירה,של"ד בעוברי למחות אדם  שחייב 

עוון באותו נתפס למחות, ובידו  מוחה שאינו מי  וכל
ומה  להלכה. ופוסקים  מש "ס שביארתי  כמו ע "ש .
ציון , מבת ויצא עה "כ  איכה רבה המדרש  דברי נוראים 

והופכיםוזל "ק: עבירה דבר רואין  ישראל  גדולי היו
עושה ואני שעה  תבא  הקב"ה להם אמר ממנו , פניהם 

כן ובאדר"נלכם עכ"ל. ת"ח (פכ "ט), מתים  מה מפני  וז"ל :
נוקמים שאינם בעצמם בוזים  שהם מפני זמנם בלא
שמים , ויראת תורה דברי  על כנחש  ונוטרים 

מוהר"ר  הגדול הלוחם  מ"ש להעתיק  חייםעכ"ל .ונוסיף
וז"ל :סופר  ע"ב, ו , דף חיים  שערי  הבהיר בספרו זצ"ל

לכל מועד עת בבוא  התוכחה  מיום ואוי הדין  מיום  אוי 
אדם פעולות ועל אנוש מעשי על  ד ' יפקוד  וכי  חי ,
עבר  זה חסיד שבת, חלל  זה צדיק כתוב : וימצא שיחופש
ושעטנז, וטריפה נבילה על עבר זה אלקים ירא נדה, על 
אמונה אנשי כל  וישתוממו איש, אשת על  עבר זה קדוש
הלא בסערה: ד ' ויענהו פעלו, תמים  הצור הלא וישאלו
לא מדוע רשע . אלמוני פלוני באיש למחות בכחך הי '

אשמו  עליו פקדת  ולא אותו  עכ "ל .זכרת  וכו'
בענין הק' הספרים שכתבו מה נמרץ בקיצור אעתיק 
גודל להבין כדי  וערבות, מחאה תוכחה המצוות
ברשת  אחד ברגע  ח"ו ליפול שיכולים מה  האחריות
פעם אמרתי  [אני  לדורות. בכיה יהיה ואח "כ הס"מ ,

.... שאמר שלנו , מהלמשגיח לב בשבירת  לו ואמרתי
לא אתה  לי : וענה והנורא , הגדול  הדין ביום זה על  נענה
כי לי: וענה יודע??? לא  אני מה אותו, שואל אני יודע?
ומי ומוכיחים , משגיחים לרבנים מיוחד גיהנום ישנו 

בג להיות רוצה צנחןשאינו  להיות שילך הזה יהנום
את  מעורר ולא משגיח ולא  רב  לא  להיות  ולא  בצבא!!!

ספר  ילמד  אחד  כל  ואם  . בתשובה. ומחזיר הרבים 
חטא . ויראת  שמים  ביראת  מלאי יהיו הקדוש, הזוהר

בהושענות: שאנו מה נתונהוזה  לחי, מרוטת הושענא
אומרלמכים ישעיה הנביא דהנה ו). למכים(נו, נתתי  גוי 

למורטים בניולחיי  עם  בעד  ומבקשים מתפללים  אנו .
למרוט שרוצים  האומות בידי שנתונים בגלותם  ישראל 
אם קשה יותר עוד אמנם ולהכותם, והזקן  הלחי  שער
השני את אחד  ומכים  זה, פסוק מקיים  מאחבנ"י  אחד

יתברך. להשם  נפשו שמוסר  שאנו כשרואה  וזה
למכים נתונה לחי מרוטת הושענא  ע"ימבקשים  פירש  ,

מאילו גרוע  יותר  דזהו רב, הערב  ח"ו  ישראל רשעי 
וזהו לישראל . כן  שעושים  העולם  אומות רשעי 

משאך הושענאההמשך  וסובלת שטוענת סבלך, סובלת 
שמוסרים בגלל  בגלות , עליהם שבאים והצרות ועולך
ממש  דמם שפיכת  כדי  עד יתברך , השם  מצות על נפשם

אומרים שאנו מה וזהוא חיי"רח"ל , על"בדמיך שרק 
ממש, מסירת לזה שצריך רב  הערב נגד  המלחמה  ידי 

הגאולה יהיה זה ידי על חיי  הבעלבדמיך מאמר כידוע  .
פסוק  על זי"ע הק' טוב ראשישם  ארץ, תצעד  בזע"ם

מ 'קואות  ע'ירובין ז'ביחה הוא זע "ם  בזה,תיבות  והכוונה ,
טהרה  ובהלכות בשחיטה העם את שמעוררים  ידי שעל 
ומעוררים מישראל ה' אף חרון את  מסירים  ושבת,
למעלה  דין אין  למטה , דין  כשיש כי שמים , רחמי

בזהכמשאחז"ל) לרמז ואפשר ע'רב, ז'והר ר "ת  בזע"ם
מ 'קוואות, בזה :רב  לימודוהביאור  זה הדת, שיסוד

קדושים צדיקים רבנים 1300 שכתבו כמו הזוהר 
רמז,וטהורים . זה ומ ' הזוהר. נגד  הם  רב הערב  שרבני

אלו  כל  נגד  חרמה  במלחמת לצאת  שצריכים למ'וכיח,
הקדוש. הזוהר נגד  בשבתשהם  חז"ל  שארו (נה:כמו

בגבעה,נו:) פילגש אנשי  נענשו זה על  הקדוש . להן  אמר
ודם בשר של  כבודו על  מחיתם , לא בכבודי  הוא  ברוך

בסנהדרין מחיתם ע "ב ): ק"ג מגרב(דף אומר נתן ר ' תניא 
מיכה  פסל  ועשן המערכה עשן והיה מילין  ג ' לשילה

יט חלק  מעלה של דין בבית ותשובות גשאלות

ויּ חל  כּ תוּ ב, מה האמוּ נה. וסוֹ ד הּק דוֹ ׁש  הם ׁש ל  בּ רית ׁש הוּ א הבּ רית, קנאת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָזוּ לת
זה ׁש יּ וֹ דעים העם , ראׁש י בּ י שׂ ראל . ה' אף ויּ חר  מ יּ ד, מוֹ אב, בּ נוֹ ת אל לזנ וֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעם
אוֹ תם והוֹ קע העם ראׁש י  כּ ל את קח ׁש כּ תוּ ב, ּת חלּ ה, נענ ׁש וּ  בּ הם, מוֹ חים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם


להן אמר לדוחפו, השרת מלאכי בקשו  בזה זה מתערבין 
דבר ועל  דרכים, לעוברי מצויה שפיתו לו הניחו הקב"ה
בכבודי הקב"ה להן אמר בגבעה, פלגש אנשי נענשו זה
ראה  עכ"ל. מחיתם  ודם בשר של  כבודו על מחיתם  לא 

המחאה. חיוב בענין החינוך למחות מש"כ שבידו  מי
רבותינו  מדברי  ברור  דבר וזה  חטאו, על נתפס מיחה ולא 
עשה, בטל הוכיח ולא  עליה והעובר וכו ' הכתוב מן  גם 

כן שעושין הרשעים מכת שהוא  רלט ,.ועוד  מצוה  (חנוך

ספרו) תחלת בשל"ה עוד  וכלועין ברמב"ם. פסוקה הלכה .
אלו בעון  נתפש  הוא  מוחה ואינו  למחות  בידו שאפשר

בהם. למחות לו שאפשר דעות כיון  מהלכות ו' פרק (רמב"ם

ז) בעובריהלכה  למחות אדם חייב הרמ"א: פסק וכן  .
באותו נתפס למחות ובידו מוחה שאינו מי וכל עברה

מח)עוון. סעיף שלד סימן דעה ביורה  (רמ "א

בשלשה  עובר  מוחה ואינו עבירה עוברי  שרואה מי
רלט:)לאוין . דף א, חלק הקדוש , שינה.(זהר נותן  אינו הצדיק

ומביאם הרשעים שמוכיח עד ובלילה ביום לעיניו
בתשובה כ'),שישובו דף א, חלק הקדוש , ענשים,(זהר

להוכיח שבידו מי מוחה, שאינו למי  ומרים  קשים ופגעים 
בצרעת  נלקה מוכיח מו:).ואינו  דף ג, חלק הקדוש, מי.(זהר

ושמר  ולומד שלמד הגם  מיחה, ולא  למחות בידו  שהיה
ולימד , אדם למד רשע. ונקרא  ארור בכלל  זה הרי ועשה,
זה הרי  מיחה ולא למחות  בידו סיפק והיה ועשה, ושמר

יקים  לא  אשר ארור עשה בכלל ולא אדם למד לא  וגו'
למחות  בידו סיפק  היה ולא לאחרים  למד  ולא שמר  ולא

ברוך. בכלל זה הרי  כה )ומיחה, רבה  תלמידי(ויקרא .
ונוטרים נוקמים שאינם  על  ימים  בקצירת מתים חכמים 

שמים. ויראת תורה דברי  על פרק כנחש  נתן  דרבי  (אבות

עלכט) וכו' הדור על נתפסים גמורים  צדיקים אפילו .
ממקדשי ומאי תחלו, וממקדשי ברשעים. מיחו שלא

תני ממקודשי ,תחלו, אלא ממקדשי  תקרי אל  יוסף רב
מאלף  כולה התורה את ושקיימו שקבלו אדם בני  אלו

תיו, עלועד נתפסים  גמורים צדיקים שאפילו למדת  הא 
אומרהדור, הוא ורשע,וכן צדיק ממך עלוהכרתי  צדיק 

עכ"ל. ברשע  מיחה משפטים)שלא כשצריך .(תנחומא 
לרב כבוד  חולקין אין השם  חילול כשיש יעןלמחות .

במשה מיחה לא המריבה )שאהרן  כבוד(במי  בו נהג כי
חילול שיש במקום  לרב כבוד חולקין ואין  לרב, כתלמיד

בו. כיוצא  נלקה מיחה  שלא ומפני  נ"ה,השם , שבת (ת "ד

דברים , במדבר, שמעוני  ילקוט עוד ראה  חקת, תנחומא, מדרש

עקב ) פ' של "ה  פמ"ה , אלם יונת ספר מפאנו הרמ "ע כתבי .משלי,
תלה העם בראשי אותם , והוקע העם  ראשי כל  את קח

אדם בבני מיחו שלא  יט).על  בלק שבידו .(תנחומא  כל 
ומי הם. ידו על  שנשפכין הדמים  כל   מוחה ואינו למחות 
מיחה, ולא  למחות בידו  ספק שהיה פנחס, אותם ? הרג
ישראל להחזיר מוחה ואינו למחות  בידו שסיפק  מי וכל
ידיו  על נשפכין  בישראל  שנשפכין  דמים  כל .למוטב

סח) שופטים .(ילקוט
ומוחה למחות שבידו  מי שכר

מהרשעים נקמות  ונוקם ומוחה למחות בידו שיש מי  כל 
ולזרעו  ברית עמו  כורת הוא  ברוך  הקדוש הזה , בעולם 

לפנחס  שעשה  כמו  הקדושה,.אחריו  שער חכמה, (ראשית

זצ "ל ) אבוהב הר"י  בשם יב, בעובר .פרק מיחה שלא  מי
הערב אעפ "כ מרשעו לבסוף  הרשע  ששב אע"ג עבירה,
מיראה הרשע ששב ודוקא  בזמנו, הוכיח שלא על  נענש

בימינו) שכן שלא(כמו להערב גם מאהבה השב אבל
נמחל  דף מיחה  ח "ב  ימין  יד  וס' קנ"ז , דף  ע' דרוש לב  (מערכי

לויג ) נמחל דאינו בסתם  שכתבו  ע "ב )ויש  דף דבש  .(יערות
על נתפס מיחה ולא ביתו באנשי למחות שאפשר  מי  כל 
בכל עירו, אנשי על  נתפס עירו  באנשי  ביתו, אנשי

העולם כל  על נתפס כולו נד:)העולם שו"ת (שבת עי ' .
בדיני פרטים  הרבה והלאה ש "ג  סי ' או"ח שי"ק מהר"ם 

חז"ל מאמר  נפרש הפרק ובסיום  יג ) מחאה. (שבת חובת

שינד:) על"כל נתפס וכו ' מיחה" ולא למחות בידו ש 
ר' הגה"ק פי' וכו' פלאג'יהחטא שו"ת חיים חקקיבס'

מ"ג )לב סי ' עצמי(יו"ד  את להציל  כתבתי זה "כל וזל "ק:
כפולים פעמים  כמה דברים איזה שכתבתי  והגם
כי יגונה לא שהכרח מצד הן  במעשי  הוכרחתי  ומכופלים
כי מצד והן וכו ' ודיבור דיבור כל  על  להשיב  אני  צריך
אפילו  תוכיח הוכח של  עשה מצות משום רמיא חיובא

פעמים נוב"י ק' בתשו ' און לי  ומצאתי ל"ו). שכתב(סי'
ביד חיים  לי היתה זאת "ולכן להלן ]: כותב [ואח"כ וכו'
גדולים ישראל  לחוקקי  לבי ויוחקו בספר לכתוב  לשון 

בשבת רז "ל  מ "ש  והיינו לב, למחות (נד:)חקרי "בידו"
"בידו "וכו ', בגמ'דוקא  הגי ' [הנה בידם . לכתוב והיינו 

למחות "שאפשר" מי  כל  למחות)דשבת, "בידו" כתב  ,(ולא
מקץ  פרשת חיים תוכחת בספר בזה דייק כבר אבל 
רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא שבירושלמי  וכותב,

דוכתי, ובכמה כישם  דנקטי למחות בידו שיש מי  כל
אם הגם כי לנו  להורות למחות, "בידו " שיש לישנא  האי
מקום מכל  שתהי ' וסיבה צד מאיזה להוכיח בפיהם  לא 
זה והרי וכתב. מעשה  ידי על למחות מחוייבים "ביד "

העם את להזהיר שמים לשם לה ' "ידו " וכו'יכתוב 
עכל "ק .



יט חלק  מעלה של דין בבית ותשובות שאלות ד 

ׁש נּ קרא הבּ רית נגד הינוּ  המׁש , נגד  מהוּ , אמר, א בּ א ר בּ י  המׁש . נגד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַלה'
מה הּק דוֹ ׁש , בּ רית זהוּ  וּ מגן , ׁש מׁש  א קים, ה' וּ מגן ׁש מׁש  כּ י  נאמר ועליו ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
אדם. ׁש ל גּ וּ פוֹ  וּ מאיר זוֹ רח הּק ד וֹ ׁש  בּ רית אף  הע וֹ לם על  וּ מאיר זוֹ רח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 
וּ מי  האדם. על מגין הּק דוֹ ׁש  בּ רית אף האדם, על להגן הוּ א הּמ גן מה מגן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
העם ראׁש י המׁש . נגד וזהוּ  אליו. לקרב ׁש יּ וּ כל בּ עוֹ לם  נזק  לוֹ  אין אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר 
אוֹ תם. מק נּ אים ואינם יוֹ דעים אם הזּ ה, חטא בּ ׁש ביל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנתּפ סים
הזּ ה, בּ בּ רית ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש ביל  לקנּ א וֹ ת, עליהם מוּ טל זה ׁש חוֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמ וּ ם
אחרים אהים ל יהיה א כּ תוּ ב , עליו אחר. בּ ר ׁש וּ ת  זוֹ  קדה ׁש ּמ ביא מי  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאת 
קנאה והכּ ל קנּ א. אל קיא ה' אנכי כּ י  תעבדם וא להם תׁש ּת חוה א ּפ ני ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעל

נדחת כּ ן ועל  בּ ב שׂ ר וֹ אחת, החתוּ ם הּק דוֹ ׁש  בּ בּ רית ׁש ּמ ׁש ּק ר  מי מּפ ניו. הכינה ה ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ה וּ א הּמ ל בּ חוֹ תם ׁש ּמ ׁש ּק ר  מי כּ י  הּק ד וֹ ׁש , בּ ם מ ׁש ּק ר  כּ אלּ וּ  הוּ א אדם , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
א אם ישׂ ראל, בּ אקי חלק לוֹ  אין כּ ן ועל עצמ וֹ ,  בּ ּמ ל מׁש ּק ר הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית

ּת מידית. ּת ׁש וּ בה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ כח
דין : והמחשבה.בית העיניים הברית שמירת חיוב גודל  ידוע

ישיבה : שאין ראש אדם יש וכי כלום, בכך אין  הרי מהרהר, שאני  בכך מה "וכי 
מחשבות אכשל"בו  לבל בריתי  על שומר שאני והעיקר ?

דין : המביאבית וכל מעבירה", קשים עבירה  "הרהורי חז"ל  זאת על אמרו כבר
רבותינו  אמרו וכבר  הקב "ה. של במחיצתו  אותו מביאין  אין הרהור לידי  עצמו
ז"ל  לידי דבר  של בסופו יגיע ולא האדם שיהרהר המציאות מן זה אין כמעט כי
לידי  ויבוא ביום אדם  יהרהר שלא  - רע" דבר  מכל  "ונשמרת  כנאמר  רח"ל

בלילה. טומאה
גומרים". מעשה  וכלי חומד  ולב  רואה "עין חז"ל  אמרו וכן

להורדת גורם הריהו רח"ל לבטלה זרעו ומוציא בבריתו שפוגם ע "י  והנה
משוטטת שתהיה  לנשמה וגורם למקומם מגיעות ואינן מחדש, הקליפות

. תיקונה על לבוא תוכל  ולא בעולם
ספרים ובשאר הקדוש  בזוהר וכתוב העולמות, כל וצער  השמים צער  וזהו
בן  אין כי  הגאולה לעיכוב גורם וזה בא, צדקינו  משיח אין העוון זה  שבגלל 
שמוריד  בכך די לא שז"ל והמוציא שבגוף. הנשמות  כל שיכלו  עד בא דוד
ונדחים, חשוכים למקומות ומדיחן מרחיקן אף אלא בקליפות, מחדש הנשמות
ולדחיית רח"ל והחיצונים הטומאה  לכוחות השפע להרבות גורם כך וע"י

הקדושה. ניצוצי
ובוביסודתלויהתיקון עיקר כןתלה לתקנו, הששיגם באלף משיחנו ביאת 
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הגאולה  הגנוז)(אוועיכוב יסוד ,ר  זהו כי  יסוד , זו מצוה נקראת לחינם ולא
במזל  תלוי הכל ז"ל  רבותינו  אמרו זאת ועל  ישראל עם  של וקיומו הצלחתו
להיזהר האדם צריך אנו בזמננו וביחוד  ל'בטלה, ז'רעו במ'וציא ר"ת  שהוא –
כנגד  שהוא השישי באלף אנחנו  עתה כי  כלל, בבריתו  לפגום לא יותר בזאת
כמובא הברית בשמירת תלויה צדקינו משיח וביאת הגאולה ועיקר  היסוד ,
בדור שימצא ובזכות הברית, בתיקון תלוי הגאולה שעיקר  ובזהר  בתיקונים
נפשם מוסרים והפקרות  ועזות החציפות  אלו  שבכל הקדושים מישראל אחדים
נפשם ושומרים רח"ל והשרוצות החצופות  באלו מלהסתכל  עיניהם ושומרים
במהרה. הגואל יצמח ובזכותם בהם הוא בריך קודשא יסתכל  הברית מלפגום

ישיבה: על ראש שומרים אם חשוב זה ומה התורה, לימוד  הוא העיקר 
וכו'.העיניים

: דין שבע.בית  מרעיבו רעב . משביעו באדם יש קטן אבר  חז"ל: אמרו  כי דע
ב ) נב  (סוכה

אלימלך: בנועם לעסוק כתב  שיוכל  למדן כך כל שאינו רעב , הוא אם גם והיינו
ברית שהוא האבר את שומר אם שבע, להיות יכול  כן פי  על אף תמיד בתורה
אם מזה, ההיפוך רמז רעב שבע  בנשים. מהסתכל והעינים הלשון וברית המעור 
מוציא שונות וטומאות בניאופים וחלילה חס עצמו ומטמא הברית  שומר  אינו
את יטמא ידיהם על  אשר וכדומה דברים ושאר בנשים בהסתכלות לבטלה  זרע 

הקודש  ברית בתורהבשרו שבע היא  אם מועיל זה רעב-מה היא כן  פי על אף 
את  ולשמור  מאוד להתאמץ האדם וצריך  ידו. על  הקליפות  יבלענו כי ממנו

בשרו . את יטמא שלא נפשו 
ישיבה : מזידין.ראש  יהיו ואל שוגגים יהיו מוטב 

דין : בגיהנםבית העונש את תקבל עכשיו כך . אומרים לא  דאורייתא איסור על 
בצילך . החוסים  הבחורים של הפגמים כל על הנורא הקבר וחיבוט

ישיבה : מעיד ראש  ?מי 
הבחורים. של  הפגמים מכל שנבראו  מזיקים  של מחנות מחנות אלפי באו מיד

נבראנו  בגללך  "רשע, מרות. אותו להכות !"והתחלו
ישיבה : ידעתי "ראש  לא עשיתי, !מה

דין : 18,בית  בגיל אותם ולחתן בבחורים ולמחות להוכיח תדאג הבא "בגלגול 
לכפר ". בגיהנם תסבול  עכשיו
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ׁש נּ קרא הבּ רית נגד הינוּ  המׁש , נגד  מהוּ , אמר, א בּ א ר בּ י  המׁש . נגד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַלה'
מה הּק דוֹ ׁש , בּ רית זהוּ  וּ מגן , ׁש מׁש  א קים, ה' וּ מגן ׁש מׁש  כּ י  נאמר ועליו ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
אדם. ׁש ל גּ וּ פוֹ  וּ מאיר זוֹ רח הּק ד וֹ ׁש  בּ רית אף  הע וֹ לם על  וּ מאיר זוֹ רח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 
וּ מי  האדם. על מגין הּק דוֹ ׁש  בּ רית אף האדם, על להגן הוּ א הּמ גן מה מגן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
העם ראׁש י המׁש . נגד וזהוּ  אליו. לקרב ׁש יּ וּ כל בּ עוֹ לם  נזק  לוֹ  אין אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר 
אוֹ תם. מק נּ אים ואינם יוֹ דעים אם הזּ ה, חטא בּ ׁש ביל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנתּפ סים
הזּ ה, בּ בּ רית ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש ביל  לקנּ א וֹ ת, עליהם מוּ טל זה ׁש חוֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמ וּ ם
אחרים אהים ל יהיה א כּ תוּ ב , עליו אחר. בּ ר ׁש וּ ת  זוֹ  קדה ׁש ּמ ביא מי  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאת 
קנאה והכּ ל קנּ א. אל קיא ה' אנכי כּ י  תעבדם וא להם תׁש ּת חוה א ּפ ני ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעל

נדחת כּ ן ועל  בּ ב שׂ ר וֹ אחת, החתוּ ם הּק דוֹ ׁש  בּ בּ רית ׁש ּמ ׁש ּק ר  מי מּפ ניו. הכינה ה ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ה וּ א הּמ ל בּ חוֹ תם ׁש ּמ ׁש ּק ר  מי כּ י  הּק ד וֹ ׁש , בּ ם מ ׁש ּק ר  כּ אלּ וּ  הוּ א אדם , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
א אם ישׂ ראל, בּ אקי חלק לוֹ  אין כּ ן ועל עצמ וֹ ,  בּ ּמ ל מׁש ּק ר הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית

ּת מידית. ּת ׁש וּ בה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ כח
דין : והמחשבה.בית העיניים הברית שמירת חיוב גודל  ידוע

ישיבה : שאין ראש אדם יש וכי כלום, בכך אין  הרי מהרהר, שאני  בכך מה "וכי 
מחשבות אכשל"בו  לבל בריתי  על שומר שאני והעיקר ?

דין : המביאבית וכל מעבירה", קשים עבירה  "הרהורי חז"ל  זאת על אמרו כבר
רבותינו  אמרו וכבר  הקב "ה. של במחיצתו  אותו מביאין  אין הרהור לידי  עצמו
ז"ל  לידי דבר  של בסופו יגיע ולא האדם שיהרהר המציאות מן זה אין כמעט כי
לידי  ויבוא ביום אדם  יהרהר שלא  - רע" דבר  מכל  "ונשמרת  כנאמר  רח"ל

בלילה. טומאה
גומרים". מעשה  וכלי חומד  ולב  רואה "עין חז"ל  אמרו וכן

להורדת גורם הריהו רח"ל לבטלה זרעו ומוציא בבריתו שפוגם ע "י  והנה
משוטטת שתהיה  לנשמה וגורם למקומם מגיעות ואינן מחדש, הקליפות

. תיקונה על לבוא תוכל  ולא בעולם
ספרים ובשאר הקדוש  בזוהר וכתוב העולמות, כל וצער  השמים צער  וזהו
בן  אין כי  הגאולה לעיכוב גורם וזה בא, צדקינו  משיח אין העוון זה  שבגלל 
שמוריד  בכך די לא שז"ל והמוציא שבגוף. הנשמות  כל שיכלו  עד בא דוד
ונדחים, חשוכים למקומות ומדיחן מרחיקן אף אלא בקליפות, מחדש הנשמות
ולדחיית רח"ל והחיצונים הטומאה  לכוחות השפע להרבות גורם כך וע"י

הקדושה. ניצוצי
ובוביסודתלויהתיקון עיקר כןתלה לתקנו, הששיגם באלף משיחנו ביאת 
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הגאולה  הגנוז)(אוועיכוב יסוד ,ר  זהו כי  יסוד , זו מצוה נקראת לחינם ולא
במזל  תלוי הכל ז"ל  רבותינו  אמרו זאת ועל  ישראל עם  של וקיומו הצלחתו
להיזהר האדם צריך אנו בזמננו וביחוד  ל'בטלה, ז'רעו במ'וציא ר"ת  שהוא –
כנגד  שהוא השישי באלף אנחנו  עתה כי  כלל, בבריתו  לפגום לא יותר בזאת
כמובא הברית בשמירת תלויה צדקינו משיח וביאת הגאולה ועיקר  היסוד ,
בדור שימצא ובזכות הברית, בתיקון תלוי הגאולה שעיקר  ובזהר  בתיקונים
נפשם מוסרים והפקרות  ועזות החציפות  אלו  שבכל הקדושים מישראל אחדים
נפשם ושומרים רח"ל והשרוצות החצופות  באלו מלהסתכל  עיניהם ושומרים
במהרה. הגואל יצמח ובזכותם בהם הוא בריך קודשא יסתכל  הברית מלפגום

ישיבה: על ראש שומרים אם חשוב זה ומה התורה, לימוד  הוא העיקר 
וכו'.העיניים

: דין שבע.בית  מרעיבו רעב . משביעו באדם יש קטן אבר  חז"ל: אמרו  כי דע
ב ) נב  (סוכה

אלימלך: בנועם לעסוק כתב  שיוכל  למדן כך כל שאינו רעב , הוא אם גם והיינו
ברית שהוא האבר את שומר אם שבע, להיות יכול  כן פי  על אף תמיד בתורה
אם מזה, ההיפוך רמז רעב שבע  בנשים. מהסתכל והעינים הלשון וברית המעור 
מוציא שונות וטומאות בניאופים וחלילה חס עצמו ומטמא הברית  שומר  אינו
את יטמא ידיהם על  אשר וכדומה דברים ושאר בנשים בהסתכלות לבטלה  זרע 

הקודש  ברית בתורהבשרו שבע היא  אם מועיל זה רעב-מה היא כן  פי על אף 
את  ולשמור  מאוד להתאמץ האדם וצריך  ידו. על  הקליפות  יבלענו כי ממנו

בשרו . את יטמא שלא נפשו 
ישיבה : מזידין.ראש  יהיו ואל שוגגים יהיו מוטב 

דין : בגיהנםבית העונש את תקבל עכשיו כך . אומרים לא  דאורייתא איסור על 
בצילך . החוסים  הבחורים של הפגמים כל על הנורא הקבר וחיבוט

ישיבה : מעיד ראש  ?מי 
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נבראנו  בגללך  "רשע, מרות. אותו להכות !"והתחלו
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דין : 18,בית  בגיל אותם ולחתן בבחורים ולמחות להוכיח תדאג הבא "בגלגול 
לכפר ". בגיהנם תסבול  עכשיו
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות אחלק 

ישראל! שמע
שבה שנה באותה  בעול לקרות  צפוי [מה בו נגלה המשיח שמל שנה

בזה זה  מתגרי העול אומות מלכי כל  להתגלות] עתיד המשיח מל

לחברתה] אחת  ובי המדינות  בתו עבר מכל ישמעו מלחמה [איומי

מעלה של  די בבית ותשובות שאלות
כ חלק 

מגיעים  וכו ' לאה בן אבישי ישיבה, ראש  האדמו"ר  הצדיק, הגאון  - הצדיק
האמת  !!!לעולם

מקבל הוא הבא ברוך  איזה !!!תראו
היה  זה את עושה היה שאם הכל, שכולל  מסיומות  שאלות על  רק כעת נתרכז 

השאלות  שאר מכל  עצמו את לפטור  כליכול  את  מטהר  הקדוש  הזוהר [כי !
החטאים] מכל  האדם

 לה שיש ספרי ומחברי ישראל, מנהיגי  ישיבות , ראשי של תורה  די

 הדרשני הגדולי הרבני כל ישראל , אלפי מאות  על השפעה

בתשובה מחזירי  ,[שומעי הרבה לה [ויש הרדיו, על   שמדברי

לפי ניד אחד  כל  ,עלוני  המוציאי כל  רדיו, תחנת  מנהיגי  ,בלוייני

!!! עליה להשפיע  יכול  והיה בקולו,  שומעי אנשי כמה

לעולמו והל נפטר .... לב על ש איש  ואי אבד הצדיק
דין: או בית אחת דקה ללמוד צריך אחד שכל שלך  הדרשות בכל אמרת "האם

הקדוש  זוהר ביום ושלש ?שתיים
וכו': האדמו "ר הצדיק, הגאון ישיבה ראש  התורה, גדולי מועצת  הייתי נשיא

שאני  לפני הפחות לכל  פעמים 10 ולגמור  וירושלמי  בבלי  הש"ס בלימוד עסוק
טובה סחורה עם הבא לעולם לבוא  הזה העולם את !!!יניח

דין : שידונו בית כמה מזה ותלמד  פשוט , אדם של תורה הדין בבקשה "תשמע
נ"ה דף שבת במסכת כמבואר  עשיתה שלא המעשים על אותך


ידו על  נשפכין  בישראל שנשפכין דמים  כל  מחזיר ואינו למוטב ישראל להחזיר בידו  שיש מי כל

 ילקוט במדרש חז"ל  אמרו י "ב )כבר מי(שופטים כל 
למוטב ישראל  להחזיר מוחה, ואינו למחות בידו שסיפק

על נשפכין בישראל שנשפכין  דמים  כל מחזיר , ואינו
הזהרת  כי  ואתה  וכו' צופה  אדם  בן  ואתה שנאמר ידו,
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אם לזה. זה ערבין  ישראל שכל  מלמד  הרשע , את
מה  מפני בנימין בגבעת  שנהרגו אלף ע "ב אותם  תאמר
ופנחס  ויהושע משה שהניח לסנהדרין  להם הי ' נהרגו
את  ויגבהו במתניהם  ברזל  של חבלים שיקשרו  עמהם 
עירותיהם בכל ויחזרו מארכבותיהם  למעשה בגדיהם 
אחד יום לעגלון, אחד  יום ללכיש אחד יום  ישראל  של 
וילמדו לירושלים, אחד  יום  אל , לבית אחד יום  לחברון
עד ובה ' בד' בשלשה ובשתים  בשנה  הארץ דרך אותם 
של שמו ויתקדש  ויתגדל בארצם ישראל  שיתישבו
לא והם  סופו ועד מסופו שבראו כולו בעולם  הקב"ה
ואחד אחד כל לארצם ישראל שנכנסו כיון  אלא  כן  עשו
להרבות  שלא נפשי עלי  שלום  ואמרו ולזיתו לכרמו רץ
ועסוק בעסק  ממעט הוי  במשנה חכמים שנו הטורח .
כנגדך  הרבה בטלים  לך יש התורה מן  בטלת ואם  בתורה
שאינם ודברים  מכוערים דברים בנימין  בגבעת  וכשעשו
ע "ב ונפלו העולם  כל את להחריב הקב"ה יצא ראויים
משה  שהניח הגדולה סנהדרי  אותם הרג ומי  אלף.

עכ "ל . עמהם ופנחס ויהושע

לא ואיך השפעה, ובעלי  הרבנים  לבבות יחרדו  לא היאך
שסנהדרי הזה, הילקוט  לדברי  ראשם  שערות תסמר
בנימין , בגבעת אלף ע "ב הרגו מיחו שלא ידי  על הגדולה
העם את ולהזהיר ולהתריע  למחות צריכים  אנו וכמה
העם לב את לעורר  העם  את להציל  הדרשות, בכל 
יתן לו אשר וכל שאפשר מה בכל ובממון  בגוף לפעול 
וכל כשרות הדרכים  כל  העם , נפש הצלת בעד
שבעולם דבר שום  ואין מותרות וטצדקאות התחבולות

שחת. מרדת העם  את להציל למנוע  שיוכל 

דרך  העם  את לימדו שלא  על הגדולה סנהדרי וראה בא
שאירע שנים  לאחר לארץ, ישראל  שנכנסו בזמן הארץ
להם נחשב כך, על  ישראל  ונענשו בנימין  בגבעת העוון
ותלו שנפלו מישראל אלף ע "ב אותם את הרגו  שהם 

ע הוא  שהמדובר דידן  בנידון בצווארם , החובה הקולר ל 
הנאבדים בניה שמספר  ממש העם בהצלת הגדולה
שזה  רוחני  וכליון  מטמיון  אסטרונמי וסך למספר מגיע
שעברו מהעבירה בהרבה וחמור מההורגו חמור  יותר
לאומה  אלא לפרט  רק נוגע  הדבר אין בנימין, בגבעת 
ונוגע כליון  בסכנת הנמצאת בכללותה הישראלית
שכן ומכל  בהווה ישראל עם  קיום של נפשה לצפור
ליום מיום ומתדלדל  הולך הישראלי  העם  כלל בעתיד
עינינו מול  ומתנתקים  מתנכרים בניה לשעה ומשעה
העת  שלא ובוודאי  בוודאי  ומפילה  הפילה חללים ורבים 
על הנחרץ  ומהעונש  הדין מיום יחרד לא  מי לב לחשות.
למחות  בידו שיש  מי  כל כי הזה, והחמור הגדול העוון
כל מחזיר , ואינו למוטב העם  את להחזיר מוחה, ואינו
כזאת  לעת ידו. על  נשפכין  בישראל  שנשפכין  דמים 
אלו ידי  על  שהוא בוודאי לעינינו , נשפכין  שהדמים
ולא נחריש  האם  עושים, ואינם  לעשות בידם  שסיפק

האבודים הבנים  על ומרה , גדולה זעקה קול ונרים נקים
הטראגי במצב דרכים בפרשת הדרך באם הנמצאים ועל
בזמן המדומה, הון  וצבירת הכסף נחשב למה הזה,
כדי לנצל אפשר ממון, כסף, המכונה הזה שבגורם
הלזו... האיומה המגיפה את ולעצור להעמיד
אין רבים ועולמות נפשות בהצלת כשהמדובר
כיס, חסרון בזה שייך ולא  כיס חסרון  על מסתכלים
ביתו בני ונפש הוא נפשו להצלת נוגע כשהדבר ובפרט 
לזה. זה עריבין ישראל שכל הערבות מפאת יתפס שלא
ומצפים מחכים דרכים  בפרשת העומדים האומה  בני 
בעוד אליהם ונגיע אליהם שנבוא  עינים , בכליון  לנו 
חסרון מחמת בעתיד דרכם  על החליטו בטרם מועד 
ואינם האמאהאומה את מכירים  שאינם  ידיעתם
נחריש הזאת בעת  האם ודרכיה, טובה על עליה  יודעים 
לא מעשה? ובאפס ידים  בחיבוק מנגד ונשב ונשתוק
העיר ברחובות ואפר בשק ולהתריע  לצאת עלינו ולא,
ושיעור גבול בלי כסף להוזיל האדישות, את להפסיק
ומי בנפש, מי  בגוף, מי הנרדמות לבבות ולעורר  להעיר 
פן ומיד, קיטרוג . עלינו יצא לא ושלום שחס בחומר
נפשי את  אני לומר נוכל לא כי המועד !!! את נאחר
מיצה  שלא זמן כל  ולביתו, לכרמו  ירוץ אחד  וכל הצלתי
בידו אשר האפשרויות וכל הדרכים  כל  ואחד אחד כל 

לעשות. וביכלתו
למחות  יכלתו  גודל  לפי  נתפס למחות בידו שיש מי 

שבת במסכת ע "א )איתא  נ"ד למחות (דף  שאפשר מי כל  :
באנשי ביתו, אנשי  על נתפס מיחה ולא ביתו באנשי
על נתפס כולו העולם  בכל  עירו, אנשי על  נתפס  עירו 

וכו'. העולם כל
ראש תחילהמדוע  נענשים העם  חרדים י מט:)בספר ,(דף 

יהיה  ולא בכלל שהוא מצוה לצרכי  השותק דה"ה כתב
וכל ליחיד אפילו זה מאחריך.וכל ושב  דבר ערות בך
בידו שיש  מי של גדולה שאחריותם  הרבנים שכן
בידייהו מחו ולא דידעו עמא רישי חז"ל ואמרו למחות,

בקדמיתא . אתענשו
על שעוברים  אחרים על ודואג שמיצר מי בין ההבדל 

כך  על מיצר שאינו מי  לבין  יתברך הטעםרצונו והנה ,
בספר שמביא מה פי על  לומר  יש  הזה הילקוט  לדברי 
האדם ידע  גם  וז"ל: זצ"ל חיים  החפץ מבעל  בעתו דבר 
בעבור מצוותיו ומקיים ה' העובר בין  גדול חילוק שיש
הכל שעושה מי  ובין ובמצוותיו, בעבודתו באמת שחפץ
אשרי הכתוב זה על  ויורה  ובבא, בזה שכר לקבל רק 
הכתוב זה  על ויורה  מאד, חפץ במצוותיו ה' ירא איש
ושבתם שנאמר וזה מצוותיו, בשכר ולא במצוותיו
לא לאשר אלקים עובד בין  לרשע  צדיק בין וראיתם 
בשביל רק אבל  ה' מצוות מקיים  אפילו ור"ל  עבדו,

לבא. לעתיד ביניהם  ההיכר תראו יבחןעצמו ובמה
רק  בעבודתו  כוונתו או אמיתי עובד הוא  אם  האדם 
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זה  לכבוד  עשית מה הגאולה , שנת זו שהשנה ידעת האם  דין: ?בית

לאה : בן השכל אבישי  את לחדד ופוסקים בש"ס  הרבה !עסקתי

דין : בגללך בית מהגלות יוצאים ולא הגאולה את מעכב שאתה ידעת ?לא

לאה : בן יוצאיםאבישי  איך  ידעתי, לא ?מה,

דין : "ביד בית לעיל. כנזכר הגלות, מן היינו יוצאים", ישראל "ובני בפסוק
– גליה יוחאי. בן שמעון רבי תיבות: ראשי בריש גליה, בריש כתרגומו , רמה"

גלותא מן יפקון בדא אז הזהר, ספרי הקודש, ספרי  כשיתגלו 

לאה: בן ידעתי אבישי  לא טוב

דין : שהעניין בית מי אף מכך, פטור אחד לא ואף הקדוש  זוהר ללמוד חובה 
הקדוש, של"ה פירוש ידוע שכבר  לו ידועים אינם וחשיבותו לא הזה כי חטאתי

ו  נחשב, לחטא הידיעה העדר גם אשר  האר "י ידעתי, שפסק זה בדורנו בפרט
היא סגולה זו בעלמא  באמירה ואף החכמה. זו לגלות שמצוה הקדוש החי 
בהבנה כן גם להיות צריך התורה  שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה לכמה

והשגה.

זוהר ללמוד  ישראל  ולכל ישיבות לראשי  בקריאה יצאת לא  ?למה

לאה: בן אומראבישי  הייתי ?מה

דין : הלשון :בית ישראל,בזה גדולי  מעלת לכבוד  נרגשת בקריאה יוצאים אנו
לישועת  ומיחלים המצפים בכלל . ישראל , בית  אחינו וכל ישיבות. וראשי  רבנים

ה'.

ישראל  שבני  בזמן עולם, תהפוכות וראו התבוננו ה', מבקשי עורו עורו
ישראל , צדיקי  עינינו האירו וכבר הזה. המר  בגלות ותושיה עצה מחפשים

ברחמים. הגאולה לקרב הקדוש הזהר  למוד שבכוח

מאמר ילמדו תפילה כל  שלפני לאנשיו שציווה זיע"א הבעש"ט דברי וידוע
מקאמרנא ספרין יחיאל אייזיק יצחק ר ' דברי וידועים ותיקונים. חסד זוהר  (נוצר 


הבחינה מעונש. ולהנצל שכר לקבל  עצמית הנאה  בשביל 
הכל שיהיו תשוקתו אמיתי , עובד  שהוא  דמי  בזה , הוא
ואם השי"ת, כבוד שיתגדל  כדי רצונו , ועושי  ה' עובדי 
מיצר  הוא  השי"ת רצון על עוברים אנשים  רואה הוא
לו, די  בגיהנם, יענש שכוונתו? מי  כן  לא  מאוד . עד  ודואג
שם מחללים  שאחרים כלל  ודואג מיצר  אינו  כן ועל

בעיניו  פשוט זה כל  כל אחי  ותדע נפש. בשאט  ית' כבודו
להם לעזור אחרים  על לדאוג לי מה שאומר שמי ג"כ ,
שיביא עצמו בשביל רק הוא  עבודתו  שכל  הוא אות
שאילו  השי "ת כבוד בשביל ולא  בבא או  בזה לו  טובה 
יעבור  שלא  עוז בכל מתחזק הי ' בודאי  לכבודו חושש הי '

עבירה . על אדם  שום 
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אם לזה. זה ערבין  ישראל שכל  מלמד  הרשע , את
מה  מפני בנימין בגבעת  שנהרגו אלף ע "ב אותם  תאמר
ופנחס  ויהושע משה שהניח לסנהדרין  להם הי ' נהרגו
את  ויגבהו במתניהם  ברזל  של חבלים שיקשרו  עמהם 
עירותיהם בכל ויחזרו מארכבותיהם  למעשה בגדיהם 
אחד יום לעגלון, אחד  יום ללכיש אחד יום  ישראל  של 
וילמדו לירושלים, אחד  יום  אל , לבית אחד יום  לחברון
עד ובה ' בד' בשלשה ובשתים  בשנה  הארץ דרך אותם 
של שמו ויתקדש  ויתגדל בארצם ישראל  שיתישבו
לא והם  סופו ועד מסופו שבראו כולו בעולם  הקב"ה
ואחד אחד כל לארצם ישראל שנכנסו כיון  אלא  כן  עשו
להרבות  שלא נפשי עלי  שלום  ואמרו ולזיתו לכרמו רץ
ועסוק בעסק  ממעט הוי  במשנה חכמים שנו הטורח .
כנגדך  הרבה בטלים  לך יש התורה מן  בטלת ואם  בתורה
שאינם ודברים  מכוערים דברים בנימין  בגבעת  וכשעשו
ע "ב ונפלו העולם  כל את להחריב הקב"ה יצא ראויים
משה  שהניח הגדולה סנהדרי  אותם הרג ומי  אלף.

עכ "ל . עמהם ופנחס ויהושע

לא ואיך השפעה, ובעלי  הרבנים  לבבות יחרדו  לא היאך
שסנהדרי הזה, הילקוט  לדברי  ראשם  שערות תסמר
בנימין , בגבעת אלף ע "ב הרגו מיחו שלא ידי  על הגדולה
העם את ולהזהיר ולהתריע  למחות צריכים  אנו וכמה
העם לב את לעורר  העם  את להציל  הדרשות, בכל 
יתן לו אשר וכל שאפשר מה בכל ובממון  בגוף לפעול 
וכל כשרות הדרכים  כל  העם , נפש הצלת בעד
שבעולם דבר שום  ואין מותרות וטצדקאות התחבולות

שחת. מרדת העם  את להציל למנוע  שיוכל 

דרך  העם  את לימדו שלא  על הגדולה סנהדרי וראה בא
שאירע שנים  לאחר לארץ, ישראל  שנכנסו בזמן הארץ
להם נחשב כך, על  ישראל  ונענשו בנימין  בגבעת העוון
ותלו שנפלו מישראל אלף ע "ב אותם את הרגו  שהם 

ע הוא  שהמדובר דידן  בנידון בצווארם , החובה הקולר ל 
הנאבדים בניה שמספר  ממש העם בהצלת הגדולה
שזה  רוחני  וכליון  מטמיון  אסטרונמי וסך למספר מגיע
שעברו מהעבירה בהרבה וחמור מההורגו חמור  יותר
לאומה  אלא לפרט  רק נוגע  הדבר אין בנימין, בגבעת 
ונוגע כליון  בסכנת הנמצאת בכללותה הישראלית
שכן ומכל  בהווה ישראל עם  קיום של נפשה לצפור
ליום מיום ומתדלדל  הולך הישראלי  העם  כלל בעתיד
עינינו מול  ומתנתקים  מתנכרים בניה לשעה ומשעה
העת  שלא ובוודאי  בוודאי  ומפילה  הפילה חללים ורבים 
על הנחרץ  ומהעונש  הדין מיום יחרד לא  מי לב לחשות.
למחות  בידו שיש  מי  כל כי הזה, והחמור הגדול העוון
כל מחזיר , ואינו למוטב העם  את להחזיר מוחה, ואינו
כזאת  לעת ידו. על  נשפכין  בישראל  שנשפכין  דמים 
אלו ידי  על  שהוא בוודאי לעינינו , נשפכין  שהדמים
ולא נחריש  האם  עושים, ואינם  לעשות בידם  שסיפק

האבודים הבנים  על ומרה , גדולה זעקה קול ונרים נקים
הטראגי במצב דרכים בפרשת הדרך באם הנמצאים ועל
בזמן המדומה, הון  וצבירת הכסף נחשב למה הזה,
כדי לנצל אפשר ממון, כסף, המכונה הזה שבגורם
הלזו... האיומה המגיפה את ולעצור להעמיד
אין רבים ועולמות נפשות בהצלת כשהמדובר
כיס, חסרון בזה שייך ולא  כיס חסרון  על מסתכלים
ביתו בני ונפש הוא נפשו להצלת נוגע כשהדבר ובפרט 
לזה. זה עריבין ישראל שכל הערבות מפאת יתפס שלא
ומצפים מחכים דרכים  בפרשת העומדים האומה  בני 
בעוד אליהם ונגיע אליהם שנבוא  עינים , בכליון  לנו 
חסרון מחמת בעתיד דרכם  על החליטו בטרם מועד 
ואינם האמאהאומה את מכירים  שאינם  ידיעתם
נחריש הזאת בעת  האם ודרכיה, טובה על עליה  יודעים 
לא מעשה? ובאפס ידים  בחיבוק מנגד ונשב ונשתוק
העיר ברחובות ואפר בשק ולהתריע  לצאת עלינו ולא,
ושיעור גבול בלי כסף להוזיל האדישות, את להפסיק
ומי בנפש, מי  בגוף, מי הנרדמות לבבות ולעורר  להעיר 
פן ומיד, קיטרוג . עלינו יצא לא ושלום שחס בחומר
נפשי את  אני לומר נוכל לא כי המועד !!! את נאחר
מיצה  שלא זמן כל  ולביתו, לכרמו  ירוץ אחד  וכל הצלתי
בידו אשר האפשרויות וכל הדרכים  כל  ואחד אחד כל 

לעשות. וביכלתו
למחות  יכלתו  גודל  לפי  נתפס למחות בידו שיש מי 

שבת במסכת ע "א )איתא  נ"ד למחות (דף  שאפשר מי כל  :
באנשי ביתו, אנשי  על נתפס מיחה ולא ביתו באנשי
על נתפס כולו העולם  בכל  עירו, אנשי על  נתפס  עירו 

וכו'. העולם כל
ראש תחילהמדוע  נענשים העם  חרדים י מט:)בספר ,(דף 

יהיה  ולא בכלל שהוא מצוה לצרכי  השותק דה"ה כתב
וכל ליחיד אפילו זה מאחריך.וכל ושב  דבר ערות בך
בידו שיש  מי של גדולה שאחריותם  הרבנים שכן
בידייהו מחו ולא דידעו עמא רישי חז"ל ואמרו למחות,

בקדמיתא . אתענשו
על שעוברים  אחרים על ודואג שמיצר מי בין ההבדל 

כך  על מיצר שאינו מי  לבין  יתברך הטעםרצונו והנה ,
בספר שמביא מה פי על  לומר  יש  הזה הילקוט  לדברי 
האדם ידע  גם  וז"ל: זצ"ל חיים  החפץ מבעל  בעתו דבר 
בעבור מצוותיו ומקיים ה' העובר בין  גדול חילוק שיש
הכל שעושה מי  ובין ובמצוותיו, בעבודתו באמת שחפץ
אשרי הכתוב זה על  ויורה  ובבא, בזה שכר לקבל רק 
הכתוב זה  על ויורה  מאד, חפץ במצוותיו ה' ירא איש
ושבתם שנאמר וזה מצוותיו, בשכר ולא במצוותיו
לא לאשר אלקים עובד בין  לרשע  צדיק בין וראיתם 
בשביל רק אבל  ה' מצוות מקיים  אפילו ור"ל  עבדו,

לבא. לעתיד ביניהם  ההיכר תראו יבחןעצמו ובמה
רק  בעבודתו  כוונתו או אמיתי עובד הוא  אם  האדם 

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות גחלק 

זה  לכבוד  עשית מה הגאולה , שנת זו שהשנה ידעת האם  דין: ?בית

לאה : בן השכל אבישי  את לחדד ופוסקים בש"ס  הרבה !עסקתי

דין : בגללך בית מהגלות יוצאים ולא הגאולה את מעכב שאתה ידעת ?לא

לאה : בן יוצאיםאבישי  איך  ידעתי, לא ?מה,

דין : "ביד בית לעיל. כנזכר הגלות, מן היינו יוצאים", ישראל "ובני בפסוק
– גליה יוחאי. בן שמעון רבי תיבות: ראשי בריש גליה, בריש כתרגומו , רמה"

גלותא מן יפקון בדא אז הזהר, ספרי הקודש, ספרי  כשיתגלו 

לאה: בן ידעתי אבישי  לא טוב

דין : שהעניין בית מי אף מכך, פטור אחד לא ואף הקדוש  זוהר ללמוד חובה 
הקדוש, של"ה פירוש ידוע שכבר  לו ידועים אינם וחשיבותו לא הזה כי חטאתי

ו  נחשב, לחטא הידיעה העדר גם אשר  האר "י ידעתי, שפסק זה בדורנו בפרט
היא סגולה זו בעלמא  באמירה ואף החכמה. זו לגלות שמצוה הקדוש החי 
בהבנה כן גם להיות צריך התורה  שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה לכמה

והשגה.

זוהר ללמוד  ישראל  ולכל ישיבות לראשי  בקריאה יצאת לא  ?למה

לאה: בן אומראבישי  הייתי ?מה

דין : הלשון :בית ישראל,בזה גדולי  מעלת לכבוד  נרגשת בקריאה יוצאים אנו
לישועת  ומיחלים המצפים בכלל . ישראל , בית  אחינו וכל ישיבות. וראשי  רבנים

ה'.

ישראל  שבני  בזמן עולם, תהפוכות וראו התבוננו ה', מבקשי עורו עורו
ישראל , צדיקי  עינינו האירו וכבר הזה. המר  בגלות ותושיה עצה מחפשים

ברחמים. הגאולה לקרב הקדוש הזהר  למוד שבכוח

מאמר ילמדו תפילה כל  שלפני לאנשיו שציווה זיע"א הבעש"ט דברי וידוע
מקאמרנא ספרין יחיאל אייזיק יצחק ר ' דברי וידועים ותיקונים. חסד זוהר  (נוצר 


הבחינה מעונש. ולהנצל שכר לקבל  עצמית הנאה  בשביל 
הכל שיהיו תשוקתו אמיתי , עובד  שהוא  דמי  בזה , הוא
ואם השי"ת, כבוד שיתגדל  כדי רצונו , ועושי  ה' עובדי 
מיצר  הוא  השי"ת רצון על עוברים אנשים  רואה הוא
לו, די  בגיהנם, יענש שכוונתו? מי  כן  לא  מאוד . עד  ודואג
שם מחללים  שאחרים כלל  ודואג מיצר  אינו  כן ועל

בעיניו  פשוט זה כל  כל אחי  ותדע נפש. בשאט  ית' כבודו
להם לעזור אחרים  על לדאוג לי מה שאומר שמי ג"כ ,
שיביא עצמו בשביל רק הוא  עבודתו  שכל  הוא אות
שאילו  השי "ת כבוד בשביל ולא  בבא או  בזה לו  טובה 
יעבור  שלא  עוז בכל מתחזק הי ' בודאי  לכבודו חושש הי '

עבירה . על אדם  שום 



מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות חלק  ד 

ד') פרק אבות  היו מספר  גובר, שהמינות הזה בדור  לי  שומע עמי  לו לשונו: וזה
יראת והיה בו, להגות ותיקונים הזוהר ספר שנים תשע בן תינוק עם לומדין

לשונו. כאן עד ויתקיים, לחכמתו, קודמת מקאריץ חטאו פנחס רבי  כתב ועוד 
הזה למוד ידי  שעל  ושערורות,זי "ע ממגיפה ומשפחתו האדם  נצלים הקדש ר

ע "ג ) אות ו ' שער  פנחס, יותר(אמרי  הזה הלמוד שכר  שגדול משה בויקהל ומובא .
ללמוד  רצה ולא האמיתית בחכמה עסק  שלא ומי המצוות וכל התורה כל משאר 
גדולה בבושה משם אותה דוחין עדן לגן לעלות רוצה שנשמתו בשעה אותה ,
גזירות לבטל עצה מצא לא זי"ע והרמח"ל השירים, שיר  בזוהר  שאמר  כמו

הפסק. ללא ברצף הקדוש הזהר  בלמוד אלא ישראל , מעם 

בנוסף  בזהר לעסוק ישראל המוני את הצדיקים עוררו הקודמים הדורות בכל
כמו  הגאולה להבאת  בהשתדלות חובתינו ידי  נצא ובזה  התורה, נגלות ללמוד

אפרים" מחנה "דגל בספר בשלח)שנכתב  רמה"(פרשת בּ יד יצאים ישׂ ראל "וּ בני :ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ח) יד , בזהר(שמות דאיתא דרך  על גליה, בריש נפקין ישראל  "ובני ותרגומו: ,

ספר כשיתגלה יותר  עוד שמבאר  שם ועיין  גלותא, מן יפקון דא בספרא הקדוש
היינו  יוצאים ", ישראל  "ובני  בפסוק שמרמז וזהו גלותא" מן יפקון בדא הזהר 
תיבות: ראשי  בריש גליה, בריש כתרגומו, רמה " "ביד לעיל. כנזכר הגלות, מן 
יפקון  בדא אז הזהר , ספרי הקודש , ספרי  כשיתגלו – גליה יוחאי. בן שמעון רבי 

גלותא. מן

זהר  בּת ּק וּ ני  פ"ב .)ואיתא  דּ ף מ"ג  וחכמתא :(ּת ּק וּ ן קבּ לה דּ אסּת לּ ק דּ גרים מאן ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואמרין  בּ הוֹ ן, י ׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים דבכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דבעל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ רייתא
מהה וּ א נביעוּ  יס לּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ רייתא ּפ ׁש ט אלּ א אית ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא

לי ּה  ווי גן, וּ מההוּ א אוֹ רייתא נהר ההיא יוֹ ליף ולא בּ עלמא אתבּ רי דּ לא ליּה  טב  ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ ה, דבעל  ואוֹ רייתא ובהוּ ,דבכתב  לתהוּ  עלמא  אחזר כּ אלּ וּ  ליּה  וגרים דּ אתחב ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

גּ ל וּ תא.  ואוֹ ר בּ עלמא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעניּ וּ תא 

לברכה, נזכר האר "י וספרי ההר ספרי אחר  נמ א מי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹא)
ל י באמת אמת, דה הבר  את לס ל יכל אינ הכרח ְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הרע  מזג את ל ר  ח ל  וי ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹחירה

ׁש יּ ׁש  רוֹ אים, אנוּ  קדוֹ ׁש ים מה  ספרים אחר  נמׁש כת דּ עּת ם ׁש אין אדם  בּ ני ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לברכה  זכר וֹ נוֹ  האר "י וספרי  הזּ הר  ספרי  כּ גוֹ ן  מאד ּפ י ונוֹ ראים על אף  וכיּ וֹ צא, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

והם כּ דבׁש , וּ מתוּ קים עינים הּמ אירים מאד  מאד נוֹ ראים חדּ וּ ׁש ים בּ הם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
כּ י  דּ ע חקירוֹ ת, כּ גוֹ ן אחרים ענינים אחר  דּ יקא  כּ ינמׁש כים מזגם, מחמת זהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות החלק 

לסבּ ל יכ וֹ לים ׁש אינם רע בּ מזג ׁש נּ וֹ לד וּ  הּת וֹ לדה מן  רע  מזג הוּ א בּ טבעם ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמזגם
בּ אמת, הּק דוֹ ׁש  הדּ בר  מזגוֹ את את ל ׁש בּ ר  כּ ח לוֹ  וי ׁש  בּ חירה לוֹ  יׁש  בּ ודּ אי וּ באמת ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

את ל ׁש בּ ר גּ דוֹ ל מריר וּ ת  לסבּ ל  צרי הוּ א כּ זה , רע בּ מזג ׁש נּ וֹ לד מאחר אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרע,
הרע. וטבעוֹ  בּ קד ה.מזגוֹ  ׁש נּ וֹ לד לאדם מ ')ואׁש רי מ בּ רסלב , הר"ן שׂ יח וֹ ת (ספר  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

לכל ח ׁש ק נעשׂ ה הזּ הר ל ּמ וּ ד  ידי ׁש על ודע, מאד. מאד מס גּ ל  הזּ הר ׁש לּ ּמ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע
הם  לעבוֹ דת מאד מעוֹ רר הזּ הר  ׁש ל  וה לּ ׁש וֹ ן הּק ד וֹ ׁש ה , הּת וֹ רה ׁש ל  לּמ וּ דים ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִמיני 

. ק"ח)יתבּ ר מ בּ רסלב , נחמן רבּ ינוּ  הר "ן .(שׂ יח וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

לכיה  ה  על אנז,  דה ההר ספרי אי מחמת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹב)
ייט מלי  ימל(רמניה) ְְְְְְִֵֶַַַָָֻ

ואף  הּק דוֹ ׁש . הזּ הר ספרי נמצאים אינם ׁש בּ אׁש כּ נז י וֹ דע אּת ה אין זה ואמר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָענה
נמכּ ר וּ  רק  ׁש ם מצוּ יים אינם זה כּ ל  עם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספרי ׁש ם ׁש נּ דּפ ס וּ  ּפ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַעל
מלבּ ׁש ים הוֹ לכים הם כּ ן על  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  ספרי ׁש ם ׁש אין וּ מחמת ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלמדינתנ וּ ,

דּ ייטׁש  הלּ בוּ ׁש (גּ רמניה)בּ מלבּ וּ ׁש י כּ י צריכים. זה וּ מחמת מ ּק יפים, בּ חינת הם ים ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
גּ לּ ה וא  בּ אמצע וּ פסק כּ ראוּ י. וּ לכבּ דם בּ נקיּ וּ ת הּמ ל בּ וּ ׁש ים להחזיק  מאד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלדקדּ ק
הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר ספרי ׁש ם נמצאים ׁש אין למה דּ ייטׁש  למלבּ וּ ׁש י י ׁש  יּ כ וּ ת מה ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְכּ לל

תכ"ב ) מבּ רסלב , נחמן ר בּ ינוּ  מ וֹ הר"ן .(ח יּ י ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

 ר ית ה לעבדת מאד  מערר ההר  ל  דה ה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹג)

,יתבּ ר הם לעב וֹ דת מאד מעוֹ רר  ה זּ הר ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  הבחהלּ ׁש וֹ ן דּ הינוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
וכ וּ ' זכּ אה לוֹ מר בּ זּ הר הרגיל הלּ ׁש וֹ ן  דּ הינוּ  הם, הע וֹ בד את וּ מפאר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ ח
על  לנׁש מתיּה , וי ליּה  וי וכוּ ', וי ׁש צּ וֹ עק הצּ עקה וּ להפ ועבוֹ דה, מצוה כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל

הם, מעבוֹ דת יתבּ ר .הּס ר לעב וֹ דתוֹ  האדם את מאד  מעוֹ ררים הלּ ׁש וֹ נ וֹ ת אלּ וּ  ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ק"ח) מ בּ רסלב , נחמן רבּ ינוּ  הר "ן .(שׂ יח וֹ ת ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

מהימנא קיב .)וברעיא דף בריך (בהר לקודשא ליה למנדע באורייתא דישתדל מאן
דיליה , גניזין ובאינון הוא הוא . בריך לקודשא בן הקודש]:אקרי  ללשון [תרגום ,

בתורה שעוסק שלו,(כדי)מי הנסתרות ובאלו הוא  ברוך  הקדוש  את נקרא לדעת 
הוא  ברוך להקדוש זוהר בן ובתיקוני  ל ). ללמוד (תיקון רוצים שאינם דאלו  מובא

התורה בעולם סודות ואבדן והרג ובזה וחרב עניות  שגורמים להם רח"ל .אוי

וקדישי  קשישי רבנן  כולו, העולם בכל ישראל לכל גדולה בקריאה יצאו וכבר
שעבר  מדור  הקדושה תרפ"א)בארצנו  אנו(משנת  תשס"ח)ובדורנו וחיזקו (בשנת שבו 

תמידים ברבים , שיעורים  ולקבוע הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק להתעורר 



מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות חלק  ד 

ד') פרק אבות  היו מספר  גובר, שהמינות הזה בדור  לי  שומע עמי  לו לשונו: וזה
יראת והיה בו, להגות ותיקונים הזוהר ספר שנים תשע בן תינוק עם לומדין

לשונו. כאן עד ויתקיים, לחכמתו, קודמת מקאריץ חטאו פנחס רבי  כתב ועוד 
הזה למוד ידי  שעל  ושערורות,זי "ע ממגיפה ומשפחתו האדם  נצלים הקדש ר

ע "ג ) אות ו ' שער  פנחס, יותר(אמרי  הזה הלמוד שכר  שגדול משה בויקהל ומובא .
ללמוד  רצה ולא האמיתית בחכמה עסק  שלא ומי המצוות וכל התורה כל משאר 
גדולה בבושה משם אותה דוחין עדן לגן לעלות רוצה שנשמתו בשעה אותה ,
גזירות לבטל עצה מצא לא זי"ע והרמח"ל השירים, שיר  בזוהר  שאמר  כמו

הפסק. ללא ברצף הקדוש הזהר  בלמוד אלא ישראל , מעם 

בנוסף  בזהר לעסוק ישראל המוני את הצדיקים עוררו הקודמים הדורות בכל
כמו  הגאולה להבאת  בהשתדלות חובתינו ידי  נצא ובזה  התורה, נגלות ללמוד

אפרים" מחנה "דגל בספר בשלח)שנכתב  רמה"(פרשת בּ יד יצאים ישׂ ראל "וּ בני :ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ח) יד , בזהר(שמות דאיתא דרך  על גליה, בריש נפקין ישראל  "ובני ותרגומו: ,

ספר כשיתגלה יותר  עוד שמבאר  שם ועיין  גלותא, מן יפקון דא בספרא הקדוש
היינו  יוצאים ", ישראל  "ובני  בפסוק שמרמז וזהו גלותא" מן יפקון בדא הזהר 
תיבות: ראשי  בריש גליה, בריש כתרגומו, רמה " "ביד לעיל. כנזכר הגלות, מן 
יפקון  בדא אז הזהר , ספרי הקודש , ספרי  כשיתגלו – גליה יוחאי. בן שמעון רבי 

גלותא. מן

זהר  בּת ּק וּ ני  פ"ב .)ואיתא  דּ ף מ"ג  וחכמתא :(ּת ּק וּ ן קבּ לה דּ אסּת לּ ק דּ גרים מאן ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואמרין  בּ הוֹ ן, י ׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים דבכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דבעל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ רייתא
מהה וּ א נביעוּ  יס לּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ רייתא ּפ ׁש ט אלּ א אית ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא

לי ּה  ווי גן, וּ מההוּ א אוֹ רייתא נהר ההיא יוֹ ליף ולא בּ עלמא אתבּ רי דּ לא ליּה  טב  ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ ה, דבעל  ואוֹ רייתא ובהוּ ,דבכתב  לתהוּ  עלמא  אחזר כּ אלּ וּ  ליּה  וגרים דּ אתחב ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

גּ ל וּ תא.  ואוֹ ר בּ עלמא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעניּ וּ תא 

לברכה, נזכר האר "י וספרי ההר ספרי אחר  נמ א מי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹא)
ל י באמת אמת, דה הבר  את לס ל יכל אינ הכרח ְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הרע  מזג את ל ר  ח ל  וי ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹחירה

ׁש יּ ׁש  רוֹ אים, אנוּ  קדוֹ ׁש ים מה  ספרים אחר  נמׁש כת דּ עּת ם ׁש אין אדם  בּ ני ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לברכה  זכר וֹ נוֹ  האר "י וספרי  הזּ הר  ספרי  כּ גוֹ ן  מאד ּפ י ונוֹ ראים על אף  וכיּ וֹ צא, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

והם כּ דבׁש , וּ מתוּ קים עינים הּמ אירים מאד  מאד נוֹ ראים חדּ וּ ׁש ים בּ הם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
כּ י  דּ ע חקירוֹ ת, כּ גוֹ ן אחרים ענינים אחר  דּ יקא  כּ ינמׁש כים מזגם, מחמת זהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות החלק 

לסבּ ל יכ וֹ לים ׁש אינם רע בּ מזג ׁש נּ וֹ לד וּ  הּת וֹ לדה מן  רע  מזג הוּ א בּ טבעם ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמזגם
בּ אמת, הּק דוֹ ׁש  הדּ בר  מזגוֹ את את ל ׁש בּ ר  כּ ח לוֹ  וי ׁש  בּ חירה לוֹ  יׁש  בּ ודּ אי וּ באמת ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

את ל ׁש בּ ר גּ דוֹ ל מריר וּ ת  לסבּ ל  צרי הוּ א כּ זה , רע בּ מזג ׁש נּ וֹ לד מאחר אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרע,
הרע. וטבעוֹ  בּ קד ה.מזגוֹ  ׁש נּ וֹ לד לאדם מ ')ואׁש רי מ בּ רסלב , הר"ן שׂ יח וֹ ת (ספר  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

לכל ח ׁש ק נעשׂ ה הזּ הר ל ּמ וּ ד  ידי ׁש על ודע, מאד. מאד מס גּ ל  הזּ הר ׁש לּ ּמ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע
הם  לעבוֹ דת מאד מעוֹ רר הזּ הר  ׁש ל  וה לּ ׁש וֹ ן הּק ד וֹ ׁש ה , הּת וֹ רה ׁש ל  לּמ וּ דים ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִמיני 

. ק"ח)יתבּ ר מ בּ רסלב , נחמן רבּ ינוּ  הר "ן .(שׂ יח וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

לכיה  ה  על אנז,  דה ההר ספרי אי מחמת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹב)
ייט מלי  ימל(רמניה) ְְְְְְִֵֶַַַָָֻ

ואף  הּק דוֹ ׁש . הזּ הר ספרי נמצאים אינם ׁש בּ אׁש כּ נז י וֹ דע אּת ה אין זה ואמר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָענה
נמכּ ר וּ  רק  ׁש ם מצוּ יים אינם זה כּ ל  עם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספרי ׁש ם ׁש נּ דּפ ס וּ  ּפ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַעל
מלבּ ׁש ים הוֹ לכים הם כּ ן על  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  ספרי ׁש ם ׁש אין וּ מחמת ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלמדינתנ וּ ,

דּ ייטׁש  הלּ בוּ ׁש (גּ רמניה)בּ מלבּ וּ ׁש י כּ י צריכים. זה וּ מחמת מ ּק יפים, בּ חינת הם ים ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
גּ לּ ה וא  בּ אמצע וּ פסק כּ ראוּ י. וּ לכבּ דם בּ נקיּ וּ ת הּמ ל בּ וּ ׁש ים להחזיק  מאד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלדקדּ ק
הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר ספרי ׁש ם נמצאים ׁש אין למה דּ ייטׁש  למלבּ וּ ׁש י י ׁש  יּ כ וּ ת מה ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְכּ לל

תכ"ב ) מבּ רסלב , נחמן ר בּ ינוּ  מ וֹ הר"ן .(ח יּ י ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

 ר ית ה לעבדת מאד  מערר ההר  ל  דה ה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹג)

,יתבּ ר הם לעב וֹ דת מאד מעוֹ רר  ה זּ הר ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  הבחהלּ ׁש וֹ ן דּ הינוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
וכ וּ ' זכּ אה לוֹ מר בּ זּ הר הרגיל הלּ ׁש וֹ ן  דּ הינוּ  הם, הע וֹ בד את וּ מפאר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ ח
על  לנׁש מתיּה , וי ליּה  וי וכוּ ', וי ׁש צּ וֹ עק הצּ עקה וּ להפ ועבוֹ דה, מצוה כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל

הם, מעבוֹ דת יתבּ ר .הּס ר לעב וֹ דתוֹ  האדם את מאד  מעוֹ ררים הלּ ׁש וֹ נ וֹ ת אלּ וּ  ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ק"ח) מ בּ רסלב , נחמן רבּ ינוּ  הר "ן .(שׂ יח וֹ ת ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

מהימנא קיב .)וברעיא דף בריך (בהר לקודשא ליה למנדע באורייתא דישתדל מאן
דיליה , גניזין ובאינון הוא הוא . בריך לקודשא בן הקודש]:אקרי  ללשון [תרגום ,

בתורה שעוסק שלו,(כדי)מי הנסתרות ובאלו הוא  ברוך  הקדוש  את נקרא לדעת 
הוא  ברוך להקדוש זוהר בן ובתיקוני  ל ). ללמוד (תיקון רוצים שאינם דאלו  מובא

התורה בעולם סודות ואבדן והרג ובזה וחרב עניות  שגורמים להם רח"ל .אוי

וקדישי  קשישי רבנן  כולו, העולם בכל ישראל לכל גדולה בקריאה יצאו וכבר
שעבר  מדור  הקדושה תרפ"א)בארצנו  אנו(משנת  תשס"ח)ובדורנו וחיזקו (בשנת שבו 

תמידים ברבים , שיעורים  ולקבוע הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק להתעורר 



מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות חלק  ו

שכל  הקדוש בזוהר  כמפורש זו, בגלותנו והמגן המציל הוא זה שלימוד כסדרן,
זי "ע הג הקדוש החיים האור  כתב וכן הסוד . תורת בלימוד ורק אך תלויה אולה

זוהר לומדים שאינם ואלו - בטלנים של עם לגאול רוצה רבינו משה דאין
שעיקר המקובלים וכתבו ארצות'. 'עמי  מהימנא הרעיא להם אומר הקדוש

סודותיה. ללימוד היא התורה נתינת 

להנהיג ליבו אל יתן והחי הקדוש , הזוהר ללימוד נא , התעוררו  אנא אחי , כן על
חז"ל  אמרו זה ועל הקדוש, הזוהר  בלימוד ביום אחת  שעה לימוד הפחות לכל
הפשט, תורת לימוד של שלימה  כשנה ששקולה אחת, בשעה עולמו קונה יש
של שנה  לערך אחת שעה  עולה הקדוש הזהר דלימוד מלך " "הכסא שכתב  כמו 

החיים בכף  פסקו  והובא הפשט, סקי "ב )למוד קנ "ה מלך",(סימן ה"כסא (תקוןוז "ל :

יזכה :מ"ג ) אם שכן  וכל  עולמות, בונה בעלמא בגירסא  הקדוש הזהר למוד  כי
מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר  פירוש  אפילו ולהבין ללמד 
מבני הבא  עולם  בן שהוא לו ומובטח תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא
דרקיעא. במלכותא  ראשונה היושבים המלך  פני  מרואי  ויהיה דמלכא, היכלא

לאה: בן בחיי אבישי  זאת עשיתי שלא חבל  מאד. השנהמעניין יקרה מה !?

דין : בית

שמעוני  ס')ילקוט :(ישעיהו

מתגרים העולם האומות מלכי  כל  בו נגלה  המשיח שמלך שנה יצחק: רבי  אמר
מלך  והולך  הסעודית] [ערב  הערבי במלך מתגרה [איראן] פרס  מלך בזה. זה
כל  את ומחריב פרס מלך  וחוזר מהם . עצה ליטול [ארה"ב] לאדום הערבי
על  ונופלים ומתבהלים מתרעשים [הנשארים ] העולם אומות וכל העולם.
ומתבהלים, מתרעשים וישראל יולדה. כצירי צירים  אותם ויאחוז פניהם

ונלך  נבוא להיכן ונלך ואומרים נבוא להיכן ואומרים [הקב"ה],? להם ואומר  ?
אתם מה מפני בשבילכם. אלא עשיתי  לא שעשיתי  מה כל  תתייראו, אל בני

גאולתכם זמן הגיע !מתייראים,

המדרש: יצחק ביאור  רבי שנהאמר כאלפיים נגלה !][לפני המשיח שמלך  שנה
להתגלות]בו  עתיד המשיח  מלך  שבה שנה באותה בעולם לקרות צפוי  כל[מה

העולםמלכ אומות  בזה מתגרים(1)י  בתוך זה עבר מכל ישמעו מלחמה [איומי 
לחברתה]. אחת ובין  המדינות

פרס (2)[א] איראן]מלך  הערבי (3)מתגרה(4)[נשיא במלחמהבמלך [מאיים
"ערב"] השם לה שנצמד ערב ממדינות היחידה שהיא הסעודית ערב מלך  נגד

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות זחלק 

מהם(5)[ב] עצה ליטול לאדום הערבי מלך הסעודיתוהולך ערב מלך [והולך
המלחמה איומי כנגד לנהוג איך  להתייעצות ארה"ב ובראשם המערב למדינות

האיראנים].

פרס[ג] מלך העולם(6)וחוזר  כל  את להחריב ומחריב  אפשר שאי  וברור [פשוט
בנשק  העולם את שמחריב היא הכוונה אלא קונבנציונאלי  בנשק העולם את 

כלומר גרעיני. ככולו", ש"רובו היא הכוונה אלא ממש , העולם כל  הכוונה אין - העולם" כל את ("ומחריב 

העולם) מדינות רוב  את ].מחריב 

העולם  אומות שלפי וכל  בהמשך  וראה יחרבו, שלא הנותרות למדינות  [הכוונה
זכריה יחרב ](פי"ג )נבואת  מהעולם שליש שני  ונופלים , ומתבהלים מתרעשים 

אותם  ויאחוז  פניהם יולדה(7)על כצירי  היהצירים שלא ונורא איום [פחד
הם גם ימותו  פן הנותרים, העולם אומות כל את  יאחז  בעולם בעבר  כמותו
וכן  גרעיניות  פצצות בפני כלל  להתגונן אפשר  ואי מאחר גרעינית, במלחמה

שתיווצר]. הרדיואקטיבית ומתבהלים מהקרינה מתרעשים  הפחד וישראל [מפני
איראן נשיא יתקוף ושמא בעולם אז שיהיה ישראל](פרס)הנורא את גם

ונלך נבוא להיכן  דברואומרים שום על  להישען אפשרות  תהיה ולא [מאחר
מי  על לנו "אין נאמר שכזה זמן ועל להינצל, טבעית דרך שום תהיה ולא

שבשמים"] אבינו  על אלא ונלךלהישען נבוא להיכן כפולה,ואומרים [לשון
חוס  את אז]להדגיש שיהיו והפחד  האונים להם ר ישראל]ואומר  לעם  [הקב"ה 
תתייראו  אל  לפחד]בני מה לכם  בשבילכם [אין אלא עשיתי לא שעשיתי מה  כל

כדי  - לטובתם רק הייתה שנעשתה המלחמה שכל  ישראל את  מרגיע  [הקב"ה
יאפשר שזה מהעולם הרוע את  ולהעביר  הרשעה אדום מלכות את להחריב

ולמלוך] להתגלות המשיח  מתייראים למלך אתם מה חוזרמפני [הקב"ה
שונה שהפסוק כדרך  והנורא, הגדול הפחד מפני  ישראל  את שנית ומרגיע

עמי"] נחמו  "נחמו פעמיים  גאולתכם ואומר זמן  .הגיע

נוספי ביאורי

בזה 1 זה השנים.מתגרים מכל יותר  -

פרס2 שםמלך מדברים היום עד אבל "איראן", לשם הוחלף פרס של השם -
כידוע. וכו' הבירה  שושן  ושם פרסי בלשון

הערבי 3 היוםמלך ועד ערב", האי "חצי נקראת היתה הסעודית שערב כידוע  -
"ערב" בשם  שנקראת אחרת מדינה ואין הסעודית" "ערב  נקראת (וכל מדינתם
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שכל  הקדוש בזוהר  כמפורש זו, בגלותנו והמגן המציל הוא זה שלימוד כסדרן,
זי "ע הג הקדוש החיים האור  כתב וכן הסוד . תורת בלימוד ורק אך תלויה אולה

זוהר לומדים שאינם ואלו - בטלנים של עם לגאול רוצה רבינו משה דאין
שעיקר המקובלים וכתבו ארצות'. 'עמי  מהימנא הרעיא להם אומר הקדוש

סודותיה. ללימוד היא התורה נתינת 

להנהיג ליבו אל יתן והחי הקדוש , הזוהר ללימוד נא , התעוררו  אנא אחי , כן על
חז"ל  אמרו זה ועל הקדוש, הזוהר  בלימוד ביום אחת  שעה לימוד הפחות לכל
הפשט, תורת לימוד של שלימה  כשנה ששקולה אחת, בשעה עולמו קונה יש
של שנה  לערך אחת שעה  עולה הקדוש הזהר דלימוד מלך " "הכסא שכתב  כמו 

החיים בכף  פסקו  והובא הפשט, סקי "ב )למוד קנ "ה מלך",(סימן ה"כסא (תקוןוז "ל :

יזכה :מ"ג ) אם שכן  וכל  עולמות, בונה בעלמא בגירסא  הקדוש הזהר למוד  כי
מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר  פירוש  אפילו ולהבין ללמד 
מבני הבא  עולם  בן שהוא לו ומובטח תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא
דרקיעא. במלכותא  ראשונה היושבים המלך  פני  מרואי  ויהיה דמלכא, היכלא

לאה: בן בחיי אבישי  זאת עשיתי שלא חבל  מאד. השנהמעניין יקרה מה !?

דין : בית

שמעוני  ס')ילקוט :(ישעיהו

מתגרים העולם האומות מלכי  כל  בו נגלה  המשיח שמלך שנה יצחק: רבי  אמר
מלך  והולך  הסעודית] [ערב  הערבי במלך מתגרה [איראן] פרס  מלך בזה. זה
כל  את ומחריב פרס מלך  וחוזר מהם . עצה ליטול [ארה"ב] לאדום הערבי
על  ונופלים ומתבהלים מתרעשים [הנשארים ] העולם אומות וכל העולם.
ומתבהלים, מתרעשים וישראל יולדה. כצירי צירים  אותם ויאחוז פניהם

ונלך  נבוא להיכן ונלך ואומרים נבוא להיכן ואומרים [הקב"ה],? להם ואומר  ?
אתם מה מפני בשבילכם. אלא עשיתי  לא שעשיתי  מה כל  תתייראו, אל בני

גאולתכם זמן הגיע !מתייראים,

המדרש: יצחק ביאור  רבי שנהאמר כאלפיים נגלה !][לפני המשיח שמלך  שנה
להתגלות]בו  עתיד המשיח  מלך  שבה שנה באותה בעולם לקרות צפוי  כל[מה

העולםמלכ אומות  בזה מתגרים(1)י  בתוך זה עבר מכל ישמעו מלחמה [איומי 
לחברתה]. אחת ובין  המדינות

פרס (2)[א] איראן]מלך  הערבי (3)מתגרה(4)[נשיא במלחמהבמלך [מאיים
"ערב"] השם לה שנצמד ערב ממדינות היחידה שהיא הסעודית ערב מלך  נגד

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות זחלק 

מהם(5)[ב] עצה ליטול לאדום הערבי מלך הסעודיתוהולך ערב מלך [והולך
המלחמה איומי כנגד לנהוג איך  להתייעצות ארה"ב ובראשם המערב למדינות

האיראנים].

פרס[ג] מלך העולם(6)וחוזר  כל  את להחריב ומחריב  אפשר שאי  וברור [פשוט
בנשק  העולם את שמחריב היא הכוונה אלא קונבנציונאלי  בנשק העולם את 

כלומר גרעיני. ככולו", ש"רובו היא הכוונה אלא ממש , העולם כל  הכוונה אין - העולם" כל את ("ומחריב 

העולם) מדינות רוב  את ].מחריב 

העולם  אומות שלפי וכל  בהמשך  וראה יחרבו, שלא הנותרות למדינות  [הכוונה
זכריה יחרב ](פי"ג )נבואת  מהעולם שליש שני  ונופלים , ומתבהלים מתרעשים 

אותם  ויאחוז  פניהם יולדה(7)על כצירי  היהצירים שלא ונורא איום [פחד
הם גם ימותו  פן הנותרים, העולם אומות כל את  יאחז  בעולם בעבר  כמותו
וכן  גרעיניות  פצצות בפני כלל  להתגונן אפשר  ואי מאחר גרעינית, במלחמה

שתיווצר]. הרדיואקטיבית ומתבהלים מהקרינה מתרעשים  הפחד וישראל [מפני
איראן נשיא יתקוף ושמא בעולם אז שיהיה ישראל](פרס)הנורא את גם

ונלך נבוא להיכן  דברואומרים שום על  להישען אפשרות  תהיה ולא [מאחר
מי  על לנו "אין נאמר שכזה זמן ועל להינצל, טבעית דרך שום תהיה ולא

שבשמים"] אבינו  על אלא ונלךלהישען נבוא להיכן כפולה,ואומרים [לשון
חוס  את אז]להדגיש שיהיו והפחד  האונים להם ר ישראל]ואומר  לעם  [הקב"ה 
תתייראו  אל  לפחד]בני מה לכם  בשבילכם [אין אלא עשיתי לא שעשיתי מה  כל

כדי  - לטובתם רק הייתה שנעשתה המלחמה שכל  ישראל את  מרגיע  [הקב"ה
יאפשר שזה מהעולם הרוע את  ולהעביר  הרשעה אדום מלכות את להחריב

ולמלוך] להתגלות המשיח  מתייראים למלך אתם מה חוזרמפני [הקב"ה
שונה שהפסוק כדרך  והנורא, הגדול הפחד מפני  ישראל  את שנית ומרגיע

עמי"] נחמו  "נחמו פעמיים  גאולתכם ואומר זמן  .הגיע

נוספי ביאורי

בזה 1 זה השנים.מתגרים מכל יותר  -

פרס2 שםמלך מדברים היום עד אבל "איראן", לשם הוחלף פרס של השם -
כידוע. וכו' הבירה  שושן  ושם פרסי בלשון

הערבי 3 היוםמלך ועד ערב", האי "חצי נקראת היתה הסעודית שערב כידוע  -
"ערב" בשם  שנקראת אחרת מדינה ואין הסעודית" "ערב  נקראת (וכל מדינתם
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מרוקו, ירדן, כמו התיכון המזרח  מדינות לשאר  התפשטו ומשם  הנ"ל , ערב  האי  מחצי  מקורם ה "ערבים"

וכו') .מצרים

הערבי4 במלך  הסונייםמתגרה באיסלאם, מרכזיים זרמים שני יש כידוע -
החץ  ראש היא היום איראן  לזה. זה אויבים הם אלו כיתות שתי והשיעיים.
ביניהם חזקה עוינות יש היום הסוני . החץ  ראש  היא הסעודית וערב השיעי ,
העולם על שיעית הגמוניה תשליט שאיראן פוחדת הסעודית שערב בגלל
גרעיני . נשק  כלי  פיתוח ידי על  וזה צבאית עליונות באמצעות והמוסלמי הערבי
הקרוב  בזמן לסעודיה איראן בין גלוי  עימות שיפרוץ מאד שיתכן  מובן זה לפי 

מתונים) ואלו קיצוניים שאלו בגלל .(וגם 

מהם5 עצה ליטול  [ארה"ב] לאדום ערבי מלך היאוהולך אדום של הראש -
אדום בגלות אנחנו היום ימינו. של  המעצמת-על ארה"ב היא וארה"ב כידוע

בין  וצבאיים, כלכליים הדוקים, קשרים ויש היות אדום. תרבות של והראש
על  [תאיים] תתגרה שאיראן שאחרי מאליו מובן לכן הסעודית, לערב ארה"ב

להתגונן. איך עצה לחפש כדי לארה"ב  תלך בוודאי  היא הסעודית, ערב

העולם6 כל  את  נשק ומחריב ידי  על העולם" "כל את להחריב אפשר אי -
גרעיני  נשק ידי  על רק  אפשרי זה בתקופתנוקונבנציונאלי, רק שפותח  ברור!)(דבר  לכן

בהסטוריה. כזה דבר היה שלא  איומה גרעינית מלחמה על כאן שמדובר

יולדה7 כצירי  קונבנציונלי צירים נשק לגבי  קיים לא יולדה" "כצירי פחד -
אפיים, אחת מנה להחזיר אפשרות יש וגם אתו, להתמודד דרכים שישנם בגלל
"צירי  של עצום פחד מטיל גרעיני  נשק  רק  היום. עד שהיו המלחמות בכל כמו
נרחב  בשטח כליל משמיד והוא כלל בפניו להתגונן  אפשר שאי  בגלל יולדה"

שלמות. מדינות ואפילו

העולם "כל כפשוטו העולם" כל  את "ומחריב באומרו המדרש  כוונת אין
של  הנבואה מתוך  המדרש  דברי  את להבין ניתן ככולו. רובו אלא, ממש".

יג )זכריה ה'(פרק נאום  הארץ בכל יגוועו "והיה יכרתו בה שנים  והשלישיתפי
ישאר. שליש ורק ימותו . העולם מאוכלוסית שליש שני כלומר " וגו' בה יוותר

עם אצל  אמנם שם. במפרשים כמבואר העולם אומות  כלל על  מדובר  זה כל
בגמרא תשובה. יעשו לא ח"ו אם יותר הרבה חמור להיות יכול  המצב ישראל

קיב )כתוב שנאמר (כתובות צירוף  אחר צירוף אמר: ו')"שמואל בה(ישעיה 'ועוד
וגו". לבער  והייתה ושבה עשיריה

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות טחלק 

החלקים "כשתשעה שם  מפרש ישראל )רש"י  עם אבודים(של אם יהיו כי נותר  ולא
אזי העשירית" המשיח, ביאת לפני שיהיה  [בירור] שבצירוף הדבר , פירוש .

ח"ו ימותו ישראל מעם אחוז תשובה)תשעים יעשו לא  תישאר.(אם  עשירית ורק

ימינו, של  מהמציאות רחוקים כאן המדרש שדברי הקורא  יחשוב שלא וכדי 
בעית רבות פעמים שמופיע מה הקוראים לציבור להבהיר העולמיתחשוב ונות

פרס מלך של ודעותיו השקפותיו על בארץ, בעיתונות איראן)וגם בעניין (נשיא
"המהאדי".

"המהאדי " את להביא הדרך  מייצג, שהוא  הקיצונית הכת ודעת דעתו לפי 
העולם) על  האיסלאם  דת  את להשליט כאילו המשובשת דעתם  לפי  שאמור  שיעי  על ("משיח" רק זה ,

ובינלאומי . מקומי ובהו תוהו של מצב יצירת ידי

את להחריב כך ואחר אזורית מלחמה להבעיר שצריך איראן נשיא אומר לכן
המערבי  הרע )העולם שורש הוא גרעיניות.(שלדעתו  פצצות באמצעות

שמאמינים הזאת הכת מחברי  ורק  אך  מורכבת איראן ממשלת היום כידוע,
מהממשלה אותו  מסלקים בכך, שמפקפק מי "המהאדי ". באידאולוגית  לגמרי 
איראן לנשיא הנאמן אחד נכנס ותחתיו האיראנים המהפכה משמרות  מפקד לאחרונה  מתפקידו סולק (ולכן

ימ"ש ) .אחמדיניג'אד

פעמים וכמה כמה ברבים הצהיר  הנוכחי איראן נשיא שנבחר שמאז ידוע 
כל  יוקצו זה ועבור "המהאדי", של בואו את  להחיש  היא ממשלתו שתכלית

האו"ם עצרת בפני אמר אף הוא  והצבאיים . הכלכליים 25המשאבים (ביום 

למניינם) 2007 המעצמותלספטמבר  שלטון יפול מאוד ויושמדו.(המערביות)שבקרוב

יש  שלישראל בעיתונות התפרסם לאחרונה  אידיולוגיה. רק אינו הזה האיום
נפץ  ראשי  מיצרת היא שבו סודי  גרעיני  כור יש  שלאיראן מוצק מודיעני  מידע

שלה. לטילים גרעיניים

את רואים האסטרולוגים העולמית: בעיתונות הרבה שפורסם נוסף  מעניין דבר
איראן  ידי על  המערבי העולם יחרב  בו אשר - גרעיני " כ"חורף  הזה החורף

גרעיני נשק הנ"ל )באמצעות המדרש דברי  את בדיוק תואם האחרון (זה  בזמן ולהבדיל , .
בחו"ל . אטומית מלחמה על מדברים שגם בדורנו צדיקים כמה יש

מאד  העולם" כל את ומחריב פרס מלך  "וחוזר חז "ל שדברי  ברור זה, כל לפי 
בקרוב. שיתרחשו  בהחלט ויתכן  אקטואליים,

אלפיים מלפני  הקדושים ישראל חכמי  בדברי  נוסף פלא דבר  יקר, קורא וראה
לערך תתקפח)שנה רמז פ"ד  שה"ש שמעוני , שעות(בילקוט  בשלוש ברכיה: רבי "אמר
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העולם על שיעית הגמוניה תשליט שאיראן פוחדת הסעודית שערב בגלל
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שחורבן  כאן לנו אומרים ז"ל חכמינו ואלופיו". מעשו להיפרע הקב"ה עתיד
"בשלוש תהיה הרשעה אדום שעות".מלכות

תימשך  שהיא לעיל, הנזכרת הגרעינית המלחמה על היא שהכוונה מאד  מסתבר 
עובדיה בנבואת שכתוב [כמו הרשעה אדום מלכות תחרב ובה שעות, שלוש רק
ידי  על  כיום המיוצגת רומי, מלכות היא - ואלופיו מעשיו כידוע  שיצאה יח ], א

והמערבית.א אירופה ומדינות רה"ב

לאה : בן זהאבישי  מכל  יוצא ?מה

דין : בית

האלו : הדברים  מכל לנו היוצא

כדוגמתה ידענו שלא  שלישית, עולם מלחמת לפנינו שעומדת ברור  נראה
ישראל  נביאי  בבירור , שראינו  כפי  איראן . נשיא בגלל תיפתח אשר בעבר,
לעיל , כמבואר  דבריהם לפי  שנים. אלפי  מלפני ומהותה אותה חזו  וחכמיה

השני : אחרי אחד שלבים, בשלושה תתפתח המלחמה

הסעודית. ערב במלך ומתגרה  מאיים איראן נשיא - א' שלב

המערב למדינות פונה הסעודית ערב מלך - ב' ארה"ב )שלב עצה(ובראשם ליטול 
להתגונן. כיצד

המערבי  העולם  את ומחריבה  גרעינית במלחמה פותחת איראן  - ג' .שלב

לאה: בן מישראל אבישי  אחד לכל  זה נוגע ?מה

דין : בית

זה: מכל  למעשה ואחד אחד לכל הנוגע

ולמי  מועדות פניו  לאן לבחור ועליו דרכים בפרשת עכשיו נמצא אחד כל
בין  המוות. ובין החיים  בין הרע , ובין הטוב בין לבחור  עליו  נתונה. נאמנותו

ח"ו מוות לסכנת עצמו את להפקיר ובין עולם לבורא מוחלטת ילך נאמנות (אם

ותאוותיו) ליבו עצמו בשרירות את ומפקיר עצמו את להציל  דעת בו שאין למי והנה .
לחזור בוחר  שלא  מי וכל  מופנים. דברינו אליו ולא מדברים אנו אין לאבדון 

רח"ל . האנשים אלה בין נכלל  הוא הרי הזאת, בעת שלמה בתשובה

לאה: בן להנצל אבישי  כדי  לעשות צריך ?מה

דין : מעםבית יהודים ועוד  משפחתו, בני את עצמו, את להציל  הרוצה  כל  אמנם
בעז"ה: וינצל  ויעשה ילך בה הדרך הרי ישראל ,
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אשר ונוקב אמיתי נפש  חשבון ויעשה תשובה, של עשה מצוות עצמו על  יקבל 
שי  כמה עד עתה, עד מעשיו כל על  מעולם עשה לא והוא:כמוהו מגעת, דו

- תיקון א ל ' תיקון  לטוב , זכור הנביא אליהו פתח היומי, זוהר  דף  יום כל ילמוד
ה' רצון על שעבר עבירה כל על לתחרט יזכה ואז מח תיקון תעשה)מג ועל(לא

הבורא  מצוות את מלעשות שנמנע עשה)כך  .(מצוות

עצמו  על יקבל - ג שיוכל. היכן עד  עמוק  ובצער  בבכי כך  על יתוודה - ב
את וישמור מצוותיו, כל את  יקיים יתברך , לבורא נאמן יהיה ואילך , שמעתה
אז  שוב, ונפל נכשל  שאם וכמובן הרעה. לדרכו ישוב ולא ליבו בכל  ה' דרך 
וינצל  שמים לשם חסדים ובגמילות בתורה ויעסוק מחדש ויתחיל יקום מיד

רצון. יהי  כן אמן, בימינו  במהרה צדקנו משיח  פני לקבל  ויזכה בעז"ה

בחיים  ישארו  כמה לאה: בן ?אבישי 

דין : בכ -13,308,800בית בעולם היהודים מספר נאמד  התש"ע שנת באזור
יהדות את מהווים ו-5,569,200 בתפוצות  חיים מתוכם 7,739,600 נפש;

ישראל .

בארץ. מיליון  וחצי ו5 בעולם יהודים  מיליון וחצי 7 שיש  אומרת זאת

איש מזעזע  אלפים שבעת  רק  משיח ביאת ביום ישארו לאברהם החסד פי על !
בארץ  מהיהודים ו-1/795 בעולם היהודים מכלל 1/1900 שזה ישראל  בארץ 

ישראל .

.1/500 רק חיים  שישארו שאומר מדרש ויש 

מ - שיותר ולהתפלל - זוהר  הרבה הרבה וללמוד  אמיתית בתשובה  לשוב ויש
ישרדו. מהיהודים 10%

לאה: בן משיחאבישי  פני לקבל  להתכונן צריך ?איך

דין : משיחבית פני לקבלת מוכנה חליפה להכין .יש

לזה לו ובנוסף מחכים באמת שאתם  לקב "ה להראות משהו  ["חיוב תעשו
יוםלביאתו לחכות  היום ...בכל לישועתך וכל 'כי בתפלה  אומרים שאנו כמו

היום"'קוינו  משיח.כל פני  לקבל רק מיוחד  לבוש יפה, בגד לעצמכם תעשו

שלנו,כשיגיע לארון נלך אנחנו פניו, לקבל ירוץ אחד וכל  מגיע, שמשיח הזמן
או  הזה הבגד להחליט נצטרך ולא כפתור  חסר יהיה לא מוכן. בגד ויהיה נפתח
משהו. שחסר או  כתם יתגלה פתאום שלא מסודר, יהיה שהכל  הזה. הבגד

צדקנו. משיח לקבל ונלך נלבש שפשוט
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הסעודית. ערב במלך ומתגרה  מאיים איראן נשיא - א' שלב

המערב למדינות פונה הסעודית ערב מלך - ב' ארה"ב )שלב עצה(ובראשם ליטול 
להתגונן. כיצד

המערבי  העולם  את ומחריבה  גרעינית במלחמה פותחת איראן  - ג' .שלב

לאה: בן מישראל אבישי  אחד לכל  זה נוגע ?מה

דין : בית

זה: מכל  למעשה ואחד אחד לכל הנוגע

ולמי  מועדות פניו  לאן לבחור ועליו דרכים בפרשת עכשיו נמצא אחד כל
בין  המוות. ובין החיים  בין הרע , ובין הטוב בין לבחור  עליו  נתונה. נאמנותו

ח"ו מוות לסכנת עצמו את להפקיר ובין עולם לבורא מוחלטת ילך נאמנות (אם

ותאוותיו) ליבו עצמו בשרירות את ומפקיר עצמו את להציל  דעת בו שאין למי והנה .
לחזור בוחר  שלא  מי וכל  מופנים. דברינו אליו ולא מדברים אנו אין לאבדון 

רח"ל . האנשים אלה בין נכלל  הוא הרי הזאת, בעת שלמה בתשובה

לאה: בן להנצל אבישי  כדי  לעשות צריך ?מה

דין : מעםבית יהודים ועוד  משפחתו, בני את עצמו, את להציל  הרוצה  כל  אמנם
בעז"ה: וינצל  ויעשה ילך בה הדרך הרי ישראל ,

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות יאחלק 

אשר ונוקב אמיתי נפש  חשבון ויעשה תשובה, של עשה מצוות עצמו על  יקבל 
שי  כמה עד עתה, עד מעשיו כל על  מעולם עשה לא והוא:כמוהו מגעת, דו

- תיקון א ל ' תיקון  לטוב , זכור הנביא אליהו פתח היומי, זוהר  דף  יום כל ילמוד
ה' רצון על שעבר עבירה כל על לתחרט יזכה ואז מח תיקון תעשה)מג ועל(לא

הבורא  מצוות את מלעשות שנמנע עשה)כך  .(מצוות

עצמו  על יקבל - ג שיוכל. היכן עד  עמוק  ובצער  בבכי כך  על יתוודה - ב
את וישמור מצוותיו, כל את  יקיים יתברך , לבורא נאמן יהיה ואילך , שמעתה
אז  שוב, ונפל נכשל  שאם וכמובן הרעה. לדרכו ישוב ולא ליבו בכל  ה' דרך 
וינצל  שמים לשם חסדים ובגמילות בתורה ויעסוק מחדש ויתחיל יקום מיד

רצון. יהי  כן אמן, בימינו  במהרה צדקנו משיח  פני לקבל  ויזכה בעז"ה

בחיים  ישארו  כמה לאה: בן ?אבישי 

דין : בכ -13,308,800בית בעולם היהודים מספר נאמד  התש"ע שנת באזור
יהדות את מהווים ו-5,569,200 בתפוצות  חיים מתוכם 7,739,600 נפש;

ישראל .

בארץ. מיליון  וחצי ו5 בעולם יהודים  מיליון וחצי 7 שיש  אומרת זאת

איש מזעזע  אלפים שבעת  רק  משיח ביאת ביום ישארו לאברהם החסד פי על !
בארץ  מהיהודים ו-1/795 בעולם היהודים מכלל 1/1900 שזה ישראל  בארץ 

ישראל .

.1/500 רק חיים  שישארו שאומר מדרש ויש 

מ - שיותר ולהתפלל - זוהר  הרבה הרבה וללמוד  אמיתית בתשובה  לשוב ויש
ישרדו. מהיהודים 10%

לאה: בן משיחאבישי  פני לקבל  להתכונן צריך ?איך

דין : משיחבית פני לקבלת מוכנה חליפה להכין .יש

לזה לו ובנוסף מחכים באמת שאתם  לקב "ה להראות משהו  ["חיוב תעשו
יוםלביאתו לחכות  היום ...בכל לישועתך וכל 'כי בתפלה  אומרים שאנו כמו

היום"'קוינו  משיח.כל פני  לקבל רק מיוחד  לבוש יפה, בגד לעצמכם תעשו

שלנו,כשיגיע לארון נלך אנחנו פניו, לקבל ירוץ אחד וכל  מגיע, שמשיח הזמן
או  הזה הבגד להחליט נצטרך ולא כפתור  חסר יהיה לא מוכן. בגד ויהיה נפתח
משהו. שחסר או  כתם יתגלה פתאום שלא מסודר, יהיה שהכל  הזה. הבגד

צדקנו. משיח לקבל ונלך נלבש שפשוט
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משיח  לקבל  מתאים  שהבגד  יבדוק אחד שכל  בגד וגם  לאשה , צנוע . בגד שזה ,
בא, שמשיח ומהצדדים. מאחור  גם הצואר  עד  מכופתר  ארוך, שרוול עם רחב
מתאים. לא ראש כיסוי עם או מתאים לא בגד עם אותו לקבל לרוץ אפשר אי

לאה : בן  אולי אבישי פאה, עם משיח פני  לקבל מותר האם פאה, חבשה אשתי
מותרת פאה ?יש

מותרת, שתהיה פאה שום אין פאה , עם משיח לקבל אסור דין : חצאיתבית שום
איפור, בלי צנועה. לא נעל שום עבה, מספיק לא  גרב שום צמודה, שמלה או
צמודים, לא להיות צריכים שלכם הבגדים גם הגברים, צנועה. אשה ממש

ומכובדים. רחבים

הפנימי הלבוש את  הזוהר )להכין  ולימוד התשובה  ידי  שיהיה(על  החיצוני  הלבוש ואת
הקדושה. תורתנו דעת עם  מותאם 

ללבוש  צריכים שאנחנו הבגדים אלה ישראל, פניו עם לקבל באים  כשאנחנו
ושערי  ד ג, [זכריה התשובה זה - הפנימי הלבוש את גם וצריכים משיח. של
עד  חזק כאב  עם להצטער שלנו, העבירות על להצטער  ע"ש ]. א א, קדושה
הפנימי  והלבוש המתאים החיצוני הלבוש  האלה, הדברים  שני ועם דמעות.

צדקנו. משיח את בשמחה נקבל הקרוב  בעתיד  אנחנו המתאים,

לאה: בן להתחזק אבישי  עוד ?מה

ביותר חשוב דבר עוד ויש ושמחה: בטחון באמונה להתחזק דין: שזהבית ,
והביטחון  האמונה וזה ולנצח. הבא לעולם יהודי כל של הקשר של היסוד 
הוא - רעבים אנחנו ואם העולם, כל  ואת אותנו  ברא שהוא יכול . הכל שהקב"ה
צמאים אנחנו ואם נוחה, מיטה לנו יסדר  הוא - עייפים אנחנו ואם אותנו . יאכיל
העיקר [ראה אותנו ירגיע הוא - מפחדים אנחנו ואם מים. לנו יביא הוא -

האמונה]. עיקרי הי "ג של  הראשון

הבנק, את לא  צריכים לא  ואנחנו לנו, יספק הוא - צריכים שאנחנו מה וכל
וכו '. משטרה צבא, חולים, קופת לאומי, -ביטוח דבר שום צריכים לא אנחנו 

הקב "ה  את צריכים שלנו.רק  הצרכים בכל יטפל והוא ,

כזה ובטחון אמונה  ["הבוטחעם ברחמים צדקנו משיח את לקבל  זכות לנו יהיה
יסובבנו" חסד  קכה)בה', תהילים מלבי "ם  וראה ל"ב  טוב  ].(שוחר 

לאה: בן קשהאבישי  בתקופה נמצאים אנחנו ?האם

דין : מאד :בית חמורה בתקופה  נמצאים אנו שאין שיאמר  שכל  בעל אדם אין

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות יגחלק 

חמורה בתקופה נמצאים אנו שאין שיאמר  שכל  בעל אדם  אין האמת 'למען
לשבור שעלולים קשה כאלה אינם והאיומים שהצרות שכל בעל אדם אין מאד .
לא זה משחק לא זה עכשיו . מנוסים אנחנו בוואדי ובטחון", ה"אמונה את 

צחוק.

האמונה: נסיון הוא עכשיו חבקוק הנסיון 'בא מכות מסכת בסוף  אומרת הגמרא
באמונתו  -"וצדיק אחת מצווה על מצוות, התרי"ג כל 'את והעמידן הנביא

הוא  המצוות.חייחיה"- שאר כל קיימם הזו  המצווה ועל אמונתו. פי  על
מכל  נשברים ואתם האמונה. מצוות הזו, המצווה פי על  מנוסים אנחנו ועכשיו

להתחזק. צריך  נשברים. בוודאי אלו ,

 בבו לטבוע שלא יו בכל להתחזק צרי מאיתנו  אחד כל איש: החזו מר

בבוץ  מוקפים נמצאים עצמו. על והצביע אמר  מאיתנו" אחד כל הזה "בדור 
עלול – חיזוק בלי אחד  יום  מאיתנו אחד וכל  רוחני. לכלוך  לגמריממש, לטבוע

אמר . לעולם." הזה מאיתנו"בבוץ אחד ידיו "כל בתנועות שעשה זוכר ועודני 
" בוץ. לתוך שיורד אדם של חיזוק"...תנועה בלי אחד  יום 

לאה: בן להתרחק אבישי  יש וממה  להתחזק יש ?במה

דין : והבל :בית שטות דברי לשמוע במקום  הזוהר  בלימוד  להתחזק

הקדושים חז"ל ומדברי הקדושים מהספרים להתחזק במקום הזוהר אז ספר  (ובפרט 

חז"ל ) לשונות מכל יותר  מעורר שלשונו עליו אמר החזו"א שמרן ידוע  אשר  לטבוע הקדוש  שלא כדי
ולבלוע  הבוץ את  לקבל רדיו מדליקים אז רח"ל, בעיקר כופר להיות  הזה, בבוץ

זה  עצמו את על יצרו מגרה  !'!

אבדו: ולכן  השקר  את לעזוב רצו ולא מנח  תוכחה לשמוע סרבו  המבול  נחדור
הולך  מה האנשים את להזהיר ניסה הוא שנה. 120 במשך התיבה את בנה
בנח. זילזלו הם לכן מאחור, השקר  את לעזוב מוכנים היו לא הם אך  לקרות,

אמרו  והם  העולם, כל את ויציפו מהתהומות רותחים מים שיצאו  להם אמר  הוא
הבעיה "מה התהום".לו: פי  את רגלינו עם נסתום ?

השי "ת: מבלעדי זז  ולא דור  מבני לחלוטין מובדל היה התהלך נח האלקים "את
האלקים. בלי זז לא שהוא הרמב "ן מפרש נח"

דורו. מבני  לגמרי אחרת היה נח

החל  - רגע  מאותו החל הראשונה, העולם מלחמת החלה בו  באב מתשעה החל 
האחרון. השלב
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משיח  לקבל  מתאים  שהבגד  יבדוק אחד שכל  בגד וגם  לאשה , צנוע . בגד שזה ,
בא, שמשיח ומהצדדים. מאחור  גם הצואר  עד  מכופתר  ארוך, שרוול עם רחב
מתאים. לא ראש כיסוי עם או מתאים לא בגד עם אותו לקבל לרוץ אפשר אי

לאה : בן  אולי אבישי פאה, עם משיח פני  לקבל מותר האם פאה, חבשה אשתי
מותרת פאה ?יש

מותרת, שתהיה פאה שום אין פאה , עם משיח לקבל אסור דין : חצאיתבית שום
איפור, בלי צנועה. לא נעל שום עבה, מספיק לא  גרב שום צמודה, שמלה או
צמודים, לא להיות צריכים שלכם הבגדים גם הגברים, צנועה. אשה ממש

ומכובדים. רחבים

הפנימי הלבוש את  הזוהר )להכין  ולימוד התשובה  ידי  שיהיה(על  החיצוני  הלבוש ואת
הקדושה. תורתנו דעת עם  מותאם 

ללבוש  צריכים שאנחנו הבגדים אלה ישראל, פניו עם לקבל באים  כשאנחנו
ושערי  ד ג, [זכריה התשובה זה - הפנימי הלבוש את גם וצריכים משיח. של
עד  חזק כאב  עם להצטער שלנו, העבירות על להצטער  ע"ש ]. א א, קדושה
הפנימי  והלבוש המתאים החיצוני הלבוש  האלה, הדברים  שני ועם דמעות.

צדקנו. משיח את בשמחה נקבל הקרוב  בעתיד  אנחנו המתאים,

לאה: בן להתחזק אבישי  עוד ?מה

ביותר חשוב דבר עוד ויש ושמחה: בטחון באמונה להתחזק דין: שזהבית ,
והביטחון  האמונה וזה ולנצח. הבא לעולם יהודי כל של הקשר של היסוד 
הוא - רעבים אנחנו ואם העולם, כל  ואת אותנו  ברא שהוא יכול . הכל שהקב"ה
צמאים אנחנו ואם נוחה, מיטה לנו יסדר  הוא - עייפים אנחנו ואם אותנו . יאכיל
העיקר [ראה אותנו ירגיע הוא - מפחדים אנחנו ואם מים. לנו יביא הוא -

האמונה]. עיקרי הי "ג של  הראשון

הבנק, את לא  צריכים לא  ואנחנו לנו, יספק הוא - צריכים שאנחנו מה וכל
וכו '. משטרה צבא, חולים, קופת לאומי, -ביטוח דבר שום צריכים לא אנחנו 

הקב "ה  את צריכים שלנו.רק  הצרכים בכל יטפל והוא ,

כזה ובטחון אמונה  ["הבוטחעם ברחמים צדקנו משיח את לקבל  זכות לנו יהיה
יסובבנו" חסד  קכה)בה', תהילים מלבי "ם  וראה ל"ב  טוב  ].(שוחר 

לאה: בן קשהאבישי  בתקופה נמצאים אנחנו ?האם

דין : מאד :בית חמורה בתקופה  נמצאים אנו שאין שיאמר  שכל  בעל אדם אין

מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות יגחלק 

חמורה בתקופה נמצאים אנו שאין שיאמר  שכל  בעל אדם  אין האמת 'למען
לשבור שעלולים קשה כאלה אינם והאיומים שהצרות שכל בעל אדם אין מאד .
לא זה משחק לא זה עכשיו . מנוסים אנחנו בוואדי ובטחון", ה"אמונה את 

צחוק.

האמונה: נסיון הוא עכשיו חבקוק הנסיון 'בא מכות מסכת בסוף  אומרת הגמרא
באמונתו  -"וצדיק אחת מצווה על מצוות, התרי"ג כל 'את והעמידן הנביא

הוא  המצוות.חייחיה"- שאר כל קיימם הזו  המצווה ועל אמונתו. פי  על
מכל  נשברים ואתם האמונה. מצוות הזו, המצווה פי על  מנוסים אנחנו ועכשיו

להתחזק. צריך  נשברים. בוודאי אלו ,

 בבו לטבוע שלא יו בכל להתחזק צרי מאיתנו  אחד כל איש: החזו מר

בבוץ  מוקפים נמצאים עצמו. על והצביע אמר  מאיתנו" אחד כל הזה "בדור 
עלול – חיזוק בלי אחד  יום  מאיתנו אחד וכל  רוחני. לכלוך  לגמריממש, לטבוע

אמר . לעולם." הזה מאיתנו"בבוץ אחד ידיו "כל בתנועות שעשה זוכר ועודני 
" בוץ. לתוך שיורד אדם של חיזוק"...תנועה בלי אחד  יום 

לאה: בן להתרחק אבישי  יש וממה  להתחזק יש ?במה

דין : והבל :בית שטות דברי לשמוע במקום  הזוהר  בלימוד  להתחזק

הקדושים חז"ל ומדברי הקדושים מהספרים להתחזק במקום הזוהר אז ספר  (ובפרט 

חז"ל ) לשונות מכל יותר  מעורר שלשונו עליו אמר החזו"א שמרן ידוע  אשר  לטבוע הקדוש  שלא כדי
ולבלוע  הבוץ את  לקבל רדיו מדליקים אז רח"ל, בעיקר כופר להיות  הזה, בבוץ

זה  עצמו את על יצרו מגרה  !'!

אבדו: ולכן  השקר  את לעזוב רצו ולא מנח  תוכחה לשמוע סרבו  המבול  נחדור
הולך  מה האנשים את להזהיר ניסה הוא שנה. 120 במשך התיבה את בנה
בנח. זילזלו הם לכן מאחור, השקר  את לעזוב מוכנים היו לא הם אך  לקרות,

אמרו  והם  העולם, כל את ויציפו מהתהומות רותחים מים שיצאו  להם אמר  הוא
הבעיה "מה התהום".לו: פי  את רגלינו עם נסתום ?

השי "ת: מבלעדי זז  ולא דור  מבני לחלוטין מובדל היה התהלך נח האלקים "את
האלקים. בלי זז לא שהוא הרמב "ן מפרש נח"

דורו. מבני  לגמרי אחרת היה נח

החל  - רגע  מאותו החל הראשונה, העולם מלחמת החלה בו  באב מתשעה החל 
האחרון. השלב



מעלה  של דין בבית  ותשובות כ שאלות חלק  יד 

נפלו  בו היום עד שאחריה המלחמות וכל תרצ "ט ב השניה עולם  מלחמת
הזה. העולם של  ליבו - העולמי  הסחר מרכז - התאומים מגדלי 

האמת. ומהי שקר  מהו העולם, ואת היהודי  העם את ללמד באה זו תקופה

לה' התקרבות היא האמת וריקנות. שקר של  עולם הוא הזה .העולם

לאה: בן ינצל אבישי  ?מי 

דין: מדברבית ולא  שלהם וטרפות נבלות אוכל ולא רב מהערב שפורש מי 
מהמבול  ינצל – הקדוש בזוהר ועוסק  שלהם בתאוות חפץ ואינו הרע לשון

בקרוב. שיבוא הנורא

לי " אמרו "לא תאמרו אל ידעתי", "לא תגידו אל 
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות אחלק

גדול ישיבה ראש של תורה  די
מעלה  של  די בבית 

21 מעלה של  די בבית ותשובות  שאלות
ללמוד אומרי לא  ישיבות ראשי  למה הסיבה

:שלה והעונש  זוהר ,
תבל . רחבי בכל  ומפורס הגדול  ישיבה הראש  נפטר  הנה

בארץ. אחד מספר הלמדן

הש"ס  כל את סיימתי  אני, צדיק  "איזה פטירתו בשעת לעצמו חושב הוא
וכו' למעלה גדול כבוד לי  יהיה בטח פעמים, עשרות

בשמים מתגלה האמת !אבל

לתורה  עיתים "קבעת מעלה: של  דין בית  לפני  מוצב פלוני בן  ?"פלוני

גדולה ". קביעות לי  היה יום בכל  בוודאי , "כן פלוני: בן פלוני 

זוהר ללמוד  לתלמידים אמרת לא "למה דין: ?"בית 

."40 גיל עד  שאסור  "חשבתי  פלוני : בן פלוני

"שקרן  דין : דברבית כזה אין !"!

אומר "מי  פלוני: בן  ?"פלוני

דין : אומרת;בית הקדושה שהגמרא - היא האמת אבל נפוצה טעות (קדושיןזו

ישלש ל.) לעולם  "ושלשתם". אלא "ושננתם " תקרי  אל "ושננתם" דכתיב  מאי 
חיי  כמה יודע מי בתלמוד , שליש  במשנה שליש במקרא שליש  שנותיו ?אדם

ליומי  צריכא ישלש.לא עצמו ויום יום דבכל התוספות ופירשו !

חכמתא "עתידא כמובטח - הקדוש, זוהר ללמוד אחד כל חובת הרי  זה , ולפי 
אפשר זה על להתחיל, יכול גיל ובאיזה ממתי יומיא", לסוף לאתגליא דא
הלומד  אחד  כל חובת וממילא חיי" כמה יודע "מי הגמ ' שאלת את לשאול

יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים תורה,

בש"ס  כריסו וימלא  שילמד זצ"ל  מזידיטשוב מהרי"א הגאון ביאר  זה דרך ועל
אדם שימלא עד  להמתין  כי  הסוד תורת ילמד ואח"כ  ויום יום בכל ופוסקים

חיי  כמה יודע מי - ובפוסקים בש"ס ?כריסו
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בש"ס  כריסו וימלא  שילמד זצ"ל  מזידיטשוב מהרי"א הגאון ביאר  זה דרך ועל
אדם שימלא עד  להמתין  כי  הסוד תורת ילמד ואח"כ  ויום יום בכל ופוסקים
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מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות חלק ב

מהימנא  ברעיא רנד.)בזוהר דף פנחס מארי (פרשת אינון קבלה שמארי כתב
ואוקמוה "ושננתם" עלייהו ואיתמר תקרי תלמוד אלא מתניתין  מארי ו

בתלמוד . שליש במשנה שליש במקרא שליש דאינון ושלשתם, אלא ושננתם
בתלמוד  שליש בכלל הוא הקבלה  לימוד שחובת הזוהר דהיינו שלימוד אומרים (ויש 

במקרא") "שליש בגדר פסקהוא החיים  כף ובעל קנ"ה). יוצא(בסימן הזוהר שבלימוד :
צריכא לא שבימינו ; שם התוספות שכתבו ומה הקבלה. לימוד חובת ידי 
הזוהר הנה ובמשנה. במקרא בלול שהוא  "בבלי " תלמוד לנו יש דהנה

יחד  מכולם בלול  !הקדוש

מפורש  מדרש וזה הזה, הלימוד על פ"י)ונתבעים משלי את(מדרש ששואלים
" במרכבה האדם הקדוש )?"צפית הזוהר - הסוד תורת ש (שזה אומר "אפילו הגר"א

ואתה  מרכבה", מעשה למד שלא על  אותו יתבעו  שבישראל  הגדול  ?הרשע
איתך ?מה

האמיתי התירוץ מה האמת, עולם  זה פה  ?עכשיו

גדולה : בבושה פלוני  בן אותי פלוני שישאלו רציתי ולא גאווה, בעל הייתי  כי
להם אענה אני  ואיך הארץ שאלות, ועם בור אני באמת כי ?!

דין : רק בית  רוצה הוא לא, דבר  שום גאווה, רק גאווה, שרוצה אחד היית אתה
רק  שמים, ירא שהיית תחשוב לא מגאווה. רק  התחיל זה גאווה, גאווה גאווה,

אחוז  מאה הישיבה.!!גאווה . ראש מרן שצעק וכפי "!

פלוני: בן  יונגערמאן פלוני אחשובע'ר  חשוב, אברך שהייתי ?"אפילו

דין : גאווהבית בעל  הגרויסע – !..."!!"הגאווה

פלוני: בן  בזהפלוני גרוע כך  כל מה גאווה , בעל  הייתי אם בכך ?ומה

דין : השםבית בעיני  מתועבים  הם שבעלי-הגאווה ידעת !!!האם

לב " גבה כל ה ' "תועבת ה)שנאמר: טז, עזר(משלי אין כי יצרו , ביד נמסר  והוא ;
לא אדם שום על  נתגאה לא ואפילו השם. תועבת הוא אשר  אחרי עמו, השם
שנאמר: תועבה, נקרא מתגאה, הוא לבד בלבו אך במעשה, ולא בדבור

תועבה. נקרא בלב אלא גבהות לו אין אפילו - לב" גבה כל ה' "תועבת

ש  מי  כל  רבותינו: כתיב אמרו עבודת-כוכבים. עובד כאלו הרוח, גסות בו יש
ביתך" אל תועבה תביא "לא התם: וכתיב לב", גבה כל ה' "תועבת (דבריםהכא :

כו) עשו ז, האל  התועבת כל את "כי  דכתיב: עריות, על בא כאלו אומרים : ויש .
כז)וגו'" יח, במה(ויקרא בנה כאלו אומרים: ויש  ב ). ד, .(סוטה

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות גחלק

ואיננו" מעט "רומו שנאמר : מתמעט, הרוח, גסות בו שיש אדם כל ואמרו:
כד ) כד , גדועים"(איוב  הקומה "ורמי שנאמר: כאשרה, לגדעו וראוי  לג ); י , ;(ישעיה 

והוא אני אין הקדוש-ברוך-הוא: אמר  עליו. מיללת והשכינה ננער , עפרו ואין
שנאמר בעולם, לדור ה)יכולים קא, לא(תהילים אתו לבב ורחב עינים "גבה :

ה)אוכל" .(סוטה

יהיר "גבר שנאמר : מתקבל, לא ביתה אאנשי אפילו דיהיר, מאן האי  ואמרו:
ינוה" ה)ולא ב , שלו(חבקוק בנוה אפילו א)- צח , (ב "ב 

פלוני: בן זהפלוני מצווה, - אדרבה להתגאות, שאסור אומר מי  אבל
התוירה" !"כבוד 

הגאווה  איסור

להתגאות התורה מן  אסור דין: וכל בית לבבך " ורם ושבעת תאכל  "פן שנאמר :
לך  "השמר  מדכתיב לאו לזה נלמד ועוד  תעשה. לא הוא "פן " שנאמר מקום
זוכרו, היה  שאילו ה', את  שוכח בודאי המתגאה וכל אלוהיך". ה' את תשכח פן
וחומר בקל נלמד שהוא ועוד, והענוה. והצניעות היראה מדת  בנפשו קובע  היה
אמרו  ולכן להדיוט. שכן כל  לבבו", ירום "ולא כתיב בו אפילו שהרי ממלך,

זרה עבודה עובד כאלו המתגאה "כל ז"ל חרדים)חכמינו .(מספר

הגאוה  חטא

בגמ' מובא  וכן העמים, מן ישראל  את המבדילה פנימית תכונה  היא הענוה מדת
פט.) בכם'(חולין, ה' חשק העמים מכל מרבכם "לא ז'): ז', להם(דברים, אמר  וגו',

בשע  שאפילו  בכם חושקני לישראל: אתםהקב"ה גדולה  לכם משפיע  שאני  ה
לפני . עצמכם ממעטין 

ואפר ' עפר 'ואנכי לפני: אמר  לאברהם  גדולה כ"ז)נתתי  י "ח , למשה(בראשית, ,
מה ונחנו  אמר: ז'-ח ')ואהרן ט "ז, איש'(שמות, ולא תולעת 'ואנכי  אמר: לדוד ,

ז '.) כ"ב , נבנה(תהלים , 'הבה אמר: לנמרוד  גדולה נתתי כן אינן כוכבים עובדי אבל ,
עיר' ד')לנו י "א, ה"(בראשית, 'מי אמר : לפרעה ב '), ה ', 'מי (שמות , אמר: לסנחריב ,

הארצות' אלהי  ל"ה)בכל י "ח , במתי (מלכים-ב , על 'אעלה אמר: לנבוכדנצר וגו',
י "ד )עב' י "ד, ימים"(ישעיה , בלב ישבתי  אלהים  'מושב  אמר : צור מלך לחירם ,

ב ') כ"ח , .(יחזקאל,

מצוה היתה שאם משום הגאוה לחטא מפורש איסור  ציינה לא התורה לפיכך
אלא וחשוב, גדול אדם הוא שבאמת בלבו לחשוב האדם יכול  היה מפורשת 
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הזוהר הנה ובמשנה. במקרא בלול שהוא  "בבלי " תלמוד לנו יש דהנה

יחד  מכולם בלול  !הקדוש

מפורש  מדרש וזה הזה, הלימוד על פ"י)ונתבעים משלי את(מדרש ששואלים
" במרכבה האדם הקדוש )?"צפית הזוהר - הסוד תורת ש (שזה אומר "אפילו הגר"א

ואתה  מרכבה", מעשה למד שלא על  אותו יתבעו  שבישראל  הגדול  ?הרשע
איתך ?מה

האמיתי התירוץ מה האמת, עולם  זה פה  ?עכשיו

גדולה : בבושה פלוני  בן אותי פלוני שישאלו רציתי ולא גאווה, בעל הייתי  כי
להם אענה אני  ואיך הארץ שאלות, ועם בור אני באמת כי ?!

דין : רק בית  רוצה הוא לא, דבר  שום גאווה, רק גאווה, שרוצה אחד היית אתה
רק  שמים, ירא שהיית תחשוב לא מגאווה. רק  התחיל זה גאווה, גאווה גאווה,

אחוז  מאה הישיבה.!!גאווה . ראש מרן שצעק וכפי "!

פלוני: בן  יונגערמאן פלוני אחשובע'ר  חשוב, אברך שהייתי ?"אפילו

דין : גאווהבית בעל  הגרויסע – !..."!!"הגאווה

פלוני: בן  בזהפלוני גרוע כך  כל מה גאווה , בעל  הייתי אם בכך ?ומה

דין : השםבית בעיני  מתועבים  הם שבעלי-הגאווה ידעת !!!האם

לב " גבה כל ה ' "תועבת ה)שנאמר: טז, עזר(משלי אין כי יצרו , ביד נמסר  והוא ;
לא אדם שום על  נתגאה לא ואפילו השם. תועבת הוא אשר  אחרי עמו, השם
שנאמר: תועבה, נקרא מתגאה, הוא לבד בלבו אך במעשה, ולא בדבור

תועבה. נקרא בלב אלא גבהות לו אין אפילו - לב" גבה כל ה' "תועבת

ש  מי  כל  רבותינו: כתיב אמרו עבודת-כוכבים. עובד כאלו הרוח, גסות בו יש
ביתך" אל תועבה תביא "לא התם: וכתיב לב", גבה כל ה' "תועבת (דבריםהכא :

כו) עשו ז, האל  התועבת כל את "כי  דכתיב: עריות, על בא כאלו אומרים : ויש .
כז)וגו'" יח, במה(ויקרא בנה כאלו אומרים: ויש  ב ). ד, .(סוטה

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות גחלק

ואיננו" מעט "רומו שנאמר : מתמעט, הרוח, גסות בו שיש אדם כל ואמרו:
כד ) כד , גדועים"(איוב  הקומה "ורמי שנאמר: כאשרה, לגדעו וראוי  לג ); י , ;(ישעיה 

והוא אני אין הקדוש-ברוך-הוא: אמר  עליו. מיללת והשכינה ננער , עפרו ואין
שנאמר בעולם, לדור ה)יכולים קא, לא(תהילים אתו לבב ורחב עינים "גבה :

ה)אוכל" .(סוטה

יהיר "גבר שנאמר : מתקבל, לא ביתה אאנשי אפילו דיהיר, מאן האי  ואמרו:
ינוה" ה)ולא ב , שלו(חבקוק בנוה אפילו א)- צח , (ב "ב 

פלוני: בן זהפלוני מצווה, - אדרבה להתגאות, שאסור אומר מי  אבל
התוירה" !"כבוד 

הגאווה  איסור

להתגאות התורה מן  אסור דין: וכל בית לבבך " ורם ושבעת תאכל  "פן שנאמר :
לך  "השמר  מדכתיב לאו לזה נלמד ועוד  תעשה. לא הוא "פן " שנאמר מקום
זוכרו, היה  שאילו ה', את  שוכח בודאי המתגאה וכל אלוהיך". ה' את תשכח פן
וחומר בקל נלמד שהוא ועוד, והענוה. והצניעות היראה מדת  בנפשו קובע  היה
אמרו  ולכן להדיוט. שכן כל  לבבו", ירום "ולא כתיב בו אפילו שהרי ממלך,

זרה עבודה עובד כאלו המתגאה "כל ז"ל חרדים)חכמינו .(מספר

הגאוה  חטא

בגמ' מובא  וכן העמים, מן ישראל  את המבדילה פנימית תכונה  היא הענוה מדת
פט.) בכם'(חולין, ה' חשק העמים מכל מרבכם "לא ז'): ז', להם(דברים, אמר  וגו',

בשע  שאפילו  בכם חושקני לישראל: אתםהקב"ה גדולה  לכם משפיע  שאני  ה
לפני . עצמכם ממעטין 

ואפר ' עפר 'ואנכי לפני: אמר  לאברהם  גדולה כ"ז)נתתי  י "ח , למשה(בראשית, ,
מה ונחנו  אמר: ז'-ח ')ואהרן ט "ז, איש'(שמות, ולא תולעת 'ואנכי  אמר: לדוד ,

ז '.) כ"ב , נבנה(תהלים , 'הבה אמר: לנמרוד  גדולה נתתי כן אינן כוכבים עובדי אבל ,
עיר' ד')לנו י "א, ה"(בראשית, 'מי אמר : לפרעה ב '), ה ', 'מי (שמות , אמר: לסנחריב ,

הארצות' אלהי  ל"ה)בכל י "ח , במתי (מלכים-ב , על 'אעלה אמר: לנבוכדנצר וגו',
י "ד )עב' י "ד, ימים"(ישעיה , בלב ישבתי  אלהים  'מושב  אמר : צור מלך לחירם ,

ב ') כ"ח , .(יחזקאל,

מצוה היתה שאם משום הגאוה לחטא מפורש איסור  ציינה לא התורה לפיכך
אלא וחשוב, גדול אדם הוא שבאמת בלבו לחשוב האדם יכול  היה מפורשת 
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האדם כי  הוא בידוע אך  התורה, מצות את לקיים בכדי  רק רוח שפל שהוא
ומתרברב  הר פסגת גב על הנמצא טפש  לאדם משול הוא לגבוה עצמו החושב

עצמו. האדם של  ולא ההר  של גובהו  למעשה  הוא אשר  בגובהו
ציין  אלא המצוות, תרי "ג בכלל הגאוה איסור את מנה לא הרמב "ם אף  לפיכך

ג ) פ "ב , לבבך (דעות, 'ורם שנאמר: בעיקר, כפר לבו המגביה שכל אמרו: "ועוד :
אלהיך" ה' את י "ד )ושכחת ח ', נחמן (דברים , רב כדברי  פסק הרמב"ם כלומר, .

מנין  הרוח לגסי  "אזהרה אל בגמ': והאזינו 'שמעו זעירי: אמר רבא אמר ?
ט"ו)תגבהו' י "ג, ושכחת',(ירמיה, לבבך 'ורם מהכא: אמר, יצחק בר נחמן רב  .

מקום כל אילעא: רבי  אמר אלהיך'... ה' את תשכח פן לך 'השמר  וכתיב :
תעשה" בלא אלא אינו ו'אל', 'פן ', 'השמר ', ה)שנאמר: .(סוטה,

בתורה: שנאמר המלך  מפרשת הגאוה איסור את  למד הרמב"ן זאת לעומת
ימנע  הכתוב כי הגאות, איסור  בתורה בכאן נרמז מאחיו', לבבו סור "לבלתי
כי  לכך, ראויים שאינן האחרים שכן וכל הלב ורוממות מגאות המלך את 
ממנו" הקטנים  אחיו  ככל  שפל לבבו להיות יזהירנו  ולהתגדל להתרומם בראוי 

כ') י "ז , .(דברים ,
מקוצי)הסמ"ג  משה  רבי  מאת גדול, מצוות לא(ספר  במצות הגאוה איסור  את את מונה

" סד ': טובה תעשה להם משפיע  כשהקב "ה ישראל בני יתגאו שלא ...אזהרה
להקב "ה  טובה יחזיקו  ולא זה כל הרויחו  ועמלם שלהם שבריוח  ויאמרו :

גאונם  ".מחמת
שם ומסיים  הגאוה, מידת ובגנות הענוה מידת בשבח מאריך  לאהסמ"ג (מצוה

ס"ד ) הענוהתעשה "תוכחת ולמנות: זה לאו  על  לחברה אבל  כך , לרבים  דרשתי
משה רבינו גם  דעתי, היה לא בלאו בחשבון (הרמב "ם)זה הזכירו ולא חיברו לא

הנה הלילה במראית בחלום אקרא הלאוין כאן  עד להשלים וכשהגעתי  הלאוין,
ה'. את תשכח פן  לך 'השמר העיקר: את שכחת

לחברו  והואלתי השם, ביראת הוא גדול יסוד והנה בבוקר  עליו והתבוננתי
דסוטה  קמא פרק בספר עיינתי  כן אחרי  לחכימין'. חכמתא 'יהיב  ה.)בעזרת (דף

מנין  הרוח לגסי  'אזהרה בהדיא שם מהכא:וגרסינן אמר יצחק בר נחמן רב ?
ה" את ושכחת לבבך י "ד )'ורם ח ', וכתיב:(דברים  י "א), ח', פן (דברים לך  'השמר

אינו  ו'אל' 'פן' 'השמר' שנאמר  מקום כל דאמר: אבין... וכדר' ה", את תשכח
תעשה". לא אלא

אלא הגאוה, חטא בענין והסמ "ג והרמב "ן הרמב"ם בין מחלוקת שאין נראה
על  בדבריו מכוון הרמב "ם הגאוה: איסורי  סוגי לשלשת מכוונים ששלושתם

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות החלק

ונראית ומוחשית אמיתית והצלחתו דרכיו בכל המצליח לאדם הגאוה איסור
יברך  השן למתת אלא לעצמו הצלחתו את לזקוף נאסר  זה אדם על כל , לעין
על  דבריו מכוון הרמב"ן זאת, לעומת בעיקר". כפר לבו  המגביה "שכל משום
נאסר זה אדם על מציאותית, ולא מדומת שהצלחתו לאדם הגאוה איסור
שכן  וכל  הלב ורוממות מגאות המלך  את ימנע הכתוב "כי  זולתו על  להתנשא
הלאומית הגאוה איסור  על בדבריו מכוון  הסמ"ג לכך". ראויים שאינן האחרים
"אזהרה דהיינו, הכללית, המצליחנות גאוות משילוב  הנובעת  ישראל  בני של

טובה". להם משפיע כשהקב"ה ישראל בני יתגאו  שלא

איסור שיש וסמ"ג הרמב"ן לדעת מסכים הרמב"ם גם כי נראה לפיכך
מצוות התרי"ג בכלל זה איסור מנה לא הרמב"ם אך בגאווה, דאורייתא
לפיכך  התורה, כל את כולל  אלהיך " ה' את ושכחת לבבך "ורם שהלאו משום
הרמב"ם שיטת פי על המצוות  במניין נמנה  שאינו שבכללות " "לאו הוא

הרמב"ם. של המצוות ספר שבראש הרביעי בשורש

בלב, אפילו אסורה ה)שנאמרהגאוה טז, לב".(משלי  גבה כל ה' "תועבת

ג )הרמב"ם הלכה ב , פרק דעות  "יש (הלכות  הגאוה: מן מאוד  להתרחק יש כי כותב,
עד  האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונית, בהן  לנהוג לאדם לו  שאסור  דעות
אלא בלבד, ענו אדם שיהיה הטובה דרך שאין לב. גובה והוא האחר, הקצה
"ענו  רבינו: במשה נאמר לפיכך  למאוד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל  שיהיה 
רוח". שפל  הוי  מאוד מאוד חכמים: ציוו ולפיכך בלבד, ענו נאמר ולא  מאוד ",

הגאווה  גנות

א)בגמרא ה , הרוח(סוטה גסות בו שיש אדם "כל  הקב"ה:(גאוה)מובא: אמר
שנאמר בעולם, לדור יכולין והוא אני קא)אין  לבב (תהלים ורחב עינים גבה

אוכל". לא 'איתו' אלא  'אותו' תקרי אל  אוכל, לא אותו

בעוד  בעולם, גדול הוא כאילו מעצמו" "תופס שהמתגאה זה עניין על  מוסבר
נגדו. מתגאה  שהאדם לסבול יכול ואינו כבודו, הארץ כל מלוא הוא שה '

על  בלבו המתגאה "כי  באגרתו, הרמב"ן כותב וראה", דע  בני "ועתה
שמים, מלכות  בלבוש הוא מתפאר  כי  שמים, במלכות מורד הוא  הבריות,
מוריש  ה' בעושר , אם האדם, לב יתגאה ובמה לבש. גאות מלך ה' שנאמר :
מלפניך , והכבוד והעושר  שנאמר: הוא, לאלקים הלא בכבוד, ואם ומעשיר.
שפה מסיר נאמר: כבר  בחכמה, מתפאר ואם קונו . בכבוד יתפאר ואיך
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האדם כי  הוא בידוע אך  התורה, מצות את לקיים בכדי  רק רוח שפל שהוא
ומתרברב  הר פסגת גב על הנמצא טפש  לאדם משול הוא לגבוה עצמו החושב

עצמו. האדם של  ולא ההר  של גובהו  למעשה  הוא אשר  בגובהו
ציין  אלא המצוות, תרי "ג בכלל הגאוה איסור את מנה לא הרמב "ם אף  לפיכך

ג ) פ "ב , לבבך (דעות, 'ורם שנאמר: בעיקר, כפר לבו המגביה שכל אמרו: "ועוד :
אלהיך" ה' את י "ד )ושכחת ח ', נחמן (דברים , רב כדברי  פסק הרמב"ם כלומר, .

מנין  הרוח לגסי  "אזהרה אל בגמ': והאזינו 'שמעו זעירי: אמר רבא אמר ?
ט"ו)תגבהו' י "ג, ושכחת',(ירמיה, לבבך 'ורם מהכא: אמר, יצחק בר נחמן רב  .

מקום כל אילעא: רבי  אמר אלהיך'... ה' את תשכח פן לך 'השמר  וכתיב :
תעשה" בלא אלא אינו ו'אל', 'פן ', 'השמר ', ה)שנאמר: .(סוטה,

בתורה: שנאמר המלך  מפרשת הגאוה איסור את  למד הרמב"ן זאת לעומת
ימנע  הכתוב כי הגאות, איסור  בתורה בכאן נרמז מאחיו', לבבו סור "לבלתי
כי  לכך, ראויים שאינן האחרים שכן וכל הלב ורוממות מגאות המלך את 
ממנו" הקטנים  אחיו  ככל  שפל לבבו להיות יזהירנו  ולהתגדל להתרומם בראוי 

כ') י "ז , .(דברים ,
מקוצי)הסמ"ג  משה  רבי  מאת גדול, מצוות לא(ספר  במצות הגאוה איסור  את את מונה

" סד ': טובה תעשה להם משפיע  כשהקב "ה ישראל בני יתגאו שלא ...אזהרה
להקב "ה  טובה יחזיקו  ולא זה כל הרויחו  ועמלם שלהם שבריוח  ויאמרו :

גאונם  ".מחמת
שם ומסיים  הגאוה, מידת ובגנות הענוה מידת בשבח מאריך  לאהסמ"ג (מצוה

ס"ד ) הענוהתעשה "תוכחת ולמנות: זה לאו  על  לחברה אבל  כך , לרבים  דרשתי
משה רבינו גם  דעתי, היה לא בלאו בחשבון (הרמב "ם)זה הזכירו ולא חיברו לא

הנה הלילה במראית בחלום אקרא הלאוין כאן  עד להשלים וכשהגעתי  הלאוין,
ה'. את תשכח פן  לך 'השמר העיקר: את שכחת

לחברו  והואלתי השם, ביראת הוא גדול יסוד והנה בבוקר  עליו והתבוננתי
דסוטה  קמא פרק בספר עיינתי  כן אחרי  לחכימין'. חכמתא 'יהיב  ה.)בעזרת (דף

מנין  הרוח לגסי  'אזהרה בהדיא שם מהכא:וגרסינן אמר יצחק בר נחמן רב ?
ה" את ושכחת לבבך י "ד )'ורם ח ', וכתיב:(דברים  י "א), ח', פן (דברים לך  'השמר

אינו  ו'אל' 'פן' 'השמר' שנאמר  מקום כל דאמר: אבין... וכדר' ה", את תשכח
תעשה". לא אלא

אלא הגאוה, חטא בענין והסמ "ג והרמב "ן הרמב"ם בין מחלוקת שאין נראה
על  בדבריו מכוון הרמב "ם הגאוה: איסורי  סוגי לשלשת מכוונים ששלושתם

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות החלק

ונראית ומוחשית אמיתית והצלחתו דרכיו בכל המצליח לאדם הגאוה איסור
יברך  השן למתת אלא לעצמו הצלחתו את לזקוף נאסר  זה אדם על כל , לעין
על  דבריו מכוון הרמב"ן זאת, לעומת בעיקר". כפר לבו  המגביה "שכל משום
נאסר זה אדם על מציאותית, ולא מדומת שהצלחתו לאדם הגאוה איסור
שכן  וכל  הלב ורוממות מגאות המלך  את ימנע הכתוב "כי  זולתו על  להתנשא
הלאומית הגאוה איסור  על בדבריו מכוון  הסמ"ג לכך". ראויים שאינן האחרים
"אזהרה דהיינו, הכללית, המצליחנות גאוות משילוב  הנובעת  ישראל  בני של

טובה". להם משפיע כשהקב"ה ישראל בני יתגאו  שלא

איסור שיש וסמ"ג הרמב"ן לדעת מסכים הרמב"ם גם כי נראה לפיכך
מצוות התרי"ג בכלל זה איסור מנה לא הרמב"ם אך בגאווה, דאורייתא
לפיכך  התורה, כל את כולל  אלהיך " ה' את ושכחת לבבך "ורם שהלאו משום
הרמב"ם שיטת פי על המצוות  במניין נמנה  שאינו שבכללות " "לאו הוא

הרמב"ם. של המצוות ספר שבראש הרביעי בשורש

בלב, אפילו אסורה ה)שנאמרהגאוה טז, לב".(משלי  גבה כל ה' "תועבת

ג )הרמב"ם הלכה ב , פרק דעות  "יש (הלכות  הגאוה: מן מאוד  להתרחק יש כי כותב,
עד  האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונית, בהן  לנהוג לאדם לו  שאסור  דעות
אלא בלבד, ענו אדם שיהיה הטובה דרך שאין לב. גובה והוא האחר, הקצה
"ענו  רבינו: במשה נאמר לפיכך  למאוד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל  שיהיה 
רוח". שפל  הוי  מאוד מאוד חכמים: ציוו ולפיכך בלבד, ענו נאמר ולא  מאוד ",

הגאווה  גנות

א)בגמרא ה , הרוח(סוטה גסות בו שיש אדם "כל  הקב"ה:(גאוה)מובא: אמר
שנאמר בעולם, לדור יכולין והוא אני קא)אין  לבב (תהלים ורחב עינים גבה

אוכל". לא 'איתו' אלא  'אותו' תקרי אל  אוכל, לא אותו

בעוד  בעולם, גדול הוא כאילו מעצמו" "תופס שהמתגאה זה עניין על  מוסבר
נגדו. מתגאה  שהאדם לסבול יכול ואינו כבודו, הארץ כל מלוא הוא שה '

על  בלבו המתגאה "כי  באגרתו, הרמב"ן כותב וראה", דע  בני "ועתה
שמים, מלכות  בלבוש הוא מתפאר  כי  שמים, במלכות מורד הוא  הבריות,
מוריש  ה' בעושר , אם האדם, לב יתגאה ובמה לבש. גאות מלך ה' שנאמר :
מלפניך , והכבוד והעושר  שנאמר: הוא, לאלקים הלא בכבוד, ואם ומעשיר.
שפה מסיר נאמר: כבר  בחכמה, מתפאר ואם קונו . בכבוד יתפאר ואיך



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות חלק ו

משפיל  באפו כי  המקום. לפני  שווה הכל  נמצא  יקח. זקנים וטעם לנאמנים
המקום". וינשאך עצמך השפל לכן שפלים. מגביה וברצונו גאים

לשונו : וזה והענווה, הגאווה מידת על  כב ופרק יא פרק  ישרים  במסילת ועיין
עתה אך הענוה, שבח  נשמע ומכללה הגאוה, מגנות למעלה דברנו  כבר הנה
היות הענוה כלל הנה מאליה. הגאוה ותתבאר  הענוה, עיקר  בדרך יותר נבאר 
והתולדות ממש, הגאוה הפך וזה שיהיה, טעם משום עצמו מחשיב בלתי האדם
שתלויה נמצא וכשנדקדק הגאוה. תולדות של ההפכיות תהיינה מזה הנמשכות
כך  ואחר במחשבתו, עניו האדם  שיהיה צריך  בתחלה כי  ובמעשה, במחשבה
במעשה, עניו להיות וירצה בדעתו  עניו יהיה לא אם כי  הענוים, בדרכי יתנהג
מכלל  שהם  למעלה, שזכרנו  והרעים המדומים הענוים מן  אלא יהיה לא

מהם. רע בעולם אין אשר הצבועים

ויתאמת האדם שיתבונן הוא במחשבה, הענוה האלה, החלקים  עתה ונבאר
מינו, בני  שאר על  ההתנשא שכן כל לו, ראויים והכבוד התהלה  אין אשר אצלו
מה מפני  – בידו יש שכבר מה מפני  וגם  בהכרח, ממנו שחסר  מה מפני וזה
השלימות מן שיהיה מדריגה  באיזה לאדם אפשר אי כי  הוא פשוט  ממנו שחסר 
מצד  או וקרוביו משפחתו מצד או  טבעו מצד או רבים, חסרונות בו יהיו שלא

ולאמ טוב  יעשה אשר בארץ  צדיק אין שאדם מעשיו  מצד או לו, שקרו קרים
אפילו  כלל, התנשאות  מקום לו מניחים שאין  באדם מומים אלה כל הן יחטא,

להחשיכם. יספיקו האלה החסרונות עניני כבר כי רבות, מעלות בעל  יהיה

שכבר לפי וגאוה, התנשאות לידי האדם את יותר  המביאה היא החכמה הנה
חכם לך  אין והנה השכל, דהיינו שלו, הנכבד בחלק עצמו שבאדם  מעלה היא
מדברי  אפילו רבות ופעמים חביריו, מדברי ללמוד יצטרך ושלא יטעה, שלא
ישר, שכל בעל  שהוא מי  ואמנם בחכמתו, יתנשא איך  איפוא כן אם תלמידיו,
שאין  יראה ויתבונן כשיסתכל באמת ומופלג, גדול חכם להיות זכה  אם אפילו 
מהאחרים, יותר  שידע שכל  בעל  שהוא מי  הנה כי וההתנשאות, לגאוה מקום
בכך , שטבעו לפי  לעוף  שמגביה כעוף לעשות, טבעו שבחק אלא עושה אינו
מביאו  שטבעו לפי הוא חכם שהוא מי  כן  הוא שחוקו לפי בכחו מושך השור 
היה כמוהו טבעי שכל לו  היה כמוהו חכם אינו  שעכשיו אותו  ואילו  לזה,
בו  יש אם  אלא ולהתגאות  להתנשא כאן אין  כן אם הוא, שנתחכם כמו מתחכם 
זכאי  בן יוחנן רבן וכמאמר אליה, שצריך למי  ללמדה מחויב הוא רבה חכמה 

ח) ב , נוצרת.(אבות לכך כי לעצמך  טובה תחזיק אל  הרבה תורה למדת אם

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות זחלק

הוא גבור  אם לו, שאין למי לעזור  הוא ועליו בחלקו , ישמח הוא עשיר אם 
שכל  הבית, למשרתי  דומה זה למה הא לעשוקים, ולהציל לכושלים לעזור
להשלים פקודתו, לפי במשמרתו לעמוד לו וראוי  מה, דבר  על  ממונה אחד 
העיון  זה והנה  האמת. לפי  לגאוה מקום בכאן ואין  וצרכיה, הבית  ◌מלאכת
אצלו, זה וכשיתברר מתעקש, ולא ישר שכלו  אשר איש לכל הראוי והתבוננות
למיכל  שאמר דוד כענין והוא עניו, הוא ובקרבו שבלבו אמתי  עניו יקרא אז

כב ) ו , ב  בעיני .(שמואל שפל והייתי

לברכה זכרונם ב )ואמרו ה, המקדש (סוטה שבית שבזמן הרוח, נמוכי  גדולים כמה
מי  אבל  בידו, מנחה שכר  מנחה בידו, עולה שכר  עולה מקריב אדם  קיים
כולם, הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליו  מעלה עליו  שפלה שדעתו

יט )שנאמר  נא, הרוח(תהלים נמוכי  של  שבח זה הרי נשברה, רוח אלהים זבחי
עוד  אמרו וכן ומחשבתם. בלבם  ענוים א)שהם פט, מכל (חולין מרובכם לא

ז)העמים ז, הוא:(דברים ברוך  הקדוש להם אמר שאפילו , בכם חושק אני  בני ,
לאברהם גדולה נתתי לפני , עצמכם ממעטין אתם גדולה לכם  משפיע כשאני
גדולה נתתי  מה , ונחנו  אמרו ואהרן למשה גדולה נתתי ואפר , עפר  ואנכי אמר
עצמו  מניח  הישר הלב שאין ממה זה כל איש, ולא תולעת ואנכי אמר לדוד 
מידי  יוצא זה מפני לא שכבר באמת בידעו יבואהו  אשר מעלה משום להתפתות
שאפילו  ועוד  בו. יהיו שלא אפשר  שאי  האחרות החסרונות מצד שפלותו,
לא אפילו ועוד האחרון. לתכלית  ודאי  הגיע  לא שהשיג עצמם המצות באותם
לפחיתות והותר זה לו די אשה, ילוד ודם בשר היותו אלא אחר, חסרון בו  יהיה
אינו  משיג, שהוא מעלה כל הרי  כי כלל, ההנשא לו יאות שלא עד וגריעות,
שפל  וחומריותו טבעו מצד היותו עם  אותו לחון שרוצה עליו , אל חסד אלא

יותר. תמיד וליכנע  שחננו למי להודות אלא לו אין כן על מאד, עד ונבזה

יבוש, שלא לו אפשר  שאי בחסד  מתנה שמקבל  ואביון לעני  דומה זה למה הא 
בכל  הזה הדבר כן  שיבוש הבושת ירבה כך שיקבל, החסד  שירבה מה כל כי
השם מאת טובות מעלות משיג בהיותו עצמו את לראות פקוחות שעיניו אדם

המלך דוד שאמר וכענין יב )יתברך, קטז, עלי .(תהלים תגמולוהי כל לה' אשיב  מה 
כל  עם לעצמם טובה שהחזיקו על שנענשו גדולים  חסידים ראינו וכבר

לברכה זכרונם אמרו חכליה בן נחמיה ב )חסידותם: צג, לא(סנהדרין  מה מפני
שמו  על ספרו אמר נקרא חזקיה  וכן לעצמו. טובה שהחזיק  מפני  יז)? לח, (ישעיה 

הזאת העיר  על וגנותי הוא ברוך הקדוש שענהו לפי מר, לי מר  לשלום  הנה
לברכה זכרונם וכמאמרם עבדי, דוד ולמען למעני  ב )להושיעה י , כל (ברכות
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משפיל  באפו כי  המקום. לפני  שווה הכל  נמצא  יקח. זקנים וטעם לנאמנים
המקום". וינשאך עצמך השפל לכן שפלים. מגביה וברצונו גאים

לשונו : וזה והענווה, הגאווה מידת על  כב ופרק יא פרק  ישרים  במסילת ועיין
עתה אך הענוה, שבח  נשמע ומכללה הגאוה, מגנות למעלה דברנו  כבר הנה
היות הענוה כלל הנה מאליה. הגאוה ותתבאר  הענוה, עיקר  בדרך יותר נבאר 
והתולדות ממש, הגאוה הפך וזה שיהיה, טעם משום עצמו מחשיב בלתי האדם
שתלויה נמצא וכשנדקדק הגאוה. תולדות של ההפכיות תהיינה מזה הנמשכות
כך  ואחר במחשבתו, עניו האדם  שיהיה צריך  בתחלה כי  ובמעשה, במחשבה
במעשה, עניו להיות וירצה בדעתו  עניו יהיה לא אם כי  הענוים, בדרכי יתנהג
מכלל  שהם  למעלה, שזכרנו  והרעים המדומים הענוים מן  אלא יהיה לא

מהם. רע בעולם אין אשר הצבועים

ויתאמת האדם שיתבונן הוא במחשבה, הענוה האלה, החלקים  עתה ונבאר
מינו, בני  שאר על  ההתנשא שכן כל לו, ראויים והכבוד התהלה  אין אשר אצלו
מה מפני  – בידו יש שכבר מה מפני  וגם  בהכרח, ממנו שחסר  מה מפני וזה
השלימות מן שיהיה מדריגה  באיזה לאדם אפשר אי כי  הוא פשוט  ממנו שחסר 
מצד  או וקרוביו משפחתו מצד או  טבעו מצד או רבים, חסרונות בו יהיו שלא

ולאמ טוב  יעשה אשר בארץ  צדיק אין שאדם מעשיו  מצד או לו, שקרו קרים
אפילו  כלל, התנשאות  מקום לו מניחים שאין  באדם מומים אלה כל הן יחטא,

להחשיכם. יספיקו האלה החסרונות עניני כבר כי רבות, מעלות בעל  יהיה

שכבר לפי וגאוה, התנשאות לידי האדם את יותר  המביאה היא החכמה הנה
חכם לך  אין והנה השכל, דהיינו שלו, הנכבד בחלק עצמו שבאדם  מעלה היא
מדברי  אפילו רבות ופעמים חביריו, מדברי ללמוד יצטרך ושלא יטעה, שלא
ישר, שכל בעל  שהוא מי  ואמנם בחכמתו, יתנשא איך  איפוא כן אם תלמידיו,
שאין  יראה ויתבונן כשיסתכל באמת ומופלג, גדול חכם להיות זכה  אם אפילו 
מהאחרים, יותר  שידע שכל  בעל  שהוא מי  הנה כי וההתנשאות, לגאוה מקום
בכך , שטבעו לפי  לעוף  שמגביה כעוף לעשות, טבעו שבחק אלא עושה אינו
מביאו  שטבעו לפי הוא חכם שהוא מי  כן  הוא שחוקו לפי בכחו מושך השור 
היה כמוהו טבעי שכל לו  היה כמוהו חכם אינו  שעכשיו אותו  ואילו  לזה,
בו  יש אם  אלא ולהתגאות  להתנשא כאן אין  כן אם הוא, שנתחכם כמו מתחכם 
זכאי  בן יוחנן רבן וכמאמר אליה, שצריך למי  ללמדה מחויב הוא רבה חכמה 

ח) ב , נוצרת.(אבות לכך כי לעצמך  טובה תחזיק אל  הרבה תורה למדת אם

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות זחלק

הוא גבור  אם לו, שאין למי לעזור  הוא ועליו בחלקו , ישמח הוא עשיר אם 
שכל  הבית, למשרתי  דומה זה למה הא לעשוקים, ולהציל לכושלים לעזור
להשלים פקודתו, לפי במשמרתו לעמוד לו וראוי  מה, דבר  על  ממונה אחד 
העיון  זה והנה  האמת. לפי  לגאוה מקום בכאן ואין  וצרכיה, הבית  ◌מלאכת
אצלו, זה וכשיתברר מתעקש, ולא ישר שכלו  אשר איש לכל הראוי והתבוננות
למיכל  שאמר דוד כענין והוא עניו, הוא ובקרבו שבלבו אמתי  עניו יקרא אז

כב ) ו , ב  בעיני .(שמואל שפל והייתי

לברכה זכרונם ב )ואמרו ה, המקדש (סוטה שבית שבזמן הרוח, נמוכי  גדולים כמה
מי  אבל  בידו, מנחה שכר  מנחה בידו, עולה שכר  עולה מקריב אדם  קיים
כולם, הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליו  מעלה עליו  שפלה שדעתו

יט )שנאמר  נא, הרוח(תהלים נמוכי  של  שבח זה הרי נשברה, רוח אלהים זבחי
עוד  אמרו וכן ומחשבתם. בלבם  ענוים א)שהם פט, מכל (חולין מרובכם לא

ז)העמים ז, הוא:(דברים ברוך  הקדוש להם אמר שאפילו , בכם חושק אני  בני ,
לאברהם גדולה נתתי לפני , עצמכם ממעטין אתם גדולה לכם  משפיע כשאני
גדולה נתתי  מה , ונחנו  אמרו ואהרן למשה גדולה נתתי ואפר , עפר  ואנכי אמר
עצמו  מניח  הישר הלב שאין ממה זה כל איש, ולא תולעת ואנכי אמר לדוד 
מידי  יוצא זה מפני לא שכבר באמת בידעו יבואהו  אשר מעלה משום להתפתות
שאפילו  ועוד  בו. יהיו שלא אפשר  שאי  האחרות החסרונות מצד שפלותו,
לא אפילו ועוד האחרון. לתכלית  ודאי  הגיע  לא שהשיג עצמם המצות באותם
לפחיתות והותר זה לו די אשה, ילוד ודם בשר היותו אלא אחר, חסרון בו  יהיה
אינו  משיג, שהוא מעלה כל הרי  כי כלל, ההנשא לו יאות שלא עד וגריעות,
שפל  וחומריותו טבעו מצד היותו עם  אותו לחון שרוצה עליו , אל חסד אלא

יותר. תמיד וליכנע  שחננו למי להודות אלא לו אין כן על מאד, עד ונבזה

יבוש, שלא לו אפשר  שאי בחסד  מתנה שמקבל  ואביון לעני  דומה זה למה הא 
בכל  הזה הדבר כן  שיבוש הבושת ירבה כך שיקבל, החסד  שירבה מה כל כי
השם מאת טובות מעלות משיג בהיותו עצמו את לראות פקוחות שעיניו אדם

המלך דוד שאמר וכענין יב )יתברך, קטז, עלי .(תהלים תגמולוהי כל לה' אשיב  מה 
כל  עם לעצמם טובה שהחזיקו על שנענשו גדולים  חסידים ראינו וכבר

לברכה זכרונם אמרו חכליה בן נחמיה ב )חסידותם: צג, לא(סנהדרין  מה מפני
שמו  על ספרו אמר נקרא חזקיה  וכן לעצמו. טובה שהחזיק  מפני  יז)? לח, (ישעיה 

הזאת העיר  על וגנותי הוא ברוך הקדוש שענהו לפי מר, לי מר  לשלום  הנה
לברכה זכרונם וכמאמרם עבדי, דוד ולמען למעני  ב )להושיעה י , כל (ברכות
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להחזיק  אפילו לאדם שאין לך  הרי  אחרים , בזכות לו תולין עצמו בזכות התולה
בהם. ויגבה יתנשא שלא  שכן וכל  טובותיו, על לעצמו טובה

כמשה, כאברהם, שיהיה מי  לבו על להשיב שראוי  ממה הוא זה  כל ואמנם
אנו  אין יתומים, יתומי אנחנו אבל שזכרנו, החסידים ושאר כדוד, כאהרן,
גדול  עיון צריך שאין רבות חסרונות אתנו ויש יש כבר כי  זה, לכל צריכים 
שבינינו  גדול חכם היותר כי נחשבת, כאין  חכמתנו וכל  פחיתותנו  לראות 
שראוי  מה וזה הראשונים. בדורות אשר התלמידים תלמידי  מן אם כי אינו
ושכלנו  קלה שדעתנו נכיר אלא חנם, לבנו עלינו יזוח ולא באמת, ונדע שנבין
אלא אינו אותו נדע ואשר  גוברת, והטעות בנו רב  הסכלות מאד, עד חלש
הבושת אלא כלל  ההנשא  לנו ראוי שאין ודאי כן אם המעט, מן מעט

פשוט. וזה והשפלות

ה עד דברנו והיאוהנה המעשה, מענוות עתה ונדבר המחשבה, מענוות נה 
בשנוא העלבונות, בסבול בשפלות , עצמו בהתנהג חלקים: לארבעה תתחלק
וזה בשפלות בהתנהג הוא האחד  לכל . כבוד  בחלוק הכבוד, מן ובורח הרבנות 
זכרונם אמרו בדבורו, תנועותיו, ובכל בשבתו בהליכתו, בדבורו, שיהיה  ראוי 

א)לברכה פו, מלא(יומא  ומקרא הבריות, עם בנחת אדם של דבורו יהיה לעולם
יז)הוא ט , ולא(קהלת כבוד  דברי דבריו שיהיו צריך נשמעים, בנחת חכמים דברי 

אומר הוא וכן בזיון, יב )דברי  יא, ואומר(משלי  לב, חסר  לרעהו ג )בז יח, בבוא(שם
בוז. גם  בא רשע

לברכה זכרונם אמרו ב )בהליכתו, פח , הבא(סנהדרין העולם  בן איזהו מתם שלחו
בכבדות ולא זקופה, בקומה  ילך ולא נפיק . שייף  עייל שייף ברך ושפל ענוותן
לברכה זכרונם אמרו וכן לעסקיו, הולך כל כדרך אלא גודל, בצד  עקב גדול

ב ) מג , וכתיב(ברכות השכינה , רגלי דוחק כאילו זקופה בקומה ההולך  (ישעיהכל

לג ) בין י , ולא השפלים, בין מקומו שיהא  בשבתו, גדועים. הקומה ורמי
מלא מקרא כן גם והוא  ו)הרמים, כה, ובמקום(משלי  מלך לפני תתהדר  אל 

רבה בויקרא לברכה זכרונם אמרו וכן וגו', תעמוד אל ה)גדולים הרחק (א,
תעלה ואל  עלה לך  שיאמרו עד  ושב  מקומות  ושלושה שניים ממקומך 

לברכה זכרונם אמרו עצמו המקטין  כל ועל רד, לך ב )שיאמרו פה, מציעא (בבא 

הבא, לעולם גדול  נעשה הזה בעולם תורה דברי  על  עצמו שמקטין מי כל
אמרו זה שסא)וכנגד רמז  יחזקאל שמעוני העטרה(ילקוט  והרם המצנפת (יחזקאל הסר 

לא) שהואכא, מי  להפך ומינה הבא, בעולם קטן הזה בעולם גדול  שהוא מי כל
ואמרו הבא. לעולם גדולתו זמן הזה בעולם א)קטן  ה, אדם(סוטה  ילמד לעולם 
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שכינתו  והשרה וגבעות הרים כל הוא ברוך הקדוש הניח שהרי  קונו , מדעת
אמרו  וכן שפלותו. מפני וזה סיני  הר ב )על יז, השנה נחלתו (ראש (מיכהלשארית

יח) כשירים.ז, עצמו שמשים  למי

לברכה זכרונם אמרו בפירוש והנה העלבונות, סבילת הוא  השני  (ראש החלק

א) כח , מגילה א ; יז, עוד השנה  ואמרו פשע , על שעובר למי עון נושא פח,למי (שבת 

ב ) לו, גיטין א; כג , יומא משיביםב ; ואינם חרפתם שומעים עולבים ואינם הנעלבים
אומרעל  הכתוב  לא)יהם ה, וספרו (שופטים בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו

לשונם זה בוטא, בן בבא של ענוותו ב )מגודל סו, דסליק (נדרים בבל  בר ההוא
רישא על יתהון תברי  זיל עד וכו' לי  בשילי לה אמר אתתא, נסיב ישראל לארץ 
אמר רישיה, על  יתהון ותברת אזלת דינא, ודאין בוטא בן  בבא יתיב  הוה דבבא

דעבדת הדין מה המקוםלה בעלך, רצון עשית אמר בעלי, צוני  כך לו אמרה ?
ענותנותו  מרוב ספרו כן כמו והלל  בוטא. בן כבבא בנים שני  ממך יוציא

שבת ב )במסכת וכו'.(ל , כהלל ענותן אדם יהא  לעולם רבנן תנו לשונם: זה
זה עניו, לקרא ראוי להיות הגיע לא שעדיין  מצא ענותו רוב  אחרי אבהו ורבי

א)לשונו מ , דחזינא(סוטה כיון אנא, ענותנא אמינא הוה מריש  אבהו רבי אמר
קפיד , ולא טעמא חד אמוריה ואמר טעמא חד איהו דאמר דעכו אבא לרבי

אנא. ענותנא לאו אמינא
היא ערוכה משנה הכבוד , ובריחת הרבנות י)שנאת א, המלאכה(אבות את אהוב

עוד  ואמרו הרבנות, את  ז)ושנא ד , רוח,(אבות וגס רשע שוטה  בהוראה לבו הגס  :
ב )ואמרו  יג, עירובין עוד (עיין ואמרו ממנו , בורח הכבוד הכבוד, אחר הרודף כל

תתקמ) רמז משלי שמעוני מהר(ילקוט לריב  תצא ח)אל  כה, רץ (משלי  תהי  אל לעולם ,
שאלות לך ושואלים באים למחר באחריתה, תעשה מה פן למה  השררה אחר
שררה עליו המקבל כל תנחום רבי  בשם מנחמא רבי שם עוד משיבם. אתה מה

אשה. של מגופה נהנה שהוא הזה כנואף אלא אינו  ממנה ליהנות כדי

קדוש נקראתי אני אבהו רבי אמר שם  הוא)עוד  ברוך הקדוש לומר  אין (רצה אם הא ,
יהושע  רבי ותלמידי שררה. עליך תקבל לא בי , שיש הללו המדות כל בך
מה הוא שררה, עליהם לקבל רצו  ולא עניותם  מפני  מוצרכים שהיו יוכיחו,

משוח כהן בפרק  א)שאמרו י, וכו',(הוריות להם נותן אני  ששררות כמדומין
עוד ב )ואמרו פז, מיוסף (פסחים ומנלן בעליה, את שמקברת לרבנות לה אוי 

אחיו קודם  מת ברבנות עצמו שהנהיג א)שמפני נה, .(ברכות 
עד  כי  אותו, הנושא שכם על  אשר גדול משא אלא הרבנות  אין דבר של כללו 
עצמו, על אלא נתפס אינו האנשים בין מובלע עמו בתוך  ויושב יחיד שהאדם
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להחזיק  אפילו לאדם שאין לך  הרי  אחרים , בזכות לו תולין עצמו בזכות התולה
בהם. ויגבה יתנשא שלא  שכן וכל  טובותיו, על לעצמו טובה

כמשה, כאברהם, שיהיה מי  לבו על להשיב שראוי  ממה הוא זה  כל ואמנם
אנו  אין יתומים, יתומי אנחנו אבל שזכרנו, החסידים ושאר כדוד, כאהרן,
גדול  עיון צריך שאין רבות חסרונות אתנו ויש יש כבר כי  זה, לכל צריכים 
שבינינו  גדול חכם היותר כי נחשבת, כאין  חכמתנו וכל  פחיתותנו  לראות 
שראוי  מה וזה הראשונים. בדורות אשר התלמידים תלמידי  מן אם כי אינו
ושכלנו  קלה שדעתנו נכיר אלא חנם, לבנו עלינו יזוח ולא באמת, ונדע שנבין
אלא אינו אותו נדע ואשר  גוברת, והטעות בנו רב  הסכלות מאד, עד חלש
הבושת אלא כלל  ההנשא  לנו ראוי שאין ודאי כן אם המעט, מן מעט

פשוט. וזה והשפלות

ה עד דברנו והיאוהנה המעשה, מענוות עתה ונדבר המחשבה, מענוות נה 
בשנוא העלבונות, בסבול בשפלות , עצמו בהתנהג חלקים: לארבעה תתחלק
וזה בשפלות בהתנהג הוא האחד  לכל . כבוד  בחלוק הכבוד, מן ובורח הרבנות 
זכרונם אמרו בדבורו, תנועותיו, ובכל בשבתו בהליכתו, בדבורו, שיהיה  ראוי 

א)לברכה פו, מלא(יומא  ומקרא הבריות, עם בנחת אדם של דבורו יהיה לעולם
יז)הוא ט , ולא(קהלת כבוד  דברי דבריו שיהיו צריך נשמעים, בנחת חכמים דברי 

אומר הוא וכן בזיון, יב )דברי  יא, ואומר(משלי  לב, חסר  לרעהו ג )בז יח, בבוא(שם
בוז. גם  בא רשע

לברכה זכרונם אמרו ב )בהליכתו, פח , הבא(סנהדרין העולם  בן איזהו מתם שלחו
בכבדות ולא זקופה, בקומה  ילך ולא נפיק . שייף  עייל שייף ברך ושפל ענוותן
לברכה זכרונם אמרו וכן לעסקיו, הולך כל כדרך אלא גודל, בצד  עקב גדול

ב ) מג , וכתיב(ברכות השכינה , רגלי דוחק כאילו זקופה בקומה ההולך  (ישעיהכל

לג ) בין י , ולא השפלים, בין מקומו שיהא  בשבתו, גדועים. הקומה ורמי
מלא מקרא כן גם והוא  ו)הרמים, כה, ובמקום(משלי  מלך לפני תתהדר  אל 

רבה בויקרא לברכה זכרונם אמרו וכן וגו', תעמוד אל ה)גדולים הרחק (א,
תעלה ואל  עלה לך  שיאמרו עד  ושב  מקומות  ושלושה שניים ממקומך 

לברכה זכרונם אמרו עצמו המקטין  כל ועל רד, לך ב )שיאמרו פה, מציעא (בבא 

הבא, לעולם גדול  נעשה הזה בעולם תורה דברי  על  עצמו שמקטין מי כל
אמרו זה שסא)וכנגד רמז  יחזקאל שמעוני העטרה(ילקוט  והרם המצנפת (יחזקאל הסר 

לא) שהואכא, מי  להפך ומינה הבא, בעולם קטן הזה בעולם גדול  שהוא מי כל
ואמרו הבא. לעולם גדולתו זמן הזה בעולם א)קטן  ה, אדם(סוטה  ילמד לעולם 
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שכינתו  והשרה וגבעות הרים כל הוא ברוך הקדוש הניח שהרי  קונו , מדעת
אמרו  וכן שפלותו. מפני וזה סיני  הר ב )על יז, השנה נחלתו (ראש (מיכהלשארית

יח) כשירים.ז, עצמו שמשים  למי

לברכה זכרונם אמרו בפירוש והנה העלבונות, סבילת הוא  השני  (ראש החלק

א) כח , מגילה א ; יז, עוד השנה  ואמרו פשע , על שעובר למי עון נושא פח,למי (שבת 

ב ) לו, גיטין א; כג , יומא משיביםב ; ואינם חרפתם שומעים עולבים ואינם הנעלבים
אומרעל  הכתוב  לא)יהם ה, וספרו (שופטים בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו

לשונם זה בוטא, בן בבא של ענוותו ב )מגודל סו, דסליק (נדרים בבל  בר ההוא
רישא על יתהון תברי  זיל עד וכו' לי  בשילי לה אמר אתתא, נסיב ישראל לארץ 
אמר רישיה, על  יתהון ותברת אזלת דינא, ודאין בוטא בן  בבא יתיב  הוה דבבא

דעבדת הדין מה המקוםלה בעלך, רצון עשית אמר בעלי, צוני  כך לו אמרה ?
ענותנותו  מרוב ספרו כן כמו והלל  בוטא. בן כבבא בנים שני  ממך יוציא

שבת ב )במסכת וכו'.(ל , כהלל ענותן אדם יהא  לעולם רבנן תנו לשונם: זה
זה עניו, לקרא ראוי להיות הגיע לא שעדיין  מצא ענותו רוב  אחרי אבהו ורבי

א)לשונו מ , דחזינא(סוטה כיון אנא, ענותנא אמינא הוה מריש  אבהו רבי אמר
קפיד , ולא טעמא חד אמוריה ואמר טעמא חד איהו דאמר דעכו אבא לרבי

אנא. ענותנא לאו אמינא
היא ערוכה משנה הכבוד , ובריחת הרבנות י)שנאת א, המלאכה(אבות את אהוב

עוד  ואמרו הרבנות, את  ז)ושנא ד , רוח,(אבות וגס רשע שוטה  בהוראה לבו הגס  :
ב )ואמרו  יג, עירובין עוד (עיין ואמרו ממנו , בורח הכבוד הכבוד, אחר הרודף כל

תתקמ) רמז משלי שמעוני מהר(ילקוט לריב  תצא ח)אל  כה, רץ (משלי  תהי  אל לעולם ,
שאלות לך ושואלים באים למחר באחריתה, תעשה מה פן למה  השררה אחר
שררה עליו המקבל כל תנחום רבי  בשם מנחמא רבי שם עוד משיבם. אתה מה

אשה. של מגופה נהנה שהוא הזה כנואף אלא אינו  ממנה ליהנות כדי

קדוש נקראתי אני אבהו רבי אמר שם  הוא)עוד  ברוך הקדוש לומר  אין (רצה אם הא ,
יהושע  רבי ותלמידי שררה. עליך תקבל לא בי , שיש הללו המדות כל בך
מה הוא שררה, עליהם לקבל רצו  ולא עניותם  מפני  מוצרכים שהיו יוכיחו,

משוח כהן בפרק  א)שאמרו י, וכו',(הוריות להם נותן אני  ששררות כמדומין
עוד ב )ואמרו פז, מיוסף (פסחים ומנלן בעליה, את שמקברת לרבנות לה אוי 

אחיו קודם  מת ברבנות עצמו שהנהיג א)שמפני נה, .(ברכות 
עד  כי  אותו, הנושא שכם על  אשר גדול משא אלא הרבנות  אין דבר של כללו 
עצמו, על אלא נתפס אינו האנשים בין מובלע עמו בתוך  ויושב יחיד שהאדם
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וממשלתו, ידו שתחת  מי כל על נתפס הוא כבר  ושררה לרבנות שנתעלה כיון 
ואם מעשיהם ולהישיר  והשכל דעה אותם ולרעות כולם  על להשקיף עליו כי

חכמים. אמרו  כתיב בראשיכם ואשמם לאו

קונו  דעת ועל  דעתו על  האדם את המעביר  הבלים הבל אלא אינו והכבוד 
אשר והתהלות וישנאו , בו שימאס ודאי שמכירו ומי  חובתו, כל  ומשכחו

על י  הלוליהם מגדילים  אותם בראותו כי  לטורח, עליו יהיו האדם בני  הללוהו
שחסרות רעתו לו די שלא על ומתאנח מתבושש אלא אינו באמת בו אינו אשר 

יותר. יכלם למען שקר, תהלות עליו שיעמיסו אלא ההם, המעלות ממנו

שנינו וכן  אדם, לכל הכבוד  חילוק הוא הרביעי א)החלק ד, מכובד (אבות איזהו
עוד ואמרו הבריות, את  ב )המכבד קיג, גדול (פסחים שהוא בחבירו היודע  מנין

שנינו ועוד  וכו', כבוד בו לנהוג שחייב אחד  דבר  אפילו טו)ממנו ד, הוי (אבות
זכאי בן יוחנן  רבן על  עליו ואמרו אדם, כל בשלום א)מקדים יז, שלא(ברכות

חייב  במעשים ובין בדיבור ובין בשוק. גוי  ואפילו מעולם שלום  אדם לו הקדים
לברכה זכרונם  ספרו וכבר  בחבריו, כבוד ב )לנהוג סב , וארבעה(יבמות מעשרים

שהבזיון  וכמו לזה. זה כבוד נוהגין היו שלא על שמתו עקיבא  רבי  תלמידי  אלף
כי  בוז, גם בא רשע בבוא שזכרנו, הכתוב כדבר  הרשעים, אל מתיחס  דבר הוא
ואומר מהם, מתפרש ואינו עמהם שוכן הכבוד  כי הצדיקים, אל מתיחס הכבוד

נ"ד ) כבוד .(ישעיה זקניו ונגד

המתרחבים המינים  פרטי בכל ופרטיהם הראשיים  הענוה חלקי נתבארו והרי 
והנה לקח. ויוסיף חכם ישמע והמקומות, העתים ולפי הנושאים, לפי והולכים
טובות אל אותו ומקרבת רבים מכשולות האדם מדרך מסירה שהענוה ודאי  זה
שחברת ועוד בהבליו, יקנא ולא העולם  דברי על מעט יחוש העניו כי רבות ,
ולא כעס לידי יבוא לא בהכרח, הימנו נוחה הבריות ורוח מאד עד נאה העניו
וכבר זו, למדה  שזוכה מי  אשרי  במנוחה. הכל בהשקט, הכל אלא מריבה לידי

ג )אמרו א, שבת  עקב (ירושלמי ענוה עשתה  לראשה עטרה חכמה שעשתה מה
ברור. וזה יערכנה, לא כולה החכמה כל כי  לסוליתה,

הענוה  קנית  בדרכי – כג' פרק

הוא הרגילות וההתבונן, הרגילות הענוה, על האדם את המרגילים הם שנים
שזכרנו, הדרך על בשפלות בהתנהג מעט מעט עצמו מרגיל האדם שיהיה 
דהיינו  צנועים, בגד ללבוש החברה, בסוף וללכת  הפחותים המקומות בישיבת
בלבו  הענוה ותבוא תכנס הזה בדרך  בהתרגלו כי מפוארים, לא אך מכובדים

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות יאחלק

ולהתנשאמעט לזוח האדם לב טבע בהיות הנה כי כראוי. בו שתקבע עד מעט
בפעולות כן אם אלא הזאת , הטבעית הנטיה מעיקרה לעקור עליו קשה
לו  מסור  הבלתי  בפנימיותו הדבר  מעט מעט ימשיך בידו המסורות החיצונות

לברכה זכרונם במאמרם נכלל  זה שכל בזריזות, שביארנו וכענין כך , (ברכותכל 

א) ונטייתו יז, הטבע נגד תחבולות שיבקש דהיינו ביראה, ערום אדם יהא  לעולם
שינצחם. עד

בן  עקביא בדברי  המוזכר  הוא האחד שונים, ענינים על הוא ההתבונן אך
א)מהללאל ג, עפר(אבות למקום הולך  אתה ולאן סרוחה  מטיפה באת מאין דע 

המלכים מלכי  מלך  לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה רמה
כי  הענוה, אל  ועוזרים  לגאוה נגדיים הם אלה כל  באמת כי הוא. ברוך  הקדוש
לינשא טעם לו אין התחלתו וגריעות חומרו בפחיתות  מסתכל האדם בהיות
כל  למלוך, שהגיע חזירים לרועה דומה זה  למה הא וליכלם . ליבוש אלא כלל
שבסוף  כן כמו וכשיחשוב שיתגאה. לו אפשר  אי הראשונים ימיו יזכור אשר עת
שאון  וישכח גאונו שיכנע שכן כל לתולעת, מאכל לעפר ישוב גדולותיו כל
וידמה עוד וכשיחשוב וכלימה, בושת ואחריתו גדולתו  ומה טובו מה כי  גאותו,
לפני  עצמו שיראה בעת מעלה, צבא של הגדול דין הבית לפני הכנסו רגע בלבו
הקדושה בתכלית והטהור הקדוש הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך
כל  בהם  אין אשר דברו עושי כח גבורי גבורה משררתי  קדושים בסוד והטהרה
מצד  ומגואל טמא עצמו , מצד ונבזה פחות גרוע , לפניהם עומד  והוא מום ,
איה פיך, איפוא איה ישאלוהו וכי  פה. פתחון לו היהיה ראש, הירים מעשיו.
הנה תוכחתו , על ישיב מה או יענה מה בעולמך, נשאת אשר  וכבודך  גאונך
פרוח וחזק, אמתי ציור הזה האמת בשכלו האדם יצייר  אחד  רגע שלו  ודאי

עוד . אליו תשוב  ולא  הגאוה כל  ממנו תפרח 

להיות קל העשיר  כי תמורותיהם, ורוב הזמן תולדות חילוף  ענין הוא השני
לשוב  נקלה  על  כך כל יכול הוא ואם לנקלה, והמכובד  לעבד, והמושל  עני,
עליו, בטוח אינו אשר מצבו על לבו יגבה איך היום, בעיניו הנבזה המצב אל
פיו  במו שיצטרך  האדם על לבוא וחלילה חס  יכולים חולאים מיני כמה
וחלילה חס צרות כמה במקצת . לו ויקל ויסייעהו אותו שיעזור למי  להתחנן
לתת לפנמים מאס אשר  רבים פני לשחר ללכת שיצטרך עליו לבוא יכולים
דבר בעינינו רואים אנחנו אלה ודברים למושיעים. לו יהיו למען שלום להם
ושפלות, ענוה ולהלבישו גאותו האדם מלב  להסיר  הם כדאי  ביומו, יום

וכמה יתברך, לפניו חובתו על האדם עוד  וכמהוכשיתבונן ממנו נעזבת היא
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וממשלתו, ידו שתחת  מי כל על נתפס הוא כבר  ושררה לרבנות שנתעלה כיון 
ואם מעשיהם ולהישיר  והשכל דעה אותם ולרעות כולם  על להשקיף עליו כי

חכמים. אמרו  כתיב בראשיכם ואשמם לאו

קונו  דעת ועל  דעתו על  האדם את המעביר  הבלים הבל אלא אינו והכבוד 
אשר והתהלות וישנאו , בו שימאס ודאי שמכירו ומי  חובתו, כל  ומשכחו

על י  הלוליהם מגדילים  אותם בראותו כי  לטורח, עליו יהיו האדם בני  הללוהו
שחסרות רעתו לו די שלא על ומתאנח מתבושש אלא אינו באמת בו אינו אשר 

יותר. יכלם למען שקר, תהלות עליו שיעמיסו אלא ההם, המעלות ממנו

שנינו וכן  אדם, לכל הכבוד  חילוק הוא הרביעי א)החלק ד, מכובד (אבות איזהו
עוד ואמרו הבריות, את  ב )המכבד קיג, גדול (פסחים שהוא בחבירו היודע  מנין

שנינו ועוד  וכו', כבוד בו לנהוג שחייב אחד  דבר  אפילו טו)ממנו ד, הוי (אבות
זכאי בן יוחנן  רבן על  עליו ואמרו אדם, כל בשלום א)מקדים יז, שלא(ברכות

חייב  במעשים ובין בדיבור ובין בשוק. גוי  ואפילו מעולם שלום  אדם לו הקדים
לברכה זכרונם  ספרו וכבר  בחבריו, כבוד ב )לנהוג סב , וארבעה(יבמות מעשרים

שהבזיון  וכמו לזה. זה כבוד נוהגין היו שלא על שמתו עקיבא  רבי  תלמידי  אלף
כי  בוז, גם בא רשע בבוא שזכרנו, הכתוב כדבר  הרשעים, אל מתיחס  דבר הוא
ואומר מהם, מתפרש ואינו עמהם שוכן הכבוד  כי הצדיקים, אל מתיחס הכבוד

נ"ד ) כבוד .(ישעיה זקניו ונגד

המתרחבים המינים  פרטי בכל ופרטיהם הראשיים  הענוה חלקי נתבארו והרי 
והנה לקח. ויוסיף חכם ישמע והמקומות, העתים ולפי הנושאים, לפי והולכים
טובות אל אותו ומקרבת רבים מכשולות האדם מדרך מסירה שהענוה ודאי  זה
שחברת ועוד בהבליו, יקנא ולא העולם  דברי על מעט יחוש העניו כי רבות ,
ולא כעס לידי יבוא לא בהכרח, הימנו נוחה הבריות ורוח מאד עד נאה העניו
וכבר זו, למדה  שזוכה מי  אשרי  במנוחה. הכל בהשקט, הכל אלא מריבה לידי

ג )אמרו א, שבת  עקב (ירושלמי ענוה עשתה  לראשה עטרה חכמה שעשתה מה
ברור. וזה יערכנה, לא כולה החכמה כל כי  לסוליתה,

הענוה  קנית  בדרכי – כג' פרק

הוא הרגילות וההתבונן, הרגילות הענוה, על האדם את המרגילים הם שנים
שזכרנו, הדרך על בשפלות בהתנהג מעט מעט עצמו מרגיל האדם שיהיה 
דהיינו  צנועים, בגד ללבוש החברה, בסוף וללכת  הפחותים המקומות בישיבת
בלבו  הענוה ותבוא תכנס הזה בדרך  בהתרגלו כי מפוארים, לא אך מכובדים

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות יאחלק

ולהתנשאמעט לזוח האדם לב טבע בהיות הנה כי כראוי. בו שתקבע עד מעט
בפעולות כן אם אלא הזאת , הטבעית הנטיה מעיקרה לעקור עליו קשה
לו  מסור  הבלתי  בפנימיותו הדבר  מעט מעט ימשיך בידו המסורות החיצונות

לברכה זכרונם במאמרם נכלל  זה שכל בזריזות, שביארנו וכענין כך , (ברכותכל 

א) ונטייתו יז, הטבע נגד תחבולות שיבקש דהיינו ביראה, ערום אדם יהא  לעולם
שינצחם. עד

בן  עקביא בדברי  המוזכר  הוא האחד שונים, ענינים על הוא ההתבונן אך
א)מהללאל ג, עפר(אבות למקום הולך  אתה ולאן סרוחה  מטיפה באת מאין דע 

המלכים מלכי  מלך  לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה רמה
כי  הענוה, אל  ועוזרים  לגאוה נגדיים הם אלה כל  באמת כי הוא. ברוך  הקדוש
לינשא טעם לו אין התחלתו וגריעות חומרו בפחיתות  מסתכל האדם בהיות
כל  למלוך, שהגיע חזירים לרועה דומה זה  למה הא וליכלם . ליבוש אלא כלל
שבסוף  כן כמו וכשיחשוב שיתגאה. לו אפשר  אי הראשונים ימיו יזכור אשר עת
שאון  וישכח גאונו שיכנע שכן כל לתולעת, מאכל לעפר ישוב גדולותיו כל
וידמה עוד וכשיחשוב וכלימה, בושת ואחריתו גדולתו  ומה טובו מה כי  גאותו,
לפני  עצמו שיראה בעת מעלה, צבא של הגדול דין הבית לפני הכנסו רגע בלבו
הקדושה בתכלית והטהור הקדוש הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך
כל  בהם  אין אשר דברו עושי כח גבורי גבורה משררתי  קדושים בסוד והטהרה
מצד  ומגואל טמא עצמו , מצד ונבזה פחות גרוע , לפניהם עומד  והוא מום ,
איה פיך, איפוא איה ישאלוהו וכי  פה. פתחון לו היהיה ראש, הירים מעשיו.
הנה תוכחתו , על ישיב מה או יענה מה בעולמך, נשאת אשר  וכבודך  גאונך
פרוח וחזק, אמתי ציור הזה האמת בשכלו האדם יצייר  אחד  רגע שלו  ודאי

עוד . אליו תשוב  ולא  הגאוה כל  ממנו תפרח 

להיות קל העשיר  כי תמורותיהם, ורוב הזמן תולדות חילוף  ענין הוא השני
לשוב  נקלה  על  כך כל יכול הוא ואם לנקלה, והמכובד  לעבד, והמושל  עני,
עליו, בטוח אינו אשר מצבו על לבו יגבה איך היום, בעיניו הנבזה המצב אל
פיו  במו שיצטרך  האדם על לבוא וחלילה חס  יכולים חולאים מיני כמה
וחלילה חס צרות כמה במקצת . לו ויקל ויסייעהו אותו שיעזור למי  להתחנן
לתת לפנמים מאס אשר  רבים פני לשחר ללכת שיצטרך עליו לבוא יכולים
דבר בעינינו רואים אנחנו אלה ודברים למושיעים. לו יהיו למען שלום להם
ושפלות, ענוה ולהלבישו גאותו האדם מלב  להסיר  הם כדאי  ביומו, יום

וכמה יתברך, לפניו חובתו על האדם עוד  וכמהוכשיתבונן ממנו נעזבת היא
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אומר הוא וכן  לבבו, ירום ולא יכלם יתגאה, ולא שיבוש ודאי בה מתרשל  הוא
יז) לא , ואחרי (ירמיה נחמתי  שובי  אחרי  כי וגו', מתנודד  אפרים שמעתי שמוע

להכיר תמיד יתבונן הכל  ועל וגו', נכלמתי  וגם בושתי  ירך, על ספקתי הודעי 
הטעות תמיד  לו קרוב  שיותר וכזביו, טעותיו ורוב האנושי, השכל  חולשת
מכל  תמיד ללמוד ויבקש הזאת , מהסכנה תמיד יירא כן על האמתית. מהידיעה

לברכה זכרונם  משאמרו והוא יכשל, פן לעצה תמיד  ולשמוע א)אדם ד, (אבות

אומר  הוא וכן אדם, מכל הלומד חכם טו)איזהו יב , חכם.(משלי  לעצה שומע

וכענין  הזה, העולם בטובות והשביעה הריבוי  הוא הזאת המדה מפסידי  אך
אומר שבפירוש יד )הכתוב יב ; ח , על (דברים וגו'. לבבך ורם וגו' ושבעת תאכל  פן

השפיל  למען לפעמים, נפשו  מענה האדם להיות טוב החסידים להם  מצאו כן
לברכה זכרונם שאמרו וכענין הרבוי , מתוך אלא מתגבר  איננו אשר  הגאוה יצר

א) לב , והנה(ברכות בשר, של קופה מתוך  אלא תבן של קופה מתוך נוהם ארי  אין
שאין  תראה כי האמתית , הידיעה ומיעוט הסכלות הוא המפסידים כל  בראש

אמרו לברכה זכרונם ורבותינו יותר . שסכל  במי אלא יותר  מצויה  (שבתהגאוה

א) כד, סנהדרין  א; אמרולג , וכן התורה . עניות הרוח לגסות  ב )סימן קצג, בלק סימן (זהר
עוד ואמרו שבוחי . כלום ידע ב )דלא פה, מציעא קיש (בבא קיש בלגינא אסתרא

אמרו עוד  ג )קריא. טז, רבא  נשמע (בראשית  קולכם מה מפני  סרק לאלני  ?שאלו 
שבכל  מובחר שהוא שמשה  ראינו  וכבר ונזכר. נשמע קולנו יהיה הלואי  אמרו

האדם. מכל עניו היה האדם

אשר חנפים אדם בני  ההשתמש או ההתחברות הוא הענוה ממפסידי  עוד
מה בהגדיל וירוממוהו, ישבחוהו להם ייטב למען בחנפותם לבו לגנוב
ולפעמים כלל, בו שאין מה עליו ובהוסיף  התכלית, עד המעלות מן בו שיש
האדם דעת סוף סוף והנה אותו, שמשבחין ממה ההפך הוא בו שיש שמה
בטבע, נוטה הוא שאיליו בדבר שכן כל בנקל , ומתפתה חלש וטבעו קלה,
בו  יכנסו לו, מאמין שהוא מפי יוצאים האלה הדברים את בשמעו  כן על

לנו הרי  ונשבר , הגאוה ברשת נופל ונמצא ועכס, כד )כארס  ב  הימים (דברי 

מות ואחרי  רבו, הכהן יהודע הורהו ימי כל  לעשות הטיב אשר יואש
עבדיו באו שדימוהו יהוידע  עד הילוליו, ולהגדיל לו להחניף והתחילו 

השרים רוב כי בבירור הדבר  זה  ותראה אליהם, המלך  שמע אז לאלוה,
הם נכשלים שיהיו  מדריגה באיזה  יהיו היכולת בעלי  כל או והמלכים

משרתיהם. חנופת בעבור ונשחתים

לחבר לו  לקנותו שרוצה מי  במעשי ויעיין  יזהר יותר בראשו, שעיניו מי  כן  על

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות יגחלק

המאכל  כי ובמשתיו , במאכלו  ויעיין שיזהר ממה ביתו, על לפקיד  או ליועץ, או
נפשו  להשחית יוכלו הפקידים או והחברים בלבד, לגופו להזיק יוכל  והמשתה 

אומר השלום עליו המלך ודוד  כבודו, וכל ו-ז)ומאודו קא , בקרב (תהלים ישב לא
שיבקש  אלא לאדם טוב ואין ישרתני, הוא תמים בדרך הולך רמיה, עושה ביתי 
באהבתם ויוכיחוהו בו, עור שהוא במה עיניו שיאירו  תמימים חבירים לו
רואה שאינו לפי לראות, יכול האדם שאין מה כי רע, מכל אותו מצילים ונמצאו

נאמר  זה ועל ונשמר , ויזהירוהו ויבינו יראו הם לעצמו, ו)חובה כד , (משלי 

עכ"ל . יועץ. ברוב ותשועה

חמור כך  כל  שזה אומר מי אבל  פלוני: בן  ?פלוני

דין : הגאווהבית הוא הרעות המדות כל צדיקים)!שורש .(ארחות

"השמר בתורה: עליה הוזהרנו ה'. בשכחת מתאפיינת הלב גבהות היא הגאווה
מצרים" מארץ הוציאך  אשר ה' את תשכח  פן יב )לך ו, .(דברים

פלוני: בן  הגאווה פלוני על העונש ?מה

גאווה  הבעל של עונשו

דין: הרוחבית  גס  על  האמוראים אומרים מה וראה הגאווה)צא עוירא:(בעל רב  :
עד אט אט  מתנדף – הכוונה מתמעט ". לסוף - רוח גסות בו שיש אדם "כל
ועוד כאשרה". לגדעו ראוי רוח גסות  בו שיש אדם "כל  אליעזר: רבי שאיננו.
בתחיית  יקום לא - כלומר  ננער" עפרו  אין רוח גסות בו  שיש  אדם "כל אמר :
והוא  אני "אין הקב"ה: אמר רוח, גסות בו  שיש אדם  כל  חסדא: רב  המתים.

ולהיעלם להיכרת  יחויב הרוח גס היינו : בעולם ". לדור בסוטה(יכולים המימרות כל

א) לו ה, ניתנה תורה - לכל מופקר שהוא כמדבר  עצמו  את אדם  שעושה כיון .
וכיון  נחליאל. וממתנה שנאמר  אל, נחלו - במתנה לו שניתנה וכיון במתנה.

עול  - אל במות.שנחלו ומנחליאל שנאמר לגדולה, הקב "ה ה עצמו  הגביה  ואם
שנאמר בקרקע  אותו  ששוקעין  אלא עוד  ולא הגיא ומבמות שנאמר  משפילו  -

הישימון  פני על מגביהוונשקפה הקב"ה בו  חוזר  נה.)ואם .(נדרים 

באש אלא  נידו אינו  המתגאה ו)שכל ז  רבה  (ויקרא

הוא וקלוסים  נימוס  לוי "היא א"ר שנא' באש  אלא  נידון אינו המתגאה שכל
מוקדה ". על  העולה

ואמרו שנתגאו ע "י  המבול יז)דור  כא , לא(איוב  וגו '" נעבדנו כי  שדי "מה
שנאמר  באש אלא יז)נדונו ו, נצמתוּ ".(איוב  יזרב וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ"בּ עת
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אומר הוא וכן  לבבו, ירום ולא יכלם יתגאה, ולא שיבוש ודאי בה מתרשל  הוא
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א) לב , והנה(ברכות בשר, של קופה מתוך  אלא תבן של קופה מתוך נוהם ארי  אין
שאין  תראה כי האמתית , הידיעה ומיעוט הסכלות הוא המפסידים כל  בראש

אמרו לברכה זכרונם ורבותינו יותר . שסכל  במי אלא יותר  מצויה  (שבתהגאוה

א) כד, סנהדרין  א; אמרולג , וכן התורה . עניות הרוח לגסות  ב )סימן קצג, בלק סימן (זהר
עוד ואמרו שבוחי . כלום ידע ב )דלא פה, מציעא קיש (בבא קיש בלגינא אסתרא

אמרו עוד  ג )קריא. טז, רבא  נשמע (בראשית  קולכם מה מפני  סרק לאלני  ?שאלו 
שבכל  מובחר שהוא שמשה  ראינו  וכבר ונזכר. נשמע קולנו יהיה הלואי  אמרו

האדם. מכל עניו היה האדם

אשר חנפים אדם בני  ההשתמש או ההתחברות הוא הענוה ממפסידי  עוד
מה בהגדיל וירוממוהו, ישבחוהו להם ייטב למען בחנפותם לבו לגנוב
ולפעמים כלל, בו שאין מה עליו ובהוסיף  התכלית, עד המעלות מן בו שיש
האדם דעת סוף סוף והנה אותו, שמשבחין ממה ההפך הוא בו שיש שמה
בטבע, נוטה הוא שאיליו בדבר שכן כל בנקל , ומתפתה חלש וטבעו קלה,
בו  יכנסו לו, מאמין שהוא מפי יוצאים האלה הדברים את בשמעו  כן על

לנו הרי  ונשבר , הגאוה ברשת נופל ונמצא ועכס, כד )כארס  ב  הימים (דברי 

מות ואחרי  רבו, הכהן יהודע הורהו ימי כל  לעשות הטיב אשר יואש
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השרים רוב כי בבירור הדבר  זה  ותראה אליהם, המלך  שמע אז לאלוה,
הם נכשלים שיהיו  מדריגה באיזה  יהיו היכולת בעלי  כל או והמלכים
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אומר השלום עליו המלך ודוד  כבודו, וכל ו-ז)ומאודו קא , בקרב (תהלים ישב לא
שיבקש  אלא לאדם טוב ואין ישרתני, הוא תמים בדרך הולך רמיה, עושה ביתי 
באהבתם ויוכיחוהו בו, עור שהוא במה עיניו שיאירו  תמימים חבירים לו
רואה שאינו לפי לראות, יכול האדם שאין מה כי רע, מכל אותו מצילים ונמצאו

נאמר  זה ועל ונשמר , ויזהירוהו ויבינו יראו הם לעצמו, ו)חובה כד , (משלי 
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"השמר בתורה: עליה הוזהרנו ה'. בשכחת מתאפיינת הלב גבהות היא הגאווה
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ולהיעלם להיכרת  יחויב הרוח גס היינו : בעולם ". לדור בסוטה(יכולים המימרות כל

א) לו ה, ניתנה תורה - לכל מופקר שהוא כמדבר  עצמו  את אדם  שעושה כיון .
וכיון  נחליאל. וממתנה שנאמר  אל, נחלו - במתנה לו שניתנה וכיון במתנה.

עול  - אל במות.שנחלו ומנחליאל שנאמר לגדולה, הקב "ה ה עצמו  הגביה  ואם
שנאמר בקרקע  אותו  ששוקעין  אלא עוד  ולא הגיא ומבמות שנאמר  משפילו  -
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באש אלא  נידו אינו  המתגאה ו)שכל ז  רבה  (ויקרא
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כד "א היתה לחלוטין זריבתן לוי  בן יהושע ל )א "ר כה, לקונה".(ויקרא "לצּ מיתת :ַ◌ְ◌ִ◌◌

יז) ו, בחומו (איוב  מהו  - ממקומם" נדעכו  ברותחין."בּ חּמ וֹ  ? ְ◌◌

היה המבול דור  על  מביא הוא ברוך הקדוש שהיה וטיפה טיפה כל יוחנן א"ר
ממקומם". נדעכו "בּ ח ּמ וֹ  הה"ד  גיהנם בתוך  ◌◌ְמרתיחה

דכתיב כמה מבינינו הרגל  את נשכח ואמרו שנתגאו  ידי  על כח,סדומיים (שם 

באשד ) אלא נידונו  לא - וגו'" גּ ר מעם נחל כד )"פרץ יט , המטיר(בראשית  "ה' ָ◌
סדום..." על

ואמר  שנתגאה ע"י הרשע ב )פרעה ה, לא(שמות - בקולו" אשמע  אשר  ה ' "מי
באש  אלא  כד )נדון  ט, וגו'".(שם מתלקחת ואש  ברד "ויהי 

דכתיב כמה ישראל את ולחץ שנתגאה ידי  על הרשע ג )סיסרא ד , "והוא(שופטים ◌
בחזקה מהו בחזקה". ישראל בני את  לאלחץ ובגידופין. בחירופין יצחק א"ר ?

- באש אלא כ )נדון  ה, וגו'".(שם נלחמו ממסלותם הכוכבים

ואמר  שנתגאה ע"י  כ )סנחריב לו , נידון (ישעיה לא - וגו '" הארצות אלהי  בכל "מי ◌
- באש טז)אלא י, וגו'".(שם  יקד יקד  כבודו ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ"ותחת

ואמר  שנתגאה  ידי על טו")נבוכדנצר ג , מן (דניאל ישיזבינכון די  אלה הוא ומן ◌
באש  אלא  נידון  לא - כב )ידי" נ וּ רא".(שם, דּ י  ׁש ביבא הּמ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ"קּט ל

ואומרת ומגדפת מחרפת שהיא ידי  על הרשעה  כה)מלכות עג, לי (תהלים "מי ◌
באש אלא נידונית אינה - יא)בשמים" ז, חיותא(דניאל קטילת דּ י עד  הוית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ"חזה

ויהי  גּ ׁש מה אא".וה וּ בד ליקדת בת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

שנאמר באש אלא מתנחמין אינן  בעוה"ז ושפלים נבזין  שהם ישראל אבל
ט ) ב , סביב":(זכריה אש  חומת ה' נאם  לה אהיה "ואני :

עוד מה  פלוני: בן  ?פלוני

דין : בדבורה.בית מתגלגל  הציבור על המתגאה "ופרנס  – בדבורה מתגלגל
הוא כי  גיהנם של מעונש יותר צער לו ויש רגע ובכל  עת בכל  הוא ושם
הוא ואם לבד, גאוה מחמת עונש וזהו הארס בתוך כזה צר במקום אסור 
בו  וכיוצא בביושים  לפניו הבאים פני שהלבין דהיינו הגאוה ע"י רע  פועל
הקבלה בספרי הן מפורשין  אחרים עונשים יש זה על רעות פעולות שאר 

ההם". מעונשין ליצלן ורחמנא

מ  פרק   הישר קב ספר 

פלוני: בן  הגאווהפלוני מן להנצל כדי לעשות צריך הייתי ?מה 

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות טוחלק

דין : בראותו בית  הגאווה, את ממנו מוריד הזוהר  לימוד ידי ועל זוהר , ללמוד 
גרוע  הכי הדבר היא הגאוה יתברך  להשם חייב עוד  הוא וכמה גדול, ה' !כמה

עוד ומה  פלוני : בן ?פלוני

דין : תמיד:בית  להתפלל  יוסף  ביסוד  כתב  וכן הגאווה. מן  להנצל לה ' להתפלל 
וענווה. הכנעה בליבי תן רבש "ע

פלוני: בן  עוד פלוני ?ומה

דין : הסרוחה,בית הגאווה בגנות מאמרים ליקח לדוגמא והשינון. החזרה
המוסר. בסדר  עליהם השינה)ולחזור  לפני  נראה  לזה , זמן הענווה,(לקבוע  ובשבחי 

דברים. בשאר  הדרך  זה על  וכן דולקות. ושפתים עצב, בקול ולשנן ולחזור
שהם אלו מדברים  לעבוד  יום, מ' של  עבודה סדר כעת לקחת דהיינו

העבודה. יסודי

ועומדת יוצרה, לפני נכנעת שהנפש הכנעה. הכנעת הוא תפילה  ושורש
על  שרק לענווה. בא ובזה כלום . מגרמיה לה ולית בו, תלויה  ורק  לפניו.

להתפלל. אפשר  ענווה  כיידי דבר. לאיזה שנצרך חושב אינו המתגאה כי 
למשהו . נזקק  שהוא מרגיש ואינו ח"ו, כביכול  הכל  ממנו 

המובא התשובה מתיקוני 'זה קודשו: לשון וזה הטהור  שלחן בספר וכתב
השפלים. בין ולישב בשפלות להתנהג בספרים

בזה, יתרגל סוף כל סוף - הגאווה במידת להתנהג עצמו מרגיל האדם אם כי
על  מרוצה ואינו במתכוין שלא  הוא בתחילה כי הגם להתפרש, לו קשה ויהא
קליפה זה כי  דעת לבעלי כידוע בכבוד, ויחפוץ יתרצה  סוף  כל סוף אבל  זה,
ויעשה הרגיל, מכבודו איש איזה לו פיחת אם כך  ואחר  ליצלן, רחמנא קשה
לבבות ופירוד  ושנאה לקנאה זה  ידי על ויבא מאד, עד לו יכאב - רצונו נגד

הרע. ולשון

ורוצה וכבוד, גאווה בשום חפץ  שאינו לבבו בחוזק מסכים  האדם אם אבל
שיעור בלי  כבוד  לו שמגיע ידמה  בלבבו כי  מזה, רחוק עדיין כי אף  בשפלותו,
סוף  כל  סוף ומעשה בדיבור בענווה בהתנהג אבל ומעשיו, עבודתו ערך לפי 

בשפלות. רק ולבחור  השקר, ולשנוא הגאות למאס  הענווה זה תביאהו

דכא" את שוכן ה' "אני כי עליו, קדושתו ישרה הקב"ה טו)ואז כז, וזה(ישעיה 
גאות, של  מחשבה במחשבתו לו בא כרחו בעל כי הגם וכו' מצדיקים. מקובל
בזה. חפץ ואינו שקר  שהוא ומכיר  יודע  הוא אבל - שקרים  בלבו ומתערב



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות חלק יד 

כד "א היתה לחלוטין זריבתן לוי  בן יהושע ל )א "ר כה, לקונה".(ויקרא "לצּ מיתת :ַ◌ְ◌ִ◌◌

יז) ו, בחומו (איוב  מהו  - ממקומם" נדעכו  ברותחין."בּ חּמ וֹ  ? ְ◌◌

היה המבול דור  על  מביא הוא ברוך הקדוש שהיה וטיפה טיפה כל יוחנן א"ר
ממקומם". נדעכו "בּ ח ּמ וֹ  הה"ד  גיהנם בתוך  ◌◌ְמרתיחה

דכתיב כמה מבינינו הרגל  את נשכח ואמרו שנתגאו  ידי  על כח,סדומיים (שם 

באשד ) אלא נידונו  לא - וגו'" גּ ר מעם נחל כד )"פרץ יט , המטיר(בראשית  "ה' ָ◌
סדום..." על

ואמר  שנתגאה ע"י הרשע ב )פרעה ה, לא(שמות - בקולו" אשמע  אשר  ה ' "מי
באש  אלא  כד )נדון  ט, וגו'".(שם מתלקחת ואש  ברד "ויהי 

דכתיב כמה ישראל את ולחץ שנתגאה ידי  על הרשע ג )סיסרא ד , "והוא(שופטים ◌
בחזקה מהו בחזקה". ישראל בני את  לאלחץ ובגידופין. בחירופין יצחק א"ר ?

- באש אלא כ )נדון  ה, וגו'".(שם נלחמו ממסלותם הכוכבים

ואמר  שנתגאה ע"י  כ )סנחריב לו , נידון (ישעיה לא - וגו '" הארצות אלהי  בכל "מי ◌
- באש טז)אלא י, וגו'".(שם  יקד יקד  כבודו ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ"ותחת

ואמר  שנתגאה  ידי על טו")נבוכדנצר ג , מן (דניאל ישיזבינכון די  אלה הוא ומן ◌
באש  אלא  נידון  לא - כב )ידי" נ וּ רא".(שם, דּ י  ׁש ביבא הּמ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ"קּט ל

ואומרת ומגדפת מחרפת שהיא ידי  על הרשעה  כה)מלכות עג, לי (תהלים "מי ◌
באש אלא נידונית אינה - יא)בשמים" ז, חיותא(דניאל קטילת דּ י עד  הוית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ"חזה

ויהי  גּ ׁש מה אא".וה וּ בד ליקדת בת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

שנאמר באש אלא מתנחמין אינן  בעוה"ז ושפלים נבזין  שהם ישראל אבל
ט ) ב , סביב":(זכריה אש  חומת ה' נאם  לה אהיה "ואני :

עוד מה  פלוני: בן  ?פלוני

דין : בדבורה.בית מתגלגל  הציבור על המתגאה "ופרנס  – בדבורה מתגלגל
הוא כי  גיהנם של מעונש יותר צער לו ויש רגע ובכל  עת בכל  הוא ושם
הוא ואם לבד, גאוה מחמת עונש וזהו הארס בתוך כזה צר במקום אסור 
בו  וכיוצא בביושים  לפניו הבאים פני שהלבין דהיינו הגאוה ע"י רע  פועל
הקבלה בספרי הן מפורשין  אחרים עונשים יש זה על רעות פעולות שאר 

ההם". מעונשין ליצלן ורחמנא

מ  פרק   הישר קב ספר 

פלוני: בן  הגאווהפלוני מן להנצל כדי לעשות צריך הייתי ?מה 

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות טוחלק

דין : בראותו בית  הגאווה, את ממנו מוריד הזוהר  לימוד ידי ועל זוהר , ללמוד 
גרוע  הכי הדבר היא הגאוה יתברך  להשם חייב עוד  הוא וכמה גדול, ה' !כמה

עוד ומה  פלוני : בן ?פלוני

דין : תמיד:בית  להתפלל  יוסף  ביסוד  כתב  וכן הגאווה. מן  להנצל לה ' להתפלל 
וענווה. הכנעה בליבי תן רבש "ע

פלוני: בן  עוד פלוני ?ומה

דין : הסרוחה,בית הגאווה בגנות מאמרים ליקח לדוגמא והשינון. החזרה
המוסר. בסדר  עליהם השינה)ולחזור  לפני  נראה  לזה , זמן הענווה,(לקבוע  ובשבחי 

דברים. בשאר  הדרך  זה על  וכן דולקות. ושפתים עצב, בקול ולשנן ולחזור
שהם אלו מדברים  לעבוד  יום, מ' של  עבודה סדר כעת לקחת דהיינו

העבודה. יסודי

ועומדת יוצרה, לפני נכנעת שהנפש הכנעה. הכנעת הוא תפילה  ושורש
על  שרק לענווה. בא ובזה כלום . מגרמיה לה ולית בו, תלויה  ורק  לפניו.

להתפלל. אפשר  ענווה  כיידי דבר. לאיזה שנצרך חושב אינו המתגאה כי 
למשהו . נזקק  שהוא מרגיש ואינו ח"ו, כביכול  הכל  ממנו 

המובא התשובה מתיקוני 'זה קודשו: לשון וזה הטהור  שלחן בספר וכתב
השפלים. בין ולישב בשפלות להתנהג בספרים

בזה, יתרגל סוף כל סוף - הגאווה במידת להתנהג עצמו מרגיל האדם אם כי
על  מרוצה ואינו במתכוין שלא  הוא בתחילה כי הגם להתפרש, לו קשה ויהא
קליפה זה כי  דעת לבעלי כידוע בכבוד, ויחפוץ יתרצה  סוף  כל סוף אבל  זה,
ויעשה הרגיל, מכבודו איש איזה לו פיחת אם כך  ואחר  ליצלן, רחמנא קשה
לבבות ופירוד  ושנאה לקנאה זה  ידי על ויבא מאד, עד לו יכאב - רצונו נגד

הרע. ולשון

ורוצה וכבוד, גאווה בשום חפץ  שאינו לבבו בחוזק מסכים  האדם אם אבל
שיעור בלי  כבוד  לו שמגיע ידמה  בלבבו כי  מזה, רחוק עדיין כי אף  בשפלותו,
סוף  כל  סוף ומעשה בדיבור בענווה בהתנהג אבל ומעשיו, עבודתו ערך לפי 

בשפלות. רק ולבחור  השקר, ולשנוא הגאות למאס  הענווה זה תביאהו

דכא" את שוכן ה' "אני כי עליו, קדושתו ישרה הקב"ה טו)ואז כז, וזה(ישעיה 
גאות, של  מחשבה במחשבתו לו בא כרחו בעל כי הגם וכו' מצדיקים. מקובל
בזה. חפץ ואינו שקר  שהוא ומכיר  יודע  הוא אבל - שקרים  בלבו ומתערב



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות חלק טז

המידה זו תביאהו סוף  כל וסוף  יתברך, ה' בעיני חשוב כזה לשמה שלא  וענווה
וכו'. אליה זוכה ה' דורשי אשר נשבר ללב  שיזכה רוח , לשלפות

דברי  יושר כתב הקדוש בספר לימודו יתמיד בוריו על זה עניין להבין  והרוצה 
ועל  דשמיא, סייעתא בלתי  אפשר  אי  מגאות להנצל וגם וכו ' זה  על  שבנוי  אמת,
לה' תמיד להודות רק כולם ועל כלום, לנפשנו טיבותא להחזיק לנו אין כן
הקדוש. לשונו כאן עד עולם עד אותנו יגמול ואשר גמלנו אשר הטוב  על הטוב 

לב גבה כל ה' ועצום!תועבת ונורא  גדול בדביקות ויתפלל האדם ילמד אם אף
רועדים שהם צבאות. מלאכי  למעלת בא לא ודאי כי  בזה. ליבו יגבה אל  -
חיים אלהים ישראל , מערכות אלהי והנורא, הנכבד השם מאימת !ויראים

ועובדים יתברך, הבורא בהילול וששים פוצחים, רינה אש כיקוד ובהתלהבות
דמה להבל  אדם יתגאה ומה כוחם. בכל  בבריאהאותו קדמו יתוש ?!

אין  והאדם - איש" וישפל  אדם ובכל "וישח יוצרו ביד  תלויים ונשמתו חייו ! ַ◌
ויגווע.רגע  ממנו, חיותו לפסוק יכול

הכבוד  למלך - והגדולה והכבוד- בכלום. להתגאות אין כן באהאם הגאווה !
כבוד  ולחפש להתגאות גדולה שטות וזו דעת, כולהמחוסר הבריאה  כל !

כלום מגרמיה ליה לית - מהשם כלום)מקורה מעצמו  לו !(אין

אדם כל  צריך כי לשונו: וזה הקדוש, מוהר "ן בליקוטי  כתב  - הכבוד ולענין
המקום בכבוד  ולהרבות עצמו בכבוד ד'.)למעט פ' במדבר  מ"ר  פי"ג , תנד"א כי (עיין  .

מלכים, של לכבוד אלא לכבודאלקים, זוכה אינו הכבוד, אחר  שרודף מי 
בו כ"ה)שנאמר  ושואלים:(משלי אחריו חוקרים והכל דבר", חקר מלכים "כבד  :

שאינו  שאומרים עליו, וחולקים הזה , כבוד לו שחולקים ואיזהו, זה הוא מי 
ומרבה עצמו בכבוד שממעט הכבוד, מן שבורח מי אבל הזה. לכבוד  ראוי 
כבודו  על  חוקרים אדם בני אין ואז אלהים, לכבוד זוכה הוא אזי  המקום, בכבוד 

נאמר ועליו לאו, אם ראוי  הוא אסור(שם)אם כי דבר ", הסתר אלהים "כבד :
הזה. הכבוד על לחקר

כשישמע  - התשובה ועקר תשובה. ידי על אלא הזה, לכבוד לזכות אפשר ואי
וישתק.. ידום בזיונו,

פלוני: בן  כבוד .פלוני הרבה לי  ומגיע חשוב  יהודי אני אבל

דין : הודאהבית חסדים. וגמילות רחמנות ביישנות - מדות בג' משורש יהודי
להתחזק  יש יהודי. וטבעי יחוס - נפש ועדינות שתיקה, וצניעות  ושפלות  ווידוי.

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כאשאלות יזחלק

השפלות, במידת שאלו ענווה,כעת חסדים. וגמילות רחמנות  בישנות  וצניעות.
היהודי. עט.)מסימני לגאולה.(יבמות יזכו נצבים,והם פרשת הקדוש באלשיך שכתב  שרק (כמו

למשיח , יזכו שם)הענווים .עיין

ולפני  שחרית, לפני  ז"ל הרמב"ן אגרת וקיום בלימוד  להתמיד  יש כן על
עצמו, בשפלות והתבוננות שם)ערבית. עיין פה, סימן  ברורה במשנה  שכתב  (כמו

לחשוב  אלא אליו, הדבר לייחס לא - וכו' מצווה או מעלה לאיזה וכשיגיע
עובד  כאילו והתגאה מעשיו. כל  על ורחמיו יתברך  השם חסדי  שהכל

זרה. ה)עבודה .(סוטה 

דין : תתגלגל בית ואז תחתיות, בשאול בגהינום לסבול צריך אתה עכשיו 
המתים לתחיית תקום ולא לגאולה תזכה  ולא !בדבורה ,

פלוני: בן  מירפלוני איז ויי !אוי 

דין: לך בית  ואבוי  אוי  עכשיו באמת זוהר , ללמוד ולומר  עניו להיות צריך היית !
שלך  העונש את !תקבל
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 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

חודש תשרי תשע"ו



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

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות אחלק

תשובה  מבעלת  מכתב
גדולות סודות  של הוספות  ע 

איש 40,000ל 2000 ברדיו שסיפרה

והרשב"י מעלה , של   די בבית  תורה   הדי ע
כל לבאר ויודעת  סודות, לה   מגלי הנביא ואליהו 

הקדוש הזוהר

וחיזוק  עידוד מכתב
האחרון  בחודש התקבל זה תשע"ה )מכתב הרבות(טבת  המכשלות על  שפרסמנו  לאחר 

הכשרות. בנושא

בס"ד 

חמורה באזהרה זה מכתבי את  מלב אפתח כותבת אני  הבאים, דבריי  את שכן, !
כדוגמתה. שאין נפש וסערת שינה נטולי לילות, גם כמו  ימים לאחר דם, שותת
יעיד  כך על רגילה, לא נפש אהבת הקב"ה את אוהבת שאני אומר בראשית

ביותר. הקרובים ומכריי בעלי 
בכמה כבד הינו בהמשך, אגולל  אותו הזה, הסיפור  בעבורי אפילו כן , ואעפ"י
ארוכים ולילות ימים ביותר. גדולה הדעת לחלישות הביאני  ואף מידות וכמה
עת בי  שאחז מההלם במעט, ולו להתאושש , הצלחתי  אשר  עד עלי עברו
תשובה בעלת לגלות שיכולה ביותר, הנוראיים הדברים אחד את גיליתי

ובתמים. באמת השם  את הירא אדם כל  ובכלל, כדוגמתי,
הקדוש. בזוהר  לגרוס התחלתי המעשה, תחילת לפני ששבועיים  אציין

מוסכמות ערעור  על זע תגובת
בקיצור חיי. את לשנות עתידות אשר  מחץ שורות מספר עם מכתב קיבלתי
של  ובעיקר  עופות של הן שהבשרים, כתוב היה שבמכתב  אספר  נמרץ
ונבלות טריפות הינם יהודים, פיות מיליוני אל גם כמו פי, אל  הבאים בהמות,

ביותר המהודרים בהכשרים שהכל אעפ"י  !ממש.
אותי , ההופך החצוף אותו הוא 'מי לעצמי , וזעמתי בתדהמה זה במכתב הבטתי
העם ופשוטי  קהילות  ראשי חכמים, תלמידי  אחרים, יהודים מיליוני גם כמו

יומיומי  בסיס על  וטריפות , נבלות ?'לאוכלי 



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות אחלק

תשובה  מבעלת  מכתב
גדולות סודות  של הוספות  ע 

איש 40,000ל 2000 ברדיו שסיפרה

והרשב"י מעלה , של   די בבית  תורה   הדי ע
כל לבאר ויודעת  סודות, לה   מגלי הנביא ואליהו 

הקדוש הזוהר

וחיזוק  עידוד מכתב
האחרון  בחודש התקבל זה תשע"ה )מכתב הרבות(טבת  המכשלות על  שפרסמנו  לאחר 

הכשרות. בנושא

בס"ד 

חמורה באזהרה זה מכתבי את  מלב אפתח כותבת אני  הבאים, דבריי  את שכן, !
כדוגמתה. שאין נפש וסערת שינה נטולי לילות, גם כמו  ימים לאחר דם, שותת
יעיד  כך על רגילה, לא נפש אהבת הקב"ה את אוהבת שאני אומר בראשית

ביותר. הקרובים ומכריי בעלי 
בכמה כבד הינו בהמשך, אגולל  אותו הזה, הסיפור  בעבורי אפילו כן , ואעפ"י
ארוכים ולילות ימים ביותר. גדולה הדעת לחלישות הביאני  ואף מידות וכמה
עת בי  שאחז מההלם במעט, ולו להתאושש , הצלחתי  אשר  עד עלי עברו
תשובה בעלת לגלות שיכולה ביותר, הנוראיים הדברים אחד את גיליתי

ובתמים. באמת השם  את הירא אדם כל  ובכלל, כדוגמתי,
הקדוש. בזוהר  לגרוס התחלתי המעשה, תחילת לפני ששבועיים  אציין

מוסכמות ערעור  על זע תגובת
בקיצור חיי. את לשנות עתידות אשר  מחץ שורות מספר עם מכתב קיבלתי
של  ובעיקר  עופות של הן שהבשרים, כתוב היה שבמכתב  אספר  נמרץ
ונבלות טריפות הינם יהודים, פיות מיליוני אל גם כמו פי, אל  הבאים בהמות,

ביותר המהודרים בהכשרים שהכל אעפ"י  !ממש.
אותי , ההופך החצוף אותו הוא 'מי לעצמי , וזעמתי בתדהמה זה במכתב הבטתי
העם ופשוטי  קהילות  ראשי חכמים, תלמידי  אחרים, יהודים מיליוני גם כמו

יומיומי  בסיס על  וטריפות , נבלות ?'לאוכלי 



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק ב

על  עוברים בדורנו הבהמות אוכלי  שכל כתוב היה מכתב באותו מכך, יתרה 
מי  על הדין גם הוא "כרת" שם. צויין "חלב" איסור  מדאורייתא. כרת איסור

נידה על מביניםר"ל שבא אתם !?!

בכל  מוחה אני כי הדברים, על החתום לאדם כתבתי ומיד  זמן, בזבזתי  לא
ייתכן, לא הרי האומה. כלל על שכזו ודיבה לעז יוציא  שהוא ייתכן ולא תוקף,

גדולה צעקה שתקום מבלי שכזה , דבר להיות בכלל הוספתי שיכול גם, ומה !
כן, כמו  בה', לעמוד יכול  הציבור שאין 'גזירה בגדר  הינם "דבריך לכתוב,

אמיתי " להיות יכול לא פשוט ושזה ענקית הדעת לחלישות הדברים !גורמים

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

האדמו"ר לכ "ק הכותב אותי  הפנה במייל  חוזר. מכתב קיבלתי קצר זמן כעבור
לא אך  בנושא, ספרים מאות שהוציא לי הסתבר שבדיעבד שליט "א, מהאלמין

חותכות. הוכחות עם לטענתו, בנושא. חומר לי ששלח לפני

הייתי  שכן הדברים, את  ולקרוא מכתבו את שוב לפתוח סירבתי  בתחילה
חיבוטי  של נוספים יומיים לי  לקח הגס". מ"השקר והמומה כעוסה  מדי
לציין  עלי  הכתוב . את ולקרוא לפתוח שהעזתי עד מנשוא, קשים נפש
והיא אחת, אמת רק יש שמאלה, ואין  ימינה אין  אמת. של אדם שאנוכי 

אותו את אופן בכל  לפתוח  שהביאתני  מכתב.זו

מחדלים על השעה , כמחצית במשך  שליט"א, לנדא הרה"ג את שמעתי
למצוא ניתן  ולא כמעט  שכיום ואמר  הוסיף ואף הכשרות, בענייני  נוראיים

בעולם מקום בשום  כשרה, שומעים!בהמה אתם ואמר,?! הוסיף והוא !
דבריו. על המחיר  את לשלם לו איכפת לא שגם

ומרגע  הדברים, את בוחנת אני האדמו"ר.... ואיגד  שאסף סוף בלי  כתוב  חומר
ומתעצמת. הולכת וגדלה, הולכת שלי  הנפש  סערת לרגע,

כולנו  על  שעובדים להיות יכול לכך "לא להאמין מסרבת פשוט אני הרי...! !
פי , אל האוכל את  שמביאים אלה בעצם הם והכסף  שהפוליטיקה אומר זה הרי 

כולם". פיות אל

אלו בדברי אמת  שיש מובנות בלתי שמימיי הרגשות

מחאה יוצרת ואף טוטאלית . בהכחשה נמצאת אני  הזה, המידע כל עם יחד
יודעת כשאת "עכשיו זועק  בתוכי ומשהו החמין אל בשר  מכניסה אני פרטית.

הדין  את זה על תתני את אסור , !"...שזה

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות גחלק

אותו  הבשר, מה, משום קודש, בשבת הקול. אותו  את  משתיקה אני די" די, "די,
חובבת אני , טעם. וחסר תפל מרגיש עצמי, את זוכרת שאני מאז אוהבת כה אני

שבצלחת הכבש חתיכת את לוקחת הנלהבת, לפח.הבשרים אותה וזורקת
לאכול . מתיישבת אני לתנור. עוף  מכניסה אני  כאשר מחאתי  נמשכת  למחרת,

וגדל . שהולך בטן בכאב  חשה אני דקות, מספר לאחר  האכילה, כדי תוך 
מסיימת אני  זה". את לאכול  יכולה לא  "את שזועק : קול  שומעת אני  בראשי 
נוראיות ועוויתות התכווצויות חווה אני תמימות שעות שש ובמשך לאכול,
הכאב, עובר  שעות שש כעבור וגוברת. הולכת שלי המעיים ופעילות בקיבה.
עצמו  על חזר הדבר  אשר  עד  המידה , על יתר לכך  התייחסתי  לא היה. לא כאילו

זה את תאכלי "אל  זועק בראש הקול פעם. אחר  "אבל פעם לו משיבה ואני "!
להיות יכול לא הזהזה לדבר מאמינה לא פשוט אני פעמים! מספר לאחר  ."!

לגרום מנסים האמת , את יודעת משאני שכעת, לי  מאותתים שמשמיים הבנתי
להפסיק. לי 

למעשה  ממחשבה
להפסיק  עלינו כל , ושראשית  מנוס שאין ובעלי, אני החלטנו, בירורים לאחר 

בהמה בשר  בצקים,לאכול אוכלת  אינני  שהרי בעליל. פשוטה  לא גזירה !
וירקות בשר  אם כי ממתקים, או מהאלמין עוגיות מהאדמו"ר  ביקשנו  ואז  !

עושה שלו  שהשוחט שמכיוון אמר  הרב  שלו. לשוחט אותנו שיפנה שליט"א
שאין  לרב , אמרתי  לנו. גם לשלוח יוכל האם יודע איננו הוא קטנות, שחיטות
בשר לפחות בהמה, בשר לא ואם וביין. בבשר  אלא קודש  בשבת שמחה לנו
ובע"ה אתכם" שלחתי שאני  רוט לרב "תאמרי והוסיף מספר  לי נתן הרב עוף...

לטוב. תקוו
שליט"א, לאדמו "ר השחיטה על אחראי אשר  רוט, הרב עם קשר  יצרנו מיד
שום לי שאין שהסברתי לאחר  והודו, עופות לנו גם לשלוח הסכים  אכן והוא
אני  אותו מהמחיר  לערך 4 פי  שילמתי  והעוף , העופות על  אחרת. אופציה
מצוות לקיים באים אנו והרי יחוד", "לשם אמרנו אומנם בסופר. לשלם  רגילה
ובכל  נפשך ובכל לבבך, בכל אלהיך  ה' את "ואהבת  של מדאורייתא עשה

אחד !!מאודך  איסור  על נעבור  ח"ו אם שבעולם , הון כל שווה  לא ."!
וחמורים נוראיים כה  איסורים על וחומר, קל  !מדאורייתא ,

חמורי  איסורי או  מופרזות חומרות 
שבשלב  רבה, בעדינות לנו , הסביר הוא האדמו"ר, עם קשר שוב  שיצרנו לאחר 
ככל  החרסינה , כלי לגבי  להכשרה. הניתנים הכלים את להכשיר  עלינו הבא
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על  עוברים בדורנו הבהמות אוכלי  שכל כתוב היה מכתב באותו מכך, יתרה 
מי  על הדין גם הוא "כרת" שם. צויין "חלב" איסור  מדאורייתא. כרת איסור

נידה על מביניםר"ל שבא אתם !?!

בכל  מוחה אני כי הדברים, על החתום לאדם כתבתי ומיד  זמן, בזבזתי  לא
ייתכן, לא הרי האומה. כלל על שכזו ודיבה לעז יוציא  שהוא ייתכן ולא תוקף,

גדולה צעקה שתקום מבלי שכזה , דבר להיות בכלל הוספתי שיכול גם, ומה !
כן, כמו  בה', לעמוד יכול  הציבור שאין 'גזירה בגדר  הינם "דבריך לכתוב,

אמיתי " להיות יכול לא פשוט ושזה ענקית הדעת לחלישות הדברים !גורמים

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

האדמו"ר לכ "ק הכותב אותי  הפנה במייל  חוזר. מכתב קיבלתי קצר זמן כעבור
לא אך  בנושא, ספרים מאות שהוציא לי הסתבר שבדיעבד שליט "א, מהאלמין

חותכות. הוכחות עם לטענתו, בנושא. חומר לי ששלח לפני

הייתי  שכן הדברים, את  ולקרוא מכתבו את שוב לפתוח סירבתי  בתחילה
חיבוטי  של נוספים יומיים לי  לקח הגס". מ"השקר והמומה כעוסה  מדי
לציין  עלי  הכתוב . את ולקרוא לפתוח שהעזתי עד מנשוא, קשים נפש
והיא אחת, אמת רק יש שמאלה, ואין  ימינה אין  אמת. של אדם שאנוכי 

אותו את אופן בכל  לפתוח  שהביאתני  מכתב.זו

מחדלים על השעה , כמחצית במשך  שליט"א, לנדא הרה"ג את שמעתי
למצוא ניתן  ולא כמעט  שכיום ואמר  הוסיף ואף הכשרות, בענייני  נוראיים

בעולם מקום בשום  כשרה, שומעים!בהמה אתם ואמר,?! הוסיף והוא !
דבריו. על המחיר  את לשלם לו איכפת לא שגם

ומרגע  הדברים, את בוחנת אני האדמו"ר.... ואיגד  שאסף סוף בלי  כתוב  חומר
ומתעצמת. הולכת וגדלה, הולכת שלי  הנפש  סערת לרגע,

כולנו  על  שעובדים להיות יכול לכך "לא להאמין מסרבת פשוט אני הרי...! !
פי , אל האוכל את  שמביאים אלה בעצם הם והכסף  שהפוליטיקה אומר זה הרי 

כולם". פיות אל

אלו בדברי אמת  שיש מובנות בלתי שמימיי הרגשות

מחאה יוצרת ואף טוטאלית . בהכחשה נמצאת אני  הזה, המידע כל עם יחד
יודעת כשאת "עכשיו זועק  בתוכי ומשהו החמין אל בשר  מכניסה אני פרטית.

הדין  את זה על תתני את אסור , !"...שזה

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות גחלק

אותו  הבשר, מה, משום קודש, בשבת הקול. אותו  את  משתיקה אני די" די, "די,
חובבת אני , טעם. וחסר תפל מרגיש עצמי, את זוכרת שאני מאז אוהבת כה אני

שבצלחת הכבש חתיכת את לוקחת הנלהבת, לפח.הבשרים אותה וזורקת
לאכול . מתיישבת אני לתנור. עוף  מכניסה אני  כאשר מחאתי  נמשכת  למחרת,

וגדל . שהולך בטן בכאב  חשה אני דקות, מספר לאחר  האכילה, כדי תוך 
מסיימת אני  זה". את לאכול  יכולה לא  "את שזועק : קול  שומעת אני  בראשי 
נוראיות ועוויתות התכווצויות חווה אני תמימות שעות שש ובמשך לאכול,
הכאב, עובר  שעות שש כעבור וגוברת. הולכת שלי המעיים ופעילות בקיבה.
עצמו  על חזר הדבר  אשר  עד  המידה , על יתר לכך  התייחסתי  לא היה. לא כאילו

זה את תאכלי "אל  זועק בראש הקול פעם. אחר  "אבל פעם לו משיבה ואני "!
להיות יכול לא הזהזה לדבר מאמינה לא פשוט אני פעמים! מספר לאחר  ."!

לגרום מנסים האמת , את יודעת משאני שכעת, לי  מאותתים שמשמיים הבנתי
להפסיק. לי 

למעשה  ממחשבה
להפסיק  עלינו כל , ושראשית  מנוס שאין ובעלי, אני החלטנו, בירורים לאחר 

בהמה בשר  בצקים,לאכול אוכלת  אינני  שהרי בעליל. פשוטה  לא גזירה !
וירקות בשר  אם כי ממתקים, או מהאלמין עוגיות מהאדמו"ר  ביקשנו  ואז  !

עושה שלו  שהשוחט שמכיוון אמר  הרב  שלו. לשוחט אותנו שיפנה שליט"א
שאין  לרב , אמרתי  לנו. גם לשלוח יוכל האם יודע איננו הוא קטנות, שחיטות
בשר לפחות בהמה, בשר לא ואם וביין. בבשר  אלא קודש  בשבת שמחה לנו
ובע"ה אתכם" שלחתי שאני  רוט לרב "תאמרי והוסיף מספר  לי נתן הרב עוף...

לטוב. תקוו
שליט"א, לאדמו "ר השחיטה על אחראי אשר  רוט, הרב עם קשר  יצרנו מיד
שום לי שאין שהסברתי לאחר  והודו, עופות לנו גם לשלוח הסכים  אכן והוא
אני  אותו מהמחיר  לערך 4 פי  שילמתי  והעוף , העופות על  אחרת. אופציה
מצוות לקיים באים אנו והרי יחוד", "לשם אמרנו אומנם בסופר. לשלם  רגילה
ובכל  נפשך ובכל לבבך, בכל אלהיך  ה' את "ואהבת  של מדאורייתא עשה

אחד !!מאודך  איסור  על נעבור  ח"ו אם שבעולם , הון כל שווה  לא ."!
וחמורים נוראיים כה  איסורים על וחומר, קל  !מדאורייתא ,

חמורי  איסורי או  מופרזות חומרות 
שבשלב  רבה, בעדינות לנו , הסביר הוא האדמו"ר, עם קשר שוב  שיצרנו לאחר 
ככל  החרסינה , כלי לגבי  להכשרה. הניתנים הכלים את להכשיר  עלינו הבא
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קנינו  מכבר שלא  אציין  להשליכם. אם  כי תקנה, להם ואין נחרץ  דינם הנראה
שקלים 400 בשווי  סט כל קודש. שבת לכבוד ויוקרתיים מדהימים סטים שני
חול , יום של הצלחות לכל בנוסף  וזאת חדשים. שקלים 800 סה"כ  חדשים
לזרוק, עלינו שבמקרר, הבשרים שאת כך על לדבר  שלא מחרסינה... כולם

וטריפות. בנבלות אחר יהודי  שום חלילה נכשיל שלא בכדי 
לעשות אופן  בכל מחליטה אני  כתער, והחדים הברורים הנתונים כל אף על
בעלת אלא דבר, לכל המאמין פתי  שאינני בזאת אציין עצמי. משל בירורים

מצליח. עצמאי עסק ובעלת שני, תואר 
עוררין  ללא הידוע כוללים, בראש העומד  חשוב, רב עם קשר  יוצרת אני

וגדול . עצום חכם כתלמיד

רב שאלת

שלמיטב  אומר הרב בתחילה נוקבות. שאלות מספר  הרב את שואלת אני
אך  בפרטים, לחלוטין מונח איננו שהוא ואומנם, כללי, באופן בעיה אין ידיעתו
במחירים קונים, וטובים רבים בו מסויים , מטבחיים לבית מלהתקרב מזהיר 
זה. במקום לדרוך שאין משנה למעלה כבר מתריע שהוא אומר  הוא מצויינים.
אסור ולכן פלונית, בארץ בשחיטה קשה בעיה שישנה  שידוע מוסיף הוא עוד

זו. מארץ  שיוצאת לשחיטה להתקרב
שכדאי  אך הכשרויות, נושא בכל  רבה פוליטיקה ישנה שכידוע, מוסיף הרב
השוחטים כלל על שאחראי אלמוני , פלוני  החשוב  המשגיח עם שאשוחח
ההשלמות, את לי  יעשה שהוא בכדי  ביותר, מהודר  בד "ץ של ובעולם בארץ 
שאמרתי  לפני  לא השיחה, את ניתקתי  להשיב. ידע לא הרב  עליהם בעניינים 

אמר. המשגיחים שראש מה לו לומר בכדי אליו שאתקשר לרב
שבתוכי  אומר  אלו, דבריי את שקורא  מי  עם גם כמו עצמי , עם כנה אהיה אם 
אין  שבכלל ברורה אמירה עם הבירור  את שאסיים ייחלתי, קיוויתי, ציפיתי,
שלי , חומרות, נוהג שהאדמו "ר אף אולי  גמור. בסדר ושהכל לדאוג מה לי

המציאות. מחוייבות לא הפשוט , האדם

ותסכול  פחד  תדהמה

המטייל  המשגיחים, ראש עם שיחתי  כדי  תוך כאשר תדהמתי , הייתה רבה מה
המהודר, ההכשר אותו מטעם העולם אותו בכל  בעניין לשאלתי , משיב הוא

כי  לכן, קודם ספורות דקות שוחחתי עימו הרה"ג הזהיר  ממנו המטבחיים, בית
שלא כמובן "בשקט". שם לקנות ושאפשר הזה, המטבחיים בבית חשש כל אין

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות החלק

לי . אמר  הרב מה  כן לפני  לו סיפרתי
זיופים ישנם שאכן המשגיח  אמר  המיעוטים, בני  של ההברחות בעניין לשאלתי 

המדינה. שעושה  למה מעבר  דבר, בעניין לעשות ניתן שלא רבים
הבד "ץ  חותמת עם בשר קונים שאנו ממשי מצב שיש לי  אומר אתה "אז

מעזה הגיע !"?שבעצם
בנו...". תלוי לא זה פה. גם תחום. בכל יש וזיופים הברחות "תראי,

הדברים. למשמע התחלחלתי
פלונית, ארץ באותה הנשחטות הבהמות כמה עד לי לספר החל דבריו בהמשך
סטריליות ממנה, היוצאות השחיטות לכל מלהתקרב  הנ"ל  הרב  הזהירני עליה 

דחומרא". ו"בחומרא בהקפדה ונבדקות
המומה לשםנותרתי  להתקרב שאסור אמר הרב  "אבל מפי  נפלט  ואז !."!

אמר פלוני שהרב מה "זה ושאל: דום נאלם !"?המשגיח
השבתי ."כן  "!

שכזה דבר  אמר  הוא ההמום.?"מתי המשגיח לשאול המשיך  "!
עימו". שיחתי  את סיימתי אליכם, שהתקשרתי "לפני 

כאלה?"באמת לכם  אמר  הוא מדוע ונראה הרב עם אשוחח  תשמעי, טוב !
דברים"

ישנן  אכן כדלקמן: הם שנאמרו הדברים שבסופן, שאלות מספר  עוד  שאלתי
את מנהלת רבה ופוליטיקה הכשרות. שבדיני  מסויימים בעניינים מחלוקות
מספקת" ידיעה "חוסר ושעקב  שנה. כל ויותר דולרים מיליוני  המגלגל התחום
תצא שלא מנת על יתרות  בחומרות  השוחטים נוהגים  מסויימים, בדינים

תקלה...
מספקת ידיעה בתדהמה."חוסר  שואלת אני  "?

בהידור יצא שהכל בכדי גדולות, והקפדות רבות חומרות נוהגים אנו  ולכן "כן,
רב"

רב  בהידור  שחיטה לעשות ייתכן הכיצד מספקת, ידיעה חוסר  יש אני ?"אם "!
נפש  ובסערת נדהמת, השיחה את ניתקתי  דבר. אומר ללא לעצמי , חושבת

לכן. קודם עוד שהייתי ממה יותר גדולה
בהן  ארוכות, דקות לאחר  כן. לפני משהיו יותר  וגדולות רבות שאלות ועלו צפו
אשר פלוני  לרב להתקשר  ניסיתי  ההזויה, מהשיחה ולהתאושש לשוב ניסיתי

בממתינה.... היה  הוא המשגיח. אל אותי  הפנה
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מתבהרת האמת 

היה הוא אף השיחות . שתי של תוכנן את בפניו וגוללתי  לבעלי  התקשרתי 
בהינו  פשוט מילים. ונטולי המומים הספה, על ישבנו בערב לחלוטין. המום
להיות", יכול לא ו"זה אמיתי" "לא "הזוי ", המילים כשרק החדר , בחלל

הסוערת. נפשנו מתוך לפעם מפעם מסתננות
הדואר תיבת אל להגיע שהמשיכו הרבים  החומרים  בתוספת הללו , השיחות
גודלו  בסדר נורמאלי לא ושמחדל לאמיתה. אמת שהכל  שלי הבהירה שלי,
שנים לאורך ביתנו בני את ומאכילים אוכלים אנו מטבחינו . בתוך מתחולל

בישין. מרעין  בכל  ארוכות
נורא עוון שבשל אחת לא התבטא שליט"א מהאלמין שהאדמו "ר פלא לא
ומכל  פינה בכל נוראיים ואסונות ר "ל, נוראיות מגיפות מתחוללות  זה, ואיום

ונשמתנו. גופנו  את מרעילים  פשוט אנו עבר.
- אותם לקבל  פשוט לא מאד  מאד לנו היה לידיעתנו שכשהגיעו דברים הם אומר שהרב  הדברים (בקיצור :

מול  אל מגיעה כשהאמת אבל פשוט , לא וממש  הסיפים  אמות  את  מזעזעים ממש  שהם  דברים ובהחלט

ממנה. לברוח  קשה העיניים ,

מחדלי הרבה פה יש

אנחנו  בתחילה אז  אותם, בחנו ככה ואנחנו לידינו הגיעו כשהדברים - עכשיו
שהאדמו"ר - להיות יכול טוב, ואמרנו מביא שהאדמו"ר הדברים מן מעט קראנו 
בעלי  פשוטים, אנשים אנחנו זאת בכל כי  - חומרות - חומרות על מדבר באמת

בתמימות. ה' את לעבוד משתדלים  תשובה,
את להגדיר איך אפילו יודעת לא אני הרבה, לשמחתנו או הרב לצערנו אבל
כורחנו  שבעל הזה  בנושא  לחפור התחלנו כשאנחנו  שיחיה, ואישי כשאני זה,
רוצה לא אחד אף  כגיגית הר עלינו כפו כאילו לנו  היה נדמה באמת כי  -
אותנו  שמוכרים כולנו, על שעובדים מגלים אנחנו שבה למציאות להתעורר 
על  כשמדובר  לא ובטח בטח נתפסים, לא שהם  דברים וזה כסף  בצע עבור
אנחנו  ופתאום לפה, להכניס הכשרות, המאכלות על  אמון  להיות שאמור  ציבור 

גדולים. מאד מאד מחדלים הרבה פה שיש מגלים

והמשגיח הרב   בי סתירות 

לברוח ניסינו ודי  הדברים, את לקבל קשה מאד לנו היה באמת שבתחילה זה
רבנים עם  משגיחים, עם לדבר והתחלנו הענין את לחקור  התחלנו אמנם מהם,
בדקנו, שיותר  וככל  הכשרות, בעניני יותר  מי  או פחות מי או מעט- שמתעסקים

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות זחלק

אבל  מזעזע, פשוט שזה בחומרות- פה נוהג לא - שהאדמו"ר  רק שלא הבנו
הכשרות. בעניני ואופן  צורה בשום מתקיים לא הלכתחילה

שהוא למשגיח אותנו שהפנה גדול מאד מאד רב עם דיברנו אם אומרת , זאת
ממה הפוך בדיוק אמר  משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד כשרות על משגיח
אמר אותנו שהפנה הרב אם אומרת, זאת -- אמר  אליו אותנו  שהפנה שהרב
אל  אז  והזה, הזה למקום אלמוני , פלוני של  מטבחים  לבית תתקרבו "אל
שמה שיש ומודיעים מתריעים אנחנו- כי  שם, תדרך  לא רגלכם כף  הרי  תדרכו,
לנו  אומר אליו אותנו שלח הרב שאותו משגיח  ואותו גדולות", ובעיות סכנות

לחשוש. מה שמה אין בסדר, הכל 

להיות יכול איך "אבל שמהאמרנו שיש לנו אמר  שהרב כמובן  אמרנו לא "?
פלונית 'ארץ אמר הרב פלונית , ארץ לגבי "מה שאלנו אח"כ גדולות. בעיות
ידיעה בלי  אמר  משגיח ואותו הזאת'", מהארץ לשחיטה להתקרב אסור 
השחיטה לכל  להתקרב שאסור לכן קודם רגעים כמה לנו אמר שהרב כמובן

לחשוש. מה אין אמר משגיח אותו משם, היוצאת

ככה ואז והכל מהודר והכל מרעה פרות זה  שמה והפרות בסדר שמה הכל
לשם", להתקרב שאסור  אמר  הרב "אבל אמרתי: זעקה. באמת זעקה נפלטה

כזה דבר אמר "הרב אמר המשגיח  שאסוראז אמר  הרב "כן. אמרתי, "?
כך  אחר כמובן ואז זה". את  אמר  הרב למה "מענין אמר  הוא  להתקרב".

ממתינה. שיחה היתה לרב חזרה כשהתקשרתי

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי

פשוטים. לא דברים הם אומר שהאדמו"ר  שהדברים להגיד יכולה אני  עכשיו
מותחת כשהיא אמת, קל, דבר  לא היא אמת כידוע אבל אותם, להכיל פשוט לא
אפשר אי - העינים  מול מגיעה כשהאמת ונפגע" "הציץ שנקרא מה הפנים מול

ממנה. לברוח

כי  - קצת עוד  לאכול המשכנו - אופן ובכל הדברים, את שמענו כאשר גם
בטן. כאבי  קיבלנו הדברים . את לקבל לנו קשה  היה באמת

ויותר יותר  שחקרנו ככל אבל  האמת... אחר יחקור  שבאמת מי לזה מעבר אבל
הע  כמה  עד  גילנו ככה העניין הרבהאת כך כל  מסובך, סבוך, - הזה סק

פוליטיקה.
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רבנים עם  משגיחים, עם לדבר והתחלנו הענין את לחקור  התחלנו אמנם מהם,
בדקנו, שיותר  וככל  הכשרות, בעניני יותר  מי  או פחות מי או מעט- שמתעסקים

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות זחלק

אבל  מזעזע, פשוט שזה בחומרות- פה נוהג לא - שהאדמו"ר  רק שלא הבנו
הכשרות. בעניני ואופן  צורה בשום מתקיים לא הלכתחילה

שהוא למשגיח אותנו שהפנה גדול מאד מאד רב עם דיברנו אם אומרת , זאת
ממה הפוך בדיוק אמר  משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד כשרות על משגיח
אמר אותנו שהפנה הרב אם אומרת, זאת -- אמר  אליו אותנו  שהפנה שהרב
אל  אז  והזה, הזה למקום אלמוני , פלוני של  מטבחים  לבית תתקרבו "אל
שמה שיש ומודיעים מתריעים אנחנו- כי  שם, תדרך  לא רגלכם כף  הרי  תדרכו,
לנו  אומר אליו אותנו שלח הרב שאותו משגיח  ואותו גדולות", ובעיות סכנות

לחשוש. מה שמה אין בסדר, הכל 

להיות יכול איך "אבל שמהאמרנו שיש לנו אמר  שהרב כמובן  אמרנו לא "?
פלונית 'ארץ אמר הרב פלונית , ארץ לגבי "מה שאלנו אח"כ גדולות. בעיות
ידיעה בלי  אמר  משגיח ואותו הזאת'", מהארץ לשחיטה להתקרב אסור 
השחיטה לכל  להתקרב שאסור לכן קודם רגעים כמה לנו אמר שהרב כמובן

לחשוש. מה אין אמר משגיח אותו משם, היוצאת

ככה ואז והכל מהודר והכל מרעה פרות זה  שמה והפרות בסדר שמה הכל
לשם", להתקרב שאסור  אמר  הרב "אבל אמרתי: זעקה. באמת זעקה נפלטה

כזה דבר אמר "הרב אמר המשגיח  שאסוראז אמר  הרב "כן. אמרתי, "?
כך  אחר כמובן ואז זה". את  אמר  הרב למה "מענין אמר  הוא  להתקרב".

ממתינה. שיחה היתה לרב חזרה כשהתקשרתי

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי

פשוטים. לא דברים הם אומר שהאדמו"ר  שהדברים להגיד יכולה אני  עכשיו
מותחת כשהיא אמת, קל, דבר  לא היא אמת כידוע אבל אותם, להכיל פשוט לא
אפשר אי - העינים  מול מגיעה כשהאמת ונפגע" "הציץ שנקרא מה הפנים מול

ממנה. לברוח

כי  - קצת עוד  לאכול המשכנו - אופן ובכל הדברים, את שמענו כאשר גם
בטן. כאבי  קיבלנו הדברים . את לקבל לנו קשה  היה באמת

ויותר יותר  שחקרנו ככל אבל  האמת... אחר יחקור  שבאמת מי לזה מעבר אבל
הע  כמה  עד  גילנו ככה העניין הרבהאת כך כל  מסובך, סבוך, - הזה סק

פוליטיקה.



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק ח

דיברתי  שאיתו הגדול  המשגיח הבדצי "ם)אפילו אותם(של  "מה אותו שאלתי 
זה לעשות". מה  לנו אין ההברחות "לגבי הברחות" של  העניין  לגבי  עושים 

שליטה". לנו אין ובזה ופינה, מקום  בכל  יש וזיופים  הברחות, שיש ידוע

של  חותמות עם להגיע  שעשויים בשר שמגיעים לכתחילה "יודעים אמרתי אז
זה מאיפה,. יודעת לא אני או מעזה או מג'נין מגיע בכלל זה למקררים הבד"ץ

מזעזעת." מחשבה מזעזע, פשוט

זוהר. לגרוס  התחלנו - לכן קודם שבועיים ההתחלה לנקודת בלינחזור  (וכמובן 

מדי .) יותר  ידיעה 

נורא  חזיו

שאי  מי כל כמותו. מאין ומוחשי מדהים חזיון ראיתי  הלילה, באותו עוד
הדברים, באמיתות ספק להטיל אפשר  שאי  יודע שכזה, חזיון חווה פעם

דשיקרא עלמא של הדמיונות  מכל יותר  מוחשיים  הם השקר )שכן .(עולם

גרוס  יהודה שלום  הצדיק הרב  הוא שליט"א, האדמו "ר כ"ק את רואה אני
ישראל , עם על  נלחם  אותו  רואה ואני מעלה של דין בבית עומד  שליט"א,
רץ  הוא כביכול למקום. ממקום רץ אותו  רואה אני יהודי, כל  על נלחם פשוט
ומנסה פעם שוב  וחזור  פעם שוב רץ לדיינים . מעלה  של דין  לבית חוזר ליהודי,

יהודי . ועוד  יהודי עוד להציל 

להסביר ומנסה ועונה משיב והאדמו"ר שאלות האדמ"ר את שואלים הזמן וכל
אלמוני". יהודי  את מוציא אני  ואיך פלוני, יהודי את מוציא אני  "ואיך 

או  שהצליח ויהודי , יהודי  כל על וחשבון דין  מוסר  גדול  מאד במאמץ וככה
הס"א מציפורני  ולהוציא לעורר האדמו"ר  כ"ק  הצליח הרע )לא רואה(היצר  אני .

מוץ  ממש ישוער  בלתי מאמץ  תוך חזק , ביתי  בני ואת אותי מושך האדמו"ר  את 
לידה מעלה. כלפי  אותי  שולף  כמו אותו, רואה אני  אשר עד התבן, !!!מן

האמת. עולם אל נולדת עצמי רואה אני זעזוע מרגישה אני מסויים בשלב

לידה. ממש והלכלוך מהדם אותי  מנקות וכמו מגיעות  מהעליונים רבות נשמות
בטוח". במקום את בסדר  "הכל לי ואומרות אותי ומנחמות

"כל  ואומרים להוציאני. האדמו"ר  של  הצלחתו על מאוד  שמחים למעלה שם
לו  אומרים ומיד תיכף לרצות". תמשיך עבודה, הרבה עוד לך יש אבל הכבוד,

מביטהשעל  אני אבודות. נשמות ועוד  עוד להוציא נפשו במסירות להמשיך  יו

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות טחלק

דין  מוסר שמח האדמו"ר  את רואה אני  פה. קורה מה להבין מנסה סביבי.
מעלה. של  דין בית בפני וחשבון

בבכי  פורצת במציאות)אני  וגם בחזיון .(גם 

הרשב "י מפי חיזוק  דברי

שני  ומצד העולם, מכל עזובה  כך  כל  מוגנת, כך  וכל  עזובה, כך כל מרגישה אני
האדמו "ר. את לנו יש  כי

מתקרבת דמות רואה אני מכן, לאחר  פה קורה מה מבינה לא אני  כי נבהלת ואני
אור מלאה אור , מלאת  מוארת, הזו הדמות הבדולח, מהיכל  יוצאת דמות אלי.

צבאות. השם כמלאך  ונראית

פשוט הרשב"י. שזה ברורה בידיעה יודעת אני הקדוש. הרשב"י  שזה רואה אני
ורואים הזאת. הדמות את מכסה  לבנה גלימה ממש בתמונה כמו לא רואים אנו

לבן. לבן ממש זקן הפנים את

יודע  אני ומותשת. עייפה שאת יודע  "אני לי: ואומר  אלי  עד מתקרב הוא
רואה אני  להילחם. הכח  לך נגמר  שכבר  מרגישה שאת יודע  אני לך, שקשה
דעי  רק אבל הזרות, הרוחות לכל  להקשיב לא הזרם, נגד ללכת לך שקשה
הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע  דעי  אך  לקצה. הגענו לסוף , שהגעתם
מגן  הקדוש והזוהר  עלייך מגן אני מוגנת. את להפיצו, שהתחלת מרגע ובעיקר 

ביתך . ובני את חזק, תחזיקי  רק עלייך .

הצדיק  באדמו"ר חזק ישמור תחזיקו  שה' שליט"א גראס יהודא שלום הרב  מהאלמין (האדמו"ר

תתבלבלו,אותו) ואל  לאמת. תגיעו ככה רק  כי  חזק, בו תחזיקו קדוש אדם זה
להיגאל". עמודים אתם בעיצומו . נמצא כבר האחרון  הבירור שכן,

טוב שליח  עבור יהיה מהאלמי האדמו"ר 

הוא אז הכח" לנו נגמר  כבר, יכולים לא אנחנו  "אבל לרשב "י  אומרת אני אבל
כי  חזק, בו תחזיקו עליון, קדוש  אדם  הוא מהאלמין, באדמו"ר  "תחזיקו  אומר 

הזמן." הגיע

אבל  לעשות, מה יודעת  לא כבר  אני  אעשה אני מה "אבל אומרת: אני  ואז
ל  אנחנו לנו מהיוםקשה איתך  אני  תדאגי  "אל  אומר : הוא אז יותר". יכולים א

מוגנת את זוהר להפיץ וגם הקדוש, בזוהר לעסוק שהתחלת מהרגע והלאה,
אבל  פשוטה, לא מלחמה להתחיל שהולכת לך דעי הבאות. מכל  ושמורה



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק ח

דיברתי  שאיתו הגדול  המשגיח הבדצי "ם)אפילו אותם(של  "מה אותו שאלתי 
זה לעשות". מה  לנו אין ההברחות "לגבי הברחות" של  העניין  לגבי  עושים 

שליטה". לנו אין ובזה ופינה, מקום  בכל  יש וזיופים  הברחות, שיש ידוע

של  חותמות עם להגיע  שעשויים בשר שמגיעים לכתחילה "יודעים אמרתי אז
זה מאיפה,. יודעת לא אני או מעזה או מג'נין מגיע בכלל זה למקררים הבד"ץ

מזעזעת." מחשבה מזעזע, פשוט

זוהר. לגרוס  התחלנו - לכן קודם שבועיים ההתחלה לנקודת בלינחזור  (וכמובן 

מדי .) יותר  ידיעה 

נורא  חזיו

שאי  מי כל כמותו. מאין ומוחשי מדהים חזיון ראיתי  הלילה, באותו עוד
הדברים, באמיתות ספק להטיל אפשר  שאי  יודע שכזה, חזיון חווה פעם

דשיקרא עלמא של הדמיונות  מכל יותר  מוחשיים  הם השקר )שכן .(עולם

גרוס  יהודה שלום  הצדיק הרב  הוא שליט"א, האדמו "ר כ"ק את רואה אני
ישראל , עם על  נלחם  אותו  רואה ואני מעלה של דין בבית עומד  שליט"א,
רץ  הוא כביכול למקום. ממקום רץ אותו  רואה אני יהודי, כל  על נלחם פשוט
ומנסה פעם שוב  וחזור  פעם שוב רץ לדיינים . מעלה  של דין  לבית חוזר ליהודי,

יהודי . ועוד  יהודי עוד להציל 

להסביר ומנסה ועונה משיב והאדמו"ר שאלות האדמ"ר את שואלים הזמן וכל
אלמוני". יהודי  את מוציא אני  ואיך פלוני, יהודי את מוציא אני  "ואיך 

או  שהצליח ויהודי , יהודי  כל על וחשבון דין  מוסר  גדול  מאד במאמץ וככה
הס"א מציפורני  ולהוציא לעורר האדמו"ר  כ"ק  הצליח הרע )לא רואה(היצר  אני .

מוץ  ממש ישוער  בלתי מאמץ  תוך חזק , ביתי  בני ואת אותי מושך האדמו"ר  את 
לידה מעלה. כלפי  אותי  שולף  כמו אותו, רואה אני  אשר עד התבן, !!!מן

האמת. עולם אל נולדת עצמי רואה אני זעזוע מרגישה אני מסויים בשלב

לידה. ממש והלכלוך מהדם אותי  מנקות וכמו מגיעות  מהעליונים רבות נשמות
בטוח". במקום את בסדר  "הכל לי ואומרות אותי ומנחמות

"כל  ואומרים להוציאני. האדמו"ר  של  הצלחתו על מאוד  שמחים למעלה שם
לו  אומרים ומיד תיכף לרצות". תמשיך עבודה, הרבה עוד לך יש אבל הכבוד,

מביטהשעל  אני אבודות. נשמות ועוד  עוד להוציא נפשו במסירות להמשיך  יו

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות טחלק

דין  מוסר שמח האדמו"ר  את רואה אני  פה. קורה מה להבין מנסה סביבי.
מעלה. של  דין בית בפני וחשבון

בבכי  פורצת במציאות)אני  וגם בחזיון .(גם 

הרשב "י מפי חיזוק  דברי

שני  ומצד העולם, מכל עזובה  כך  כל  מוגנת, כך  וכל  עזובה, כך כל מרגישה אני
האדמו "ר. את לנו יש  כי

מתקרבת דמות רואה אני מכן, לאחר  פה קורה מה מבינה לא אני  כי נבהלת ואני
אור מלאה אור , מלאת  מוארת, הזו הדמות הבדולח, מהיכל  יוצאת דמות אלי.

צבאות. השם כמלאך  ונראית

פשוט הרשב"י. שזה ברורה בידיעה יודעת אני הקדוש. הרשב"י  שזה רואה אני
ורואים הזאת. הדמות את מכסה  לבנה גלימה ממש בתמונה כמו לא רואים אנו

לבן. לבן ממש זקן הפנים את

יודע  אני ומותשת. עייפה שאת יודע  "אני לי: ואומר  אלי  עד מתקרב הוא
רואה אני  להילחם. הכח  לך נגמר  שכבר  מרגישה שאת יודע  אני לך, שקשה
דעי  רק אבל הזרות, הרוחות לכל  להקשיב לא הזרם, נגד ללכת לך שקשה
הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע  דעי  אך  לקצה. הגענו לסוף , שהגעתם
מגן  הקדוש והזוהר  עלייך מגן אני מוגנת. את להפיצו, שהתחלת מרגע ובעיקר 

ביתך . ובני את חזק, תחזיקי  רק עלייך .

הצדיק  באדמו"ר חזק ישמור תחזיקו  שה' שליט"א גראס יהודא שלום הרב  מהאלמין (האדמו"ר

תתבלבלו,אותו) ואל  לאמת. תגיעו ככה רק  כי  חזק, בו תחזיקו קדוש אדם זה
להיגאל". עמודים אתם בעיצומו . נמצא כבר האחרון  הבירור שכן,

טוב שליח  עבור יהיה מהאלמי האדמו"ר 

הוא אז הכח" לנו נגמר  כבר, יכולים לא אנחנו  "אבל לרשב "י  אומרת אני אבל
כי  חזק, בו תחזיקו עליון, קדוש  אדם  הוא מהאלמין, באדמו"ר  "תחזיקו  אומר 

הזמן." הגיע

אבל  לעשות, מה יודעת  לא כבר  אני  אעשה אני מה "אבל אומרת: אני  ואז
ל  אנחנו לנו מהיוםקשה איתך  אני  תדאגי  "אל  אומר : הוא אז יותר". יכולים א

מוגנת את זוהר להפיץ וגם הקדוש, בזוהר לעסוק שהתחלת מהרגע והלאה,
אבל  פשוטה, לא מלחמה להתחיל שהולכת לך דעי הבאות. מכל  ושמורה



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק י 

הם שלי שהדברים האות את לך אתן ואני  תגאלו. אתם הזאת מהמלחמה
הקדוש בזוהר תקראי  שאת מה כל והלאה שמהיום - אמת זוכרתדברי לא (אני 

כל ) או רוב  אמר  הוא קוראת."אם שאת מה להבין התבונות את לך אתן אני  ,

זוהר אבין  אני  "מה חזק אמרתי  להחזיק רק איתך, "אני  אמר הרשב"י אז "?
מלאך  כפני שפניו ברשב"י מביטה אני האחרון" בבירור אתם הזמן, הגיע כי
פנים מולי  ורואה אחרת, דמות  רואה אני  לפתע להתנחם. ומבקשת עליון,
אליהו  - מאד  מאד מאורת דמות רגילה, לא בצורה לבנה אחרות. לבנות

לבשר.הנביא בא שהוא גמורה בידיעה יודעת ואני !

שאביט. ומבקש המקדש בית עבר  אל ומצביע בי מביט הוא

ענק  ואור חומות, ורואה הנביא  אליהו של אצבעו כיוון אל  מסתכלת  אני
החומות. על שם אי  הזורח ומדהים

אליהו  של והקול גאולתכם." זמן הגיע  ענווים "ענווים ומבשר  קורא הזה והאור 
הזה. בקול מתערבב הנביא 

גאולתכם. זמן "הגיע אומר  הנביא אליהו את שומעת אני ואז מסתכלת ואני
תחזיקו  מהאלמין  האדמו"ר את לכם יש גאולתכם. זמן הגיע ענווים, ענווים

חזק. להחזיק כולם בוא.

ולא להרפות ולא במילה. מילה הכל  קודשים. קודש אומר  שהאדמו"ר מה וכל
אחד  אני  די, כבר "אבל אותי יעזוב שלא  מהרשב"י מבקשת אני להתבלבל ".

העולם. כל מול

להשאר רוצה אני  ומותשים, ותשושים עייפים ממש כבר  אנחנו כח לי "אין
המשיח. את ויזרזו כבר  עלינו שירחמו שלמעלה מהצדיקים ומבקשת  פה",
את לגלות שליחות לך יש עבודה לך יש פה להשאר  יכולה לא "את לי אמרו
שנשאר מה כל ועכשיו לסוף. הגעתם אתם נגמר שהזמן  לכולם ותודיעי האמת.

חזק." להחזיק זה לכם

ומנסה וחוזר, והולך  ונלחם רץ  כאילו הזה, הזמן כל  האדמו"ר את רואה ואני
רואה ואני מעלה. של  דין בית בפני ועומד הדין את ונותן יהודי עוד להוציא 

המומה. שאני מראות הרבה כך כל 

הזהב " את  כבחו ובחנתי הכס את כצרו וצרפתי"

הזמן  הגיע באמת זהו, "מה, אומרת מהד ואני  קול ורק ברקע ?" נשמע עוד הד
תעזבו  ואל  חזק תחזיקו חזק. להחזיק ורק הזמן הגיע  הולך "זהו, לא הבירור !

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות יאחלק

ואז  ליבם"... את ומטהר אותו הלומדים על  מגן הקדוש הזוהר אך פשוט להיות
את כבחון ובחנתים הכסף  את כצרוף  "וצרפתים נשמע : ואיום נורא קול

הזהב'".

יזכה שלא ומי קשה, מאד מאד מלחמה לפני עודמים שאנחנו לי נאמר וגם
כל  ואת הסימנים כל את כבר קיבלנו שבעצם לי  ומראים ירחם. ה' - להתעורר 

זה. את מרגישים כולם ידוע, כבר הכל האותות

אל  ולצעוד לקום  יכול האמת אל  ולצעוד  העינים את לפקוח שירצה מי  רק
נגמר זהו  אבל בחול. ראשו יטמון בחול- ראשו לטמון שירצה ומי  האמת,

זה. את אומרת אני בוודאות הזמן.

שאסור ומופלאים  גדולים דברים  עוד ובכלל , האדמו"ר  על ראיתי זה בחיזיון
המשיח ביאת  עד לספרם !לי 

כאן. עד 

להסביר יכולה אני  בעצם  הזה שמהרגע להגיד , רוצה אני הזה, החזיון ואחרי
בשבת בזוהר. קוראת שאני מה כל כמעט מבינה פשוט אני  זוהר, לאנשים

לקצה. שהגענו להגיד יכולה ואני זוהר . לבעלי  הסברתי

עומדת עצמי רואה אני  בו מחלום מקיצה אני  המחרת יום של  בבוקר
בי  מבזיקה לפתע אך לטבוע עומדת  אני נחנקת. שאני  מרגישה לטבוע.

לפחד . מה שאין וברורה חדה ידיעה

של  למציאות חוזרים קט רגע עוד ושאנו הקיצים כל שכלו הזמן, נגמר שבעצם
בשמחה מתמלאת אני ואז הוא. בריך קודשא עם והתייחדות !התאחדות

פשוט כי חלום, בתוך חיה אני  חולמת, פשוט אני שלנו שבמציאות מרגישה אני
שהבהירו  גדולים כך  כל דברים ראיתי חזיון באותו ובאמת האמת. לא זה פה

חזק. להחזיק זה שנשאר  מה  וכל לקצה, שהגענו לי 

עיניו את  לפקוח יוכל לא הקדוש  הזוהר את לומד שלא מי 

ואת לספר , לי שהותר  מה את לו לספר בכדי  לרב התקשרתי כאשר לסיום,
מעלה של דין בית בפני  ועומד העליונים בעולמות מטייל שראיתיו העובדה
כותב  הוא מוציא, שהאדמו"ר  מעלה של דין בבית תורה דין על  האדמו"ר, עלוני  כל שאת חשבתי  כן (לפני 

הדגמ שהואמתוך  ממה זה כותב  שהרב  מה שכל ידעתי  לא הקדושים . הספרים עפ"י  בעליונים  למתרחש ה

מרומים) בגנזי  שם אי רואה .אכן 
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מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק יב

נפש  למסור צריך למה  מבינה את "כעת לי: ואמר  בענווה ציחק !?הרב
לסוף  שהגענו מבינה את אחת.?כעת דקה לבזבז ולא מותניים לשנס צריך !

רבות. נפשות שמציל  הקדוש, בזוהר  הלימוד  עניין את שיותר כמה להפיץ 
עיניו  את לפקוח יוכל  לא הקדוש הזוהר  את לומד  שלא שמי דעי ורק 
האסורות, המאכלות דרך  מוחו על  השתלטה אחרא שהסטרא  להבין בכדי 
מכל  להיטהר יכול  הקדוש זוהר  שלומד מי רק והטרפות. הנבלות דרך 

האמת אל ולהתעורר האסורות לכתוב המאכלות חייבת את מכך, ויתרה !
להפיצם שנוכל בכדי ומיד  תיכף ושראית ששמעת הדברים !"את

בחול  ראשו לטמון להמשיך שירצה ומי אמת, לראות שירצה מי  כואבת, האמת
בחול . ראשו יטמון -

הקדוש הזוהר רק והלאה ומפה המסלול קצה אל הגענו 

הרשב"י  שזכות אמרתי שסביבי , המהפכה על הסתכלתי השיחה, את ניתקתי 
על  שלפניכם הדברים את והעליתי הכל  עזבתי מוכנה, להיות שלי  לשבת  תעזור
אם אצליח, אשר עד  רב זמן עוד לי שיצטרך  מאמינה  שאני  לציין, עליי  הכתב.

העניין. חומרת ואת הדברים את לעכל בכלל,

הזוהר רק  והלאה ומפה  המסלול קצה אל שהגענו וזה לי  ברור אחד דבר אומנם
מציפורני  ישראל נשמות להציל  יוכלו  בע"ה , הקדוש, הרשב"י וזכות הקדוש

אחרא  כוחה)הסיטרא בכל משתוללת כן  ועל אחרונים, גסיסה בשלבי  את(הנמצאת ולהוציא ,
עולם גאולת אל הזאת המרה מהגלות השם !יראי

על  שהשתלטה אחרא מהסטרא ולהתפקח להתעורר כולנו ונזכה רצון  ויהי
במקדש  בית לבנין  גדולים, ברחמים דוד בן משיח לקבל  כולנו ונזכה מוחנו

הבא. העולם ולחיי 

"צריך  לבעלי בקריאה בלילה שינה מתוך התעוררתי ימים כמה  לפני ממש אני
קשים. מאד דברים ראיתי ישראל" עם את להציל צריך  ישראל, עם את להציל 
בהיסטוריה, ענקיים ברגעים אנחנו כי לקצה הגענו כי  ולרקוד לשמוח צריך

שנה. אלפים ששת העולם חיכה להם  ברגעים  אנחנו

בחבלי  לא אנחנו הסוף. של בקצה אנחנו בסוף  לא אנחנו  בעצם לסוף. הגענו
וכולם בקצה. ממש. בקצה בסוף. אנחנו לחץ, בצירי לידה, בצירי אנחנו לידה

זה. את מרגישים

ל  ראיתי היה שוב כך ואחר  ח"ו. שיהיו קשים מאורעות ראיתי  בו נוסף  חזיון י 
לי : אמרו הם פעם  ושוב הנביא. אליהו את ראיתי פעם ושוב רשב"י, את 

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות יגחלק

הגיע  הזמן, נגמר  - יכולה את שרק מי  לכל תודיעי  הזמן, שנגמר לעם  "תודיעי 
הבשר סיר את לעזוב - האחרון הבירור זה עכשיו , !"הזמן

ערכו את לאבד  עומד הכס

כי  מאד. גדולה  בבעיה הם השם יראי שאנשים לי  אמרו שבו חזיון  ראיתי ואני
וזה כסף, כסף כסף, - סביב כולם הזהב. ואלילי הכסף באלילי  נאחזים  הם 

ממש  זרה !עבודה

פרנסה. פחות או פרנסה יותר אקבל אני  אם - לעבודה מייחסים בעצם הם כי
לנו  אסור אבל השתדלות, בגדר  היא העבודה פרנסה. לי  תתן הזאת העבודה
יהיה - רוצה הקב"ה ואם מה' הוא הכסף מהשם. היא הפרנסה זה. את לשכוח

לנו.

כסף, כסף, אחרי  רצים שאנשים הזה. העניין על גדול מאד קטרוג ראתי  וממש 
נעשה אנחנו  אמרת זאת שלהם, בכוחות יותר להשיג יכולים שהם כאילו כסף,
מהקב"ה. נפרדים כוחות לכסף  ליחס ממש זרה. עבודה זה יותר. ונקבל יותר 

הזהב. ואלילי  הכסף אלילי את לעזוב צריכים אנחנו בסוף. אנחנו לכם דעו אבל
לראות הולכים שאנחנו והדברים עביד '. לטב  רחמנא דעביד מה ש 'כל ולדעת 
בהם. לשמוח צריכם  אנחנו  אבל פשוטים. לא מאד דברים הם הקרובה בתקופה

אמר רשב "י  ושמור . מוגן הוא בכלל , לדאוג צריך לא ה' ירא באמת שיהיה  ומי
זה. את לי

לקרוס, עומד  הכסף  כי אחר , דבר  בשום ולא בהקב"ה שיחזיק שמי לכם תדעו
טואלט לנייר שווה יהיה "הכסף לי אמרו הקרוב " לכולם"בזמן תודיעי  !"!

עדינה. בצורה יתנקה להתנקות שצריך מי  שכל  רוצה הקב"ה

בכסף  שיחזיק מי כי  להרפות. צריכים שאנחנו בודאות  זה את אומרת אני
???שלו...

הזאת העסקה את לסגור  אסיים כשאני למשיח , מחכה  "אני לומר אפשר  איך
המשיח". יבא -

מהשאלות אחד זה אבל למשיח" מצפה ש"אני להגיד  יכול  אני איך
לישועה "ציפית ?"ששואלים

ר אני  "אם לישועה" "צפיתי  להגיד  יכול אני  העסקה,איך את לסגור מחכה ק
משיח רוצה אני ככה להיות יכול לא זה הילד" את לחתן מחכה רק אני אם 

!עכשיו 



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק יב

נפש  למסור צריך למה  מבינה את "כעת לי: ואמר  בענווה ציחק !?הרב
לסוף  שהגענו מבינה את אחת.?כעת דקה לבזבז ולא מותניים לשנס צריך !

רבות. נפשות שמציל  הקדוש, בזוהר  הלימוד  עניין את שיותר כמה להפיץ 
עיניו  את לפקוח יוכל  לא הקדוש הזוהר  את לומד  שלא שמי דעי ורק 
האסורות, המאכלות דרך  מוחו על  השתלטה אחרא שהסטרא  להבין בכדי 
מכל  להיטהר יכול  הקדוש זוהר  שלומד מי רק והטרפות. הנבלות דרך 

האמת אל ולהתעורר האסורות לכתוב המאכלות חייבת את מכך, ויתרה !
להפיצם שנוכל בכדי ומיד  תיכף ושראית ששמעת הדברים !"את

בחול  ראשו לטמון להמשיך שירצה ומי אמת, לראות שירצה מי  כואבת, האמת
בחול . ראשו יטמון -

הקדוש הזוהר רק והלאה ומפה המסלול קצה אל הגענו 

הרשב"י  שזכות אמרתי שסביבי , המהפכה על הסתכלתי השיחה, את ניתקתי 
על  שלפניכם הדברים את והעליתי הכל  עזבתי מוכנה, להיות שלי  לשבת  תעזור
אם אצליח, אשר עד  רב זמן עוד לי שיצטרך  מאמינה  שאני  לציין, עליי  הכתב.

העניין. חומרת ואת הדברים את לעכל בכלל,

הזוהר רק  והלאה ומפה  המסלול קצה אל שהגענו וזה לי  ברור אחד דבר אומנם
מציפורני  ישראל נשמות להציל  יוכלו  בע"ה , הקדוש, הרשב"י וזכות הקדוש

אחרא  כוחה)הסיטרא בכל משתוללת כן  ועל אחרונים, גסיסה בשלבי  את(הנמצאת ולהוציא ,
עולם גאולת אל הזאת המרה מהגלות השם !יראי

על  שהשתלטה אחרא מהסטרא ולהתפקח להתעורר כולנו ונזכה רצון  ויהי
במקדש  בית לבנין  גדולים, ברחמים דוד בן משיח לקבל  כולנו ונזכה מוחנו

הבא. העולם ולחיי 

"צריך  לבעלי בקריאה בלילה שינה מתוך התעוררתי ימים כמה  לפני ממש אני
קשים. מאד דברים ראיתי ישראל" עם את להציל צריך  ישראל, עם את להציל 
בהיסטוריה, ענקיים ברגעים אנחנו כי לקצה הגענו כי  ולרקוד לשמוח צריך

שנה. אלפים ששת העולם חיכה להם  ברגעים  אנחנו

בחבלי  לא אנחנו הסוף. של בקצה אנחנו בסוף  לא אנחנו  בעצם לסוף. הגענו
וכולם בקצה. ממש. בקצה בסוף. אנחנו לחץ, בצירי לידה, בצירי אנחנו לידה

זה. את מרגישים

ל  ראיתי היה שוב כך ואחר  ח"ו. שיהיו קשים מאורעות ראיתי  בו נוסף  חזיון י 
לי : אמרו הם פעם  ושוב הנביא. אליהו את ראיתי פעם ושוב רשב"י, את 

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות יגחלק

הגיע  הזמן, נגמר  - יכולה את שרק מי  לכל תודיעי  הזמן, שנגמר לעם  "תודיעי 
הבשר סיר את לעזוב - האחרון הבירור זה עכשיו , !"הזמן

ערכו את לאבד  עומד הכס

כי  מאד. גדולה  בבעיה הם השם יראי שאנשים לי  אמרו שבו חזיון  ראיתי ואני
וזה כסף, כסף כסף, - סביב כולם הזהב. ואלילי הכסף באלילי  נאחזים  הם 

ממש  זרה !עבודה

פרנסה. פחות או פרנסה יותר אקבל אני  אם - לעבודה מייחסים בעצם הם כי
לנו  אסור אבל השתדלות, בגדר  היא העבודה פרנסה. לי  תתן הזאת העבודה
יהיה - רוצה הקב"ה ואם מה' הוא הכסף מהשם. היא הפרנסה זה. את לשכוח

לנו.

כסף, כסף, אחרי  רצים שאנשים הזה. העניין על גדול מאד קטרוג ראתי  וממש 
נעשה אנחנו  אמרת זאת שלהם, בכוחות יותר להשיג יכולים שהם כאילו כסף,
מהקב"ה. נפרדים כוחות לכסף  ליחס ממש זרה. עבודה זה יותר. ונקבל יותר 

הזהב. ואלילי  הכסף אלילי את לעזוב צריכים אנחנו בסוף. אנחנו לכם דעו אבל
לראות הולכים שאנחנו והדברים עביד '. לטב  רחמנא דעביד מה ש 'כל ולדעת 
בהם. לשמוח צריכם  אנחנו  אבל פשוטים. לא מאד דברים הם הקרובה בתקופה

אמר רשב "י  ושמור . מוגן הוא בכלל , לדאוג צריך לא ה' ירא באמת שיהיה  ומי
זה. את לי

לקרוס, עומד  הכסף  כי אחר , דבר  בשום ולא בהקב"ה שיחזיק שמי לכם תדעו
טואלט לנייר שווה יהיה "הכסף לי אמרו הקרוב " לכולם"בזמן תודיעי  !"!

עדינה. בצורה יתנקה להתנקות שצריך מי  שכל  רוצה הקב"ה

בכסף  שיחזיק מי כי  להרפות. צריכים שאנחנו בודאות  זה את אומרת אני
???שלו...

הזאת העסקה את לסגור  אסיים כשאני למשיח , מחכה  "אני לומר אפשר  איך
המשיח". יבא -

מהשאלות אחד זה אבל למשיח" מצפה ש"אני להגיד  יכול  אני איך
לישועה "ציפית ?"ששואלים

ר אני  "אם לישועה" "צפיתי  להגיד  יכול אני  העסקה,איך את לסגור מחכה ק
משיח רוצה אני ככה להיות יכול לא זה הילד" את לחתן מחכה רק אני אם 

!עכשיו 



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק יד 

קרוב. מאד  המאד  בזמן להתנקות הולך והעולם

לי  נתנו אפילו לרדת. עומד המקדש  בית את ראיתי  מוכן. הכל  את ראיתי  אני
שאני  מה שכל - מראה ראיתי  המקדש. בבית נשים לעזרת להכנס הזכות  את 
אותם לתאר יכולה לא שאני  דברים והשנהב, הזהב  זה. את יקטין רק זה אתאר

סוף  לה שאין עוצמה זה !אפילו

רק  זה באמת שנשאר  מה  כל ועכשיו הקצה, של לקצה הגענו ממש ואנחנו
מאד . חזק להחזיק

הקב"ה אמת- ירצה שבאמת ומי  ושקר. אמת של ערבוביא הרבה נראה אנחנו
בידו. יסייע

זוהר שלומד  למי יותר  קלי יהיו משיח  חבלי

בחזיון  הרשב "י  לי  שאמר ביותר  החשובים הדברים  אחד לציין, לי  חשוב
- שראיתי 

שמורה את - זוהר  להפיץ  והתחלת זוהר, לגרוס שהתחלת שמרגע לך  "דעי
ההבטחה בזכות כי  זוהר, לקרוא הזמן זה שעכשיו  - לכולם  ותודיעי ומוגנת.
מי  כמובן אבל ברחמים. לגאולה נזכה הקדוש הזוהר שבזכות הרשב"י של
יותר הרבה יותר , קלים לו  יהיו משיח  שחבלי יזכה בזוהר ויעסוק זוהר שיקרא

עליו. הקב"ה של הרחמים את ירגיש והוא ברחמים,

למדנו  הכל , עבר כבר  הזה. בדבר להשקיע המון המון זוהר. עכשיו להפיץ  צריך
הכל .

עמי  זקנים, ילדים, גברים, נשים, בזוהר, לקרוא לכולם להודיע לי  אמר  רשב "י 
את לזרוק שצריך  לזמן הגענו כבר  כי הכלל. מן יוצא  ללא כולם הארצות,

יורך". אשר "כל ולקיים בתמימות, ממש השכל,

ביום. זוהר  שעה חצי  ללמוד צריך  שהוא לבעלי אמרתי 

בפתח הגאולה

ראיתי  מוכן, הכל למעלה, הכל את ראיתי גם  אני  ובוודאות בידוע באמת אבל
לרדת, מוכן  עומד המקדש  בית את לי הראו לרדת. מוכן המקדש  בית את 
קומות, רבי בניינים , של בגודל ועוצמתיים גדולות ענקיות אבנים וראיתי
ולנקות הרע את לכתוש כדי למטה לרדת ומוכן מלמעלה עומדים שכביכול

ברחמים. שיהיה רצון יהי באמת אבל  מהטומאה. הארץ את
פלונית" הרבנית "בברכה,

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות טוחלק

בכ"ל מקיימי שאת ישראל בהמ"ה)אשריכ מאד ,(בגימטריה
וקוניביוקרבשרכשרהעיקרלאלהכשלבאכילת טריפותח"ו.

(בגימטרה ולביאת ב"(בגימטריהבהמ"ה)ונזכהבזכותזהלבשורתאליה"ו

אמ.בהמ"ה) בימינו במהרה צדקנו דוד

לשמירת יועיל כשר בשר שהאוכל לומר  קודש. ברית בגימטריה כשר בשר
הברית, פגם מבחינת נמשכין טרפות מיני כל  הלכות: בליקוטי  כתב וכן הברית
משוקעים שכולם לשון, שבעים של  הכולל הרע כנגד טרפות שבעים  יש כן ועל
מנבלות בשלמות שנשמרין דהיינו בכשרות , אכילה ידי ועל מאד, זו  בתאוה
הברית ולתקון הדעת לתקון וזוכין  הכסילות, נכנע זה ידי  על וכו', וטרפות

ברוח. א-ב )ולפרנסה אות א ', הלכה  טרפות, :(הלכות

קרא קום תחת  ואל  תירא אל  נרדם, לך  מה אדם "בן יהודי: לכל הרשב"י זעקת
בגורלך  שעלה הזוהר של החלק את אלקיך, !"אל

המקובל  הגה"ח  שכתב  "סניגוריא" בספר שהובא נורא מעשה מעשה היה וכבר
שהיה זצוק"ל הורביץ שמעון ר' לייב הצדיק  חיים ר' עם ביחד  השמים שער  ישיבת (ממייסדי 

הגרש"ז) של אביו חיוב אויערבאך על מעורר ובו השואה. של בעיצומה זה ספר חיבר .
ברחמים הגאולה להביא עכשיו ובפרט  הזוה"ק ויותר לימוד שעה ללמוד בכל (וכתב  !

(39 (עמ ' שם וכתב  והלאה 38 מעמוד שם עיין ללמוד יום, חבורה עשו שבצפת החיד"א בשם
ביניהם. וחילקו וזוהר

המחולק  זוהר  לימוד 

כמה לעומר ל"ג  בכל זי"ע רשב"י למערת לילך נוהגין  שהיו ת"ו "בצפת וז"ל :
חלק  מהקוראים אחד לכל אותו ומחלקים הזוהר, ספר כל  שם ולומדים חכמים
עם מהזוהר אחד  חלק כן גם לו  ונתנו  אחד  איש עמהם שהיה היום והיה אחד ,
כבהמה והוא לקרות, יודע שאינו בעצמו  יודע והיה  עמהם, לקרות הקוראים
לחוץ  יצא הלימוד  של  העת שיגיע קודם האיש אותו עשה מה אדם, בצורת
במקומו, וישן תרדמה עליו שנפלה עד  מאד הרבה ובכה הלוך וילך  מהמערה

ואמ בחלום, זי"ע רשב "י  אליו בא ואל ואז תירא אל נרדם, לך  "מה ליה : ר
אני  "הרי האיש, השיבו בגורלך" שעלה החלק אלקיך, אל קרא קום תחת
אסייעך , ואני קרא, "קום רשב"י ליה אמר לקרות", כלל יודע ואיני  כבהמה
יודע  עצמו ומצא משנתו  והקיץ היה וכן החכמים", כגדולי  קורא עצמך  ותמצא



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק יד 

קרוב. מאד  המאד  בזמן להתנקות הולך והעולם

לי  נתנו אפילו לרדת. עומד המקדש  בית את ראיתי  מוכן. הכל  את ראיתי  אני
שאני  מה שכל - מראה ראיתי  המקדש. בבית נשים לעזרת להכנס הזכות  את 
אותם לתאר יכולה לא שאני  דברים והשנהב, הזהב  זה. את יקטין רק זה אתאר

סוף  לה שאין עוצמה זה !אפילו

רק  זה באמת שנשאר  מה  כל ועכשיו הקצה, של לקצה הגענו ממש ואנחנו
מאד . חזק להחזיק

הקב"ה אמת- ירצה שבאמת ומי  ושקר. אמת של ערבוביא הרבה נראה אנחנו
בידו. יסייע

זוהר שלומד  למי יותר  קלי יהיו משיח  חבלי

בחזיון  הרשב "י  לי  שאמר ביותר  החשובים הדברים  אחד לציין, לי  חשוב
- שראיתי 

שמורה את - זוהר  להפיץ  והתחלת זוהר, לגרוס שהתחלת שמרגע לך  "דעי
ההבטחה בזכות כי  זוהר, לקרוא הזמן זה שעכשיו  - לכולם  ותודיעי ומוגנת.
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בו  ידעו  שלא נוראים דברים בו שמצאו אותו הרואים כל עליו ותמהו בטוב,
עיי"ש. המעשה, כאן עד מקודם

ב  אנו בימינו גם מעשה  בנאון והיה יוחנן  שאמררבי תשובה בעל שהיה זצ"ל,
על  יום בכל בוכה והיה זוהר, הרבה  יום בכל לגרוס  זצ"ל פרץ ניסים רבי  רבו לו
היום ויהי יום. בכל  בהתמדה זוהר גרס ורק התורה. את יודע ולא  לומד שלא
שהיה מצא  ובבוקר עימו. ודיבר רשב"י את ראה בחלומו והנה חלום ויחלום

פה. בעל הקדוש  הזוהר  לשון כל  את ומבין יודע

הרשב "י ע נורא מעשה

לקול  התעוררתי בלילה סתם, גמרא, למדתי אחד לילה יוחנן: רבי מספר  וככה
הם נופל. ואני  קמים הם  וערבייה, ערבי  עם  נלחם ערבי, בכפר שאני  ההמולה
בחדר והתעוררתי  ונרדמתי, הרצפה, על שניהם נפלו בסוף קם. ואני נופלים
בוא. לי  אומרת הקדושה, השכינה  שחורים, עטופה זקנה אשה  של  שינה

את מי לה מוותואמרתי אז,? לפיה)? אצבעה את ששש (קרבה ש, אמרתי :ועשתה !
ישראל". "שמע מוות:

המוות את לה: אמרתי בוא. לי : שששש אמרה ש, לי: אומרת !!

טסים. למעלה, טסים ואנו שלה, ביד אותי לקחה

עולה עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות, אביב , תל ממש אביב, תל - את רואה אני
המערה ובתוך מערה. לתוך  והושלכתי  רשב "י)עולה, זה מי  ידעתי לא אז מזרון (אני על .
שלי . – שני  מזרון רשב "י , - איש יושב אחד 

שמחה נכנסה  הדיבור  ואחרי  לילות, ימים, שעות, מדברים ואנחנו מתיישב, אני
שמחה. שמחה ללב,

יוחאי  בר שמעון רבי  אז ללכת, זמן הגיע  ואומר , צעיר  אברך  איזה הגיע  ופתאום
יוצא שלי יצחק סבא את  רואה הולך , אני  לסבא ". שלום  תגיד  "לך  לי אומר

גדולה הבדולח)מהיכלא אומר:(היכל  והוא סבא, סבא, ראש , עם רק גוף, בלי ,
נפתלי נפתלי  אני  אומר : אני אז יוחנן ? אני ?!

"יוחנן  לי: אומר לו :ואז ואמר לאברך פנה ואז אותי , בירך אותי , נישק ואז "!
חתיכות. שתי לו תן למזנון, אותו קח

חתיכות שתי איך אחת, חתיכה לאכול יוכל לא הוא "רבינו , לו: ?"אמר 

לו. תתן  לו: אמר 

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות יזחלק

ולועס  ואוכל אוכל ואני התמלא, הפה לפה . הכנסתי  – חתיכות שתי  לוקח
את ולועס הזוהר,ולועס  כל  את מבין ואני  שלי , לגוף נכנס הזוהר וכל  הזוהר,

אף  הבנתי  לא מילה , אף  הבנתי ולא זוהר , קראתי קודם שיום להגיד  ושכחתי
לתוכי . נכנס והזוהר  קראתי  מילה,

ואמר גדול, להיות הפך האברך זמן, כמה ידוע לא זמן, לי אין זמן , כמה ואחרי 
אותיות. מלא כתוב  היה הסלע ועל  לסלע, אותי  ולקח  ללכת. הזמן "הגיע לי :

הסלע. ונפתח מכה נתן ה', כ ', י', י', א', האותיות, על ולחץ  מטה , לקח

למקוה, הלכתי  – קמתי במיטה, בחיים)התעוררתי ראשונה במקוה(פעם טבלתי  ,
עברית, קורא אני  כאילו הכל], [והבנתי  אליהו, [פתח] פתחתי בנץ, התפללתי 
מבפנים אלא ברור , הכל  רק לא ברור, הכל הקודש, לשון עברית קורא ואני

בפנים.

קראתי  ברור. והכל לישראל " "חוק  קורא [אני ] הנץ, תפילת לאחר למחרת
פה. בעל  הזוהר את ידעתי היום מאותו עברית. כמו זוהר

האריז"ל  כתבי  כל גם האם מהאלמין: ?האדמו"ר 

הכל  יוחנן: העולמותרבי  העליונים , העולמות המוחין, בתוך התלבש !
התחתונים.

אדרא גם האם שואל : מהאלמין הכל האדמו"ר  דצניעותא? סיפרא  ??

הכל . הכל , יוחנן: רבי 

הביאורים כל עם האר "י האדמו "ר: כתבי כל  את זכרת ??

למדתי  לא פעם אף  לדעת, בלי הכל, הכל יוחנן: !רבי 

אוכל . לך נתן הוא הרשב"י, של  האוכל זה מהאלמין: האדמו"ר

היה זה ?מתי 

תשס"א-תשס"ב. בשנת יוחנן: רבי

הראשו למכתב תשובה שני  מכתב

תשע"ה טבת  כ"ו ב"ה,

יקרה, תשובה בעלת

עמוקה ודאגה גדולה, חרדה מתוך  נכתב שהוא ניכר מכתבך, את כשקראתי
להציל  במסר מפנימיותה שזועקת  אישה של  והנשמה, הלב מכל ישראל, לכלל 
מתחננת בניה, את להציל הרוצה שזועקת, שכינה יותר, נכון או ישראל, עם את 
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מתחננת בניה, את להציל הרוצה שזועקת, שכינה יותר, נכון או ישראל, עם את 



מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק יח

ועתה האיומה, בגלות שוכנת בינתיים והיא לגבולם" בנים ישובו "מתי ובוכה
ויותר. יותר עמוק נופלת דמשיחא עקבתא של בזמנים שדווקא מרגישה,

חריפה  התנגדות  ומאיד מחד ופחד זעזוע בי להכניס הצלחת

להעביר הצלחת ולכן הלב, אל נכנסים מהלב, היוצאים שדברים שנאמר, וכמו
חריפה התנגדות אולם מחד, גדול פחד בי  אחז שחשת, הנורא הזעזוע  את בי
של  מתפשרות והבלתי  הנוקשות, להצהרות להאמין רציתי  לא מאידך, מאד 

לאכילה כשרה בהמה  בישראל אין "כיום מהאלמין. עכשיו !האדמו"ר ,"!
ישראל  לעם אדמה רעידת זו נפלה, ראשינו עטרת זאת, יודעים !!כשאנו

כבודו  הוא  מי עצמי, את מאד שאלתי  קשות  בהצהרות יוצא האדמו"ר  ?
הגדולות השחיטות על  האחראים הרבנים ראשי  כל  נגד וגופרית, אש  ששופכות

קדושות" "פרות שוחט  האדמו"ר  האם קםבארץ , לא היום עד רב אף למה ?
אותנו  עיווריםוהזהיר  כולם האם תאוות? בגלל עיוורים, עצמם את עושים או ?

צדיקים"ממון  דברי ויסלף חכמים  עיני יעוור "כסף שנאמר כמו אף ? למה ?
ערום" הוא ש "המלך צעק לא היום עד  ?אחד

הגענו  ועמורהלאן סדום במהפכת שוב אנו האם מהאלמין ? האדמו "ר האם ?
זעם נביא ?הוא

אפשרויות: 2 שישנן בנפשי הרהרתי

ממש  שהיא הצהרה זו כי  כזו, בהצהרה לצאת בשביל "משוגע", להיות צריך ◌
אחריות ונפשו גבו על ונושא בארץ , הכשרות ענין לכל אטום" "פצצת בבחינת

כמשמעו. פשוטו חייו, את ומסכן משקל, כבדת אינסופית

לא ששייכים הצדיקים מסוג והוא צבא-ות, ה' מלאך  הוא שהאדמו"ר  או ◌
פנחס. כדוגמת לשכינה, מרכבה  של סוג  בבחינת והוא לדורנו,

כזו  ידיעה לעכל אפשר אין אי  מתמוטטת, נפשנו בנפשנו, אותה לברר  קשה  !
לשום ערך כבר אין הרבנים, בכלל האמון את מאבדים אנו להישען , מה על לנו

כך הכשר שבת, לעונג וגם  שלנו, הקיומי  לבסיס שקשור  מאכל  הוא בשר  !
מילדותינו. הורגלנו

? הפתרו מה

בשר נאכל שלא עלינו נגזר נסתדרהאם איך  שאולי ? היא הפשוטה המשמעות ?
או  צמחוניים, להיות ונהפוך חיינו , דרך  את לגמרי לשנות צריכים אנו

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות יטחלק

רק  בשר  האדמ"ור בהמלצת  ונזמין מאד  נתאמץ לחילופין או טבעוניים,
יזמינו  כולם אם פתרון... לא זה גם אבל  ... וקטנות, כשרות ממשחטות
ללא כורכם בעול יהפכו וגם להמוניות, יהפכו  גם הם קטנות.. ממשחטות

ב  הגדול הקושי את מזכירה לא ואני כלל, בדרך שקורה כפי העלותכשרות, ענין
4 פי  עבורך היא הבשר עלות שעתה במכתבך, שציינת  כפי  ונאלצתהגדולה !

להרשות יכול  אחד  כל  ולא לעכו, הארץ  ממרכז בשר של  משלוח  להעביר 
בזה לעמוד באפשרותן  שאין משפחות יעשו ומה כזו, נפש מסירות  ?לעצמו

ילדים מרובות משפחות יעשו ?מה

קודש  שבת את נענג ורצוי איך ויין, בבשר  השבת לענג שצריך  נאמר  הרי ?
בהמה בבשר  לאכול דווקא יהיה אפשר שאי  כך, על מלהזכיר הס וכמובן !

לא בשר, באכילת במצווה להדר  אפשרות אין ובכך בשר, מקום בשום
דבר שום מלון... בתי לא וכו בריתות, בחתונות, קרי  !בשמחות,

וההתנגדות המלחמה

אפשר אי החברה, אושיות את לזעזע  יכולה - מהאלמין האדמו"ר של ההצהרה
מצד  רק הוא בי, שאחזה הגדולה שההתנגדות הבנתי ולכן הדבר , את להכיל
עלוני  את וקראתי אסמכתאות, וראיתי  באתר, היטב  שעיינתי  לאחר  הרע, יצר
בכך  לדבר , נפשך מסירות  את וראיתי האדמו"ר , שהפיץ הרבים  הכשרות
של  האינסופי פועלו כל על וקראתי הדבר , ביסודיות וחקרת יוזמה, שלקחת
ממש, נפשו מסירות על  בארה"ב, הכשרה שחיטה על  במלחמתו האדמו"ר
קשור השחיטה  כשרות עניין לצערנו כי  בפועל, חייו על לאיום חשוף שהיה
מאד  מאד היא המלחמה ולכן זו, תעשייה מאחורי שמתגלגל , מאד גדול  לכסף 
הכי  התאווה שהיא ממון, בתאוות נוגעת היא כי  אפשרית, בלתי וכמעט קשה

ממנה. להשתחרר  קשה הכי  והיא  באדם שאוחזת קשה

לאמיתה אמת - האדמו"ר  דברי שכל  שהבנתי  מנשוא,ברגע קשה רגע היה  זה !
האמת כמו קשהאין דין  גם היא האמת  מאידך אבל, אחרת! ולא כך  זה אנו ! ..!

להסתתר, ומה מי  מאחורי אין לברוח, לאן אין האמת, עולם של דין בבית כמו
כבדים. הם והאחריות והבושה  התירוצים , נגמרו

מהאלמי האדמו "ר של נפש מסירות 

למסור ומוכן צבאות, לה' שמקנא פנחס, בדמות ממש הוא שהאדמו"ר הרגשתי 
אחד  מאף ירא ולא מפחד  לא כמשמעו, פשוטו אינסופי נפשו, אומץ איזה לא! !
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מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק כ

מורא שום ללא בהם נלחם ישראל, גדולי  מכל של מפחד  מיחידו מפחד רק !
עלינו. כנפיו את  ופורש רצונו, ועושה עולם,

בעל כל  האלוקי , המקובל של פועלו את לי מזכירה הזו, הכואבת ההצהרה
מלחמת לפני שנה 20 והתחנן  שהלך זצוק "ל , אשלג יהודה הלוי הרב הסולם,
ברוח כי הקדוש, זוהר שילמדו באירופה הישיבות ראשי  לפני השנייה, העולם
היחידה התרופה היא שהזוהר וידע האיומה, השואה גזירת את ראה קודשו,

קרה. מכל והנורא האמין . לא אחד אף  אולם האיומה, לשואה
חוזרת ח"ו ההיסטוריה האם נגד ועתה, במלחמתו נפשו מוסר  האדמו"ר  גם ?

שחיטה על במלחמה עתה וכנ"ל הזהר, ללמוד  מורים שלא רב , הערב רבני
הכשרה.

בבחינת ממש שהוא כשר , הלא הבשר את  לאכול נורא כמה מבינים היינו אם 
הטמאות, קליפות ג' של הקטגוריה תחת ונופל וטריפה , נבלה של מאכל
היא הקדושה נפשנו היהודים להבדיל ואנו הגויים], של  נפשם  מקור  [שהוא
הבשר מאכל את להעלות באפשרותנו שיש  שמשמעותה נוגה, מקליפת
הבשר, לקדש אפשרות כלל  אין כשר, אינו הבשר  שאם בעוד  לקדושה,
ג' בתוך  כלוא כמו אסור, הוא אז כי  שבו, הקדושה  ניצוצות את  ולהעלות 
הסיפור, שידוע  כמו לכפירה, וח "ו והמוח הלב לטמטום  המביא דבר  הקליפות,
והבעש"ט כפירה, מחשבת עם אדם על  שהעידה הבעש"ט , שנשאל שאלה על
עיר אותו של השוחט של השחיטה הסכין את לבדוק  שיש פסק בתשובתו,
וזה פגום]. היה  הסכין שאכן התברר , בדיקה ולאחר  השואל , אותו גר  שבה
להרהורי  עד מגיע וזה כשר, לא הסכין אם להתדרדר  אפשר להיכן עד  מלמדינו 

איך !!כפירה מודעים לא ואם לבעיה, מודעים לא שאנשים הוא, הנורא והדבר !
ע"י יתקנו  זה פגם לתקן אפשר שאי כך כרת, איסור  ממש  הוא זה ואיסור  ?

הנקראת גבוהה, מאד מאד בתשובה  רק אלא  תיקון, בזמן רגילה תשובה
סגולה, יחידי שרק לזכויות, הופכים זדונות שאז מאהבה", (כדוגמת"תשובה

יצאה קול ובת  לרבי, גמור  מרשע  והפך מאהבה  תשובה ועשה ברגע, עולמו את שקנה דורדיא , בן אליעזר

הבא) עולם  לחיי  מזומן דורדייא שרבי  ואמרה, .מהשמיים
ניתן  זה ואיסור  נידח, ממנו נידח ולא הקב"ה, של לבניו תקוה יש  תמיד  אולם
כאשר צדקנו.. משיח יבוא איך  אולם  צדקנו... משיח בביאת רק לתקן יהיה

וקשה עמוק כה תחתיות  לבור ??נפלנו
מהאלמין, האדמו"ר ובזכות הקב"ה של האינסופיים ברחמיו  רק היא, התשובה

ויגאלנו. יצילנו ה' עולם, יסוד צדיק

מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות כאחלק

נזרז  ,הע בקרב הזוהר  לימוד והתפשטות הכשרה השחיטה באמצעות 
צדקנו משיח וביאת הגאולה

חיל , אשת שאת בך, ולתמוך ידיך  את לחזק רציתי יקרה, תשובה בעלת ולכן
בארץ, מהאלמין האדמו"ר  של במלחמתו בתמיכה הראשונה הסנונית אולי
כל  של  ותמיכה להצטרפות בתקווה צועדת, בעקבותייך ואני  לבד, לא את אבל
של  משותפת מטרה מתוך  זאת  וכל נידח, ממנו נידח  לא כי ואחיותינו, אחינו
הזהר לימוד והתפשטות הכשרה השחיטה שבאמצעות  ה', וקידוש אחדות

ממש. בקרוב צדקנו משיח וביאת הגאולה נזרז  עם, בקרב

בברכה 





מעלה של  דין בבית  ותשובות  כב שאלות חלק כ
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בעל כל  האלוקי , המקובל של פועלו את לי מזכירה הזו, הכואבת ההצהרה
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להרהורי  עד מגיע וזה כשר, לא הסכין אם להתדרדר  אפשר להיכן עד  מלמדינו 
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ממש. בקרוב צדקנו משיח וביאת הגאולה נזרז  עם, בקרב
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והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

ספר

דין תורה לרבנים

254 חוברת מספר 

התוכן: שכל יהודי שאכל הבשר הטרף, יקח את הרב המכשיר, או את 
הרב המתיר אסורים לדין תורה ויתבע אותם בשש מליון ש"ח.





 ספר

דין תורה לרבנים

יקח את הרב  יהודי שאכל הבשר הטרף,  התוכן: שכל 
המכשיר, או את הרב המתיר אסורים לדין תורה ויתבע 

אותם בשש מליון ש"ח.



 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

אלול תשע"ה



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

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

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

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

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

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

לרבנים תורה  א 'דין א|תביעה 

ספר
 לרבני תורה די

:המכשיר ,התוכ הרב את יקח , הטר הבשר שאכל יהודי שכל
בשש  אות ויתבע תורה לדי אסורי המתיר  הרב את או 

ש"ח. מליו
ב"ה

... דין בית לכבוד
..... הרב  את  תורה לדין מזמין הרּיני 

מכל  ואכלתי כשר, הם ההכשרים שכל לי  ואמר כשר בשר איזה אותו ששאלתי על
וצדיק, גדול לגאון  ושאלתי  רעה , לתרבות רח"ל ילדים שני  יצאו וכעת  הכשרים, מיני 
לו ואמרתי  גדולות, משחיטות ועוף בהמה בשר  אותם האכלתי האם  אותי  ושאל
לפקפק, מה  ואין  כשר, שהכל לי שאמר  הזה , הרב פסק  לפי הכל עשיתי  בוודאי,

הציבור!!! את  ומטעה נכון, שאינו דין  בפסק אותנו והכשיל

א' תביעה 
וגדול  שלי , הילדים את לי  שהרג ש"ח, מיליון  בשש הזה הרב את תובע אני 

מההורגו, יותר  יוסףהמחטיאו בפרדס  [קכד ])וכתוב  אות יד יז, אמחה(שמות  י"ד)מחה .(י "ז,
ע"א ] מ "ג דף  ט [דרוש למאה  עשרה  ספר המדרש עיין לפי  עמלק על כעס  דעיקר

ד] כ"א, רק[במדב"ר  לחמו  האומות וכל הנפש, שהרגו  מהרגו יותר המחטיאו גדול
שנאמר  וזה  מקרה , שהכל ואמר בהשגחה  שיכפרו להחטיאם בא  ועמלק הגוף  על

י "ח] כ "ה, תצא קרך[כי למחותאשר שצריך כך כל התורה  החמירה ולכן שם, עיין
אכיל לה הגורם כן על בהקב "ה, לכפירה ועיקר ראש  הוא  כי עמלק, זכר  את  [למחוק]

[והוא  עמלק, כמעשה  מעשהו וטריפות נבילות ישראל שמחטיאמהעמלק'יסטיםאת [
בסיטונאות. כופרים  ומייצר נפשות  ורוצח

ב' תביעה
נשמתי , את בכלב שהרג להתגלגל אצטרך מטהא שאני  "ברית  בספר שכתוב כמו  ,

האחרון )משה" בדף פסח  של הגדה  חזקתם(על שאיתרע ועכשיו שדבר וזל"ק: למפרע ראינו
בעונינו עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה  לא  עדיין אשר ביתינו  את החריב ,זה


משה .א .א. מטה מפאנוב.ברית הרמ"ע כתבי



לרבנים תורה  א 'דין א|תביעה 
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וצדיק, גדול לגאון  ושאלתי  רעה , לתרבות רח"ל ילדים שני  יצאו וכעת  הכשרים, מיני 
לו ואמרתי  גדולות, משחיטות ועוף בהמה בשר  אותם האכלתי האם  אותי  ושאל
לפקפק, מה  ואין  כשר, שהכל לי שאמר  הזה , הרב פסק  לפי הכל עשיתי  בוודאי,

הציבור!!! את  ומטעה נכון, שאינו דין  בפסק אותנו והכשיל

א' תביעה 
וגדול  שלי , הילדים את לי  שהרג ש"ח, מיליון  בשש הזה הרב את תובע אני 

מההורגו, יותר  יוסףהמחטיאו בפרדס  [קכד ])וכתוב  אות יד יז, אמחה(שמות  י"ד)מחה .(י "ז,
ע"א ] מ "ג דף  ט [דרוש למאה  עשרה  ספר המדרש עיין לפי  עמלק על כעס  דעיקר

ד] כ"א, רק[במדב"ר  לחמו  האומות וכל הנפש, שהרגו  מהרגו יותר המחטיאו גדול
שנאמר  וזה  מקרה , שהכל ואמר בהשגחה  שיכפרו להחטיאם בא  ועמלק הגוף  על

י "ח] כ "ה, תצא קרך[כי למחותאשר שצריך כך כל התורה  החמירה ולכן שם, עיין
אכיל לה הגורם כן על בהקב "ה, לכפירה ועיקר ראש  הוא  כי עמלק, זכר  את  [למחוק]

[והוא  עמלק, כמעשה  מעשהו וטריפות נבילות ישראל שמחטיאמהעמלק'יסטיםאת [
בסיטונאות. כופרים  ומייצר נפשות  ורוצח

ב' תביעה
נשמתי , את בכלב שהרג להתגלגל אצטרך מטהא שאני  "ברית  בספר שכתוב כמו  ,

האחרון )משה" בדף פסח  של הגדה  חזקתם(על שאיתרע ועכשיו שדבר וזל"ק: למפרע ראינו
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משה .א .א. מטה מפאנוב.ברית הרמ"ע כתבי



לרבנים תורה  דין ב'|ב תביעה

מלהשתרע, היריעה  קצר כי הספר על להעלות אין  אשר קלקולים כמה נמצא  וכאשר
ומחמתוכו '. ולקלקל לפשוע הדבר  קרוב  צמרו מחמת  הכבשים בשחיטת  ובפרט

לוודאי וקרוב לשחוט וממהרים כ "כ  מדקדקים אינם הרבה לשחוט להם שיש
נתברר  כאשר  וטריפות נבילות גברשמאכילין  מה  ולומר בדבר  מותמה שיהיה  ...ומי

את ששוחטים בידם אבותיהם  מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל מיומים יום ומה בגוברין 
תקרא  ואל בשר  לאכול לנו יתן מי לאמר  וּיׁשחטּודבריהם אּלא שהיהויׁשטחּו ְ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ֲ 

נחירה, בשר  היינו  תאוה  בשר  לאכול שבקשו על כליה ישראל של שונאיהם נתחייבו
בעונם  נלכדים להיות טובים לא  כמעשיהם נעשה אם ואנחנו ואינם, חטאו ואבותינו

התוכחה : מיום לנו ואוי  דין ה מיום לנו  ואוי להגידח"ו, יוכל ומי  לדבר פה לנו ואין
ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים לנו  שגרמו כה  עד עלינו שעבר מה  ולספר
הקליפה הוא לכל וטרפה  נבילה בכלל מיתתם יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם

בכלב  מגולגל להיות  ומוכרח  אותם, תשליך גדול.רח "ל באריכות  עיי "ש  וכו '

בנבילות משפחתי  את  שהאכלתי  על לעבור אצטרך אני  גלגולים כמה יודע ומי 
ז"ל האר "י  של הגלגולים בספר שכתוב כמו  והמדבר)וטריפות ד"ה  ע"א  ל "ט דף פראנקפורט (דפוס

ומכה נושבת  וכשהרוח  העצים , בעלי  מגולגל ליהודים, טריפות המאכיל שזה כתוב 
בדיוק הוא והצער הרצפה , על נופל שהעלה  העונש של וסופו גדול, צער  זהו עליו
שהוא שנים כמה  לפי זה כל ויותר, פעם 100 עצמו  על לחזור יכול זה  המות, כמו

טריפות  צדק)האכיל זבחי זבחו  שו "ת ובספרי רי"ג, ע ' ישעי' בנפש .(ועיין

ובכל " אילן , של בעלין  מתגלגל איסור, ספק  באכילת  מדקדק שאינו ומי 
מאד גדול וצער יסורים סובל הוא מנענע, שהרוח ".פעם

מ פרק  הישר קב  ספר

בכלב"." דינם לישראל אותן  ומאכילין וטרפות  נבלות אוכלי כל
י  פרק   תשובה תקוני  מאמר  מפאנו הרמ"ע כתבי

שהרוח עליה נובלת כאלה תהיו כי בסוד האילן בעלה נדון נבלות  "והמאכיל
שבו הכרת  סוד והוא  ונופל נעקר  שלסוף עד רב זמן ומטרפו ".בא

י  פרק  תשובה  תקוני מאמר  מפאנו רמ "ע 


י. פרק  תשובה תקוני  מאמר  .מוסרג שבט

המאכיל כל כי בכלב, יתגלגל  נשמתו ל"ו: פרק
ששייך  ממה  גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות

נאמר  ועליו  כ"ב )לכלבים, תשליכון(שמות לכלב
אל בלבו אלוקים  יראת שנגע  מי  כן על  אותו.

השוחטים . אלו של השחיטה על שמלה ד .יסמוך
שם . אשר במטה  ד' סעיף כ"ה סימן  חדשה 

ה"ג ,ה . פ"ח תרומות ירושלמי  אותו : יאכלו הכלבים
דברים בשאר  יתגלגל  ועוד אמור . פרשת ילקוט 

להלן . כמבואר 

לרבנים תורה  ג 'דין ג |תביעה 

ג' תביעה

שכתוב כמו באשמתו, והכל הידועה, במחלה רח"ל חולי  נהיה  אחד  באזהרותילד
וטריפות ,מהרצ "א : נבילות  מאכילין ושלימים יראים של  במדינה השוחטים שרוב

רעים, חלאים הגורמים הם הגדולהוהם המכשלה בראותי  יהגה ככנור  לבי  וז"ל:
מדינה. בשום כזאת  נשמע לא  כמעט ובודקים, השוחטים אשר בעסק אגיד והאמת
לישראל  וטריפות נבילות האכילו ככולם רובם כמעט ראו  תצילנהעיני השומע כל

אזניו. שתי 

חולאים זו במדינה מהלכת  מכה הרבים בעונותינו שנים  כמה  זה וראו , נא  פקחו
שזה תבינו לא  ולמה  ישראל, שארית ישמור יתברך  השם מעים, חולי  ונאמנים רעים

מעיהם לתוך אסורים דברים שמכניסין  זצ"ל)וכו'עבור מדינוב מהרצ"א .(אזהרות 

נקרא הוא  כן פי על אף   סוחר  ולא  שוחט , לא  שהוא פי על אף הזה ה"המן" והרב 
תורה  דעת בספר שכתוב כמו וטריפות נבילות י"ב)מאכיל אות א ' בשמו (סי' מצטט  הוא 

יונה , לרבינו תשובה השערי שצריךשל כפי השוחט על נזהר לא המכשיר הרב שאם
ח "ו לישראל  טריפות מאכיל  כמו נחשב הוא ולהזהר , חת "ס עיי"ש,לשמור שו "ת (ועי"ע

גדול) באורך צדק זבחי  זבחו  שו"ת ובספרי  י"ג  סי' .יו"ד

ד' תביעה 

החברה יוכלו לא בגללו, לכן טריפות, מאכילי  של  בקבורתם להתעסק ואסור היות 
שנה . ועשרים מאה  אחרי ללויה ללכת  אסור ויהיה אותו לקבור  קדישא 

המן  ארור  עליו אומרים אז כשר שאינו שוחט ומעמיד כשר  אינו הרב  שאם זה די ולא 
המכשיר הרב  על סובב  כשר)וזה  האינו הבשר את לאכול שאומר  הרב המן (או בבחינת הוא  דהרב

כמו  בקבורתו: ולהתעסק שלו הלויה על לילך  אסור גם טריפות  ישראל לעם  שמאכיל
דמודאיתא  לקקו  וכלבים משונה במיתה  מת וטריפות נבילות שהאכיל ,בטבח

נבילות לישראל מאכיל שהיה בציפורין בטבח מעשה לשונו: וזה בירושלמי  כדאיתא 
ש ערב יין שתה  אחת פעם דמו ,וטריפות, מלקקין כלבים והיו  ומת  ונפל לגג עלה בת

כתיב להם אמר משם, המת להעביר מותר אי  חנינא  לרבי טריפהשאלו  בשדה  ובשר
לישראל  ומאכילן הכלבים גוזל היה וזה  אותו, תשליכון לכלב תאכלו כן לא ועל ,

אוכלין משלהן כי שם, אותו אמור)הניחו פרשת ילקוט ה"ג, פ"ח  תרומות נפסק (ירושלמי וכן .
אשר"י בקבורתובהגהות מתעסקין אין תשובה, בלי ומת  טריפות לשונו:שמוכר וזה ,

בקבורתו להתעסק אסור תשובה  בלי ומת כשרות  בחזקת טריפות אשר "י המוכר  (הג"ה 

ט"ז) סי' הנשה  גיד  כ "הפרק סימן חדשה שמלה  השוחטים של ערוך שולחן בספר נפסק וכן .
וזל"ק : ד' טריפותסעיף  מאכילי  של בקבורתם להתעסק עכ"ל.ואסור ,



לרבנים תורה  דין ב'|ב תביעה

מלהשתרע, היריעה  קצר כי הספר על להעלות אין  אשר קלקולים כמה נמצא  וכאשר
ומחמתוכו '. ולקלקל לפשוע הדבר  קרוב  צמרו מחמת  הכבשים בשחיטת  ובפרט

לוודאי וקרוב לשחוט וממהרים כ "כ  מדקדקים אינם הרבה לשחוט להם שיש
נתברר  כאשר  וטריפות נבילות גברשמאכילין  מה  ולומר בדבר  מותמה שיהיה  ...ומי

את ששוחטים בידם אבותיהם  מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל מיומים יום ומה בגוברין 
תקרא  ואל בשר  לאכול לנו יתן מי לאמר  וּיׁשחטּודבריהם אּלא שהיהויׁשטחּו ְ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ֲ 

נחירה, בשר  היינו  תאוה  בשר  לאכול שבקשו על כליה ישראל של שונאיהם נתחייבו
בעונם  נלכדים להיות טובים לא  כמעשיהם נעשה אם ואנחנו ואינם, חטאו ואבותינו

התוכחה : מיום לנו ואוי  דין ה מיום לנו  ואוי להגידח"ו, יוכל ומי  לדבר פה לנו ואין
ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים לנו  שגרמו כה  עד עלינו שעבר מה  ולספר
הקליפה הוא לכל וטרפה  נבילה בכלל מיתתם יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם

בכלב  מגולגל להיות  ומוכרח  אותם, תשליך גדול.רח "ל באריכות  עיי "ש  וכו '

בנבילות משפחתי  את  שהאכלתי  על לעבור אצטרך אני  גלגולים כמה יודע ומי 
ז"ל האר "י  של הגלגולים בספר שכתוב כמו  והמדבר)וטריפות ד"ה  ע"א  ל "ט דף פראנקפורט (דפוס

ומכה נושבת  וכשהרוח  העצים , בעלי  מגולגל ליהודים, טריפות המאכיל שזה כתוב 
בדיוק הוא והצער הרצפה , על נופל שהעלה  העונש של וסופו גדול, צער  זהו עליו
שהוא שנים כמה  לפי זה כל ויותר, פעם 100 עצמו  על לחזור יכול זה  המות, כמו

טריפות  צדק)האכיל זבחי זבחו  שו "ת ובספרי רי"ג, ע ' ישעי' בנפש .(ועיין

ובכל " אילן , של בעלין  מתגלגל איסור, ספק  באכילת  מדקדק שאינו ומי 
מאד גדול וצער יסורים סובל הוא מנענע, שהרוח ".פעם

מ פרק  הישר קב  ספר

בכלב"." דינם לישראל אותן  ומאכילין וטרפות  נבלות אוכלי כל
י  פרק   תשובה תקוני  מאמר  מפאנו הרמ"ע כתבי

שהרוח עליה נובלת כאלה תהיו כי בסוד האילן בעלה נדון נבלות  "והמאכיל
שבו הכרת  סוד והוא  ונופל נעקר  שלסוף עד רב זמן ומטרפו ".בא

י  פרק  תשובה  תקוני מאמר  מפאנו רמ "ע 


י. פרק  תשובה תקוני  מאמר  .מוסרג שבט

המאכיל כל כי בכלב, יתגלגל  נשמתו ל"ו: פרק
ששייך  ממה  גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות

נאמר  ועליו  כ"ב )לכלבים, תשליכון(שמות לכלב
אל בלבו אלוקים  יראת שנגע  מי  כן על  אותו.

השוחטים . אלו של השחיטה על שמלה ד .יסמוך
שם . אשר במטה  ד' סעיף כ"ה סימן  חדשה 

ה"ג ,ה . פ"ח תרומות ירושלמי  אותו : יאכלו הכלבים
דברים בשאר  יתגלגל  ועוד אמור . פרשת ילקוט 

להלן . כמבואר 

לרבנים תורה  ג 'דין ג |תביעה 

ג' תביעה

שכתוב כמו באשמתו, והכל הידועה, במחלה רח"ל חולי  נהיה  אחד  באזהרותילד
וטריפות ,מהרצ "א : נבילות  מאכילין ושלימים יראים של  במדינה השוחטים שרוב

רעים, חלאים הגורמים הם הגדולהוהם המכשלה בראותי  יהגה ככנור  לבי  וז"ל:
מדינה. בשום כזאת  נשמע לא  כמעט ובודקים, השוחטים אשר בעסק אגיד והאמת
לישראל  וטריפות נבילות האכילו ככולם רובם כמעט ראו  תצילנהעיני השומע כל

אזניו. שתי 

חולאים זו במדינה מהלכת  מכה הרבים בעונותינו שנים  כמה  זה וראו , נא  פקחו
שזה תבינו לא  ולמה  ישראל, שארית ישמור יתברך  השם מעים, חולי  ונאמנים רעים

מעיהם לתוך אסורים דברים שמכניסין  זצ"ל)וכו'עבור מדינוב מהרצ"א .(אזהרות 

נקרא הוא  כן פי על אף   סוחר  ולא  שוחט , לא  שהוא פי על אף הזה ה"המן" והרב 
תורה  דעת בספר שכתוב כמו וטריפות נבילות י"ב)מאכיל אות א ' בשמו (סי' מצטט  הוא 

יונה , לרבינו תשובה השערי שצריךשל כפי השוחט על נזהר לא המכשיר הרב שאם
ח "ו לישראל  טריפות מאכיל  כמו נחשב הוא ולהזהר , חת "ס עיי"ש,לשמור שו "ת (ועי"ע

גדול) באורך צדק זבחי  זבחו  שו"ת ובספרי  י"ג  סי' .יו"ד

ד' תביעה 

החברה יוכלו לא בגללו, לכן טריפות, מאכילי  של  בקבורתם להתעסק ואסור היות 
שנה . ועשרים מאה  אחרי ללויה ללכת  אסור ויהיה אותו לקבור  קדישא 

המן  ארור  עליו אומרים אז כשר שאינו שוחט ומעמיד כשר  אינו הרב  שאם זה די ולא 
המכשיר הרב  על סובב  כשר)וזה  האינו הבשר את לאכול שאומר  הרב המן (או בבחינת הוא  דהרב

כמו  בקבורתו: ולהתעסק שלו הלויה על לילך  אסור גם טריפות  ישראל לעם  שמאכיל
דמודאיתא  לקקו  וכלבים משונה במיתה  מת וטריפות נבילות שהאכיל ,בטבח

נבילות לישראל מאכיל שהיה בציפורין בטבח מעשה לשונו: וזה בירושלמי  כדאיתא 
ש ערב יין שתה  אחת פעם דמו ,וטריפות, מלקקין כלבים והיו  ומת  ונפל לגג עלה בת

כתיב להם אמר משם, המת להעביר מותר אי  חנינא  לרבי טריפהשאלו  בשדה  ובשר
לישראל  ומאכילן הכלבים גוזל היה וזה  אותו, תשליכון לכלב תאכלו כן לא ועל ,

אוכלין משלהן כי שם, אותו אמור)הניחו פרשת ילקוט ה"ג, פ"ח  תרומות נפסק (ירושלמי וכן .
אשר"י בקבורתובהגהות מתעסקין אין תשובה, בלי ומת  טריפות לשונו:שמוכר וזה ,

בקבורתו להתעסק אסור תשובה  בלי ומת כשרות  בחזקת טריפות אשר "י המוכר  (הג"ה 

ט"ז) סי' הנשה  גיד  כ "הפרק סימן חדשה שמלה  השוחטים של ערוך שולחן בספר נפסק וכן .
וזל"ק : ד' טריפותסעיף  מאכילי  של בקבורתם להתעסק עכ"ל.ואסור ,



לרבנים תורה  דין ה '|ד תביעה 

ה' תביעה
בגללו, הדת מן  יצאו  הּנקראהילדים הּידּוע ּבמכ ּתבֹו ז "ל הּקדֹוׁש הרמ ּב"ם שכתוב  ָ ְ ִ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ָכמו

אפרים" מחנה ב"דגל ומובא  ּתימן" זצ"ל)"א ּגרת  מהרמ ּב"ם מכּתב  עקב אלף(ּפר ׁשת ׁשּׁשבעים ִ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ַ ֶ ִ ְ ִ ֶ ֶ 
מה ּדת ׁשּיצאּו עד  אסּורֹות ּבמאכלֹות  ונתּפּטמ ּו ׁשאכלּו ּבגלל הּמתים ּבתחּית  ּכפרּו  ָ ַ ֵ ְ ָ ֶ ַ ֲ ָ ֲ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ֶ ַ ְ ִ ִ ֵ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ָ ִאי ׁש

ּכּלם  את והרג מל עליהם רח"ל.א ּובא  ָ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ָ ַ ֶ ֻ ָ 

ו' תביעה
ההיתוך: כור בספר  שידוע כמו הצעירים: בשנותם נפטרים  עׂשרֹותהילדים הכ ׁשילּו  ְ ַ ִ ְ ִ ֵ ְוכן

" ּבעל ּכׁשהיה  קראקא  ּבעיר ּוטרפ ֹות ּבנבלֹות ׁשנים  עׂשרֹות יה ּודים עמּקֹותאלפי  "מג ּלה ַ ְ ֵ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ְ ֵ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ 
הּקדֹוׁש והרב  קראקא , ּדין ּבית אב  זצוק"ל ׁשּפירא  נטע נתן  רּבי המקּבל ה ּקדֹוׁש  ָ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ֵ ַ ָ ִ ַ ֶ ָ ָ ָ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַָ  ַה ּגא ֹון

ּתׁשּובה להּבעלי ּגדֹול ּתּקּון  נתן עמּקֹות " "מגּלה .ּבעל  ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ַ ֲ ֵ ְ ָ 

ז ' תביעה
בגללו: ישראל מדת  יצאו  וגם בגללו, והיסורים הצרות הנשרכל דרך בספר שכתב  כמו

הקדוש  אדלער שהצדיק  נתן (פרשתרבי  אפרים מחנה  דגל בספר ראה  זי"ע, טוב שם הבעל שאמר  (ומה 

שכתבו),עקב) טוב שם הבעל תלמידי ספרי בשאר ועוד המשיח, ביאת  עיכוב שעיקר
ואם וטריפות, בנבילות ישראל עם את  שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא, שאינו

ממש, ומיד תיכף  יבא זאת  נתן יתקנו רבי הקדוש  מהצדיק מובא הנשר דרך ובספר
את שמאכילים השחיטה  בגלל הוא בא  שאינו  המשיח ביאת  עיכוב שעיקר אדלער ,


בספה"קב. הובא  ז"ל , הרמב"ם  שכתב מה וראה ובא 

אפרים  מחנה דגל ובספה"ק פענח עקב )צפנח  ,(פרשת 
אנשי שאלו אחת שפעם זי"ע, טוב  שם  מהבעל ששמע
המתים תחיית על ז"ל להרמב"ם  במכתב אחת מדינה
מן בגמרא חז"ל שדרשו ומה התורה. מן  להם  לומר 
רצה  ולא  אחר. באופן  לדורשם  שיש אמרו הפסוקים,
שמואל ר ' לתלמידו  אמר אך דבר, בעצמו הוא להשיבם 

ישיבם . שהוא תבון אבן
מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו
החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחיה העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,
נעשה  ח "ו, להיפוך וכן  ומתטהרים. ומתקדשים איבריו
שלו וחיות זרות, בדעות ומעופש עקור שכל  אב  בנין

ורמ "ח  וכו', הטומאה אבות אבי  והוא  מת, בחינת נעשה
ונעלם דבר, לכל יקרא טמא וטמא  נטמאים איבריו
העולמות, כל  של  אלקות שהיא החיות אמיתת ממנו 
אלילים הם  אחרים , ואלהים  זרות לדיעות ונופל  ונטמא
התנאים לכן להם. יקראו מתים  וזבחי  מתים אלמים
נפשן שמרו הם  המשנה וחכמי המדות ובעלי ואמוראים 
האירו ולכן משתיו, וביין  הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא

רוח עליהם שורה  והי ' מאמרשכלם  כל לפרש  הקודש ,
כח  עליהם שרתה כי הקדושה, התורה  בדת סתום 
ג "כ נשמתם ואור חד כולא ואורייתא  הוא אשר אלקי ,
ולעולמי לעולם ינתק  לא אשר המשולש  חוט  הוא
דמם , ונטמאו טמאים בודאי הללו אנשים  אבל  עולמים .
האסורות  במאכלות נטמטם שלהם  ומוח לבם  ומשם 
למינות  נוטה  שלהם  החיות ולכך והטמאות,
דברי צוף נופת מתיקות לקבל  יכלו ולא ואפיקורסות,
עליון . ומלך עולם  אלקי  שכל  עפ"י  הבנוים מאמרינו
עליהם יבוא  פתאום  לחוץ, ויצאו  פניהם והעיזו והואיל
עלתה  וכך להם. אשר וכל אותם  יכרתו  וכרות הכורת,
מלך  עליהם  בא אשר עד מועטים  ימים היו לא כי  להם ,
דבריו . תוכן ע"כ להם , אשר  כל וביזז אותם  והרג  גדול 

לרבנים תורה  ז'דין ה|תביעה

מה ואעתיק ממש , ומיד  תיכף  יבא  זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם
" מספר  ממקצת  שם תיבותהאבי"ב שכתב  [ראשי  מהנוגע ב שראליני ב חינוא" גולה]

וז"ל: בדורנו מקובליםלדעת מפרעשבורג  סופר משה ר' ותלמידו אדלער  נתן  ר'
חותם ולהכניע דמיין , דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן  ר' בנסתר,
ואלמלא וגו' תחיה חרבך  על בסוד  פסולים שוחטים על ששורה אחרא  הסטרא
והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ך  אך משיח, בא  רצונו כל השיג 

ב"לברוח . זה על ורמז  הדין לעלמא  הקדוש  טוב שם הבעל ירידת סוד היה  "זע"םוזה
תיבות: ראשי  אר "ץ, מדתקוואות.מ ירוביןע ביחה זתצעד  יצאו גרמניה  כל וכמעט

הקלים!!! השוחטים מחמת ישראל,

אסור וטריפות בנבילות ובנותיהם בניהם את  שמאכילים ואם  אב  שכל אומרת זאת
שאין  בוודאי  כשר שהכל שאומר הזה הרב שכן וכל בקבורתם. להתעסק אפילו

בקבורתו. מתעסקים

אפשר יגולגל ובמה פטירתו לאחר הזה הצדיק הרב עם יהיה מה לדעת  רוצים ואם
טריפות .לראות  מאכיל שהיה מקצב בסלאווקיי שאירע נורא המעשה 

שנה] 80 כבר [היום שנה כארבעים לפני בתקופתנו שאירע הנורא המעשה ידוע
בעלי מחשובי  לאחד מּכר היה דשם שהקצב  לווישניץ, סמוך בישוב  ָ ֻבסלאוואקיי

נחלה ולבסוף הקהלההבתים של  הדיין את  גסיסתו לפני  קרא  ואז  מסוכנת , במחלה 
כך ואחר כשר. בשר שזה  ואמר  לישראל טריפה בשר מכר שנים שהרבה לפניו  והודה

להבריחמת . ורצו  עכברים. הקבר  נתמלא הקבר לחפור  התחילו קדישא וכשהחברה
וזרקו עכברים. נתמלא  זה וגם אחר קבר וחפרו  אופן . בשום יכלו ולא  העכברים  את
ברחו פחד ומרוב בכי' קולות  ושמעו גדולה  שריפה  ועשו ועצים קש הקבר  לתוך

קדישא החבריא  ושאלו,משם הרב לפני  ובאו עכברים הקבר  נתמלא  שוב כך ואחר 
הקבר  בתוך המת  את ושמו בקבר  כך  המת  את שישכיבו והשיב לעשות מה  אותו
עליו התנפלו הקבר בתוך אותו שהשכיבו  ותכף המת  של החרפה  על בכיות מתוך

כולו ואכלוהו עשו העכברים ורבים הסביבה בכל  נתפרסמה הזאת המעשה רח"ל.
וראהתשובה. הלוויה  בשעת  שם נוכח  שהיה בוויליאמסבורג  ספרים  מוכר  קעמפלער מהרב הזאת המעשה כן  גם (שמעתי 

אסורות) מאכלות על ישעיה נפש ובספר ישראל, נר בספר מובא  גם  הסיפור   הנ"ל .כל

ולהבדילאליהוהנהו  52 ואפשרכלב בגימטרי ' ביאור, וצריך 52 בגמטרי ' כן גם
גאונים  דברי  צדיקים, אמרי בספר  שכתב מה  בהקדם ה')לפרש השוחט,(עמוד דאם 

בעיר, המות מלאך  רע, שוחט בעיר, הנביא  אליהו שמים כשר , ירא השוחט אם
בעיר, המוות  מלאך להיפך אז רח"ל, כהוגן אינו ואם בעיר, הנביא אליהו אז כדבעי,

חז"ל: שאמרו מה נפלא דבר בזה  פירש  בפתיחה, ישראל אור שוחקין ובספר כלבים
בעיר  המות מלאך  בוכין כלבים בעיר, אזאליהו שמים ירא  כשהשוחט  דהיינו ,



לרבנים תורה  דין ה '|ד תביעה 

ה' תביעה
בגללו, הדת מן  יצאו  הּנקראהילדים הּידּוע ּבמכ ּתבֹו ז "ל הּקדֹוׁש הרמ ּב"ם שכתוב  ָ ְ ִ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ָכמו

אפרים" מחנה ב"דגל ומובא  ּתימן" זצ"ל)"א ּגרת  מהרמ ּב"ם מכּתב  עקב אלף(ּפר ׁשת ׁשּׁשבעים ִ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ַ ֶ ִ ְ ִ ֶ ֶ 
מה ּדת ׁשּיצאּו עד  אסּורֹות ּבמאכלֹות  ונתּפּטמ ּו ׁשאכלּו ּבגלל הּמתים ּבתחּית  ּכפרּו  ָ ַ ֵ ְ ָ ֶ ַ ֲ ָ ֲ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ֶ ַ ְ ִ ִ ֵ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ָ ִאי ׁש

ּכּלם  את והרג מל עליהם רח"ל.א ּובא  ָ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ָ ַ ֶ ֻ ָ 

ו' תביעה
ההיתוך: כור בספר  שידוע כמו הצעירים: בשנותם נפטרים  עׂשרֹותהילדים הכ ׁשילּו  ְ ַ ִ ְ ִ ֵ ְוכן

" ּבעל ּכׁשהיה  קראקא  ּבעיר ּוטרפ ֹות ּבנבלֹות ׁשנים  עׂשרֹות יה ּודים עמּקֹותאלפי  "מג ּלה ַ ְ ֵ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ְ ֵ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ 
הּקדֹוׁש והרב  קראקא , ּדין ּבית אב  זצוק"ל ׁשּפירא  נטע נתן  רּבי המקּבל ה ּקדֹוׁש  ָ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ֵ ַ ָ ִ ַ ֶ ָ ָ ָ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַָ  ַה ּגא ֹון

ּתׁשּובה להּבעלי ּגדֹול ּתּקּון  נתן עמּקֹות " "מגּלה .ּבעל  ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ַ ֲ ֵ ְ ָ 

ז ' תביעה
בגללו: ישראל מדת  יצאו  וגם בגללו, והיסורים הצרות הנשרכל דרך בספר שכתב  כמו

הקדוש  אדלער שהצדיק  נתן (פרשתרבי  אפרים מחנה  דגל בספר ראה  זי"ע, טוב שם הבעל שאמר  (ומה 

שכתבו),עקב) טוב שם הבעל תלמידי ספרי בשאר ועוד המשיח, ביאת  עיכוב שעיקר
ואם וטריפות, בנבילות ישראל עם את  שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא, שאינו

ממש, ומיד תיכף  יבא זאת  נתן יתקנו רבי הקדוש  מהצדיק מובא הנשר דרך ובספר
את שמאכילים השחיטה  בגלל הוא בא  שאינו  המשיח ביאת  עיכוב שעיקר אדלער ,


בספה"קב. הובא  ז"ל , הרמב"ם  שכתב מה וראה ובא 

אפרים  מחנה דגל ובספה"ק פענח עקב )צפנח  ,(פרשת 
אנשי שאלו אחת שפעם זי"ע, טוב  שם  מהבעל ששמע
המתים תחיית על ז"ל להרמב"ם  במכתב אחת מדינה
מן בגמרא חז"ל שדרשו ומה התורה. מן  להם  לומר 
רצה  ולא  אחר. באופן  לדורשם  שיש אמרו הפסוקים,
שמואל ר ' לתלמידו  אמר אך דבר, בעצמו הוא להשיבם 

ישיבם . שהוא תבון אבן
מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו
החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחיה העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,
נעשה  ח "ו, להיפוך וכן  ומתטהרים. ומתקדשים איבריו
שלו וחיות זרות, בדעות ומעופש עקור שכל  אב  בנין

ורמ "ח  וכו', הטומאה אבות אבי  והוא  מת, בחינת נעשה
ונעלם דבר, לכל יקרא טמא וטמא  נטמאים איבריו
העולמות, כל  של  אלקות שהיא החיות אמיתת ממנו 
אלילים הם  אחרים , ואלהים  זרות לדיעות ונופל  ונטמא
התנאים לכן להם. יקראו מתים  וזבחי  מתים אלמים
נפשן שמרו הם  המשנה וחכמי המדות ובעלי ואמוראים 
האירו ולכן משתיו, וביין  הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא

רוח עליהם שורה  והי ' מאמרשכלם  כל לפרש  הקודש ,
כח  עליהם שרתה כי הקדושה, התורה  בדת סתום 
ג "כ נשמתם ואור חד כולא ואורייתא  הוא אשר אלקי ,
ולעולמי לעולם ינתק  לא אשר המשולש  חוט  הוא
דמם , ונטמאו טמאים בודאי הללו אנשים  אבל  עולמים .
האסורות  במאכלות נטמטם שלהם  ומוח לבם  ומשם 
למינות  נוטה  שלהם  החיות ולכך והטמאות,
דברי צוף נופת מתיקות לקבל  יכלו ולא ואפיקורסות,
עליון . ומלך עולם  אלקי  שכל  עפ"י  הבנוים מאמרינו
עליהם יבוא  פתאום  לחוץ, ויצאו  פניהם והעיזו והואיל
עלתה  וכך להם. אשר וכל אותם  יכרתו  וכרות הכורת,
מלך  עליהם  בא אשר עד מועטים  ימים היו לא כי  להם ,
דבריו . תוכן ע"כ להם , אשר  כל וביזז אותם  והרג  גדול 

לרבנים תורה  ז'דין ה|תביעה

מה ואעתיק ממש , ומיד  תיכף  יבא  זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם
" מספר  ממקצת  שם תיבותהאבי"ב שכתב  [ראשי  מהנוגע ב שראליני ב חינוא" גולה]

וז"ל: בדורנו מקובליםלדעת מפרעשבורג  סופר משה ר' ותלמידו אדלער  נתן  ר'
חותם ולהכניע דמיין , דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן  ר' בנסתר,
ואלמלא וגו' תחיה חרבך  על בסוד  פסולים שוחטים על ששורה אחרא  הסטרא
והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ך  אך משיח, בא  רצונו כל השיג 

ב"לברוח . זה על ורמז  הדין לעלמא  הקדוש  טוב שם הבעל ירידת סוד היה  "זע"םוזה
תיבות: ראשי  אר "ץ, מדתקוואות.מ ירוביןע ביחה זתצעד  יצאו גרמניה  כל וכמעט

הקלים!!! השוחטים מחמת ישראל,

אסור וטריפות בנבילות ובנותיהם בניהם את  שמאכילים ואם  אב  שכל אומרת זאת
שאין  בוודאי  כשר שהכל שאומר הזה הרב שכן וכל בקבורתם. להתעסק אפילו

בקבורתו. מתעסקים

אפשר יגולגל ובמה פטירתו לאחר הזה הצדיק הרב עם יהיה מה לדעת  רוצים ואם
טריפות .לראות  מאכיל שהיה מקצב בסלאווקיי שאירע נורא המעשה 

שנה] 80 כבר [היום שנה כארבעים לפני בתקופתנו שאירע הנורא המעשה ידוע
בעלי מחשובי  לאחד מּכר היה דשם שהקצב  לווישניץ, סמוך בישוב  ָ ֻבסלאוואקיי

נחלה ולבסוף הקהלההבתים של  הדיין את  גסיסתו לפני  קרא  ואז  מסוכנת , במחלה 
כך ואחר כשר. בשר שזה  ואמר  לישראל טריפה בשר מכר שנים שהרבה לפניו  והודה

להבריחמת . ורצו  עכברים. הקבר  נתמלא הקבר לחפור  התחילו קדישא וכשהחברה
וזרקו עכברים. נתמלא  זה וגם אחר קבר וחפרו  אופן . בשום יכלו ולא  העכברים  את
ברחו פחד ומרוב בכי' קולות  ושמעו גדולה  שריפה  ועשו ועצים קש הקבר  לתוך

קדישא החבריא  ושאלו,משם הרב לפני  ובאו עכברים הקבר  נתמלא  שוב כך ואחר 
הקבר  בתוך המת  את ושמו בקבר  כך  המת  את שישכיבו והשיב לעשות מה  אותו
עליו התנפלו הקבר בתוך אותו שהשכיבו  ותכף המת  של החרפה  על בכיות מתוך

כולו ואכלוהו עשו העכברים ורבים הסביבה בכל  נתפרסמה הזאת המעשה רח"ל.
וראהתשובה. הלוויה  בשעת  שם נוכח  שהיה בוויליאמסבורג  ספרים  מוכר  קעמפלער מהרב הזאת המעשה כן  גם (שמעתי 

אסורות) מאכלות על ישעיה נפש ובספר ישראל, נר בספר מובא  גם  הסיפור   הנ"ל .כל

ולהבדילאליהוהנהו  52 ואפשרכלב בגימטרי ' ביאור, וצריך 52 בגמטרי ' כן גם
גאונים  דברי  צדיקים, אמרי בספר  שכתב מה  בהקדם ה')לפרש השוחט,(עמוד דאם 

בעיר, המות מלאך  רע, שוחט בעיר, הנביא  אליהו שמים כשר , ירא השוחט אם
בעיר, המוות  מלאך להיפך אז רח"ל, כהוגן אינו ואם בעיר, הנביא אליהו אז כדבעי,

חז"ל: שאמרו מה נפלא דבר בזה  פירש  בפתיחה, ישראל אור שוחקין ובספר כלבים
בעיר  המות מלאך  בוכין כלבים בעיר, אזאליהו שמים ירא  כשהשוחט  דהיינו ,



לרבנים תורה  דין ז'|ו  תביעה

תשליכון  "לכלב שנאמר כמו  חלקם מנת  שזה להכלבים והטריפות  לאכילה הכשרות
כהוגן , הבשר שאכילת  כיון בעיר, שאליהו  סימן לך הרי ולכן  שוחקין , כן ועל אותו",
חס ישראל לעם וטריפות נבילות ומאכיל כהוגן  שלא  ח"ו מתנהג השוחט אם אבל

ושלום. חס בעיר , המות מלאך ואז  בוכין, הם כן  ועל הכלבים חלק גוזל אז  ושלום,

רב , ובהידור בכשרות  אוכלים ישראל ועם כשר הבשר אם דהנה הספרים: פירשו ובזה 
צוחקים וכלבים בעיר הנביא  ואליהו  מרדכי  ברוך רק  שאומרים זוכים לאאזי  היהודים (כי

הט  את כאמור)אוכלים הטריפות, כל את מקבלים והכלבים  ושלום, חס המן ריפות את לקלל צריכים אנו ואין .
אחשוורוש למלך משנה היהודי  שמרדכי זוכים ואז  היהודים, על שליטה שום לו אין  כי
אינו  הבשר ושלום חס  אם אבל זרעו. לכל שלום ודובר לעמו טוב דורש  וכו' וגדול

לומר צריכים אנו אז  טריפות , ואוכלים בשר כשר בגימטריה  כן שגם המן ואזארור ,
בוכים  זההכלבים ומפני הטריפות  את מהכלבים וגוזלים להכלבים, ליתנו  במקום הטריפות , את  אוכלים  היהודים (כי

הכלבים) ושלום.בוכין  חס בעיר המות  מלאך כן ועל

יחידי ], [בחנות קימעונאי  לעבוד  זמן לו ואין  מ"ם הסמ"ך הוא המות  דהמלאך וידוע
הוא, מ"ם הסמ"ך של מלחמה  תכסיסי  וכל סיטונאי , סוחר ונעשה  חכם ונעשה

דיליה מסיטרא  מקום בכל ורבנים שוחטים כשר שמעמיד  יהיה  לא וידוע ,שהבשר 
בכל  ורבנים שוחטים  מעמיד רק  ויחיד, יחיד כל לפתות שלא  מ"ם הסמ"ך שמערמת

דיליה  מסיטרא שלו]מקום ברשתו .[מהצד  נופלים הכל רח"ל זה ידי ועל

יוסף " יעקב "תולדות  בעל שכתב מה  העולה)וראה בד "ה נשא קדשו:(פרשת  לשון עתהוזה
רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד  ולפתות  לילך יצטרך שלא  הרע היצר התחכם

דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד והוא בו, נכשלים רבים אשר [מהצדיחיד
ברשתו,שלו] נלכדו וכולם לרבים, טריפות עלהמאכיל מעבירם זה ידי ועל עיי"ש.

בשו"ת  חיים הדברי  מרן שכתב כמו אפיקורסים ונעשים ז')הדת סי' א' חלק שעל(יו "ד  :
היהדות דרך את  ועזבו בגרמניה , התקלקלו קהילות הרבה  קלים, שהיו  שוחטים ידי 

באריכות)רח"ל .(עיי"ש

יהיה שמים שיראת מרבים, שמים ירא  להיות  חייב  שהשוחט שור : בתבואת  כתוב וכן 
ויותר , יותר מתקלקל הוא אז  לא  ואם פניו, על גםניכרים מקלקל הוא וממילא 

הופכים שהם עד מטומאה מתמלאים הם משחיטתו, האוכלים אחרים 
ש .לאפיקורסים רבה  של שחיטה מערכת בפרדס" זצ"ל)("טיול שאמלוי .ל

אומרים וה אז  כשר, שוחט ומעמיד  כשר  הוא הרב  אם הבשר, בכשרות תלוי עיקר
המכשיר, הרב על סובב וזהו מרדכי , יושב ברוך שהיה  מרדכי בבחינת  הוא  דהרב 

וטריפות נבילות ישראל יאכלו שלא ונזהר המלך  על ,בשער משגיח אינו הרב ואם
חזקתו על עצמו וסומך כראוי נותניםהשוחט לא כי לישראל, טריפות מאכילים  שהשוחטים הוא  (שהחזקה 

להרוצים כידוע  יכול, אינו כשר לשחוט ירצה  השוחט ואפילו  כשירה, אינו  השחיטה  של הסיסטעם וכל כהוגן , לשחוט  אופן  להם

לרבנים תורה  ז'דין ז|תביעה

לישראל ,לידע ) טריפות מאכיל בכלל הרב "הווי בספר שכתוב  תשובהוכמו  שערי 
יונה" קדשו:לרבינו לשון וזה וסומךזצ"ל כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב אם

בעונו, ונתפס ושלום חס לישראל טריפות  מאכיל בכלל הרב הוי  חזקתו, על עצמו
ו קדשו. לשון  כאן  הרבעד אותו  על אומרים רב)אז הערב מן והוא  המן המן (שהוא ארור 

כהמן  ישראל עם על רעות גזירות ושלום  חס ומביא כהמן, טריפות  שמאכיל דהיינו
האחרון יחזקאל מראה שו "ת בספר  שכתוב סימן כמו זצ"ל גלינא אבדק"ק מהרי"ח  הצדיק (להגאון

בעולםוז "ל:מ"ג) לבא המתרגשות ורעות  קשות הגזירות כל את  ראינו בעינינו כי
הזאת  העון  למען רק הרבים  בעונותינו עכ"ל.הוא

בפרדס" "טיול בספר  שכתוב זצ"ל)וכמו שאמלוי של  רבה של שחיטה  מה(מערכת  שזה בטוח  אני
את טוב בדקו שלא זה בגלל רק זהו בזמננו  השחיטה , נגד גזרות שגוזרים 

אתהשוחטים שמכשיל הזה המכשיר הרב  על אומרים כן ועל עכ"ל. שצריך, כמו ,
וטריפות בנבילות המן ישראל מביאארור  זה  ידי ועל כהמן, טריפות שמאכיל דהיינו

ושלום. חס כהמן ישראל עם על רעות הרב גזירות או המכשיר הרב נקרא ולכן
מן  בא  שהוא המן  ארור  נקרא להם מוכיח ואינו טריפות לאכול לישראל המתיר
כשרים. שאינו דברים ושלום חס ישראל לעם שמאכיל האמיתי  המן והוא רב, הערב

הבשר, כשרות על שמדקדק רואה אתה לכל ואם לקדושה שייך שהוא  תדע אז
שמים יראת טיפת  רק לו שיש פשוט יהודי כמו ענין הפחות את קצת להבין  וכדי .

שמות  פרשת הקדושה בתורה שכתוב מה קטנה לדוגמה נביא  ואנשי:(כ "ב)הכשרות
לי תהיון רש "י :קודש ופירוש  הרי, וטריפות  מנבילות  ופרושים קדושים אתם אם

שלי , אינכם לאו  ואם שלי, יהיו אתם כשהיהודים אומר הקב"ה כך: הוא  הפשט
נבילות יאכלו  וכשהם שלי , יהיו הם ואז  וטריפות, נבילות יאכלו לא  הם קדושים,

הפסוק ועל שלי , יהיו לא הם אותו"וטריפות תשליכון רש"י:"לכלב שהכלב אומר
ממנו שנכבד הכוונה מכלב , גרוע יותר  הוא  טריפות שאוכל .מי

להבין  שאם צריכים הקב"ה אומר אינו  עבירה, שום אצל תעשה, לא  אף אצל למה  :
שלי, תהיה לא  העבירה את אוכליםתעשה אתם  שאם  הקב"ה אומר בטריפות  ולמה

ליהודי . עוד נחשבים אין טריפות  אוכלים שאם היא הכוונה שלי ? אינכם טריפות

ששואל התוספות  דברי בהקדם לפרש ה.)ואפשר שהקב"ה(חולין אומרת  הגמרא  איך 
הלא כך? על יודעים כשאינם עבירה בדבר יכשלו לא שחלילה  הצדיקים את שומר

בגמרא  מוצאים יב)אנו ושבת  ה. ידעו ,(מכות  כשלא עבירה עשו צדיקים תנאים ששני איך
בעוון  יכשלו  שלא  בודאי  אז  אסורות מאכלות  יאכלו לא  הם שאם אומרים ותוספות

כזה צריך(טריפות)מסוג ועוד אחר. מסוג מעבירות לא  אבל כלל, עליהם יודעים שאין 
האחרים. תעשה'ס " ה "לא  מכל בהרבה חמור כשר שאינו  האוכל של העון מדוע להבין

כותב  הרמ"א  דהנה לבאר ז')ואפשר סעי' פ"א  סימן דעה מצרית(ביורה  של פי(גויה)חלב על
כשר  "ההלכה  אם(לתת לילד)חלב  שלא" זאת בכל אבל יהודיה , מאם חלב לתת  כמו בדיוק



לרבנים תורה  דין ז'|ו  תביעה

תשליכון  "לכלב שנאמר כמו  חלקם מנת  שזה להכלבים והטריפות  לאכילה הכשרות
כהוגן , הבשר שאכילת  כיון בעיר, שאליהו  סימן לך הרי ולכן  שוחקין , כן ועל אותו",
חס ישראל לעם וטריפות נבילות ומאכיל כהוגן  שלא  ח"ו מתנהג השוחט אם אבל

ושלום. חס בעיר , המות מלאך ואז  בוכין, הם כן  ועל הכלבים חלק גוזל אז  ושלום,

רב , ובהידור בכשרות  אוכלים ישראל ועם כשר הבשר אם דהנה הספרים: פירשו ובזה 
צוחקים וכלבים בעיר הנביא  ואליהו  מרדכי  ברוך רק  שאומרים זוכים לאאזי  היהודים (כי

הט  את כאמור)אוכלים הטריפות, כל את מקבלים והכלבים  ושלום, חס המן ריפות את לקלל צריכים אנו ואין .
אחשוורוש למלך משנה היהודי  שמרדכי זוכים ואז  היהודים, על שליטה שום לו אין  כי
אינו  הבשר ושלום חס  אם אבל זרעו. לכל שלום ודובר לעמו טוב דורש  וכו' וגדול

לומר צריכים אנו אז  טריפות , ואוכלים בשר כשר בגימטריה  כן שגם המן ואזארור ,
בוכים  זההכלבים ומפני הטריפות  את מהכלבים וגוזלים להכלבים, ליתנו  במקום הטריפות , את  אוכלים  היהודים (כי

הכלבים) ושלום.בוכין  חס בעיר המות  מלאך כן ועל

יחידי ], [בחנות קימעונאי  לעבוד  זמן לו ואין  מ"ם הסמ"ך הוא המות  דהמלאך וידוע
הוא, מ"ם הסמ"ך של מלחמה  תכסיסי  וכל סיטונאי , סוחר ונעשה  חכם ונעשה

דיליה מסיטרא  מקום בכל ורבנים שוחטים כשר שמעמיד  יהיה  לא וידוע ,שהבשר 
בכל  ורבנים שוחטים  מעמיד רק  ויחיד, יחיד כל לפתות שלא  מ"ם הסמ"ך שמערמת

דיליה  מסיטרא שלו]מקום ברשתו .[מהצד  נופלים הכל רח"ל זה ידי ועל

יוסף " יעקב "תולדות  בעל שכתב מה  העולה)וראה בד "ה נשא קדשו:(פרשת  לשון עתהוזה
רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד  ולפתות  לילך יצטרך שלא  הרע היצר התחכם

דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד והוא בו, נכשלים רבים אשר [מהצדיחיד
ברשתו,שלו] נלכדו וכולם לרבים, טריפות עלהמאכיל מעבירם זה ידי ועל עיי"ש.

בשו"ת  חיים הדברי  מרן שכתב כמו אפיקורסים ונעשים ז')הדת סי' א' חלק שעל(יו "ד  :
היהדות דרך את  ועזבו בגרמניה , התקלקלו קהילות הרבה  קלים, שהיו  שוחטים ידי 

באריכות)רח"ל .(עיי"ש

יהיה שמים שיראת מרבים, שמים ירא  להיות  חייב  שהשוחט שור : בתבואת  כתוב וכן 
ויותר , יותר מתקלקל הוא אז  לא  ואם פניו, על גםניכרים מקלקל הוא וממילא 

הופכים שהם עד מטומאה מתמלאים הם משחיטתו, האוכלים אחרים 
ש .לאפיקורסים רבה  של שחיטה מערכת בפרדס" זצ"ל)("טיול שאמלוי .ל

אומרים וה אז  כשר, שוחט ומעמיד  כשר  הוא הרב  אם הבשר, בכשרות תלוי עיקר
המכשיר, הרב על סובב וזהו מרדכי , יושב ברוך שהיה  מרדכי בבחינת  הוא  דהרב 

וטריפות נבילות ישראל יאכלו שלא ונזהר המלך  על ,בשער משגיח אינו הרב ואם
חזקתו על עצמו וסומך כראוי נותניםהשוחט לא כי לישראל, טריפות מאכילים  שהשוחטים הוא  (שהחזקה 

להרוצים כידוע  יכול, אינו כשר לשחוט ירצה  השוחט ואפילו  כשירה, אינו  השחיטה  של הסיסטעם וכל כהוגן , לשחוט  אופן  להם

לרבנים תורה  ז'דין ז|תביעה

לישראל ,לידע ) טריפות מאכיל בכלל הרב "הווי בספר שכתוב  תשובהוכמו  שערי 
יונה" קדשו:לרבינו לשון וזה וסומךזצ"ל כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב אם

בעונו, ונתפס ושלום חס לישראל טריפות  מאכיל בכלל הרב הוי  חזקתו, על עצמו
ו קדשו. לשון  כאן  הרבעד אותו  על אומרים רב)אז הערב מן והוא  המן המן (שהוא ארור 

כהמן  ישראל עם על רעות גזירות ושלום  חס ומביא כהמן, טריפות  שמאכיל דהיינו
האחרון יחזקאל מראה שו "ת בספר  שכתוב סימן כמו זצ"ל גלינא אבדק"ק מהרי"ח  הצדיק (להגאון

בעולםוז "ל:מ"ג) לבא המתרגשות ורעות  קשות הגזירות כל את  ראינו בעינינו כי
הזאת  העון  למען רק הרבים  בעונותינו עכ"ל.הוא

בפרדס" "טיול בספר  שכתוב זצ"ל)וכמו שאמלוי של  רבה של שחיטה  מה(מערכת  שזה בטוח  אני
את טוב בדקו שלא זה בגלל רק זהו בזמננו  השחיטה , נגד גזרות שגוזרים 

אתהשוחטים שמכשיל הזה המכשיר הרב  על אומרים כן ועל עכ"ל. שצריך, כמו ,
וטריפות בנבילות המן ישראל מביאארור  זה  ידי ועל כהמן, טריפות שמאכיל דהיינו

ושלום. חס כהמן ישראל עם על רעות הרב גזירות או המכשיר הרב נקרא ולכן
מן  בא  שהוא המן  ארור  נקרא להם מוכיח ואינו טריפות לאכול לישראל המתיר
כשרים. שאינו דברים ושלום חס ישראל לעם שמאכיל האמיתי  המן והוא רב, הערב

הבשר, כשרות על שמדקדק רואה אתה לכל ואם לקדושה שייך שהוא  תדע אז
שמים יראת טיפת  רק לו שיש פשוט יהודי כמו ענין הפחות את קצת להבין  וכדי .

שמות  פרשת הקדושה בתורה שכתוב מה קטנה לדוגמה נביא  ואנשי:(כ "ב)הכשרות
לי תהיון רש "י :קודש ופירוש  הרי, וטריפות  מנבילות  ופרושים קדושים אתם אם

שלי , אינכם לאו  ואם שלי, יהיו אתם כשהיהודים אומר הקב"ה כך: הוא  הפשט
נבילות יאכלו  וכשהם שלי , יהיו הם ואז  וטריפות, נבילות יאכלו לא  הם קדושים,

הפסוק ועל שלי , יהיו לא הם אותו"וטריפות תשליכון רש"י:"לכלב שהכלב אומר
ממנו שנכבד הכוונה מכלב , גרוע יותר  הוא  טריפות שאוכל .מי

להבין  שאם צריכים הקב"ה אומר אינו  עבירה, שום אצל תעשה, לא  אף אצל למה  :
שלי, תהיה לא  העבירה את אוכליםתעשה אתם  שאם  הקב"ה אומר בטריפות  ולמה

ליהודי . עוד נחשבים אין טריפות  אוכלים שאם היא הכוונה שלי ? אינכם טריפות

ששואל התוספות  דברי בהקדם לפרש ה.)ואפשר שהקב"ה(חולין אומרת  הגמרא  איך 
הלא כך? על יודעים כשאינם עבירה בדבר יכשלו לא שחלילה  הצדיקים את שומר

בגמרא  מוצאים יב)אנו ושבת  ה. ידעו ,(מכות  כשלא עבירה עשו צדיקים תנאים ששני איך
בעוון  יכשלו  שלא  בודאי  אז  אסורות מאכלות  יאכלו לא  הם שאם אומרים ותוספות

כזה צריך(טריפות)מסוג ועוד אחר. מסוג מעבירות לא  אבל כלל, עליהם יודעים שאין 
האחרים. תעשה'ס " ה "לא  מכל בהרבה חמור כשר שאינו  האוכל של העון מדוע להבין

כותב  הרמ"א  דהנה לבאר ז')ואפשר סעי' פ"א  סימן דעה מצרית(ביורה  של פי(גויה)חלב על
כשר  "ההלכה  אם(לתת לילד)חלב  שלא" זאת בכל אבל יהודיה , מאם חלב לתת  כמו בדיוק
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מ" לשתות  לילדים אםיתנו  גויחלב של הלב,ה," את מטמטם גויה של חלב כי 
רעים, טבעים בילד ז "לומחדיר והריטב"א  קי"ד)והרשב"א  שהדבר(יבמות גורםכותבים

ביישנים של היהודיות  המדות  את  מאבדים והם הילד אצל ואכזריות רע טבע
.ורחמנים

 
    

א

כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק - הכּ ׁש רוּ ת על להחמיר חיּ בים  קטנּ ים ילדים אצל  ׁש גּ ם י וֹ דעים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכן
מב גּ רים  ?אצל ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

בּ ענין  זהירים יוֹ תר הרבּ ה להיוֹ ת חיּ בים קטנּ ים ילדים אצל , ּהפו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ דיּ וּ ק
ׁש ל  ר בּ ּה  והצּ דּ יק הגּ אוֹ ן אוֹ תנוּ  לּמ ד  ּכ מבגּ רים, אצל מאׁש ר  יוֹ תר ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאכילתם,
את כּ ׁש בּ וֹ נים הענין ונחוּ ץ חׁש וּ ב  כּ ּמ ה עד לנוּ  הסבּ יר כּ ׁש הוּ א זי"ע, ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַׁש אפראן 
כּ ׁש חלילה כּ י  בּ כ ׁש ר וּ ת, להיוֹ ת חיּ ב ׁש ה וּ א  היּ לד, וגוּ ף עצמוֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהיסוֹ ד 

אּס וּ ר ׁש לּ וֹ  היסוֹ ד וכל  בּ אּס וּ ר נבנה הוּ א הרי בּ א ּס וּ ר , ג')מאכילים  אות פ"ב  .(ראה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ּת למידיו  כּ ל מדּ וּ ע מוּ בן וּ מּמ ילא זה, בּ ענין נפׁש וֹ  ׁש אפראן ׁש ל  ר בּ ּה  מסר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
טוֹ בי  על נמנה היה  הוּ א כּ י ישׂ ראל, כּ לל כּ ל כּ מוֹ  הוֹ ראוֹ תיו , ּפ י  על  לנהג ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
בּ ספריו  נראה ׁש הדּ בר כּ פי  בּ ד יּ וּ ק הּק וֹ דם, בּ דּ וֹ ר  עוֹ ד  הדּ ר וּ מוֹ רי ההוֹ ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמ וֹ רי 

גּ דוֹ לים. דּ ברים עליו אמרוּ  הּק וֹ דם  הדּ וֹ ר  מן הצּ דּ יקים ׁש יּ דוּ ע , וּ כפי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים,

ב

בּ מאכלוֹ ת  ה וּ א ה יּ לד  ׁש ל  ולנּ ׁש מה ל גּ וּ ף ׁש הנּ זק   ּערו בּ לחן הּמ קוֹ ר וֹ ת הם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵהיכן
?אסוּ רוֹ ת  ֲ◌

המפרסמים. והּפ וֹ סקים הר בּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את כּ אן  להעתיק רוֹ צים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 

ערוּ א. בּ לחן ס"א)מוּ בא שמ"ג  סי ' חיים אוֹ (אורח  נבלה אוֹ כל  קטן ילד  כּ ׁש ר וֹ אים ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מחיּ ב כּ ן האבּ א לוֹ , להפריע מחיּ ב  אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית למר וֹ ת אחרים, (בּ גלל אּס וּ רים  ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

( ּחנּ ו עצמ וֹ מצות  את עוֹ שׂ ה האבּ א  [ואם  דּ אוֹ רייתא, אּס וּ ר מּמ נּ וּ  ולמנע בּ וֹ  לנזף  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
דּ  ליּ לד א וֹ מר ואינוֹ  י וֹ דע, ואינוֹ  רוֹ אה אינוֹ  למח וֹ תכּ אלּ וּ  חיּ ב  דּ ין " ה"בּ ית אז בר, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

מחיּ ב  אז ׁש גּ ם דּ רבּ נן, בּ אּס וּ ר מד בּ ר  ואם , ּכ על וּ להזהיר וֹ  האבּ א את  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין
הדּ ין  בּ ית אין בּ יּ לד, נוֹ זף אינ וֹ  האבּ א אם זה בּ ענין זאת בּ כל בּ יּ לד, לנזף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהא בּ א
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בּ וֹ  וּ להתרוֹ ת האב את להזמין ערוך )מחיּ ב  השולחן כּ ׁש היּ לד (מפרשי מד בּ ר  זאת כּ ל .[ ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לאכל  ל יּ לד  נוֹ תן בּ עצמ וֹ  כּ ׁש האבּ א אבל בּ עצמוֹ , האּס וּ ר אכל את לקח ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן

דּ רבּ נן בּ אּס וּ ר רק כּ ׁש ּמ ד בּ ר  אפלּ וּ  אז אסוּ ר וֹ ת, הּפ סוּ ק:מאכלוֹ ת מן  זאת ל וֹ מדים (החכמים ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

בּ מאכלוֹ ת הילדים  את תכׁש ילוּ  ׁש א ּת אכלוּ ם א דּ וֹ רׁש ים והם וּ בדם, בּ ׁש רצים  מדבּ ר  הכּ תוּ ב  תאכלוּ ם" ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ"א 

קט נּ ים ׁש יּ לדים  הּק טנּ ים", על גּ דוֹ לים "להזהיר  ואמר ּת " "אמר  כּ הנים טמאת  אצל גּ ם כּ ת וּ ב  כן  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲאסוּ ר וֹ ת .

לה ּט ּמ אוֹ ת) להם אסוּ ר שם)גּ ם החיים  וכף תורה ובדעת באחרונים שמ "ג בספר באריכות בזה  .(ע ' ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

כּ וֹ תבב. ז')הרמ "א סעי ' פ"א  סימן דעה כּ ׁש ר(ביורה ההלכה  ּפ י על מצרית ׁש ל חלב ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
" אם(לתת ליּ לד )חלב  יּת נוּ " ׁש א זאת בּ כל אבל  יהוּ ד יּ ה, מאם  חלב לתת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌

מ"חלב  לׁש ּת וֹ ת הלּ ב,אם לילדים את מטמטם גּ וֹ יה ׁש ל חלב כּ י גּ וֹ יה, ׁש ל " ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ז "ל והריטב"א הרׁש בּ "א רעים. טבעים בּ יּ לד  קי "ד )וּ מחדּ יר  ׁש הדּ בר(יבמות כּ וֹ תבים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  היּ ה וּ דיּ וֹ ת הּמ דּ וֹ ת את מאבּ דים והם היּ לד, אצל ואכזריּ וּ ת רע טבע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ורחמנים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ יׁש נים

"ד. הנּ וֹ תנת יהוּ דיּ ה אה ׁש גּ ם הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב אם ע וֹ ד לאכל חלב לּה  אס וּ ר  " ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
המפר ׁש ים אוֹ מרים אסוּ רוֹ ת. וט"ז)מאכל וֹ ת בּ סכּ נה(ש"ך כּ ׁש האה ׁש אפלּ וּ  - ּפ ׁש ט ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נפׁש , ּפ ּק וּ ח בּ גלל - אּס וּ ר  לאכל חיּ בת  ׁש היא וׁש לוֹ ם, אז חס  לּה  אסוּ ר  זאת בּ כל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌
ל יּ לד . מזּ יק  זה אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כלת  כּ ׁש האה אפלּ וּ  כּ י היּ לד, את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהניק

ּפ וֹ סקיםה. ׁש אנוּ  ׁש לּ מרוֹ ת הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב  לעיל עוֹ ד ראה שמ "ג, סימן חיים (באורח  ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
א') אתבסעיף עוֹ שׂ ה והאבּ א דּ רבּ נן, אּס וּ ר רק ׁש הוּ א אּס וּ ר מעצמוֹ  אוֹ כל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ לד 

בּ אּס וּ רים  א "להלכה", רק זה בּ אב, לנזף חיּ ב דּ ין הבּ ית אין רוֹ אה, ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
בּ אב, למחוֹ ת דּ ין הבּ ית חיּ ב אסוּ רוֹ ת וּ מאכלוֹ ת ׁש בּ ת חלּ וּ ל  בּ ענין כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
למר וֹ ת וזאת האסוּ רוֹ ת, הּמ אכל וֹ ת את לאכל מהיּ לד למנע בּ כח  חיּ ב הדּ ין ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ בית
כּ וֹ תב   ּכ - בּ עתיד  ליּ לד י זּ יק וּ  אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת כּ י  בּ לבד, דּ ר בּ נן  בּ אּס וּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר
והּס וֹ ף  רע, טבע עם יהיה ׁש הוּ א גּ וֹ רמים  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת כּ י - ׁש ם חד ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רי 

רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

נזהריםו . להיוֹ ת יכוֹ לים ואיננּ וּ  מאחר "ׁש לּ דאבוֹ ננ וּ  חד ׁש : ה ּפ רי  ׁש ם כּ וֹ תב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵעוֹ ד
ורב  הדּ ת , את ועוֹ זבים הדּ ר מן יוֹ רדים  הילדים רב מדּ וּ ע  הס בּ ה זוֹ  אלּ וּ , ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענינים
בּ ל בּ ם, ׁש מים יראת להם ואין הדּ וֹ ר, ׁש ל ּפ נים ע זּ וּ ת בּ עלי  להי וֹ ת הוֹ פכים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי וכוּ ', זאת לקבּ ל  יכוֹ לים אינם הם מוּ סר , להם כּ ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מ"אחר" רעה)י וֹ תר  לתרבּ וּ ת יצא ימיו בּ סוֹ ף מאיר , ר בּ י  האלוֹ קי  הּת נּ א ׁש ל  הר בּ י  הּת נּ אים , מן (אחד ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ עם עברה היא מע בּ רת היתה כּ ׁש אּמ וֹ  - היתה היּ ׁש ר  מדּ ר לירידתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה
והריח זרה, העבוֹ דה ׁש ל וריח בּ ּט עם התאהבה והיא זרה, עבוֹ דה בּ ית ליד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת



לרבנים תורה  דין ז'|ח תביעה

מ" לשתות  לילדים אםיתנו  גויחלב של הלב,ה," את מטמטם גויה של חלב כי 
רעים, טבעים בילד ז "לומחדיר והריטב"א  קי"ד)והרשב"א  שהדבר(יבמות גורםכותבים

ביישנים של היהודיות  המדות  את  מאבדים והם הילד אצל ואכזריות רע טבע
.ורחמנים

 
    

א

כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק - הכּ ׁש רוּ ת על להחמיר חיּ בים  קטנּ ים ילדים אצל  ׁש גּ ם י וֹ דעים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכן
מב גּ רים  ?אצל ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

בּ ענין  זהירים יוֹ תר הרבּ ה להיוֹ ת חיּ בים קטנּ ים ילדים אצל , ּהפו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ דיּ וּ ק
ׁש ל  ר בּ ּה  והצּ דּ יק הגּ אוֹ ן אוֹ תנוּ  לּמ ד  ּכ מבגּ רים, אצל מאׁש ר  יוֹ תר ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאכילתם,
את כּ ׁש בּ וֹ נים הענין ונחוּ ץ חׁש וּ ב  כּ ּמ ה עד לנוּ  הסבּ יר כּ ׁש הוּ א זי"ע, ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַׁש אפראן 
כּ ׁש חלילה כּ י  בּ כ ׁש ר וּ ת, להיוֹ ת חיּ ב ׁש ה וּ א  היּ לד, וגוּ ף עצמוֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהיסוֹ ד 

אּס וּ ר ׁש לּ וֹ  היסוֹ ד וכל  בּ אּס וּ ר נבנה הוּ א הרי בּ א ּס וּ ר , ג')מאכילים  אות פ"ב  .(ראה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ּת למידיו  כּ ל מדּ וּ ע מוּ בן וּ מּמ ילא זה, בּ ענין נפׁש וֹ  ׁש אפראן ׁש ל  ר בּ ּה  מסר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
טוֹ בי  על נמנה היה  הוּ א כּ י ישׂ ראל, כּ לל כּ ל כּ מוֹ  הוֹ ראוֹ תיו , ּפ י  על  לנהג ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
בּ ספריו  נראה ׁש הדּ בר כּ פי  בּ ד יּ וּ ק הּק וֹ דם, בּ דּ וֹ ר  עוֹ ד  הדּ ר וּ מוֹ רי ההוֹ ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמ וֹ רי 

גּ דוֹ לים. דּ ברים עליו אמרוּ  הּק וֹ דם  הדּ וֹ ר  מן הצּ דּ יקים ׁש יּ דוּ ע , וּ כפי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים,

ב

בּ מאכלוֹ ת  ה וּ א ה יּ לד  ׁש ל  ולנּ ׁש מה ל גּ וּ ף ׁש הנּ זק   ּערו בּ לחן הּמ קוֹ ר וֹ ת הם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵהיכן
?אסוּ רוֹ ת  ֲ◌

המפרסמים. והּפ וֹ סקים הר בּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את כּ אן  להעתיק רוֹ צים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 

ערוּ א. בּ לחן ס"א)מוּ בא שמ"ג  סי ' חיים אוֹ (אורח  נבלה אוֹ כל  קטן ילד  כּ ׁש ר וֹ אים ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מחיּ ב כּ ן האבּ א לוֹ , להפריע מחיּ ב  אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית למר וֹ ת אחרים, (בּ גלל אּס וּ רים  ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

( ּחנּ ו עצמ וֹ מצות  את עוֹ שׂ ה האבּ א  [ואם  דּ אוֹ רייתא, אּס וּ ר מּמ נּ וּ  ולמנע בּ וֹ  לנזף  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
דּ  ליּ לד א וֹ מר ואינוֹ  י וֹ דע, ואינוֹ  רוֹ אה אינוֹ  למח וֹ תכּ אלּ וּ  חיּ ב  דּ ין " ה"בּ ית אז בר, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

מחיּ ב  אז ׁש גּ ם דּ רבּ נן, בּ אּס וּ ר מד בּ ר  ואם , ּכ על וּ להזהיר וֹ  האבּ א את  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין
הדּ ין  בּ ית אין בּ יּ לד, נוֹ זף אינ וֹ  האבּ א אם זה בּ ענין זאת בּ כל בּ יּ לד, לנזף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהא בּ א

לרבנים תורה  ז'דין ט |תביעה

בּ וֹ  וּ להתרוֹ ת האב את להזמין ערוך )מחיּ ב  השולחן כּ ׁש היּ לד (מפרשי מד בּ ר  זאת כּ ל .[ ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לאכל  ל יּ לד  נוֹ תן בּ עצמ וֹ  כּ ׁש האבּ א אבל בּ עצמוֹ , האּס וּ ר אכל את לקח ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן

דּ רבּ נן בּ אּס וּ ר רק כּ ׁש ּמ ד בּ ר  אפלּ וּ  אז אסוּ ר וֹ ת, הּפ סוּ ק:מאכלוֹ ת מן  זאת ל וֹ מדים (החכמים ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

בּ מאכלוֹ ת הילדים  את תכׁש ילוּ  ׁש א ּת אכלוּ ם א דּ וֹ רׁש ים והם וּ בדם, בּ ׁש רצים  מדבּ ר  הכּ תוּ ב  תאכלוּ ם" ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ"א 

קט נּ ים ׁש יּ לדים  הּק טנּ ים", על גּ דוֹ לים "להזהיר  ואמר ּת " "אמר  כּ הנים טמאת  אצל גּ ם כּ ת וּ ב  כן  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲאסוּ ר וֹ ת .

לה ּט ּמ אוֹ ת) להם אסוּ ר שם)גּ ם החיים  וכף תורה ובדעת באחרונים שמ "ג בספר באריכות בזה  .(ע ' ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

כּ וֹ תבב. ז')הרמ "א סעי ' פ"א  סימן דעה כּ ׁש ר(ביורה ההלכה  ּפ י על מצרית ׁש ל חלב ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
" אם(לתת ליּ לד )חלב  יּת נוּ " ׁש א זאת בּ כל אבל  יהוּ ד יּ ה, מאם  חלב לתת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌

מ"חלב  לׁש ּת וֹ ת הלּ ב,אם לילדים את מטמטם גּ וֹ יה ׁש ל חלב כּ י גּ וֹ יה, ׁש ל " ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ז "ל והריטב"א הרׁש בּ "א רעים. טבעים בּ יּ לד  קי "ד )וּ מחדּ יר  ׁש הדּ בר(יבמות כּ וֹ תבים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  היּ ה וּ דיּ וֹ ת הּמ דּ וֹ ת את מאבּ דים והם היּ לד, אצל ואכזריּ וּ ת רע טבע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ורחמנים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ יׁש נים

"ד. הנּ וֹ תנת יהוּ דיּ ה אה ׁש גּ ם הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב אם ע וֹ ד לאכל חלב לּה  אס וּ ר  " ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
המפר ׁש ים אוֹ מרים אסוּ רוֹ ת. וט"ז)מאכל וֹ ת בּ סכּ נה(ש"ך כּ ׁש האה ׁש אפלּ וּ  - ּפ ׁש ט ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נפׁש , ּפ ּק וּ ח בּ גלל - אּס וּ ר  לאכל חיּ בת  ׁש היא וׁש לוֹ ם, אז חס  לּה  אסוּ ר  זאת בּ כל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌
ל יּ לד . מזּ יק  זה אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כלת  כּ ׁש האה אפלּ וּ  כּ י היּ לד, את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהניק

ּפ וֹ סקיםה. ׁש אנוּ  ׁש לּ מרוֹ ת הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב  לעיל עוֹ ד ראה שמ "ג, סימן חיים (באורח  ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
א') אתבסעיף עוֹ שׂ ה והאבּ א דּ רבּ נן, אּס וּ ר רק ׁש הוּ א אּס וּ ר מעצמוֹ  אוֹ כל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ לד 

בּ אּס וּ רים  א "להלכה", רק זה בּ אב, לנזף חיּ ב דּ ין הבּ ית אין רוֹ אה, ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
בּ אב, למחוֹ ת דּ ין הבּ ית חיּ ב אסוּ רוֹ ת וּ מאכלוֹ ת ׁש בּ ת חלּ וּ ל  בּ ענין כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
למר וֹ ת וזאת האסוּ רוֹ ת, הּמ אכל וֹ ת את לאכל מהיּ לד למנע בּ כח  חיּ ב הדּ ין ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ בית
כּ וֹ תב   ּכ - בּ עתיד  ליּ לד י זּ יק וּ  אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת כּ י  בּ לבד, דּ ר בּ נן  בּ אּס וּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר
והּס וֹ ף  רע, טבע עם יהיה ׁש הוּ א גּ וֹ רמים  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת כּ י - ׁש ם חד ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רי 

רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

נזהריםו . להיוֹ ת יכוֹ לים ואיננּ וּ  מאחר "ׁש לּ דאבוֹ ננ וּ  חד ׁש : ה ּפ רי  ׁש ם כּ וֹ תב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵעוֹ ד
ורב  הדּ ת , את ועוֹ זבים הדּ ר מן יוֹ רדים  הילדים רב מדּ וּ ע  הס בּ ה זוֹ  אלּ וּ , ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענינים
בּ ל בּ ם, ׁש מים יראת להם ואין הדּ וֹ ר, ׁש ל ּפ נים ע זּ וּ ת בּ עלי  להי וֹ ת הוֹ פכים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי וכוּ ', זאת לקבּ ל  יכוֹ לים אינם הם מוּ סר , להם כּ ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מ"אחר" רעה)י וֹ תר  לתרבּ וּ ת יצא ימיו בּ סוֹ ף מאיר , ר בּ י  האלוֹ קי  הּת נּ א ׁש ל  הר בּ י  הּת נּ אים , מן (אחד ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ עם עברה היא מע בּ רת היתה כּ ׁש אּמ וֹ  - היתה היּ ׁש ר  מדּ ר לירידתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה
והריח זרה, העבוֹ דה ׁש ל וריח בּ ּט עם התאהבה והיא זרה, עבוֹ דה בּ ית ליד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת



לרבנים תורה  דין ז'|י  תביעה

להיוֹ ת חיּ בים לכן היּ ׁש ר, ּמ דר ׁש יּ רד גּ רם אׁש ר וזה גּ וּ פּה , בּ כל התּפ ט ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה 
חדׁש  הּפ רי לׁש וֹ ן כּ אן עד לאכל ". הּק טנּ ים לילדים נּ וֹ תנים מה  גםזהירים (ועיין ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

נ"ג ) ואות י "ד אות שם מהחיד"א  ברכה במחזיק .כן

בּ ספרז . כּ וֹ תב ישׂ כר " "בּ ני  הּס פר  ׁש ל המחבּ ר בּ על הּק דוֹ ׁש  והצּ דּ יק וֹ הגּ אוֹ ן ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּפ רקא" קכ"ו)"אגרא ּת ר וּ ץ (אות זי "ע  מרימנוֹ ב מענדעלע ר ' הצּ דּ יק ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ה וֹ לכים הם  עדין  קטנּ ים  כּ ׁש הם ילדים הרבּ ה ר וֹ אים  ׁש אנוּ  הגּ דוֹ לה, הּק ׁש יה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַעל
ׁש מי ּה  יהא אמן וע וֹ נים בּ כוּ נה , מתּפ לּ לים ר בּ ה, בּ התלהב וּ ת ׁש ם ולוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל'חדר '
הוֹ פכים הם  גּ דלים  וּ כׁש הם  בּ י וֹ תר , הּט וֹ בים הילדים הי וּ  כּ אלּ וּ  וּ מתנהגים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ א,

קוֹ רה זה מהיכן וּ להתּפ לּ ל , ללמד וּ מפסיקים רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת בּ עלי  מדּ וּ ע להי וֹ ת ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
עוֹ רם את מחליפים הּת וֹ רההם לּמ וּ ד  ׁש בּ זכוּ ת ,ההפ להי וֹ ת היה  צרי זה הרי ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ פי  יוֹ תר, גּ דוֹ לים כּ ׁש יּ הי וּ  להם יעמד קטנּ ים, ילדים כּ ׁש היוּ  ׁש ּק יּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת
בּ ד יּ וּ ק  הוּ א ּק וֹ רה מה  וּ בינתים הניּ ה, הּמ צוה  את גּ וֹ ררת אחת ׁש ּמ צוה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
הילדים ׁש כּ ׁש הי וּ  היא ׁש הּס בּ ה - מענדעלע ר בּ י הרבּ י  ּכ על  מׁש יב - . ַההפ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואצל  כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  בּ כסף ׁש ּק נוּ  אכל גּ זל, ׁש ל בּ אכל אוֹ תם ּפ ּט מוּ  הוֹ ריהם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ ים,
את בּ וֹ  והאכיל וּ  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  אכל קנוּ   א כּ ׁש ר, לכאוֹ רה היה ׁש הכּ סף ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נבראוּ  זה ידי ועל כּ ׁש רים, ׁש אינם מ ּמ אכלים גּ דל וּ בשׂ רם הגּ וּ ף  ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים,

הרעים הדּ ברים לכל  ּת אווֹ ת עם רעוֹ ת יׁש מרנוּ )מדּ וֹ ת עכ"ד .(הם ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ח. הח יּ ים האוֹ ר גּ ם  כּ וֹ תב  ּשמיני)כ פרשת ׁש א וֹ כלים(בסוף אלּ וּ  ׁש כּ ל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ וּ נת וזוּ  ׁש רץ, לחתיכת בּ עצמם הוֹ פכים הם וּ רמשׂ ים, ׁש קצים אסוּ רים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
א וֹ כלים ׁש הם בּ כ כּ י ׁש קצים, וילדיהם ׁש רצים הנּ ם הארצים ׁש עּמ י ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ מרא

ה רצים. ילדי הם והילדים לׁש רצים בּ עצמם הוֹ פכים הם מסיּ ם-ׁש רצים  ּכ ועל ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ׁש א וֹ כלים אבל בּ מזיד, ׁש רצים כּ ׁש אוֹ כלים זה ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש , החיּ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהא וֹ ר 

להיוֹ ת  הוֹ פ ׁש הוּ א רק  לׁש רץ, בּ עצמוֹ  מּמ ׁש  הנּ פ ׁש  את  הוֹ פ א טמאבּ ׁש וֹ גג, ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היּ וֹ ם, בּ מיחד  אּס וּ ר , אכל  ׁש ה וּ א  כּ לל  יוֹ דע אינוֹ  כּ ׁש הוּ א אפלּ וּ  וזאת ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְואט וּ ם ,
נקי  ׁש יּ היה אחד  דּ בר ואין כּ מעט בּ יחד , כּ לּ ם הארצוֹ ת ׁש בּ כל  ּכ דּ חוּ ס  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האויר

וימר. יזּ הר ׁש בּ אמת נפׁש וֹ  את לׁש מר ׁש רוֹ צה מי כּ ל ולכן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּת וֹ לעים,

הּק ד וֹ ׁש ט. קכ "ח)בּ זּ הר  דף בּ חלב(שמות בּ שׂ ר  ׁש אוֹ כל ׁש ּמ י בּ יחד )כּ תוּ ב בּ שׂ ר עם (חלב  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הׁש ּפ עה ּת היה זה לפגם וכי ילדיו , את גּ ם  אלּ א - עצמוֹ  את  רק ּפ וֹ גם אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵהוּ א
יעקב" "ויּ גּ ד  בּ על ּפ ׁש ט א וֹ מר בּ זה  - ויקרא)לדוֹ ר וֹ ת. פ' את(עה "ת ּת ׁש ּק צוּ  "אל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

- בּ ּפ ס וּ ק ׁש כּ תוּ ב נוֹ סף דּ בר לר בּ וֹ ת  הכּ וּ נה "את" ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תיכם"
יפגּ מוּ . א הילדים ׁש ל הנּ פ ׁש וֹ ת את ׁש גּ ם היא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ וּ נה

לרבנים תורה  ז'דין יא|תביעה

הּפ סוּ קי. שמיני)על  מביא(בפרשת ורׁש "י הּס פרא דּ וֹ רׁש  יאכל", א הוּ א "ׁש קץ ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וזאת אסוּ רוֹ ת, מאכל וֹ ת יאכל הני ׁש גּ ם הגּ וֹ רם לזה  היא ׁש הכּ וּ נה ֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מסבּ יר
בּ עצמ וֹ  ׁש ה וּ א  כּ אלּ וּ  בּ דיּ וּ ק לוֹ  נחׁש ב זה  זאת, אכל א כּ לל בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַלמר וֹ ת

ה לּ או. על  עוֹ בר  הוּ א וגם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל,

כּ וֹ תביא. העבוֹ דה וׁש רש לי)היס וֹ ד הגידה ד"ה ד' פרק הבכורות ראוּ י (שער  אינוֹ  "האם ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
יזּ לוּ  מים כּ מוֹ  וׁש דּ מעוֹ ת  לפיו, אדמה להכניס האדמה , על  עצמוֹ  את לזרק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
חלילה ׁש א וּ לי בּ נפ ׁש וֹ  ל ׁש ער יכוֹ ל הוּ א אם וזאת  לנוּ ח, א וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמעיניו
על  והענ ׁש  העווֹ ן ׁש חמר  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת מסּפ יק נזהר היה א הוּ א ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ חיּ יו
כּ ל  על כּ י  הקדוֹ ׁש , הזהר ּפ י על ׁש בּ עוֹ לם העברוֹ ת מ כּ ל חמוּ רה יוֹ תר ז וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה
לאחר זאת  בּ כל דּ ין, בּ ית מיתת עליהן ׁש ח יּ בים אלּ וּ  על אפלּ וּ  ׁש בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת
בּ סוֹ פוֹ  מגּ יע הוּ א אחרוֹ ת, עברוֹ ת ועל  זוֹ  עברה על בּ גּ יהנּ ם הענׁש  את קבּ ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אבל  הבּ א, לעוֹ לם חלק דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פ וֹ  ל וֹ  יׁש  ה ּפ חוֹ ת וּ לכל עדן , לגן דּ בר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

י שׂ רא בּ אלוֹ קי חלק לוֹ  אין  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת עצמ וֹ  את ׁש ּט ּמ א לוֹ מי ואין  ל  ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ לד בּ ר לכּת ב יכ וֹ ל אני מה ועוֹ ד  - דּ וֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  נׁש ּפ ט והוּ א הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
ׁש צּ רי לעיל , ׁש צּ יּ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מס ּפ יק א זה  האם ישׂ ראל, בּ ני לבּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל
אם ׁש לּ וֹ  הרע הּמ זּ ל  על וי כּ ה ׁש יּ ל אלּ וּ  בּ כל  נזכּ ר  כּ ׁש הוּ א האדם לב את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר 

כוּ '. ׁש הזכּ רנוּ  כּ ל  את לעצמ וֹ  יתאר א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

חמר את ולדעת להבין הראׁש  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל יקרים, וידידים אחים כּ ן  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ולהיוֹ ת לעתיד, ללמד בּ כדי וּ להזּ הר  לׁש מר ללּ ב יּק ח ו א ליצלן, רחמנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהא ּס וּ ר 
בּ אכל  ׁש יּ ׁש  ספיקא  ספק  אצל ׁש אפ לּ וּ  הזּ ה, ה נּ וֹ רא מהעוֹ ן זהירוּ ת מיני  בּ כל ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָזהיר

עכ"ל . הזּ ה" בּ ּמ ׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 

להלּ ןיב. ׁש ם כּ וֹ תב ה וּ א  ויזהר )ע וֹ ד בּ ני (ד"ה על יתרה אימה יזרק א ׁש האדם ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עדיף  ואז האמת, את לסּפ ר ּת פחד היא בּ מהוּ , ּת כּ ׁש ל חלילה אם אז כּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יתוֹ ,
יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, איזוֹ  מתע וֹ ררת חלילה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
לס ּפ ר אלּ א לחבּ וֹ ת  ׁש א להזהיר וכּס דר וטוֹ בים, ר כּ ים בּ דברים  זאת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהסבּ יר 
ספקוֹ ת, כּ מעט מאכל  כּ ל על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל ׁש ם, עיּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִוּ לׁש אל
הלּ לוּ  האלוֹ ת בּ כל  האחרוֹ נה הּפ וֹ סקת להיוֹ ת צריכה א ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ׁש יטא

אסוּ ר. וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להחליט

הּט הוֹ ריג. ׁש לחן הקד וֹ ׁש  ה')בּ ּס פר  פרק סוף  עיניים פתח  כּ דלהלּ ן (מאמר כּ תוּ ב כּ תוּ ב ! ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לאחר צדוֹ קי  להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל כּ הן יּ וֹ חנן מה ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש  האר "י ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 
ׁש כּ ל  אנׁש ים  יׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר  קרה ׁש נה, 80 בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
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להיוֹ ת חיּ בים לכן היּ ׁש ר, ּמ דר ׁש יּ רד גּ רם אׁש ר וזה גּ וּ פּה , בּ כל התּפ ט ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה 
חדׁש  הּפ רי לׁש וֹ ן כּ אן עד לאכל ". הּק טנּ ים לילדים נּ וֹ תנים מה  גםזהירים (ועיין ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

נ"ג ) ואות י "ד אות שם מהחיד"א  ברכה במחזיק .כן

בּ ספרז . כּ וֹ תב ישׂ כר " "בּ ני  הּס פר  ׁש ל המחבּ ר בּ על הּק דוֹ ׁש  והצּ דּ יק וֹ הגּ אוֹ ן ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּפ רקא" קכ"ו)"אגרא ּת ר וּ ץ (אות זי "ע  מרימנוֹ ב מענדעלע ר ' הצּ דּ יק ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ה וֹ לכים הם  עדין  קטנּ ים  כּ ׁש הם ילדים הרבּ ה ר וֹ אים  ׁש אנוּ  הגּ דוֹ לה, הּק ׁש יה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַעל
ׁש מי ּה  יהא אמן וע וֹ נים בּ כוּ נה , מתּפ לּ לים ר בּ ה, בּ התלהב וּ ת ׁש ם ולוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל'חדר '
הוֹ פכים הם  גּ דלים  וּ כׁש הם  בּ י וֹ תר , הּט וֹ בים הילדים הי וּ  כּ אלּ וּ  וּ מתנהגים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ א,

קוֹ רה זה מהיכן וּ להתּפ לּ ל , ללמד וּ מפסיקים רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת בּ עלי  מדּ וּ ע להי וֹ ת ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
עוֹ רם את מחליפים הּת וֹ רההם לּמ וּ ד  ׁש בּ זכוּ ת ,ההפ להי וֹ ת היה  צרי זה הרי ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ פי  יוֹ תר, גּ דוֹ לים כּ ׁש יּ הי וּ  להם יעמד קטנּ ים, ילדים כּ ׁש היוּ  ׁש ּק יּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת
בּ ד יּ וּ ק  הוּ א ּק וֹ רה מה  וּ בינתים הניּ ה, הּמ צוה  את גּ וֹ ררת אחת ׁש ּמ צוה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
הילדים ׁש כּ ׁש הי וּ  היא ׁש הּס בּ ה - מענדעלע ר בּ י הרבּ י  ּכ על  מׁש יב - . ַההפ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואצל  כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  בּ כסף ׁש ּק נוּ  אכל גּ זל, ׁש ל בּ אכל אוֹ תם ּפ ּט מוּ  הוֹ ריהם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ ים,
את בּ וֹ  והאכיל וּ  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  אכל קנוּ   א כּ ׁש ר, לכאוֹ רה היה ׁש הכּ סף ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נבראוּ  זה ידי ועל כּ ׁש רים, ׁש אינם מ ּמ אכלים גּ דל וּ בשׂ רם הגּ וּ ף  ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים,

הרעים הדּ ברים לכל  ּת אווֹ ת עם רעוֹ ת יׁש מרנוּ )מדּ וֹ ת עכ"ד .(הם ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ח. הח יּ ים האוֹ ר גּ ם  כּ וֹ תב  ּשמיני)כ פרשת ׁש א וֹ כלים(בסוף אלּ וּ  ׁש כּ ל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ וּ נת וזוּ  ׁש רץ, לחתיכת בּ עצמם הוֹ פכים הם וּ רמשׂ ים, ׁש קצים אסוּ רים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
א וֹ כלים ׁש הם בּ כ כּ י ׁש קצים, וילדיהם ׁש רצים הנּ ם הארצים ׁש עּמ י ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ מרא

ה רצים. ילדי הם והילדים לׁש רצים בּ עצמם הוֹ פכים הם מסיּ ם-ׁש רצים  ּכ ועל ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ׁש א וֹ כלים אבל בּ מזיד, ׁש רצים כּ ׁש אוֹ כלים זה ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש , החיּ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהא וֹ ר 

להיוֹ ת  הוֹ פ ׁש הוּ א רק  לׁש רץ, בּ עצמוֹ  מּמ ׁש  הנּ פ ׁש  את  הוֹ פ א טמאבּ ׁש וֹ גג, ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היּ וֹ ם, בּ מיחד  אּס וּ ר , אכל  ׁש ה וּ א  כּ לל  יוֹ דע אינוֹ  כּ ׁש הוּ א אפלּ וּ  וזאת ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְואט וּ ם ,
נקי  ׁש יּ היה אחד  דּ בר ואין כּ מעט בּ יחד , כּ לּ ם הארצוֹ ת ׁש בּ כל  ּכ דּ חוּ ס  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האויר

וימר. יזּ הר ׁש בּ אמת נפׁש וֹ  את לׁש מר ׁש רוֹ צה מי כּ ל ולכן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּת וֹ לעים,

הּק ד וֹ ׁש ט. קכ "ח)בּ זּ הר  דף בּ חלב(שמות בּ שׂ ר  ׁש אוֹ כל ׁש ּמ י בּ יחד )כּ תוּ ב בּ שׂ ר עם (חלב  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הׁש ּפ עה ּת היה זה לפגם וכי ילדיו , את גּ ם  אלּ א - עצמוֹ  את  רק ּפ וֹ גם אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵהוּ א
יעקב" "ויּ גּ ד  בּ על ּפ ׁש ט א וֹ מר בּ זה  - ויקרא)לדוֹ ר וֹ ת. פ' את(עה "ת ּת ׁש ּק צוּ  "אל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

- בּ ּפ ס וּ ק ׁש כּ תוּ ב נוֹ סף דּ בר לר בּ וֹ ת  הכּ וּ נה "את" ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תיכם"
יפגּ מוּ . א הילדים ׁש ל הנּ פ ׁש וֹ ת את ׁש גּ ם היא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ וּ נה
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הּפ סוּ קי. שמיני)על  מביא(בפרשת ורׁש "י הּס פרא דּ וֹ רׁש  יאכל", א הוּ א "ׁש קץ ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וזאת אסוּ רוֹ ת, מאכל וֹ ת יאכל הני ׁש גּ ם הגּ וֹ רם לזה  היא ׁש הכּ וּ נה ֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מסבּ יר
בּ עצמ וֹ  ׁש ה וּ א  כּ אלּ וּ  בּ דיּ וּ ק לוֹ  נחׁש ב זה  זאת, אכל א כּ לל בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַלמר וֹ ת

ה לּ או. על  עוֹ בר  הוּ א וגם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל,

כּ וֹ תביא. העבוֹ דה וׁש רש לי)היס וֹ ד הגידה ד"ה ד' פרק הבכורות ראוּ י (שער  אינוֹ  "האם ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
יזּ לוּ  מים כּ מוֹ  וׁש דּ מעוֹ ת  לפיו, אדמה להכניס האדמה , על  עצמוֹ  את לזרק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
חלילה ׁש א וּ לי בּ נפ ׁש וֹ  ל ׁש ער יכוֹ ל הוּ א אם וזאת  לנוּ ח, א וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמעיניו
על  והענ ׁש  העווֹ ן ׁש חמר  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת מסּפ יק נזהר היה א הוּ א ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ חיּ יו
כּ ל  על כּ י  הקדוֹ ׁש , הזהר ּפ י על ׁש בּ עוֹ לם העברוֹ ת מ כּ ל חמוּ רה יוֹ תר ז וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה
לאחר זאת  בּ כל דּ ין, בּ ית מיתת עליהן ׁש ח יּ בים אלּ וּ  על אפלּ וּ  ׁש בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת
בּ סוֹ פוֹ  מגּ יע הוּ א אחרוֹ ת, עברוֹ ת ועל  זוֹ  עברה על בּ גּ יהנּ ם הענׁש  את קבּ ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אבל  הבּ א, לעוֹ לם חלק דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פ וֹ  ל וֹ  יׁש  ה ּפ חוֹ ת וּ לכל עדן , לגן דּ בר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

י שׂ רא בּ אלוֹ קי חלק לוֹ  אין  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת עצמ וֹ  את ׁש ּט ּמ א לוֹ מי ואין  ל  ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ לד בּ ר לכּת ב יכ וֹ ל אני מה ועוֹ ד  - דּ וֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  נׁש ּפ ט והוּ א הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
ׁש צּ רי לעיל , ׁש צּ יּ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מס ּפ יק א זה  האם ישׂ ראל, בּ ני לבּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל
אם ׁש לּ וֹ  הרע הּמ זּ ל  על וי כּ ה ׁש יּ ל אלּ וּ  בּ כל  נזכּ ר  כּ ׁש הוּ א האדם לב את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר 

כוּ '. ׁש הזכּ רנוּ  כּ ל  את לעצמ וֹ  יתאר א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

חמר את ולדעת להבין הראׁש  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל יקרים, וידידים אחים כּ ן  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ולהיוֹ ת לעתיד, ללמד בּ כדי וּ להזּ הר  לׁש מר ללּ ב יּק ח ו א ליצלן, רחמנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהא ּס וּ ר 
בּ אכל  ׁש יּ ׁש  ספיקא  ספק  אצל ׁש אפ לּ וּ  הזּ ה, ה נּ וֹ רא מהעוֹ ן זהירוּ ת מיני  בּ כל ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָזהיר

עכ"ל . הזּ ה" בּ ּמ ׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 

להלּ ןיב. ׁש ם כּ וֹ תב ה וּ א  ויזהר )ע וֹ ד בּ ני (ד"ה על יתרה אימה יזרק א ׁש האדם ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עדיף  ואז האמת, את לסּפ ר ּת פחד היא בּ מהוּ , ּת כּ ׁש ל חלילה אם אז כּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יתוֹ ,
יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, איזוֹ  מתע וֹ ררת חלילה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
לס ּפ ר אלּ א לחבּ וֹ ת  ׁש א להזהיר וכּס דר וטוֹ בים, ר כּ ים בּ דברים  זאת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהסבּ יר 
ספקוֹ ת, כּ מעט מאכל  כּ ל על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל ׁש ם, עיּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִוּ לׁש אל
הלּ לוּ  האלוֹ ת בּ כל  האחרוֹ נה הּפ וֹ סקת להיוֹ ת צריכה א ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ׁש יטא

אסוּ ר. וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להחליט

הּט הוֹ ריג. ׁש לחן הקד וֹ ׁש  ה')בּ ּס פר  פרק סוף  עיניים פתח  כּ דלהלּ ן (מאמר כּ תוּ ב כּ תוּ ב ! ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לאחר צדוֹ קי  להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל כּ הן יּ וֹ חנן מה ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש  האר "י ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 
ׁש כּ ל  אנׁש ים  יׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר  קרה ׁש נה, 80 בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה



לרבנים תורה  דין ז'|יב תביעה

מינים להיוֹ ת והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם
ׁש אינוֹ  אדם בּ ן  כּ י גּ דוֹ ל , כּ הן יוֹ חנן כּ מוֹ  בּ שׂ כלם מבלבּ לים הם ואז ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יק וֹ רסים,

גּ מ רׁש ע בּ וֹ  ׁש ּמ גל גּ ל מאכל  אוֹ כל  והוּ א כּ לל צדּ יק מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז וּ ר, ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אנוּ  מכּ אן כוּ ', ׁש הוּ א כּ פי  בּ ד יּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק הּמ אכל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִר וֹ אים
כּ תוּ ביד. הּק ד וֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר  ל -120(ויקרא אוֹ תוֹ  דּ נים אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש א וֹ כל זה ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י  מכער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה
ׁש םטו . כּ תוּ ב א(מב .)עוֹ ד ׁש הוּ א בּ גלל זה כּ ל הבּ א , בּ ע וֹ לם סוֹ בל  ׁש אדם זה כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

חמר את הדּ עת על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכ"ל, אס וּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
האסוּ רוֹ ת. הּמ אכלוֹ ת ׁש ל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהא ּס וּ רים

ׁש םטז . כּ תוּ ב לסטרא(מא:)עוֹ ד  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת הּמ אכלוֹ ת אכילת  ידי ׁש על ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וה וּ א טמאה, רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה מגעיל , להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף כּ י להם ואוֹ י י שׂ ראל , בּ אלוֹ קי חלק יוֹ תר לוֹ  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב הּק דה(מב .)עוֹ ד  מרׁש וּ ת י וֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש ה וּ א  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה עכ"ל, הּט מאה לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס
בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת  ּכ על ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא , לּס טרא מפנים ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת

◌ִ◌ְ◌ַהקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש מערכתהגּ א וֹ ן צב  שאלה  (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

אסורות) ׁש עוֹ בריםמאכלות מזּ ה ח וּ ץ  מאד , חמוּ ר  אסוּ רוֹ ת ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל העברה :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
גּ וֹ רם גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלקוֹ ת, וחיּ בים כּ זּ ית , בּ כל  ּת ע שׂ ה א  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַעל
נוֹ תן  נקי  ׁש אינוֹ  האכל כּ י  בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל, ואסוֹ ן גּ ד וֹ לה רעה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמוֹ 
 ּכ אחר וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה מסּת אבת. נ ׁש מת וֹ  זוֹ   וּ בדר הכּ ח, את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶלוֹ 
ליראה האמ ּת ית הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה  היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לקיּ ם  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָקׁש ה

מזלזליםולאה הם זאת וּ בכל וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ   ית בּ ר הם את ב ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
כּ ללי  ּפ י על כּ לל  מתנהל אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל חלקים י ׁש נם - אסוּ ר וֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת
א הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י על מנהל הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ׁש רוּ ת,
מקלּ ים הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כ ׁש הם בּ עיניהם, מאד קלּ ה היא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברה 
צרה לעת י גּ יעוּ  כּ ׁש הם מּט מטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד , ה בּ א מכּ ל  ואוֹ כלים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם

להם י ׁש מע יתבּ ר הם אז  ית בּ ר להם יצעקוּ  המט ּמ איםוהם אלּ וּ  ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים  כּ ׁש הם נפ ׁש ם, את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּק צים 

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים אינכם אּת ם אּת ם, עּמ י א - יתבּ ר הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵא וֹ מר

לרבנים תורה  ז'דין יג |תביעה

כּ וֹ תב יט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')הדּ ברי  סי ' ח "א כּ מ וֹ (יו"ד חמוּ רה   ּכ כּ ל עברה ע וֹ ד אין  : ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
ירדוּ  גּ דוֹ לוֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה הלּ ב, לטמטוּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹאכל
ועל  אסוּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אכלוּ  כּ י  זאת כּ ל ליצלן, רחמנא והׁש ּת ּמ דוּ  האמת  ִמ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ה'  דּ ר את עזבוּ  קצרה ּת ק וּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים  א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידי 

א') סי' תשובה  בדרכי מובא .(ע "ש

כּ וֹ תבכ. פענחהרמבּ "ם ובצפנת ומלתם ד"ה עקב  אפרים מחנה דגל הקדוש בספר  מובא שזה (כפי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שלהם) הרב  בשם שמעתי ד"ה ס"ד יתרו הכל פ' אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

וה וּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי על  מגּ יע והוּ א לּט מאה  נמׁש ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינ וֹ 

כּ וֹ תבכא. הלּ בבוֹ ת ה')החוֹ בוֹ ת פרק התשובה ׁש הם(שער  דּ ברים מבעים ׁש יּ תרחקוּ  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ספק  רק  ׁש הם  דּ ברים למׁש ל חלילה, לאּס וּ ר האדם את להביא המסגּ לים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌מ ּת רים,

אּס וּ ר.אּס וּ ר, ׁש הוּ א בּ דבר  חלילה י כּ ׁש לוּ  וׁש לוֹ ם ׁש חס לפני  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ וֹ תבכב. הקדוֹ ׁש  ק')הל "ה אות האותיות להתרחק (שער  ז"ל, המהר"ש  ר בּ וֹ  בּ ׁש ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נׁש אר וזה הגּ וּ ף על ר ׁש ם מ ׁש איר  זה כּ י אּס וּ ר, ׁש ל  מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ַ◌ֶ◌ָלנצח.

חסידיםכג. בּ דר תולדות)כּ תוּ ב  פ ' הגנוז אור בשם  כ"ב  אות אכילה כּ ׁש נּ זהרים(מערכת , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ לי  וּ להתּפ לּ ל ללמד מהּמ אכלים מתח זּ ק  האדם ׁש ל הכּ ח בּ קדה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶלאכל
כּ ח מתגּ בּ ר וׁש ל וֹ ם חס  - אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א אבל  זרוֹ ת, ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש ב וֹ ת

זרה. מחׁש בה בּ לי ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל יכוֹ ל אינוֹ  והוּ א הרע, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַה יּ צר

כּ וֹ תבכד. הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר  המתקדשים)החתם ד"ה קדושים פ' משה ׁש רב (תורת , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֹ
אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א - האדם על ׁש בּ א ליצלן רחמנא ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהאּפ יק וֹ רסוּ ת 

ס וֹ פר כה. החתם כּ וֹ תב תטמאו)עוֹ ד ולא ד "ה שמיני  התורה על סופר האדם(חתם ׁש זּ ה  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאכל  אוֹ כל  והאדם מאחר כּ י הנּ ׁש מה, א אבל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּט מטם
ר ׁש ע  כּ מ וֹ  מת , אדם כּ מ וֹ  בּ ד יּ וּ ק נׁש אר והוּ א מּמ נּ וּ  מסּת לּ קת מיּ ד  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּס וּ ר ,

ע"ש. רח "ל, חיּ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

כּ וֹ תבכו . מׁש ה ישׂ מח סח)ה בּ על תהלים על למשה מאכלוֹ ת(תפילה  אוֹ כל  כּ ׁש ּמ י ׁש הוּ  : ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אינ ּה  הּט מאה הּק דה , אל להתעלּ וֹ ת יכוֹ ל  אינוֹ  וה וּ א  לּט מאה קׁש וּ ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ ר וֹ ת 

וּ תׁש וּ בה. ּת ענית  ידי על אוֹ  הּק בר חבּ וּ ט ידי על רק מּמ נּ וּ , להּפ רד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיכוֹ לה 

צדּ יקיםכז . י"ט )בּ אוֹ ר אוֹ כל (פרק הוּ א בּ מה מדקדּ ק  ׁש אינ וֹ  מי  ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
את ׁש ם מוֹ נה  ׁש הוּ א וּ כפי הבּ א, בּ עוֹ לם בּ י וֹ תר  ק ׁש ים ענׁש ים לוֹ  י ׁש  הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים.
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מינים להיוֹ ת והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם
ׁש אינוֹ  אדם בּ ן  כּ י גּ דוֹ ל , כּ הן יוֹ חנן כּ מוֹ  בּ שׂ כלם מבלבּ לים הם ואז ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יק וֹ רסים,

גּ מ רׁש ע בּ וֹ  ׁש ּמ גל גּ ל מאכל  אוֹ כל  והוּ א כּ לל צדּ יק מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז וּ ר, ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אנוּ  מכּ אן כוּ ', ׁש הוּ א כּ פי  בּ ד יּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק הּמ אכל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִר וֹ אים
כּ תוּ ביד. הּק ד וֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר  ל -120(ויקרא אוֹ תוֹ  דּ נים אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש א וֹ כל זה ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י  מכער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה
ׁש םטו . כּ תוּ ב א(מב .)עוֹ ד ׁש הוּ א בּ גלל זה כּ ל הבּ א , בּ ע וֹ לם סוֹ בל  ׁש אדם זה כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

חמר את הדּ עת על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכ"ל, אס וּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
האסוּ רוֹ ת. הּמ אכלוֹ ת ׁש ל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהא ּס וּ רים

ׁש םטז . כּ תוּ ב לסטרא(מא:)עוֹ ד  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת הּמ אכלוֹ ת אכילת  ידי ׁש על ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וה וּ א טמאה, רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה מגעיל , להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף כּ י להם ואוֹ י י שׂ ראל , בּ אלוֹ קי חלק יוֹ תר לוֹ  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב הּק דה(מב .)עוֹ ד  מרׁש וּ ת י וֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש ה וּ א  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה עכ"ל, הּט מאה לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס
בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת  ּכ על ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא , לּס טרא מפנים ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת

◌ִ◌ְ◌ַהקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש מערכתהגּ א וֹ ן צב  שאלה  (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

אסורות) ׁש עוֹ בריםמאכלות מזּ ה ח וּ ץ  מאד , חמוּ ר  אסוּ רוֹ ת ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל העברה :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
גּ וֹ רם גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלקוֹ ת, וחיּ בים כּ זּ ית , בּ כל  ּת ע שׂ ה א  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַעל
נוֹ תן  נקי  ׁש אינוֹ  האכל כּ י  בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל, ואסוֹ ן גּ ד וֹ לה רעה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמוֹ 
 ּכ אחר וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה מסּת אבת. נ ׁש מת וֹ  זוֹ   וּ בדר הכּ ח, את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶלוֹ 
ליראה האמ ּת ית הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה  היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לקיּ ם  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָקׁש ה

מזלזליםולאה הם זאת וּ בכל וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ   ית בּ ר הם את ב ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
כּ ללי  ּפ י על כּ לל  מתנהל אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל חלקים י ׁש נם - אסוּ ר וֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת
א הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י על מנהל הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ׁש רוּ ת,
מקלּ ים הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כ ׁש הם בּ עיניהם, מאד קלּ ה היא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברה 
צרה לעת י גּ יעוּ  כּ ׁש הם מּט מטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד , ה בּ א מכּ ל  ואוֹ כלים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם

להם י ׁש מע יתבּ ר הם אז  ית בּ ר להם יצעקוּ  המט ּמ איםוהם אלּ וּ  ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים  כּ ׁש הם נפ ׁש ם, את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּק צים 

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים אינכם אּת ם אּת ם, עּמ י א - יתבּ ר הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵא וֹ מר

לרבנים תורה  ז'דין יג |תביעה

כּ וֹ תב יט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')הדּ ברי  סי ' ח "א כּ מ וֹ (יו"ד חמוּ רה   ּכ כּ ל עברה ע וֹ ד אין  : ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
ירדוּ  גּ דוֹ לוֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה הלּ ב, לטמטוּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹאכל
ועל  אסוּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אכלוּ  כּ י  זאת כּ ל ליצלן, רחמנא והׁש ּת ּמ דוּ  האמת  ִמ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ה'  דּ ר את עזבוּ  קצרה ּת ק וּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים  א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידי 

א') סי' תשובה  בדרכי מובא .(ע "ש

כּ וֹ תבכ. פענחהרמבּ "ם ובצפנת ומלתם ד"ה עקב  אפרים מחנה דגל הקדוש בספר  מובא שזה (כפי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שלהם) הרב  בשם שמעתי ד"ה ס"ד יתרו הכל פ' אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

וה וּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי על  מגּ יע והוּ א לּט מאה  נמׁש ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינ וֹ 

כּ וֹ תבכא. הלּ בבוֹ ת ה')החוֹ בוֹ ת פרק התשובה ׁש הם(שער  דּ ברים מבעים ׁש יּ תרחקוּ  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ספק  רק  ׁש הם  דּ ברים למׁש ל חלילה, לאּס וּ ר האדם את להביא המסגּ לים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌מ ּת רים,

אּס וּ ר.אּס וּ ר, ׁש הוּ א בּ דבר  חלילה י כּ ׁש לוּ  וׁש לוֹ ם ׁש חס לפני  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ וֹ תבכב. הקדוֹ ׁש  ק')הל "ה אות האותיות להתרחק (שער  ז"ל, המהר"ש  ר בּ וֹ  בּ ׁש ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נׁש אר וזה הגּ וּ ף על ר ׁש ם מ ׁש איר  זה כּ י אּס וּ ר, ׁש ל  מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ַ◌ֶ◌ָלנצח.

חסידיםכג. בּ דר תולדות)כּ תוּ ב  פ ' הגנוז אור בשם  כ"ב  אות אכילה כּ ׁש נּ זהרים(מערכת , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ לי  וּ להתּפ לּ ל ללמד מהּמ אכלים מתח זּ ק  האדם ׁש ל הכּ ח בּ קדה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶלאכל
כּ ח מתגּ בּ ר וׁש ל וֹ ם חס  - אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א אבל  זרוֹ ת, ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש ב וֹ ת

זרה. מחׁש בה בּ לי ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל יכוֹ ל אינוֹ  והוּ א הרע, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַה יּ צר

כּ וֹ תבכד. הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר  המתקדשים)החתם ד"ה קדושים פ' משה ׁש רב (תורת , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֹ
אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א - האדם על ׁש בּ א ליצלן רחמנא ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהאּפ יק וֹ רסוּ ת 

ס וֹ פר כה. החתם כּ וֹ תב תטמאו)עוֹ ד ולא ד "ה שמיני  התורה על סופר האדם(חתם ׁש זּ ה  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאכל  אוֹ כל  והאדם מאחר כּ י הנּ ׁש מה, א אבל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּט מטם
ר ׁש ע  כּ מ וֹ  מת , אדם כּ מ וֹ  בּ ד יּ וּ ק נׁש אר והוּ א מּמ נּ וּ  מסּת לּ קת מיּ ד  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּס וּ ר ,

ע"ש. רח "ל, חיּ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

כּ וֹ תבכו . מׁש ה ישׂ מח סח)ה בּ על תהלים על למשה מאכלוֹ ת(תפילה  אוֹ כל  כּ ׁש ּמ י ׁש הוּ  : ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אינ ּה  הּט מאה הּק דה , אל להתעלּ וֹ ת יכוֹ ל  אינוֹ  וה וּ א  לּט מאה קׁש וּ ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ ר וֹ ת 

וּ תׁש וּ בה. ּת ענית  ידי על אוֹ  הּק בר חבּ וּ ט ידי על רק מּמ נּ וּ , להּפ רד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיכוֹ לה 

צדּ יקיםכז . י"ט )בּ אוֹ ר אוֹ כל (פרק הוּ א בּ מה מדקדּ ק  ׁש אינ וֹ  מי  ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
את ׁש ם מוֹ נה  ׁש הוּ א וּ כפי הבּ א, בּ עוֹ לם בּ י וֹ תר  ק ׁש ים ענׁש ים לוֹ  י ׁש  הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים.
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ׁש מיניכח. אמת שׂ פת הּק דוֹ ׁש  בפסוק)בּ ּס פר אכילת(ד"ה ידי  ׁש על  בּ ּפ ס וּ ק כּ תוּ ב ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ  הוֹ פכת  והיא לגּ וּ ף מ ׁש עבּ דת להיוֹ ת הוֹ פ ׁש לּ וֹ  הנּ פ ׁש  אסוּ רוֹ ת תמאכלוֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

וה וּ א ּת אווֹ תיו, לכל  להתמּס ר  מחיּ ב ׁש הוּ א הוּ א הּפ רוּ ׁש  עכ"ל, לגמרי ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַגּ ׁש מית
עליו. ׁש וֹ לט הגּ וּ ף  כּ י  עצמוֹ , על לׁש ט יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

כּ וֹ תב כט. חכמה פט"ז)הראׁש ית הקדושה מתק נּ א(שער  הוּ א כּ ביכ וֹ ל ׁש הּק בּ "ה (נוֹ קם), ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

הזּ וֹ  העברה כּ י האחר וֹ ת, העברוֹ ת בּ כל מאׁש ר יוֹ תר אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ עּק ר
ליצלן. רחמנא  טמאה חתיכת להי וֹ ת הוֹ פ הגּ וּ ף  האדם, כּ ל  את  גםמט ּמ את (כך  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ק '.) אות  האותיות בשער  השל "ה .מביא

וׁש מׁש ל. מאוֹ ר תשקצו)בּ ּס פר אל ד"ה שמיני  אסוּ ר וֹ ת(פ' ׁש ּמ אכלוֹ ת כּ וֹ תב הוּ א ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ה וּ א בּ חמרא רק מקל  כּ שהוּ א ואפ לּ וּ  טמאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ה לּ ב את ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמטמטם
ולוֹ מד  בּ חסידוּ ת נוֹ הג כּ ׁש הוּ א ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה הגוֹ ת להיג יכוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

וּ בלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

י שׂ ראל לא. נדּ חי בּ ספרוֹ  כּ וֹ תב חיּ ים  כ "ט )החפץ כ"ח נברא(פרק עברה ׁש ּמ כּ ל , ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אכילת ידי  על  האדם לעצמוֹ  בּ וֹ רא רעים מלאכים  כּ ּמ ה לעצמכם ּת ארוּ  רע, ַמלא◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ואוֹ תם נוֹ סף, מלא לעצמוֹ  בּ וֹ רא הוּ א נגיסה כּ ׁש בּ כל אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וי ּס וּ רים, צר וֹ ת ל וֹ  יע שׂ וּ  כּ ׁש אז ימ וּ ת , ׁש ה וּ א  לרגע לוֹ  ממּת ינים הרעים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש בּ עוֹ לם  ּכ על הראׁש , שׂ ערוֹ ת את ימרטוּ  אז הרי - מנוּ חה. אחת דּ ּק ה י ּת נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
אלּ א בּ עצמם, ׁש חטאוּ   בּ כ דּ י וא חפץ, אׁש ר כּ ל את הרע ליּ צר  נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
"ׁש וֹ טים", להם וקראוּ   ּכ על הוֹ כיחוּ  אׁש ר הדּ תיּ ים היה וּ דים על  לגלג וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ ד
ׁש לּ י  וההשׂ כּ לה החכמה מכּ ל לי  יּ צא מה וּ מבינים. לחכמים עצמם  את ?כּ ׁש חׁש בוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בּ וֹ ר לעצמי חפר ּת י  הרי א וֹ תי , על י ׁש אלוּ  יצ דּ יק אחד כּ ל , ּכ על יתחרטוּ  מיּ ד  - ! ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ּת ׁש וּ בה דּ בר , לע שׂ וֹ ת עוֹ ד יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר זה א הדּ ין, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ׁש ל  העברה מן ׁש חוּ ץ לעיל, ציּ נּ וּ  ׁש כּ בר וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי בּ חיּ ים, רק לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן

אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את מטמטמים ׁש גּ ם הרי האסוּ ר  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל

ׁש ה וּ א העבר וֹ ת בּ גלל ה ּפ ה, בּ גלל רק  הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ"כּ ל
בּ ּפ ה טרפוֹ ת)עשׂ ה  בּ הם אכל וכוּ '.(כּ ׁש ה וּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

וּ בגוּ ף  טוֹ בים, א  גּ וֹ רמים מיני כּ ל  עם מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל טרפוֹ ת, האוֹ כל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
צר כּ ׁש אין  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  הגּ דוֹ ל וֹ ת הזּ כ יּ וֹ ת יעזר וּ  א , מלכל  ּכ כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  יעברוּ  וּ כּ ׁש המצו וֹ ת בּ גּ יהנּ וֹ ם, להם ׁש יּ היוּ  הגּ דוֹ לים ה יּ ּס וּ רים על לדבּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
יּס וּ רים  אילוּ  לתאר  נ ּת ן - היהוּ דים כּ ל עם  יחד  הּק בר  מן לקוּ ם  ויז כּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת ,

לרבנים תורה  ז'דין טו |תביעה

את  יפריד וּ  מחברוֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ  איבר כּ ל  יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת  מּמ אכלי ׁש התּפ ּת חוּ  העצמוֹ ת ואת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
אדם  רק  להרגּ י ׁש  יכ וֹ ל  זה את הדּ עת , על להעל וֹ ת נּת ן  א כּ לל  אז  יס בּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
לח וּ ׁש  יכוֹ ל אדם אוֹ ת וֹ  רק הרדּ מה , ל א לחלקים אוֹ תוֹ  לנּת ח ונאלצוּ  נקרׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ מוֹ 
אוֹ תם  - אסוּ רים מאכל וֹ ת הא וֹ כלים האנ ׁש ים לאוֹ תם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
חיּ ב יהיה הנּ ּת וּ ח הּט רפ וֹ ת, אוֹ כלי  אצל  - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ ּס וּ רים

בּ נפרד עוֹ ר  אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל  איבר, כּ ל על  כּ ל להעשׂ וֹ ת ּפ ני  על  מתּפ ט  האכל (הרי  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש יּ דוּ ע ) כּ פי  ׁש ע וּ ר,ה גּ וּ ף יׁש  האם הּמ תים, בּ תחיּ ת לקוּ ם וראוּ י נקי יהיה הגּ וּ ף עד ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
זה  בּ גלל  להם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים לאוֹ תם  ׁש בּ גללוער הּט רפוֹ ת, אכילת בּ גלל  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

האקים  צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א הּט רפ וֹ ת אוֹ תן  וכוּ '.אכילת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

הנּ פׁש  את המטּמ אים בּ אּס וּ רים י כּ ׁש ל ׁש א זהיר מאד  להי וֹ ת אדם כּ ל  צרי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
האקים  צלם את !וּ מוֹ רידים ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אסוּ ר בּ מאכלים עצמוֹ  את יטּמ א וא זה בּ ענין להתגּ בּ ר אדם כּ ל צרי ים.לכן ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
וּ במיחד  כּ ראוּ י, נזהרים ואינם קלּ ים  ׁש הם חברים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
- טרפוֹ ת . אוֹ כל  ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לטּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים עליו, מלגלגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 
לפני  לׁש וֹ טה יח ׁש בוּ הוּ  ח יּ יו ׁש בּ כל לאדם  ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה ידוּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
את ׁש ּק יּ מוּ   ּכ על חרּפ ה י וֹ תר  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ כל  לדעת חיּ בים לרגע. רׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר גּ ד וֹ ל ה כר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה,

כּ סּפ יריםלב  הּמ אירים  וּ קדוֹ ׁש ים  נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק  חביב  אחרוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
רנ"ה ע ּמ וּ ד  ו יּ קרא י וֹ אל דּ ברי  הקדוֹ ׁש  בּ ּס פר  הכּ וֹ תב  שליט "א, הקדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ ינוּ 

ופוק) כּ ּמ ה(ד"ה עד מגּ יעים, הדּ ברים להיכן עד  וּ ראה בּ א הקדוֹ ׁש : לׁש וֹ נ וֹ  וזה ,ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
טעם ׁש רק מי ׁש אפלּ וּ  מוֹ צאים ׁש אנוּ  היכן אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת ׁש ל  הענין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחמוּ ר
הרׁש בּ "א בּ תׁש וּ בת  ׁש ּמ באר  כּ פי גּ דוֹ ל , כּ ׁש הוּ א  רע טבע בּ וֹ  נוֹ לד ילד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
אנוּ  גּ ם  ּכ - כוּ '. יהוּ די  ילד  הּמ ינקת גּ וֹ יה בּ ענין פ"א סי' דעה בּ יוֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
לד בּ ר ׁש עתיד ּפ ה כּ י מגּ וֹ יה, לינק רצה א ׁש הוּ א בּ כ רבּ ינוּ  מׁש ה אצל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמ וֹ צאים

טמא דּ בר  ׁש יּ ינק הכינה שמות)?עם פרשת ז"ל ברש"י  הובא ע "ב  י"א וכדאיתא(סוטה , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
להחיד"א אנך יב )בחומת אות יא: פסוק  ג ' פרק האות .(שמות לך וזה וכו' אנכי  וכו'.מי

הגחלת שנטל  בפיו  נכוה ע"ה רבנו שמשה שטעם חז"ל שאמרו במה אפשר 
ינק, ולא מצרית למנקת נתנו בתחלה בתיה כי  טמא וכו', חלב טפת נפלה  אך

אף  נקי שיהיה וצריך השכינה, עם לדבר שעתיד נכוה, ושם היאו "ר  שפ "ת על 
טמא  חלב  עכ"ל .ממגע ,



לרבנים תורה  דין ז'|יד תביעה

ׁש מיניכח. אמת שׂ פת הּק דוֹ ׁש  בפסוק)בּ ּס פר אכילת(ד"ה ידי  ׁש על  בּ ּפ ס וּ ק כּ תוּ ב ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ  הוֹ פכת  והיא לגּ וּ ף מ ׁש עבּ דת להיוֹ ת הוֹ פ ׁש לּ וֹ  הנּ פ ׁש  אסוּ רוֹ ת תמאכלוֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

וה וּ א ּת אווֹ תיו, לכל  להתמּס ר  מחיּ ב ׁש הוּ א הוּ א הּפ רוּ ׁש  עכ"ל, לגמרי ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַגּ ׁש מית
עליו. ׁש וֹ לט הגּ וּ ף  כּ י  עצמוֹ , על לׁש ט יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

כּ וֹ תב כט. חכמה פט"ז)הראׁש ית הקדושה מתק נּ א(שער  הוּ א כּ ביכ וֹ ל ׁש הּק בּ "ה (נוֹ קם), ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

הזּ וֹ  העברה כּ י האחר וֹ ת, העברוֹ ת בּ כל מאׁש ר יוֹ תר אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ עּק ר
ליצלן. רחמנא  טמאה חתיכת להי וֹ ת הוֹ פ הגּ וּ ף  האדם, כּ ל  את  גםמט ּמ את (כך  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ק '.) אות  האותיות בשער  השל "ה .מביא

וׁש מׁש ל. מאוֹ ר תשקצו)בּ ּס פר אל ד"ה שמיני  אסוּ ר וֹ ת(פ' ׁש ּמ אכלוֹ ת כּ וֹ תב הוּ א ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ה וּ א בּ חמרא רק מקל  כּ שהוּ א ואפ לּ וּ  טמאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ה לּ ב את ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמטמטם
ולוֹ מד  בּ חסידוּ ת נוֹ הג כּ ׁש הוּ א ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה הגוֹ ת להיג יכוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

וּ בלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

י שׂ ראל לא. נדּ חי בּ ספרוֹ  כּ וֹ תב חיּ ים  כ "ט )החפץ כ"ח נברא(פרק עברה ׁש ּמ כּ ל , ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אכילת ידי  על  האדם לעצמוֹ  בּ וֹ רא רעים מלאכים  כּ ּמ ה לעצמכם ּת ארוּ  רע, ַמלא◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ואוֹ תם נוֹ סף, מלא לעצמוֹ  בּ וֹ רא הוּ א נגיסה כּ ׁש בּ כל אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וי ּס וּ רים, צר וֹ ת ל וֹ  יע שׂ וּ  כּ ׁש אז ימ וּ ת , ׁש ה וּ א  לרגע לוֹ  ממּת ינים הרעים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש בּ עוֹ לם  ּכ על הראׁש , שׂ ערוֹ ת את ימרטוּ  אז הרי - מנוּ חה. אחת דּ ּק ה י ּת נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
אלּ א בּ עצמם, ׁש חטאוּ   בּ כ דּ י וא חפץ, אׁש ר כּ ל את הרע ליּ צר  נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
"ׁש וֹ טים", להם וקראוּ   ּכ על הוֹ כיחוּ  אׁש ר הדּ תיּ ים היה וּ דים על  לגלג וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ ד
ׁש לּ י  וההשׂ כּ לה החכמה מכּ ל לי  יּ צא מה וּ מבינים. לחכמים עצמם  את ?כּ ׁש חׁש בוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בּ וֹ ר לעצמי חפר ּת י  הרי א וֹ תי , על י ׁש אלוּ  יצ דּ יק אחד כּ ל , ּכ על יתחרטוּ  מיּ ד  - ! ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ּת ׁש וּ בה דּ בר , לע שׂ וֹ ת עוֹ ד יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר זה א הדּ ין, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ׁש ל  העברה מן ׁש חוּ ץ לעיל, ציּ נּ וּ  ׁש כּ בר וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי בּ חיּ ים, רק לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן

אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את מטמטמים ׁש גּ ם הרי האסוּ ר  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל

ׁש ה וּ א העבר וֹ ת בּ גלל ה ּפ ה, בּ גלל רק  הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ"כּ ל
בּ ּפ ה טרפוֹ ת)עשׂ ה  בּ הם אכל וכוּ '.(כּ ׁש ה וּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

וּ בגוּ ף  טוֹ בים, א  גּ וֹ רמים מיני כּ ל  עם מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל טרפוֹ ת, האוֹ כל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
צר כּ ׁש אין  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  הגּ דוֹ ל וֹ ת הזּ כ יּ וֹ ת יעזר וּ  א , מלכל  ּכ כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  יעברוּ  וּ כּ ׁש המצו וֹ ת בּ גּ יהנּ וֹ ם, להם ׁש יּ היוּ  הגּ דוֹ לים ה יּ ּס וּ רים על לדבּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
יּס וּ רים  אילוּ  לתאר  נ ּת ן - היהוּ דים כּ ל עם  יחד  הּק בר  מן לקוּ ם  ויז כּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת ,
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את  יפריד וּ  מחברוֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ  איבר כּ ל  יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת  מּמ אכלי ׁש התּפ ּת חוּ  העצמוֹ ת ואת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
אדם  רק  להרגּ י ׁש  יכ וֹ ל  זה את הדּ עת , על להעל וֹ ת נּת ן  א כּ לל  אז  יס בּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
לח וּ ׁש  יכוֹ ל אדם אוֹ ת וֹ  רק הרדּ מה , ל א לחלקים אוֹ תוֹ  לנּת ח ונאלצוּ  נקרׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ מוֹ 
אוֹ תם  - אסוּ רים מאכל וֹ ת הא וֹ כלים האנ ׁש ים לאוֹ תם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
חיּ ב יהיה הנּ ּת וּ ח הּט רפ וֹ ת, אוֹ כלי  אצל  - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ ּס וּ רים

בּ נפרד עוֹ ר  אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל  איבר, כּ ל על  כּ ל להעשׂ וֹ ת ּפ ני  על  מתּפ ט  האכל (הרי  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש יּ דוּ ע ) כּ פי  ׁש ע וּ ר,ה גּ וּ ף יׁש  האם הּמ תים, בּ תחיּ ת לקוּ ם וראוּ י נקי יהיה הגּ וּ ף עד ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
זה  בּ גלל  להם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים לאוֹ תם  ׁש בּ גללוער הּט רפוֹ ת, אכילת בּ גלל  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

האקים  צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א הּט רפ וֹ ת אוֹ תן  וכוּ '.אכילת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

הנּ פׁש  את המטּמ אים בּ אּס וּ רים י כּ ׁש ל ׁש א זהיר מאד  להי וֹ ת אדם כּ ל  צרי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
האקים  צלם את !וּ מוֹ רידים ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אסוּ ר בּ מאכלים עצמוֹ  את יטּמ א וא זה בּ ענין להתגּ בּ ר אדם כּ ל צרי ים.לכן ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
וּ במיחד  כּ ראוּ י, נזהרים ואינם קלּ ים  ׁש הם חברים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
- טרפוֹ ת . אוֹ כל  ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לטּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים עליו, מלגלגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 
לפני  לׁש וֹ טה יח ׁש בוּ הוּ  ח יּ יו ׁש בּ כל לאדם  ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה ידוּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
את ׁש ּק יּ מוּ   ּכ על חרּפ ה י וֹ תר  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ כל  לדעת חיּ בים לרגע. רׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר גּ ד וֹ ל ה כר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה,

כּ סּפ יריםלב  הּמ אירים  וּ קדוֹ ׁש ים  נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק  חביב  אחרוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
רנ"ה ע ּמ וּ ד  ו יּ קרא י וֹ אל דּ ברי  הקדוֹ ׁש  בּ ּס פר  הכּ וֹ תב  שליט "א, הקדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ ינוּ 

ופוק) כּ ּמ ה(ד"ה עד מגּ יעים, הדּ ברים להיכן עד  וּ ראה בּ א הקדוֹ ׁש : לׁש וֹ נ וֹ  וזה ,ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
טעם ׁש רק מי ׁש אפלּ וּ  מוֹ צאים ׁש אנוּ  היכן אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת ׁש ל  הענין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחמוּ ר
הרׁש בּ "א בּ תׁש וּ בת  ׁש ּמ באר  כּ פי גּ דוֹ ל , כּ ׁש הוּ א  רע טבע בּ וֹ  נוֹ לד ילד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
אנוּ  גּ ם  ּכ - כוּ '. יהוּ די  ילד  הּמ ינקת גּ וֹ יה בּ ענין פ"א סי' דעה בּ יוֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
לד בּ ר ׁש עתיד ּפ ה כּ י מגּ וֹ יה, לינק רצה א ׁש הוּ א בּ כ רבּ ינוּ  מׁש ה אצל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמ וֹ צאים

טמא דּ בר  ׁש יּ ינק הכינה שמות)?עם פרשת ז"ל ברש"י  הובא ע "ב  י"א וכדאיתא(סוטה , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
להחיד"א אנך יב )בחומת אות יא: פסוק  ג ' פרק האות .(שמות לך וזה וכו' אנכי  וכו'.מי

הגחלת שנטל  בפיו  נכוה ע"ה רבנו שמשה שטעם חז"ל שאמרו במה אפשר 
ינק, ולא מצרית למנקת נתנו בתחלה בתיה כי  טמא וכו', חלב טפת נפלה  אך

אף  נקי שיהיה וצריך השכינה, עם לדבר שעתיד נכוה, ושם היאו "ר  שפ "ת על 
טמא  חלב  עכ"ל .ממגע ,
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זהיר להיוֹ ת  הדּ בר קׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש רוּ ת, חוֹ מת  בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים 
ה"י. אסוּ רה, בּ אכילה נּ כ ׁש ל מי ׁש ל האיס וּ ר חמוּ ר וכ ּמ ה  אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ אכלוֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  בה' ו יּ אמינ וּ  ה' את העם ו יּ ראוּ  בּ מצרים ה' ע שׂ ה -אׁש ר ה'יּ 'ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה,ה מרּמ ז : הלכ וֹ ת חּמ ה - ה ּס כּ ין יד' בּ דיק וֹ ת י "ב ב'- בּ עפר  וכּס וּ י ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכל  סך וּ למ ּט ה, ז:)י"דלמעלה דּ ף נזהרים(בּ יצה היוּ  ׁש יּ שׂ ראל ידי  על מר ּמ ז ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ תחלּ ת - מּמ צרים. ישׂ ראל נגאלוּ  בּ מדרׁש , כמבוֹ אר טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
ב" מרּמ ז זה  בּ תיה, ׁש ל ידה ׁש נ ׁש תרבבה ע"ה, ר בּ ינוּ  מׁש ה ידי  על  היה היּ דהנּ ס ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌

גּ דוֹ לה,הגּ ד וֹ לה  נעשׂ ה ׁש היּ ד  ׁש אפיל וּ " אּס וּ ר בּ מאכל נכ ׁש ל א ר בּ ינ וּ  וּ מׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה זה וּ מּפ ני לפיו , חוּ ץ רק ּפ יו ,  ֹבּ תו בּ א א גּ וֹ יה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהחלב

ל"החיד "א  להגּ יע יכלוּ  נכ ׁש לוּ , ׁש א זה  ידי ועל ויּ אמינוּ זי"ע. ה' את  העם ו יּ ראוּ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  יכ וֹ ליםבה' הי וּ  א אסוּ ר וֹ ת  מאכלוֹ ת ידי  על נטמאוּ  ח"ו אם כּ י ," ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ממאכל  מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  עבדּ וֹ " "וּ במׁש ה וזהוּ  כּ זאת . לאמוּ נה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
י שׂ ראל . כּ לל  על האמוּ נה  את  המׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר,

נשמר ולא המזלזל וצרעת נגע לכל הּט מאה ואב  שורש הוא כּ י למדים אנו  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ אן
כי  חמוּ רוֹ ת, לעברוֹ ת  נמׁש הוּ א  ּוּ מכ בּ נזקין, הגּ רמא וזהוּ  אסורות, ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבמאכלות
הסמ"ך  ממשלת תחת נלכד  הוּ א אסוּ רוֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א  ּכ ידי ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אסרו יינם סתם שאפילו זהירים להי וֹ ת ׁש ח יּ בים כּ ּמ ה וּ ראה נתנסך מ "ם, שלא (הגם  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זרה) שכן לעבודה כל  הגוים, עם  גס לבו  ויהיה יתרגל  שלא מפני עכו"ם, ובישולי ,

ו  אסורות ממאכלות עצמו לשמור לה'שצריך  אתה  קדוש עם כי  הגוים מן יבדל
כאן. עד 

חגיגהלג. ה"א)בּ ירוּ ׁש למי בּ עת(פ"ב  אּמ וֹ , כּ י  רעה, לתרבּ וּ ת יצא ׁש אחר כּ תב וּ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זרה עבוֹ דה בּ ית ליד כּ ׁש עברה טרפוֹ ת הריחה מע בּ רת, היתה ו)ׁש היא או' .(ראה  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אשר "ילד. פ"ב )בּ הגּ ה וֹ ת  ע "ז מאד (מס' ׁש יּ היוּ  הּמ יניקוֹ ת ׁש נּ ׁש ים מזהיר הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזהירוֹ ת

מפר ׁש לה. לאו על עוֹ בר הוּ א אּס וּ ר, דּ בר  יאכל ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם ׁש זּ ה מוּ בן ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָעוֹ ד
מכׁש וֹ ל" ּת ּת ן  א עוּ ר "ולפני  מקוֹ מ וֹ ת)ׁש ל בּ הר בּ ה  .(כּ מבאר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש א ּמ הוֹ תיהם מח כּ ים רק הם אׁש מים, א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים הילדים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  רעבים, הם אוֹ תם, ויאכיל וּ  אכל להם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיביאוּ 

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, רחמנא טמא  ׁש ל בּ אכל הענין בּ דיּ וּ ק  זה וּ  הרי  ? ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"ולפני

לרבנים תורה  ז'דין יז|תביעה

לילד לו . לתת האּס וּ ר חמוּ ר  כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מסּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם הּמ אכלים יתר כּ ל  כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס " אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ"סימילאק "
האּס וּ ר רק  יׁש נם בּ חלקם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ׁש הם וכדּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת
כּ ן  גּ ם אסוּ ר  דּ רבּ נן אּס וּ ר אבל דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, חלב עכּ וּ "ם, בּ וּ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל

לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

אם רק זאת, לוֹ  לתת אסוּ ר ל יּ לד , ח ׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הרוֹ פאים ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
את וּ מבין הדּ ברים, את ויוֹ דע הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲׁש וֹ אלים 

זוֹ . ׁש בּ תוֹ צרת הא ּס וּ רים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲח ׁש ׁש וֹ ת

אלז . ׁש הנּ יר הרי  הּק דוֹ ׁש ים , מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
אתיסּפ י  לפח וֹ ת  לציּ ן מכרחים אנוּ  זאת בּ כל א זאת, כּ ל  את להכיל בּ כדי  ק ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

י ׁש רים" "מסלּ ת הּס פר ׁש ל  כּ אׁש  הבּ וֹ ערים  "לכל (פי "א)דּ בריו : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב הוּ א , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  בּ ד יּ וּ ק  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח חתיכת ע וֹ ד ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
על  לוֹ קח  האדם היה כּ זה בּ מ צּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש הוּ א מרעל דּ בר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן  את נחׁש ב עצמוֹ  היה הוּ א אוֹ כל והיה כּ זה ספק  לאדם כּ ׁש יּ ׁש  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את  להרעיל יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א ה ּמ רעל הּמ אכל את לאכל כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְלׁש וֹ טה,

העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת לּ ק 

אי אז הנּ פׁש , ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אס וּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אצל גּ ם הוּ א דּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ ספק  רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפיל וּ  לּפ ה, זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת  לאחז ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיּת כן

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס היה א ׁש הוּ א כּ פי  בּ דיּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר,

כּ וֹ תבלח. יוֹ נה ברכות)רבּ ינוּ  ודּ אי ,(ריש מאּס וּ ר בּ הרבּ ה חמוּ ר ה וּ א  א ּס וּ ר  ׁש ּס פק , ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה עצמם את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין  זה על ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִכּ י

בּ נפׁש וֹ לט. יעז אׁש ר  זה  הוּ א מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים, ואחיוֹ ת אחים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם ׁש ל לשׂ חק   ּהחנּ ו וּ לענין זה, לענין נוֹ תנים ועמל כּ ח כּ ּמ ה ? ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לנחת דּ בר ׁש ל  בּ סוֹ פ וֹ  ׁש יּ זכּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ׁש וֹ פכים יהוּ דים דּ מעוֹ ת  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה,
את המפ ּט מים בּ עצמם ההוֹ רים וּ לב ּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ו ׁש יּ זכּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית,
לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על לרעד  היּ דים צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושלוֹ ם, חס  אּס וּ ר, ספק אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
צ דּ יק  הוֹ ראה מוֹ רה לׁש אל מבּ לי  לע שׂ וֹ ת ה זּ ה, כּ דּ בר ׁש יּ עשׂ וּ  יהוּ דית, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהר גּ ׁש ה
סם אינוֹ  בּ אמת זה  האם נׁש מה, בּ עניני  רוֹ פא כּ מוֹ  ׁש הוּ א עליו , לסמ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ושלוֹ ם חס  בּ ין לילדים, הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מ יּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר בּ וֹ אוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
קטנּ ים. לילדים וּ בין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלמבגּ רים
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זהיר להיוֹ ת  הדּ בר קׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש רוּ ת, חוֹ מת  בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים 
ה"י. אסוּ רה, בּ אכילה נּ כ ׁש ל מי ׁש ל האיס וּ ר חמוּ ר וכ ּמ ה  אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ אכלוֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  בה' ו יּ אמינ וּ  ה' את העם ו יּ ראוּ  בּ מצרים ה' ע שׂ ה -אׁש ר ה'יּ 'ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה,ה מרּמ ז : הלכ וֹ ת חּמ ה - ה ּס כּ ין יד' בּ דיק וֹ ת י "ב ב'- בּ עפר  וכּס וּ י ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכל  סך וּ למ ּט ה, ז:)י"דלמעלה דּ ף נזהרים(בּ יצה היוּ  ׁש יּ שׂ ראל ידי  על מר ּמ ז ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ תחלּ ת - מּמ צרים. ישׂ ראל נגאלוּ  בּ מדרׁש , כמבוֹ אר טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
ב" מרּמ ז זה  בּ תיה, ׁש ל ידה ׁש נ ׁש תרבבה ע"ה, ר בּ ינוּ  מׁש ה ידי  על  היה היּ דהנּ ס ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌

גּ דוֹ לה,הגּ ד וֹ לה  נעשׂ ה ׁש היּ ד  ׁש אפיל וּ " אּס וּ ר בּ מאכל נכ ׁש ל א ר בּ ינ וּ  וּ מׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה זה וּ מּפ ני לפיו , חוּ ץ רק ּפ יו ,  ֹבּ תו בּ א א גּ וֹ יה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהחלב

ל"החיד "א  להגּ יע יכלוּ  נכ ׁש לוּ , ׁש א זה  ידי ועל ויּ אמינוּ זי"ע. ה' את  העם ו יּ ראוּ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  יכ וֹ ליםבה' הי וּ  א אסוּ ר וֹ ת  מאכלוֹ ת ידי  על נטמאוּ  ח"ו אם כּ י ," ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ממאכל  מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  עבדּ וֹ " "וּ במׁש ה וזהוּ  כּ זאת . לאמוּ נה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
י שׂ ראל . כּ לל  על האמוּ נה  את  המׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר,

נשמר ולא המזלזל וצרעת נגע לכל הּט מאה ואב  שורש הוא כּ י למדים אנו  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ אן
כי  חמוּ רוֹ ת, לעברוֹ ת  נמׁש הוּ א  ּוּ מכ בּ נזקין, הגּ רמא וזהוּ  אסורות, ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבמאכלות
הסמ"ך  ממשלת תחת נלכד  הוּ א אסוּ רוֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א  ּכ ידי ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אסרו יינם סתם שאפילו זהירים להי וֹ ת ׁש ח יּ בים כּ ּמ ה וּ ראה נתנסך מ "ם, שלא (הגם  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זרה) שכן לעבודה כל  הגוים, עם  גס לבו  ויהיה יתרגל  שלא מפני עכו"ם, ובישולי ,

ו  אסורות ממאכלות עצמו לשמור לה'שצריך  אתה  קדוש עם כי  הגוים מן יבדל
כאן. עד 

חגיגהלג. ה"א)בּ ירוּ ׁש למי בּ עת(פ"ב  אּמ וֹ , כּ י  רעה, לתרבּ וּ ת יצא ׁש אחר כּ תב וּ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זרה עבוֹ דה בּ ית ליד כּ ׁש עברה טרפוֹ ת הריחה מע בּ רת, היתה ו)ׁש היא או' .(ראה  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אשר "ילד. פ"ב )בּ הגּ ה וֹ ת  ע "ז מאד (מס' ׁש יּ היוּ  הּמ יניקוֹ ת ׁש נּ ׁש ים מזהיר הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזהירוֹ ת

מפר ׁש לה. לאו על עוֹ בר הוּ א אּס וּ ר, דּ בר  יאכל ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם ׁש זּ ה מוּ בן ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָעוֹ ד
מכׁש וֹ ל" ּת ּת ן  א עוּ ר "ולפני  מקוֹ מ וֹ ת)ׁש ל בּ הר בּ ה  .(כּ מבאר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש א ּמ הוֹ תיהם מח כּ ים רק הם אׁש מים, א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים הילדים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  רעבים, הם אוֹ תם, ויאכיל וּ  אכל להם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיביאוּ 

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, רחמנא טמא  ׁש ל בּ אכל הענין בּ דיּ וּ ק  זה וּ  הרי  ? ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"ולפני
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לילד לו . לתת האּס וּ ר חמוּ ר  כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מסּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם הּמ אכלים יתר כּ ל  כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס " אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ"סימילאק "
האּס וּ ר רק  יׁש נם בּ חלקם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ׁש הם וכדּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת
כּ ן  גּ ם אסוּ ר  דּ רבּ נן אּס וּ ר אבל דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, חלב עכּ וּ "ם, בּ וּ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל

לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

אם רק זאת, לוֹ  לתת אסוּ ר ל יּ לד , ח ׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הרוֹ פאים ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
את וּ מבין הדּ ברים, את ויוֹ דע הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲׁש וֹ אלים 

זוֹ . ׁש בּ תוֹ צרת הא ּס וּ רים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲח ׁש ׁש וֹ ת

אלז . ׁש הנּ יר הרי  הּק דוֹ ׁש ים , מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
אתיסּפ י  לפח וֹ ת  לציּ ן מכרחים אנוּ  זאת בּ כל א זאת, כּ ל  את להכיל בּ כדי  ק ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

י ׁש רים" "מסלּ ת הּס פר ׁש ל  כּ אׁש  הבּ וֹ ערים  "לכל (פי "א)דּ בריו : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב הוּ א , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  בּ ד יּ וּ ק  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח חתיכת ע וֹ ד ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
על  לוֹ קח  האדם היה כּ זה בּ מ צּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש הוּ א מרעל דּ בר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן  את נחׁש ב עצמוֹ  היה הוּ א אוֹ כל והיה כּ זה ספק  לאדם כּ ׁש יּ ׁש  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את  להרעיל יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א ה ּמ רעל הּמ אכל את לאכל כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְלׁש וֹ טה,

העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת לּ ק 

אי אז הנּ פׁש , ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אס וּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אצל גּ ם הוּ א דּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ ספק  רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפיל וּ  לּפ ה, זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת  לאחז ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיּת כן

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס היה א ׁש הוּ א כּ פי  בּ דיּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר,

כּ וֹ תבלח. יוֹ נה ברכות)רבּ ינוּ  ודּ אי ,(ריש מאּס וּ ר בּ הרבּ ה חמוּ ר ה וּ א  א ּס וּ ר  ׁש ּס פק , ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה עצמם את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין  זה על ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִכּ י

בּ נפׁש וֹ לט. יעז אׁש ר  זה  הוּ א מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים, ואחיוֹ ת אחים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם ׁש ל לשׂ חק   ּהחנּ ו וּ לענין זה, לענין נוֹ תנים ועמל כּ ח כּ ּמ ה ? ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לנחת דּ בר ׁש ל  בּ סוֹ פ וֹ  ׁש יּ זכּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ׁש וֹ פכים יהוּ דים דּ מעוֹ ת  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה,
את המפ ּט מים בּ עצמם ההוֹ רים וּ לב ּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ו ׁש יּ זכּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית,
לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על לרעד  היּ דים צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושלוֹ ם, חס  אּס וּ ר, ספק אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
צ דּ יק  הוֹ ראה מוֹ רה לׁש אל מבּ לי  לע שׂ וֹ ת ה זּ ה, כּ דּ בר ׁש יּ עשׂ וּ  יהוּ דית, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהר גּ ׁש ה
סם אינוֹ  בּ אמת זה  האם נׁש מה, בּ עניני  רוֹ פא כּ מוֹ  ׁש הוּ א עליו , לסמ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ושלוֹ ם חס  בּ ין לילדים, הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מ יּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר בּ וֹ אוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
קטנּ ים. לילדים וּ בין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלמבגּ רים
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ו 

מחיּ  האבּ א-הבּ על בּ אמת  בּ טרם האם  האכל טיב  וּ לודּ א האכל על להסּת כּ ל לבד  ב ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתוֹ  בּ ני על  לסמ יכוֹ ל ׁש הוּ א אוֹ  ל בּ ית , נכנס ?הוּ א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ּפ וֹ סק  ּכ לבדּ ק, בּ עצמוֹ  חיּ ב בראשית)הוּ א מוֹ סיף (פ' כּ ׁש ה וּ א  , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א כּ לל והוּ א חוּ ה על  סמ כּ ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל העברה  היתה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ן

צדקוּ תּה  על אׁש ּת וֹ  על  סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ לוֹ  נוֹ תנת ׁש היא רמב "ןידע (ועי ' ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בראשית) .פ'

הגּ יעה!!נוּ  וּ למעשׂ ה  עווֹ ן , ׁש וּ ם בּ לי  נק יּ ה ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת אר וּ  בּ וֹ אוּ  !ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן  ׁש אדם בּ ודּ אי היּ מים, בּ אוֹ תם להיג יכלוּ  ׁש רק בּ י וֹ תר  הנּ עלה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּמ דרגה
היא זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר מּמ ה רק לאכל לוֹ  ּת ּת ן ׁש היא עליה לסמ ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָיכל 
רק  וזה דּ בר, לוֹ  עזר וא  עליה,  סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכׁש ילה

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָגּ רם

להגּ יד  ונרצה מעלה , ׁש ל הדּ ין בּ ית בּ פני נעמד  כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר  מה כּ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
נׁש מ וֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵּת ר וּ צים,

הבּ ית בּ ני על  ׁש ּס מכוּ  הּת ר וּ ץ את יקבּ לוּ  א בּ ודּ אי הדּ וֹ רוֹ ת, לכל !!!ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תעשו  שאם אומר הקב "ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין ניתן עתה
תעשו  שאם התורה אומרת בטריפות רק ואילו  שלי, תהיו לא ההיא העבירה את 
שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים כי  שלי, תהיו לא העבירה את 
לעשות מסוגל אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל הגוף ואז

העבירות. לכיון  רק אותו ומושך מצוה, שום טוב, דבר שום

ונפלאעוד  נורא  יסוד לנו מרמזת הקדושה התורה כי רמז בדרך בספרים כתוב 
בקלות למדוד יכול ואחד אחד שכל  איך האמיתי)לדעת הרבנים(הסימן את

בבחינת : להקדושה ששייכים אמיתים צדיקים באמת הם אם ברוךוהצדיקים
היהודי, שהםמרדכי  רב  לערב השייכים הצדיקים הם ארורומי המן באמת

קשת, כמטחוי מהם להתרחק כך :שצריכים הוא בזה והסימן

היהודי: מרדכי בבחינתברוך  הוא  מרדכיאם בגימטריהברוך כמנין 502שהוא
מפניבשר, בשר , יאכלו ושלא תשובה לעשות האנשים על וצועק מעורר  הוא  אז 

כל את  כנוס "לך  אסתר : שאמרה כמו  כהוגן, מנוקר  ואינו  כשר אינו שהבשר 
טוב ויום למשתה קבעום ולפיכך ימים" שלשת  תשתו  ואל תאכלו  ואל  היהודים
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היהודים  בזכותו  כי היהודי" מרדכי  "ברוך  אומרים ולכן  הנס. עיקר את  לזכור
ולכן  אסורות , במאכלות יכשלו לא שהיהודים נזהר הוא המן, של  מגזירתו ניצלו 

כשר. שאינו אוכל  תאכל לא  שאסתר לשמור  המלך  בשער  ישב  הוא

לאבדי : ביקש אשר המן המןוכןארור אםבשרגימטריהארור  תלוי כי  ,
הוא אז כשר  מרדכיהבשר הברוך  ואם טרף , הואבשר אז המן , ומי ארור  ,

רק לא באמת, והם רב, לערב השייכים דמשיחא עקבתא של הרבנים ארורהם
ההמן  הם  אלא  האמיתיים, חנק "המן 'יסקים" על הכשר  שנותנים [הבדצי"ם 

ו  קשת, כמטחוי מהם להתרחק וצריכים  כךהעופות], הוא בזה  :הסימן
ומתפלל ולומד יושב הוא הזה רבשהצדיק ואינו דורו אנשי את מוכיח ואינו

ה' ריב הרמב"ם את שכתב כמו פרשת, ועונש שכר  ועיין ח', הלכה  כ "ד  פרק סנהדרין  (הלכות

שם) עוד ועיין ק"ו, דף סופר נשא בכתב שכתוב  מז)וכמו סימן העזר  אבן ותשובות  (שאלות 

יהיו וז"ל: ה' כבוד על  רק עצמו , על  יחוס לא הרבנות כסא על שיושב  מי
תמיד ולבו כשר,.עניניו אינו או  כשר  הבשר אם כלום לו איכפת שלא רק  ולא

יא  גם  הגדול"מראלא מרב ההכשר  להם יש  הלא כשר, בודאי הוא הזה הבשר
הזה  הגדול  דין הבית או האמת!,הזה , שיודע אף  על כשרות, בחזקת והכל

בהכשרות גדולות בעיות שיש וצעקו יצאו רבנים בספריםשהרבה כתוב  היה  זה (וכל

ובקלטות) העיתונים  ההלכה,ובכל  פי על כלל נאמנים אינם  ישאלושהרבנים ואם
מדוע  ?השואל

יעוור והשוחד  ההכשר , על דולרים מיליוני מקבלים הם כי הוא : לכך התשובה
חכמים, רב עיני להערב  כולו  שייך  הזה  הצדיק  או  הרב  כי  נאמנה תדעו אז

האמיתי המן  ארור  מגילהוהוא במסכת שאיתא י "ב )כמו אומרים(דף לכן ארור,
ועל אסורות , במאכלות  ישראל  בני את האכיל  הוא כי לאבדי  ביקש אשר המן

קשות  גזירות היהודים על  לגזור הכוח את לו  היה כך בב"חידי שכתוב  וכמו ,
תר "ע ) סימן חיים לשונו:(אורח  שנהנו וזה לפי הגזירה  עיקר היתה בפורים

ושתי' מאכילה שנהנו הגופים  את  ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על  מסעודתו ,
איסור של  ומשתה ושמחה איסור  הואשל  ולכן המן . כן ארור גם שהוא

כמנין 502 אםבשר,בגימטריה בפורים רק  זוכים  ולזה בקל, הסימן לדעת כדי
מהם להתרחק וצריכים האמיתי , ה"המן" שהוא סוד  יצא יין נכנס  יין, שותים

קשת. ומידכמטחוי  תיכף יודעים 502 בגמטרי' בשר כי הזה הסוד  יודעים ואם 
אחרא  מסטרא ושלום חס או דקדושה מסטרא הזה  הרב  הוא ימי מי ולכן ,

ושלום חס או כשר  אוכלים אם  בזה תלוי  הדת יסודי כל  כי יתבטלו  לא הפורים
שאינו כשר.דבר 
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ו 

מחיּ  האבּ א-הבּ על בּ אמת  בּ טרם האם  האכל טיב  וּ לודּ א האכל על להסּת כּ ל לבד  ב ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתוֹ  בּ ני על  לסמ יכוֹ ל ׁש הוּ א אוֹ  ל בּ ית , נכנס ?הוּ א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ּפ וֹ סק  ּכ לבדּ ק, בּ עצמוֹ  חיּ ב בראשית)הוּ א מוֹ סיף (פ' כּ ׁש ה וּ א  , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א כּ לל והוּ א חוּ ה על  סמ כּ ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל העברה  היתה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ן

צדקוּ תּה  על אׁש ּת וֹ  על  סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ לוֹ  נוֹ תנת ׁש היא רמב "ןידע (ועי ' ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בראשית) .פ'

הגּ יעה!!נוּ  וּ למעשׂ ה  עווֹ ן , ׁש וּ ם בּ לי  נק יּ ה ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת אר וּ  בּ וֹ אוּ  !ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן  ׁש אדם בּ ודּ אי היּ מים, בּ אוֹ תם להיג יכלוּ  ׁש רק בּ י וֹ תר  הנּ עלה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּמ דרגה
היא זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר מּמ ה רק לאכל לוֹ  ּת ּת ן ׁש היא עליה לסמ ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָיכל 
רק  וזה דּ בר, לוֹ  עזר וא  עליה,  סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכׁש ילה

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָגּ רם

להגּ יד  ונרצה מעלה , ׁש ל הדּ ין בּ ית בּ פני נעמד  כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר  מה כּ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
נׁש מ וֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵּת ר וּ צים,

הבּ ית בּ ני על  ׁש ּס מכוּ  הּת ר וּ ץ את יקבּ לוּ  א בּ ודּ אי הדּ וֹ רוֹ ת, לכל !!!ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תעשו  שאם אומר הקב "ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין ניתן עתה
תעשו  שאם התורה אומרת בטריפות רק ואילו  שלי, תהיו לא ההיא העבירה את 
שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים כי  שלי, תהיו לא העבירה את 
לעשות מסוגל אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל הגוף ואז

העבירות. לכיון  רק אותו ומושך מצוה, שום טוב, דבר שום

ונפלאעוד  נורא  יסוד לנו מרמזת הקדושה התורה כי רמז בדרך בספרים כתוב 
בקלות למדוד יכול ואחד אחד שכל  איך האמיתי)לדעת הרבנים(הסימן את

בבחינת : להקדושה ששייכים אמיתים צדיקים באמת הם אם ברוךוהצדיקים
היהודי, שהםמרדכי  רב  לערב השייכים הצדיקים הם ארורומי המן באמת

קשת, כמטחוי מהם להתרחק כך :שצריכים הוא בזה והסימן

היהודי: מרדכי בבחינתברוך  הוא  מרדכיאם בגימטריהברוך כמנין 502שהוא
מפניבשר, בשר , יאכלו ושלא תשובה לעשות האנשים על וצועק מעורר  הוא  אז 

כל את  כנוס "לך  אסתר : שאמרה כמו  כהוגן, מנוקר  ואינו  כשר אינו שהבשר 
טוב ויום למשתה קבעום ולפיכך ימים" שלשת  תשתו  ואל תאכלו  ואל  היהודים

לרבנים תורה  ז'דין יט |תביעה

היהודים  בזכותו  כי היהודי" מרדכי  "ברוך  אומרים ולכן  הנס. עיקר את  לזכור
ולכן  אסורות , במאכלות יכשלו לא שהיהודים נזהר הוא המן, של  מגזירתו ניצלו 

כשר. שאינו אוכל  תאכל לא  שאסתר לשמור  המלך  בשער  ישב  הוא

לאבדי : ביקש אשר המן המןוכןארור אםבשרגימטריהארור  תלוי כי  ,
הוא אז כשר  מרדכיהבשר הברוך  ואם טרף , הואבשר אז המן , ומי ארור  ,

רק לא באמת, והם רב, לערב השייכים דמשיחא עקבתא של הרבנים ארורהם
ההמן  הם  אלא  האמיתיים, חנק "המן 'יסקים" על הכשר  שנותנים [הבדצי"ם 

ו  קשת, כמטחוי מהם להתרחק וצריכים  כךהעופות], הוא בזה  :הסימן
ומתפלל ולומד יושב הוא הזה רבשהצדיק ואינו דורו אנשי את מוכיח ואינו

ה' ריב הרמב"ם את שכתב כמו פרשת, ועונש שכר  ועיין ח', הלכה  כ "ד  פרק סנהדרין  (הלכות

שם) עוד ועיין ק"ו, דף סופר נשא בכתב שכתוב  מז)וכמו סימן העזר  אבן ותשובות  (שאלות 

יהיו וז"ל: ה' כבוד על  רק עצמו , על  יחוס לא הרבנות כסא על שיושב  מי
תמיד ולבו כשר,.עניניו אינו או  כשר  הבשר אם כלום לו איכפת שלא רק  ולא

יא  גם  הגדול"מראלא מרב ההכשר  להם יש  הלא כשר, בודאי הוא הזה הבשר
הזה  הגדול  דין הבית או האמת!,הזה , שיודע אף  על כשרות, בחזקת והכל

בהכשרות גדולות בעיות שיש וצעקו יצאו רבנים בספריםשהרבה כתוב  היה  זה (וכל

ובקלטות) העיתונים  ההלכה,ובכל  פי על כלל נאמנים אינם  ישאלושהרבנים ואם
מדוע  ?השואל

יעוור והשוחד  ההכשר , על דולרים מיליוני מקבלים הם כי הוא : לכך התשובה
חכמים, רב עיני להערב  כולו  שייך  הזה  הצדיק  או  הרב  כי  נאמנה תדעו אז

האמיתי המן  ארור  מגילהוהוא במסכת שאיתא י "ב )כמו אומרים(דף לכן ארור,
ועל אסורות , במאכלות  ישראל  בני את האכיל  הוא כי לאבדי  ביקש אשר המן

קשות  גזירות היהודים על  לגזור הכוח את לו  היה כך בב"חידי שכתוב  וכמו ,
תר "ע ) סימן חיים לשונו:(אורח  שנהנו וזה לפי הגזירה  עיקר היתה בפורים

ושתי' מאכילה שנהנו הגופים  את  ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על  מסעודתו ,
איסור של  ומשתה ושמחה איסור  הואשל  ולכן המן . כן ארור גם שהוא

כמנין 502 אםבשר,בגימטריה בפורים רק  זוכים  ולזה בקל, הסימן לדעת כדי
מהם להתרחק וצריכים האמיתי , ה"המן" שהוא סוד  יצא יין נכנס  יין, שותים

קשת. ומידכמטחוי  תיכף יודעים 502 בגמטרי' בשר כי הזה הסוד  יודעים ואם 
אחרא  מסטרא ושלום חס או דקדושה מסטרא הזה  הרב  הוא ימי מי ולכן ,

ושלום חס או כשר  אוכלים אם  בזה תלוי  הדת יסודי כל  כי יתבטלו  לא הפורים
שאינו כשר.דבר 



לרבנים תורה  דין ח'|כ תביעה

ח ' תביעה

חוקי , לחם  הטריפני  חז"ל שאמרו כמו בגללו, לאיבוד הלך שלנו הפרנסה כל
בנח, יא)וכתוב ח' בּ פיה "וּת (בראשית טרף זית  עלה והנּ ה ערב לעת  היּ וֹ נה אליו  א בא ַ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאכילים  כאשר  אבל פרנסה , לשון  שזה הארץ", מעל  הּמ ים ק לּ וּ  כּ י נח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַויּ דע
טרף , נהיה וּ מהּט רף הפרנסה טרף את מאבד הוא אז הצה"ק טריפות וכתב ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

מוהר"ן  ל"ז)בליקוטי :(תורה

יהודה, כרבי  בוורידין הזהרו וזהו : וצריך... בגלגול, שבא הנפש  הוא הדם כי
בדורות  שנתמעט הפרנסה חסרון  עיקר  גם שבדם. הנפש להעלות לכוין השוחט

מהוגנים  שאינם השוחטים ע"י אלא זה אין וזההללו , פ"ג ). תורה(אבות אין אם :
נתמעט. הפרנסה קמח, אין זה  ע"י כנ"ל, נפש בחינת היא תורה קמח. אין

שכתוב כמו מאכלת, נקרא החליף  זה כ"ב )ובשביל המאכלת,(בראשית את ויקח : ַ◌ֲ◌ִ◌
לישראל ומפרנס מאכיל הגון שוחט יש אתכי  מלביש הוא הגון השוחט כי ,

בחינת הוא והדיבור מברך , שהוא הברכה  בדיבור היינו במדבר, שבחי  הנפש
פירוש וזה פה. - מלכות שכתוב : כמו ל "ד )שכינה, דם,:(ישעיה מלאה לה' חרב

לה' חרב  נקראת  השכינה ובפרדס)כי בזוה"ק שהוא(כמובא דיבור, בחינת והיא ,
שכתוב כמו  פה , לשון פיפיות, חרב קמ"ט )בחינת  בגרונם(תהלים אל רוממות :

מיין  בבחינת הדיבור, בתוך  לה', חרב בתוך  באה  וכשהנפש וכו '. פיפיות וחרב
במה חזי בבחינת: לה, שיש  נוקבין המיין ע"י מזדווגת השכינה אזי נוקבין,

קאתינא ע "א)ברא י "ג דף ויקרא  העולות(זוהר  מנפשות  דם, מלאה לה' חרב וזה: .
פירוש  וזה לישראל, פרנסה מקבלת היא הזיווג, וע"י נוקבין, מיין בבחינת  בה

ה') הגון ,:(איכה אינו כשהשוחט היינו  המדבר, חרב מפני לחמינו נביא בנפשינו


לךג. שלח  פרשת ע''ב )ובזוהר  קס''ד מלéא,(דף  âוד :ְִַָָ

âכôיב, הäא, ü ריà קäדŁא ã יë ק אקרי רענן  (תהלים זית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
מלéאנב ) âא זית, עלה .'õ וג àבית רענן  éזית ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָואני

àיõמ õי âא יõנה âרמיז äאיה וâא âדוד. ã ריà ְְְְְְִִִִֵָָָָָָמ Łיחא 
âכôיב, ח)âנח , àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ

àפיה. àמה. .ã יליâ ליקרא וחטף טרף זית, עלה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָההäא
והאי יõנה מהאי  יקר äמקàלא ,ã יŁ רי על âְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָק çימא 

טרפה, ולא  טרף, âעביד(אלא )âכôיב âא, éדכäרא ְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
õá מ הäא, âכר י õנה âרקיע, àמתיב ôא  ונצח. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָחילא
àזמנא éדכäרא, äכתיב éנäקàא , éתיב י õנה, âְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָאקרי 

יקר âא .(חסר)âמקàלא ְְְִַָָָ
Łõדñה לפני רענן זית נקרא üלëה âוד הקודש] ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ[בלשון 

éŁתäב  הäא, üäרà( נב וגõ'.(תהלים àבית רענן  éזית ואני  ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

õז י õנה Łרמזה ä וזה âוד. àן הŁëיח üמל זה  זית ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלה
éŁתäב נח, ח)àימי àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

àפיה. ëàה? ,õדõ לכב ונחטף  טרף זית עלה õתõְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָא
éתäב äמה .õז מ õçנה  éבõד  äמקàל ,õŁרא על Łְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹע õמדת

טרפה, ולא äמנðח.(אלא )טרף חיל Łעłõה הåה åéכר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
éתäב יõנה ìŁקרא  üõôמ הäא . זכר י õנה הרקיע àְִִִִִֶַַָָָָָָָָי Łיבת

זה. éבõד ëŁק àל àזמן  éזכר וכתäב éְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָנקבה ,
על לפרש, הואויש  בפיה טרף  זית שעלי  הדרש, דרך

ואז כשירה השחיטה כאשר רק  אבל  לגאולה, רומז
לכנסת  מהקב"ה קדוש שפע שיש פרנסה לשון הטרף 
את  מעכב  אז טריפה נעשה כאשר ח"ו אבל ישראל ,
המשיח, ומעכב בגלותא, להשכינה צער  ויש השפע 

הנ"ל . מוהר"ן בליקוטי כמבואר

לרבנים תורה  ח'דין כא|תביעה

את  לשחוט החליף  עם  וכשעומד נוקבין, מיין בבחינת הנפש , את  מעלה ואינו
לה', חרב ואינו  הּמ ד בּ ר , חרב  הוא שלו והחליף נפשות, כרוצח עומד הוא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהחי,

מר , בקול  שצועקת החי, להנפש  צער ויש  המד בּ ר, חרב  ה')שהוא נפשי (ש "ה : ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הברכה של בדברו להכניס בשביל  כשיצאת, - נוקבין,יצאה מיין בבחינת ,

- ענני  ולא קראתיו  מצאתיו  ולא בקשתיו הברכה,וכשיצאתי, בשעת שם  אינו  כי 
פיג מחשבת הכוניוחושב בעיר, הסובבים השומרים  מצאוני זה ידי על ול .

גם  חי , בבחינת להנפש  שהיה שמעלה היינו , – מעלי רדידי  את נשאו פצעוני,
הזה  להשוחט לו אוי  רגלה. לכף מנוח לה אין  עכשיו כי ממנה, לקח אויזה !

נוקבין , מיין להשכינה ואין אויביה, בכף  אותה ומסר הנפש, את  שהרג להנפש ,
וטירחא  ביגיעה - לחמינו  נביא בנפשינו  זה: ידי ועל  לביתה , טרף להמשיך 

חז"ל גדולה  שאמרו וזה קי"ח). סוף,:(פסחים ים כקריעת אדם של  מזונותיו קשין 
קרעים  לי"ב נקרע סוף ים כ"א)כי ובתיקון מ "ב  פ' דר "א הסכין ,,(פרקי  בדיקות י"ב כנגד 

אדם  של מזונותיו קשים ידיהם חז "לשעל שאמרו  וזה נ"ה)וכו'. שולחן (ברכות :
המזבח פגימות כשיעור  החליף פגימות שיעור כי למזבח , ע "ב )דומה  י "ז  .(חולין

השחיטה"גם  ו תל"ז גימטריא "על ג')חם לאכל ת פיך א זעת-ב, ראשי (בראשית –
גימטריא תיבות (תל"ז תיבות הארבע  שוחטים ,)עם ידי על הפרנסה חסרון  לרמוז
מהוגנים  פירוששאינם וזה קי "א). שני (תהלים לו יש טרף כי  ליריאיו, נתן טרף :

משפטים סוף בזוהר כמובא טריפה, לשון ע "ב )משמעות: קכ"א מזון.(דף  ולשון ,
פרנסה לרמוז, להם יש זה ידי על  מטריפה, עצמם את שומרים וזהכשישראל  .
ק"ד )פירוש רי "ו (שבת בחינת ורידין, בחינת הוא מנצפך אמרו. צופים מנצפך  :

בחינת תינוקות, בחינת כרובים , מבחינת שיניקתם נביאים, אלו וצופים, דין.
הקודש, רוח מקבלין  ששם ישראל , דארץ  אוירא בחינת חטא, בו שאין הבל

בזוהר ע "א)כמובא פ"ה דף לך  היינו (לך  הצופים, ואלו תרשישה . לברוח יונה ויקם :
דין, רי"ו ב"וורידין", נהירין הם  חטא, בו שאין הבל בבחינת שהם אלו

נוקבין, מיין  בבחינת הנפש את ומעלין והשפע במנצפך. שפע. וממשיכים
א'מ'ר' בשם  היאמכונה מתחילה כי  נעשהא , ואח"כ ואח "כמ 'ור , 'קיע.ר'ים, ֶֹ◌

מ" כי אדני, ממנצפך, ועושים המנצפך , את וכשממתיקים צורתריו - נעשה ,א "
שכתוב  כמו השכינה, הוא  דיבור, הוא ואדני  אדני. סח)ונעשה  שפתי:(תהלים אדני

בחינתו.תפתח  לפי אחד  לכל ונתחלק השפע, יוצא אדני , היינו הזה, ומהבל ,
פירוש מ"ח)וזה בחינתו.(תהלים לפי אחד לכל – רב צבא המבשרות אמר  יתן ◌ֶֹאדני 

חז"ל  שאמרו ע "ב )וזה ק"ד קראו :(סנהדרין לא אדני לחם  אכלו עמי רב אוכלי -
ומר חדא, אמר מר תינוקות. מלמדי  אלו  אמר: ושמואל  הדיינים, אלו אמר:



לרבנים תורה  דין ח'|כ תביעה

ח ' תביעה

חוקי , לחם  הטריפני  חז"ל שאמרו כמו בגללו, לאיבוד הלך שלנו הפרנסה כל
בנח, יא)וכתוב ח' בּ פיה "וּת (בראשית טרף זית  עלה והנּ ה ערב לעת  היּ וֹ נה אליו  א בא ַ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאכילים  כאשר  אבל פרנסה , לשון  שזה הארץ", מעל  הּמ ים ק לּ וּ  כּ י נח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַויּ דע
טרף , נהיה וּ מהּט רף הפרנסה טרף את מאבד הוא אז הצה"ק טריפות וכתב ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

מוהר"ן  ל"ז)בליקוטי :(תורה

יהודה, כרבי  בוורידין הזהרו וזהו : וצריך... בגלגול, שבא הנפש  הוא הדם כי
בדורות  שנתמעט הפרנסה חסרון  עיקר  גם שבדם. הנפש להעלות לכוין השוחט

מהוגנים  שאינם השוחטים ע"י אלא זה אין וזההללו , פ"ג ). תורה(אבות אין אם :
נתמעט. הפרנסה קמח, אין זה  ע"י כנ"ל, נפש בחינת היא תורה קמח. אין

שכתוב כמו מאכלת, נקרא החליף  זה כ"ב )ובשביל המאכלת,(בראשית את ויקח : ַ◌ֲ◌ִ◌
לישראל ומפרנס מאכיל הגון שוחט יש אתכי  מלביש הוא הגון השוחט כי ,

בחינת הוא והדיבור מברך , שהוא הברכה  בדיבור היינו במדבר, שבחי  הנפש
פירוש וזה פה. - מלכות שכתוב : כמו ל "ד )שכינה, דם,:(ישעיה מלאה לה' חרב

לה' חרב  נקראת  השכינה ובפרדס)כי בזוה"ק שהוא(כמובא דיבור, בחינת והיא ,
שכתוב כמו  פה , לשון פיפיות, חרב קמ"ט )בחינת  בגרונם(תהלים אל רוממות :

מיין  בבחינת הדיבור, בתוך  לה', חרב בתוך  באה  וכשהנפש וכו '. פיפיות וחרב
במה חזי בבחינת: לה, שיש  נוקבין המיין ע"י מזדווגת השכינה אזי נוקבין,

קאתינא ע "א)ברא י "ג דף ויקרא  העולות(זוהר  מנפשות  דם, מלאה לה' חרב וזה: .
פירוש  וזה לישראל, פרנסה מקבלת היא הזיווג, וע"י נוקבין, מיין בבחינת  בה

ה') הגון ,:(איכה אינו כשהשוחט היינו  המדבר, חרב מפני לחמינו נביא בנפשינו


לךג. שלח  פרשת ע''ב )ובזוהר  קס''ד מלéא,(דף  âוד :ְִַָָ

âכôיב, הäא, ü ריà קäדŁא ã יë ק אקרי רענן  (תהלים זית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
מלéאנב ) âא זית, עלה .'õ וג àבית רענן  éזית ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָואני

àיõמ õי âא יõנה âרמיז äאיה וâא âדוד. ã ריà ְְְְְְִִִִֵָָָָָָמ Łיחא 
âכôיב, ח)âנח , àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ

àפיה. àמה. .ã יליâ ליקרא וחטף טרף זית, עלה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָההäא
והאי יõנה מהאי  יקר äמקàלא ,ã יŁ רי על âְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָק çימא 

טרפה, ולא  טרף, âעביד(אלא )âכôיב âא, éדכäרא ְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
õá מ הäא, âכר י õנה âרקיע, àמתיב ôא  ונצח. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָחילא
àזמנא éדכäרא, äכתיב éנäקàא , éתיב י õנה, âְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָאקרי 

יקר âא .(חסר)âמקàלא ְְְִַָָָ
Łõדñה לפני רענן זית נקרא üלëה âוד הקודש] ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ[בלשון 

éŁתäב  הäא, üäרà( נב וגõ'.(תהלים àבית רענן  éזית ואני  ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

õז י õנה Łרמזה ä וזה âוד. àן הŁëיח üמל זה  זית ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלה
éŁתäב נח, ח)àימי àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

àפיה. ëàה? ,õדõ לכב ונחטף  טרף זית עלה õתõְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָא
éתäב äמה .õז מ õçנה  éבõד  äמקàל ,õŁרא על Łְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹע õמדת

טרפה, ולא äמנðח.(אלא )טרף חיל Łעłõה הåה åéכר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
éתäב יõנה ìŁקרא  üõôמ הäא . זכר י õנה הרקיע àְִִִִִֶַַָָָָָָָָי Łיבת

זה. éבõד ëŁק àל àזמן  éזכר וכתäב éְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָנקבה ,
על לפרש, הואויש  בפיה טרף  זית שעלי  הדרש, דרך

ואז כשירה השחיטה כאשר רק  אבל  לגאולה, רומז
לכנסת  מהקב"ה קדוש שפע שיש פרנסה לשון הטרף 
את  מעכב  אז טריפה נעשה כאשר ח"ו אבל ישראל ,
המשיח, ומעכב בגלותא, להשכינה צער  ויש השפע 

הנ"ל . מוהר"ן בליקוטי כמבואר

לרבנים תורה  ח'דין כא|תביעה

את  לשחוט החליף  עם  וכשעומד נוקבין, מיין בבחינת הנפש , את  מעלה ואינו
לה', חרב ואינו  הּמ ד בּ ר , חרב  הוא שלו והחליף נפשות, כרוצח עומד הוא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהחי,

מר , בקול  שצועקת החי, להנפש  צער ויש  המד בּ ר, חרב  ה')שהוא נפשי (ש "ה : ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הברכה של בדברו להכניס בשביל  כשיצאת, - נוקבין,יצאה מיין בבחינת ,

- ענני  ולא קראתיו  מצאתיו  ולא בקשתיו הברכה,וכשיצאתי, בשעת שם  אינו  כי 
פיג מחשבת הכוניוחושב בעיר, הסובבים השומרים  מצאוני זה ידי על ול .

גם  חי , בבחינת להנפש  שהיה שמעלה היינו , – מעלי רדידי  את נשאו פצעוני,
הזה  להשוחט לו אוי  רגלה. לכף מנוח לה אין  עכשיו כי ממנה, לקח אויזה !

נוקבין , מיין להשכינה ואין אויביה, בכף  אותה ומסר הנפש, את  שהרג להנפש ,
וטירחא  ביגיעה - לחמינו  נביא בנפשינו  זה: ידי ועל  לביתה , טרף להמשיך 

חז"ל גדולה  שאמרו וזה קי"ח). סוף,:(פסחים ים כקריעת אדם של  מזונותיו קשין 
קרעים  לי"ב נקרע סוף ים כ"א)כי ובתיקון מ "ב  פ' דר "א הסכין ,,(פרקי  בדיקות י"ב כנגד 

אדם  של מזונותיו קשים ידיהם חז "לשעל שאמרו  וזה נ"ה)וכו'. שולחן (ברכות :
המזבח פגימות כשיעור  החליף פגימות שיעור כי למזבח , ע "ב )דומה  י "ז  .(חולין

השחיטה"גם  ו תל"ז גימטריא "על ג')חם לאכל ת פיך א זעת-ב, ראשי (בראשית –
גימטריא תיבות (תל"ז תיבות הארבע  שוחטים ,)עם ידי על הפרנסה חסרון  לרמוז
מהוגנים  פירוששאינם וזה קי "א). שני (תהלים לו יש טרף כי  ליריאיו, נתן טרף :

משפטים סוף בזוהר כמובא טריפה, לשון ע "ב )משמעות: קכ"א מזון.(דף  ולשון ,
פרנסה לרמוז, להם יש זה ידי על  מטריפה, עצמם את שומרים וזהכשישראל  .
ק"ד )פירוש רי "ו (שבת בחינת ורידין, בחינת הוא מנצפך אמרו. צופים מנצפך  :

בחינת תינוקות, בחינת כרובים , מבחינת שיניקתם נביאים, אלו וצופים, דין.
הקודש, רוח מקבלין  ששם ישראל , דארץ  אוירא בחינת חטא, בו שאין הבל

בזוהר ע "א)כמובא פ"ה דף לך  היינו (לך  הצופים, ואלו תרשישה . לברוח יונה ויקם :
דין, רי"ו ב"וורידין", נהירין הם  חטא, בו שאין הבל בבחינת שהם אלו

נוקבין, מיין  בבחינת הנפש את ומעלין והשפע במנצפך. שפע. וממשיכים
א'מ'ר' בשם  היאמכונה מתחילה כי  נעשהא , ואח"כ ואח "כמ 'ור , 'קיע.ר'ים, ֶֹ◌

מ" כי אדני, ממנצפך, ועושים המנצפך , את וכשממתיקים צורתריו - נעשה ,א "
שכתוב  כמו השכינה, הוא  דיבור, הוא ואדני  אדני. סח)ונעשה  שפתי:(תהלים אדני

בחינתו.תפתח  לפי אחד  לכל ונתחלק השפע, יוצא אדני , היינו הזה, ומהבל ,
פירוש מ"ח)וזה בחינתו.(תהלים לפי אחד לכל – רב צבא המבשרות אמר  יתן ◌ֶֹאדני 

חז"ל  שאמרו ע "ב )וזה ק"ד קראו :(סנהדרין לא אדני לחם  אכלו עמי רב אוכלי -
ומר חדא, אמר מר תינוקות. מלמדי  אלו  אמר: ושמואל  הדיינים, אלו אמר:
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את מעלין שאינם דין, רי"ו היינו - הדיינין  אלו אמר רב פליגי . ולא חדא, אמר
אדני . דין, מרי "ו עושין שאין נוקבין, מיין בבחינת שאינם הנפש לשוחטים  רמז

הנפשות, שהם הדמים, מנצפך . דין, רי"ו היינו הדינים, שמקלקלים מהוגנים,
לנפש שיש בחינת לחמש רמז  כידוע. דמים  חמישה כנגד  אותיות, חמש  ,הם 

חז"ל שאמרו י ')כמו אמר(ברכות ושמואל וכו'. מי כנגד נפשי' 'ברכי חמשה הני :
חטא. בו שאין ההבל  את שמקלקלים - תינוקות מלמדי והבלו אלו  כשדיבורו

על ישראל, דארץ אוירא בחינת חטא, בו  שאין הבל  בבחינת אינו השוחט של
בו  שאין הבל  בחינת  להשוחט כשיש  כי  נתמעט. הפרנסה - עמי אוכלי זה: ידי 

לה' חרב בחינת תורהחטא , בחינת נפש, בחינת ישראל , דארץ  צדקה בחינת ,
מעלות בבחינת נתעלה כן גם  שלו , להמדבר מהחי שעולה הנפש גם  - כנ"ל

הנזכר , עכ"ל .אלו

 חיי החפ דברי פי על הוא טו תביעה עד ט תביעה  מכא
הקדוש  והזוהר

ט' שנהנה:תביעה  ואיבר איבר כל ומנקים מנתחים האמת בעולם - ניתוח ◌
אסורות. מהמאכלות

י': שהאתביעה - זרה עבודה עובד עובד  כאילו נחשב אסורות מאכלות וכל 
זרה. עבודה

י "א שכתוב :תביעה כמו ישראל  באלוקי  חלק לו אין אסורות  מאכלות האוכל -
הקדוש. בזוהר 

יב  חבּ וּ ט:תביעה על  הממנּ ה בּ א  מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  - אסורות מאכלות ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָהאוכל 
ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנוֹ  על  וּ מכּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר
מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על אוֹ תוֹ  מהּפ כין ואז ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,

רח"ל . ◌ָ◌ֵ◌ֶהוֹ צאת,

י"ג : נתעב תביעה רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ׁש הוּ א כּ אדם אוֹ תוֹ  ודנים א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אים
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

י "ד: לוֹ תביעה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם  על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ ר וּ  בּ עת ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הזּ וֹ . לעברה ח לּ וֹ ת ונע שׂ ה לגמרי הקב"ה  ׁש ל  רצוֹ נוֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמ ּט עם

ט"ו: האדם.תביעה מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק  אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת ידי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌שעל
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וזל "ק : כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר  חיים החפץ כתב
וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בּ א וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מ צּ ד )בּ וֹ  כּ אדם(ׁש בּ א אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

שמיני  פרשת מ ''א:)בזוהר  :(דף
נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(י ׁש עיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר
הקודש] א ',[בלשון ùלי ùם, ונטמתם ת ýב זה  רפýאהועל  נמצאת fiòא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ý קùיד fiòא  לנפòם, א₣י להם! א ₣י  לע ₣למים. מÿמאת₣ י ₣צא  ולא  ,₣ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלת₣עב
ת ýב עליהם לעצמם! א ₣י !ý נטמא òהרי לע₣למים, החŁים סו)ùצר₣ר  י(י òעיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ל₣? גרם מי סרח₣ן. ûרא₣ן? þה  מה  óùר. לכל דרא ₣ן  ýוהי וג₣', תמýת לא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹת ₣לעם
.₣ù Žòדùק הČד  ְִֶַַָא ₣ת₣

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עתא קרא, האי  לפיהוּ , האדם עמל  כּ ל עלּ אה. בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

לי ּה  ע ''א)דּ דיינין מ ''ב  מאי (דף  וכל דּ ינא, ההוּ א כּ ל  כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ לא ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ סביל
וגם דּ ימינא. בּ סטרא דּ חיּ י , בּ סטרא  אתדּ בק ולא לנפׁש י ּה , ליּה  וסאיב לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָנטיר
תמלא, א אחר דּ בר  עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא  ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנפׁש 
בּ סטרא ואת דּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא  בּ גין לעלמין , לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא

◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.
הקודש] ואמר ,[בלשון ćתח י₣סי ו)ר ùי הס ל י(קהלת וג₣'. ý לפיה אדם עמל ל  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

הćסýק ,ý לפיה אדם עמל ל  עלי₣נה . ùחכמה  אח ýזים וכ fiם , לflה òלמה  ùְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻדברי
ה ûין , א ₣ת₣ ל תýב . הע ₣לם ùא ₣ת₣ האדם את ûòנים òùעה  מהה þה וכל  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

fiòא ,ýיהć òùביל  ,ýלפיה  הע ₣לם  נקמת ýŽflמ ונ₣קמים הע₣לם, ùא₣ת₣ žôְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ₣בל 

ò פŽה וגם הŁמין. לצד החŁים, לצד  נד ùק ולא  ,₣òנפ את א ₣ת ₣ וטflא  א ₣ת₣, òְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹמר 
לא תflלא , לא  אחר  ûבר  ע ₣למים . ýלע ₣למי לע ₣לם  ü ינû תfiòם  לא  תflלא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹֹֹלא 

לע ₣למים üלמק₣מ לעל ₣ת האחר .תfiòם ל Čד  ונדùקה נטמאה, היא òהרי מ ýôם  , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
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את מעלין שאינם דין, רי"ו היינו - הדיינין  אלו אמר רב פליגי . ולא חדא, אמר
אדני . דין, מרי "ו עושין שאין נוקבין, מיין בבחינת שאינם הנפש לשוחטים  רמז

הנפשות, שהם הדמים, מנצפך . דין, רי"ו היינו הדינים, שמקלקלים מהוגנים,
לנפש שיש בחינת לחמש רמז  כידוע. דמים  חמישה כנגד  אותיות, חמש  ,הם 

חז"ל שאמרו י ')כמו אמר(ברכות ושמואל וכו'. מי כנגד נפשי' 'ברכי חמשה הני :
חטא. בו שאין ההבל  את שמקלקלים - תינוקות מלמדי והבלו אלו  כשדיבורו

על ישראל, דארץ אוירא בחינת חטא, בו  שאין הבל  בבחינת אינו השוחט של
בו  שאין הבל  בחינת  להשוחט כשיש  כי  נתמעט. הפרנסה - עמי אוכלי זה: ידי 

לה' חרב בחינת תורהחטא , בחינת נפש, בחינת ישראל , דארץ  צדקה בחינת ,
מעלות בבחינת נתעלה כן גם  שלו , להמדבר מהחי שעולה הנפש גם  - כנ"ל

הנזכר , עכ"ל .אלו

 חיי החפ דברי פי על הוא טו תביעה עד ט תביעה  מכא
הקדוש  והזוהר

ט' שנהנה:תביעה  ואיבר איבר כל ומנקים מנתחים האמת בעולם - ניתוח ◌
אסורות. מהמאכלות

י': שהאתביעה - זרה עבודה עובד עובד  כאילו נחשב אסורות מאכלות וכל 
זרה. עבודה

י "א שכתוב :תביעה כמו ישראל  באלוקי  חלק לו אין אסורות  מאכלות האוכל -
הקדוש. בזוהר 

יב  חבּ וּ ט:תביעה על  הממנּ ה בּ א  מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  - אסורות מאכלות ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָהאוכל 
ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנוֹ  על  וּ מכּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר
מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על אוֹ תוֹ  מהּפ כין ואז ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,

רח"ל . ◌ָ◌ֵ◌ֶהוֹ צאת,

י"ג : נתעב תביעה רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ׁש הוּ א כּ אדם אוֹ תוֹ  ודנים א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אים
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

י "ד: לוֹ תביעה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם  על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ ר וּ  בּ עת ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הזּ וֹ . לעברה ח לּ וֹ ת ונע שׂ ה לגמרי הקב"ה  ׁש ל  רצוֹ נוֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמ ּט עם

ט"ו: האדם.תביעה מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק  אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת ידי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌שעל
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וזל "ק : כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר  חיים החפץ כתב
וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בּ א וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מ צּ ד )בּ וֹ  כּ אדם(ׁש בּ א אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

שמיני  פרשת מ ''א:)בזוהר  :(דף
נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(י ׁש עיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר
הקודש] א ',[בלשון ùלי ùם, ונטמתם ת ýב זה  רפýאהועל  נמצאת fiòא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ý קùיד fiòא  לנפòם, א₣י להם! א ₣י  לע ₣למים. מÿמאת₣ י ₣צא  ולא  ,₣ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלת₣עב
ת ýב עליהם לעצמם! א ₣י !ý נטמא òהרי לע₣למים, החŁים סו)ùצר₣ר  י(י òעיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ל₣? גרם מי סרח₣ן. ûרא₣ן? þה  מה  óùר. לכל דרא ₣ן  ýוהי וג₣', תמýת לא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹת ₣לעם
.₣ù Žòדùק הČד  ְִֶַַָא ₣ת₣

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עתא קרא, האי  לפיהוּ , האדם עמל  כּ ל עלּ אה. בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

לי ּה  ע ''א)דּ דיינין מ ''ב  מאי (דף  וכל דּ ינא, ההוּ א כּ ל  כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ לא ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ סביל
וגם דּ ימינא. בּ סטרא דּ חיּ י , בּ סטרא  אתדּ בק ולא לנפׁש י ּה , ליּה  וסאיב לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָנטיר
תמלא, א אחר דּ בר  עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא  ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנפׁש 
בּ סטרא ואת דּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא  בּ גין לעלמין , לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא

◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.
הקודש] ואמר ,[בלשון ćתח י₣סי ו)ר ùי הס ל י(קהלת וג₣'. ý לפיה אדם עמל ל  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

הćסýק ,ý לפיה אדם עמל ל  עלי₣נה . ùחכמה  אח ýזים וכ fiם , לflה òלמה  ùְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻדברי
ה ûין , א ₣ת₣ ל תýב . הע ₣לם ùא ₣ת₣ האדם את ûòנים òùעה  מהה þה וכל  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

fiòא ,ýיהć òùביל  ,ýלפיה  הע ₣לם  נקמת ýŽflמ ונ₣קמים הע₣לם, ùא₣ת₣ žôְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ₣בל 

ò פŽה וגם הŁמין. לצד החŁים, לצד  נד ùק ולא  ,₣òנפ את א ₣ת ₣ וטflא  א ₣ת₣, òְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹמר 
לא תflלא , לא  אחר  ûבר  ע ₣למים . ýלע ₣למי לע ₣לם  ü ינû תfiòם  לא  תflלא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹֹֹלא 

לע ₣למים üלמק₣מ לעל ₣ת האחר .תfiòם ל Čד  ונדùקה נטמאה, היא òהרי מ ýôם  , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
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זרה  לעב דה  עבד א , בה טמא מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל 

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זריז) לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה . כּ ל תאכל א וּ כתיב יי ', נפיק ּת וֹ עבת ה, ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מאן  אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י , ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
בּ ר ׁש וּ תא ועייל ק דּ יׁש א , מרׁש וּ  ונפיק דּ חיּ י , מ ּס טרא נפיק מיכלי, בּ הני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת אב
ונטמתם דּ א ועל  דּ אתי. וּ בעלמא עלמא , בּ האי דּ אסּת אב אלּ א עוֹ ד , וא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.

א'.כּ תיבבּ ם בּ לא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] אמר ,[בלשון יצחק לעב₣דהר ùי עבד  ýfi א בהם, Žòטמא  מי כל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
זרה,זרה, לעב ₣דה òע₣בד  מי  ₣עבה. ל  תאכל  לא  וכתýב  ה', ₣עבת òהיא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

Žòטמא מי  אף אחרת. לר ýòת ונכנס ה čדôה מר ýòת י₣צא הח Łים, מ Čד  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻי ₣צא 
אחרת. לר ýòת ונכנס הčד ôה מר ýòת וי ₣צא  הח Łים, מ Čד  י ₣צא ,ý לfiה flùְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאכל ₣ת
ùם ונטמתם  תýב  ולכן  הùא, ýבע₣לם הþה ùע₣לם  Žòטמא אfiא  ע₣ד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

א'.ùלי ְִ

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
דּ הא זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם הב דּ לּת י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

הקודש] כ)וכתýב[בלשון ýבכל(ויקרא ýבע ₣ף ùùהמה  נפ ôתיכם את ýצčòת ולא  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

את לטflא  לטflא? þה מה  לטflא . לכם הבûל י  א òר  האדמה ó רמ ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא òר 
צד וכל  הÿמאה , מ Čד ùאים והם טמאים, הם òהרי זרה , עב₣דה ע ₣בדי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהע flים

ùמק₣מ₣. ְְִִָנד ùק

עוֹ למית, מחילה לוֹ  אין לעברה  עצמוֹ  ה ּמ חליט כּ ל טוֹ ב, ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיתא
ל וֹ מר , ל וֹ רוֹ צה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  בּ עת אף ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

הזּ וֹ . לעברה חלּ וֹ ת ונעשׂ ה לגמרי הּק בּ "ה ׁש ל רצוֹ נ וֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמּט עם

וּ רמשׂ ים ּמ ׁש ּק צים מלא גּ וּ פוֹ  נעשׂ ה הזּ מן  וּ בהמׁש מאּס וּ ר, מתּפ טם גּ וּ פ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם
להיוֹ ת יכ וֹ ל וּ מה וּ טרפה, לוֹ וּ נבלה יהי וּ  אם אפילוּ  כּ י  כזה, טמא מ גּ וּ ף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ עדוֹ  טוֹ ב ימליצוּ  והם טוֹ בים וּ מע שׂ ים מצווֹ ת משארי  גּ דוֹ לים ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְזכוּ תים
והעוֹ נשים היּ ּס וּ רים כּ ל  אחר י שׂ ראל, מתי  ׁש אר עם הּת חיּ ה לעת  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ ם 
לוֹ  ׁש יּ היה הנּ פׁש  צרת  גּ ודל  ולער לׁש ער  אין בּ גּ יהנּ וֹ ם, הנּ פׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶּת קבּ ל
בּ פנימיּ וּ תוֹ , לאדם לוֹ  ד כּ שנתקלקל יד וּ ע דּ הא זה, ידי על  לבּס וֹ ף  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
לוֹ  לעשׂ וֹ ת הרוֹ פא מכרח  לליחוּ ת, הדּ ם בּ גידיו מק וֹ ם בּ איזה  נּ תהּפ ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן

לרבנים תורה  ט"ודין כה|תביעה 

כּ (נּת וּ ח)[אפעראציאן] ואחר מם, הלּ יחה ולׁש אב זה בּ ּמ ק וֹ ם  ּלחּת ו ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עד  ויוֹ תר  יוֹ תר הדּ ם להתקלקל על וּ ל , ּכ א דּ אם וּ להרפא, לחזר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַיוּ כל 

◌ָ◌ֶׁש יּ מוּ ת.

ׁש יּ חּת כ וּ  י ּס וּ רים לס בּ ל מכרח בּ ׁש ל וֹ ׁש ה, אוֹ  מקוֹ מוֹ ת בּ ׁש ני כזה לוֹ  נתהוּ ה אם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוכן 
הלּ יחה  יתּפ ט ו ׁש לוֹ ם חס אם אבל מם, הלּ יחה לׁש אב  מקוֹ מוֹ ת וּ ׁש ׁש ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש נים

גּ וּ פוֹ  כּ ל  יחּת כוּ  דּ כי למוּ ת , מכרח מקוֹ מוֹ ת  בּ כּמ ה וּ בגוּ פוֹ  וּ ברגליו  וכאׁש ר?בּ ידיו  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
יּס וּ רים  ּכ כּ ל  לס בּ ל י וּ כל האם ?יח ּת כ וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר שלפיכ הּק דוֹ ׁש ים, מספרים ידוּ ע  הא בּ עניננ וּ , נתבּ וֹ נן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
עץ  ׁש ל אכילה ידי ׁש על מוּ ם ּת מוּ ת", מוֹ ת מ ּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם "כּ י  לאדם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
אוֹ תוֹ  ׁש יּ חיּ ה ה' אוֹ ר עליו להאיר י וּ כל  ׁש א הרע, כּ ח בּ וֹ  נתערב ורע טוֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת
ויתּפ ר שׂ  בּ תוֹ כ וֹ  הּט מוּ ן  הרע כּ ח יתעכּ ל הּק בר יסוּ רי ידי ׁש על  למוּ ת, וּ מכרח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ָלנצח
אוֹ ר עליו להאיר יוּ כל הּת חיּ ה בּ עת כּ ׁש יּ קוּ ם  ּכ ׁש אחר  כּ די החמר ויזדכּ ך ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ וּ 

לנצח, ויחיּ הוּ  החי ה' האדם מאת הלּ יחה לפר ׁש  ׁש ּמ כרח כּ מוֹ  מּמ ׁש  דּ גמא והוּ א ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ חיּ וּ תוֹ . ׁש יּ אר  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

בּ עניננוּ , נתבּ וֹ נן ימוּ ת ועּת ה והוּ א  וּ טרפוֹ ת מנּ בלוֹ ת בּ חיּ יו  גּ וּ פוֹ  מילא אׁש ר האי ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גּ יהנּ וֹ ם, עווֹ נוֹ תיו  גמוּ ל ׁש יּ קבּ ל אחרי  לתחיּ ה ׁש יּ זכּ ה נאמר אם אפילוּ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף,

נוֹ ראה] [אפעראציא איוֹ ם, ּת יקוּ ן ע וֹ ד   יצטר ּפ נים כּ ל על נּ וֹ רא)הא ,(נּת וּ ח  ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עפ  חלק להתעכּ ל קר וּ םׁש יּ צטר וּ בכל  ׁש בּ גוּ פוֹ , ואבר אבר בּ כל הּט מוּ ן הרע ר  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ואבר, אבר  בּ כל הּמ אכל כּ ח נתּפ ט אוֹ כל, כּ ׁש אדם הא כּ י  בּ וֹ . ׁש נּ מצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַדּ ק
רק  ויּ אר וּ  ׁש יּ זדּ כּ כוּ  כּ די וכדּ וֹ מה, העין קרוּ מי על ואפילוּ  ראׁש וֹ  ועד רגלוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמ כּ ף
י שׂ ראל  עם עם ולזכּ וֹ ת הּת חיּ ה בּ עת  לקוּ ם ויוּ כל  מכּ ׁש רוּ ת, הנּ עשׂ ה העפר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלק
הגּ וּ ף  חלקי בּ כל הּט מוּ ן הרע  חלקי  כּ ל ׁש יּ תע כּ ל עד מזּ ה יסבּ ל י ּס וּ רין וכּמ ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָיחד,

זה. כּ ל על בּ אחריתוֹ  וינהם ראׁש וֹ , ועד  רגלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמכּ ף

האדם  מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכל וֹ ת ידי הּק דוֹ ׁש ,על בּ זוֹ הר  כּ דאיתא ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  האדם, על מארעוֹ ת כּ ּמ ה לבוֹ א ועלוּ ל בּ סוֹ פוֹ , מׁש ּפ טים  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת 

לי, להי וֹ ת הע ּמ ים מן אתכם ואבדּ יל  ה ּפ סוּ ק, על לברכה זכרוֹ נם אתם חכמים אם ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌
ׁש ל אּת ם הרי לאו ואם ׁש לּ י, אּת ם הרי  גלּ וּ לים ע וֹ בדי העּמ ים מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌מב דּ לים

וחבריו  עניניהם,נבוּ כדנצּ ר  בּ כל הגּ וֹ יים  עם להתערב מתר צּ ה ׁש הוּ א ׁש בּ עת דּ אף , ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
על  ל וֹ  נסבּ ב הזּ מן  בּ המׁש אבל  בּ התחלה, רק זה כּ ל אבל אוֹ תוֹ , כּ אוֹ הבין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנראים
עבוּ ר מּמ נּ וּ  ׁש מירתוֹ  את מסלּ ק הּק בּ "ה כּ י  עליו, וצרוֹ ת ר בּ וֹ ת רעוֹ ת גּ וּ פא, ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָידם
אבל  ׁש וֹ מר", ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר א ה' "אם ואמר , הכּ תוּ ב צ וֹ וח וּ כבר  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
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זרה  לעב דה  עבד א , בה טמא מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל 

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זריז) לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה . כּ ל תאכל א וּ כתיב יי ', נפיק ּת וֹ עבת ה, ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מאן  אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י , ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
בּ ר ׁש וּ תא ועייל ק דּ יׁש א , מרׁש וּ  ונפיק דּ חיּ י , מ ּס טרא נפיק מיכלי, בּ הני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת אב
ונטמתם דּ א ועל  דּ אתי. וּ בעלמא עלמא , בּ האי דּ אסּת אב אלּ א עוֹ ד , וא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.

א'.כּ תיבבּ ם בּ לא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] אמר ,[בלשון יצחק לעב₣דהר ùי עבד  ýfi א בהם, Žòטמא  מי כל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
זרה,זרה, לעב ₣דה òע₣בד  מי  ₣עבה. ל  תאכל  לא  וכתýב  ה', ₣עבת òהיא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

Žòטמא מי  אף אחרת. לר ýòת ונכנס ה čדôה מר ýòת י₣צא הח Łים, מ Čד  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻי ₣צא 
אחרת. לר ýòת ונכנס הčד ôה מר ýòת וי ₣צא  הח Łים, מ Čד  י ₣צא ,ý לfiה flùְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאכל ₣ת
ùם ונטמתם  תýב  ולכן  הùא, ýבע₣לם הþה ùע₣לם  Žòטמא אfiא  ע₣ד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

א'.ùלי ְִ

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
דּ הא זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם הב דּ לּת י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

הקודש] כ)וכתýב[בלשון ýבכל(ויקרא ýבע ₣ף ùùהמה  נפ ôתיכם את ýצčòת ולא  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

את לטflא  לטflא? þה מה  לטflא . לכם הבûל י  א òר  האדמה ó רמ ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא òר 
צד וכל  הÿמאה , מ Čד ùאים והם טמאים, הם òהרי זרה , עב₣דה ע ₣בדי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהע flים

ùמק₣מ₣. ְְִִָנד ùק

עוֹ למית, מחילה לוֹ  אין לעברה  עצמוֹ  ה ּמ חליט כּ ל טוֹ ב, ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיתא
ל וֹ מר , ל וֹ רוֹ צה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  בּ עת אף ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

הזּ וֹ . לעברה חלּ וֹ ת ונעשׂ ה לגמרי הּק בּ "ה ׁש ל רצוֹ נ וֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמּט עם

וּ רמשׂ ים ּמ ׁש ּק צים מלא גּ וּ פוֹ  נעשׂ ה הזּ מן  וּ בהמׁש מאּס וּ ר, מתּפ טם גּ וּ פ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם
להיוֹ ת יכ וֹ ל וּ מה וּ טרפה, לוֹ וּ נבלה יהי וּ  אם אפילוּ  כּ י  כזה, טמא מ גּ וּ ף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ עדוֹ  טוֹ ב ימליצוּ  והם טוֹ בים וּ מע שׂ ים מצווֹ ת משארי  גּ דוֹ לים ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְזכוּ תים
והעוֹ נשים היּ ּס וּ רים כּ ל  אחר י שׂ ראל, מתי  ׁש אר עם הּת חיּ ה לעת  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ ם 
לוֹ  ׁש יּ היה הנּ פׁש  צרת  גּ ודל  ולער לׁש ער  אין בּ גּ יהנּ וֹ ם, הנּ פׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶּת קבּ ל
בּ פנימיּ וּ תוֹ , לאדם לוֹ  ד כּ שנתקלקל יד וּ ע דּ הא זה, ידי על  לבּס וֹ ף  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
לוֹ  לעשׂ וֹ ת הרוֹ פא מכרח  לליחוּ ת, הדּ ם בּ גידיו מק וֹ ם בּ איזה  נּ תהּפ ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
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כּ (נּת וּ ח)[אפעראציאן] ואחר מם, הלּ יחה ולׁש אב זה בּ ּמ ק וֹ ם  ּלחּת ו ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עד  ויוֹ תר  יוֹ תר הדּ ם להתקלקל על וּ ל , ּכ א דּ אם וּ להרפא, לחזר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַיוּ כל 

◌ָ◌ֶׁש יּ מוּ ת.

ׁש יּ חּת כ וּ  י ּס וּ רים לס בּ ל מכרח בּ ׁש ל וֹ ׁש ה, אוֹ  מקוֹ מוֹ ת בּ ׁש ני כזה לוֹ  נתהוּ ה אם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוכן 
הלּ יחה  יתּפ ט ו ׁש לוֹ ם חס אם אבל מם, הלּ יחה לׁש אב  מקוֹ מוֹ ת וּ ׁש ׁש ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש נים

גּ וּ פוֹ  כּ ל  יחּת כוּ  דּ כי למוּ ת , מכרח מקוֹ מוֹ ת  בּ כּמ ה וּ בגוּ פוֹ  וּ ברגליו  וכאׁש ר?בּ ידיו  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
יּס וּ רים  ּכ כּ ל  לס בּ ל י וּ כל האם ?יח ּת כ וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר שלפיכ הּק דוֹ ׁש ים, מספרים ידוּ ע  הא בּ עניננ וּ , נתבּ וֹ נן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
עץ  ׁש ל אכילה ידי ׁש על מוּ ם ּת מוּ ת", מוֹ ת מ ּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם "כּ י  לאדם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
אוֹ תוֹ  ׁש יּ חיּ ה ה' אוֹ ר עליו להאיר י וּ כל  ׁש א הרע, כּ ח בּ וֹ  נתערב ורע טוֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת
ויתּפ ר שׂ  בּ תוֹ כ וֹ  הּט מוּ ן  הרע כּ ח יתעכּ ל הּק בר יסוּ רי ידי ׁש על  למוּ ת, וּ מכרח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ָלנצח
אוֹ ר עליו להאיר יוּ כל הּת חיּ ה בּ עת כּ ׁש יּ קוּ ם  ּכ ׁש אחר  כּ די החמר ויזדכּ ך ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ וּ 

לנצח, ויחיּ הוּ  החי ה' האדם מאת הלּ יחה לפר ׁש  ׁש ּמ כרח כּ מוֹ  מּמ ׁש  דּ גמא והוּ א ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ חיּ וּ תוֹ . ׁש יּ אר  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

בּ עניננוּ , נתבּ וֹ נן ימוּ ת ועּת ה והוּ א  וּ טרפוֹ ת מנּ בלוֹ ת בּ חיּ יו  גּ וּ פוֹ  מילא אׁש ר האי ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גּ יהנּ וֹ ם, עווֹ נוֹ תיו  גמוּ ל ׁש יּ קבּ ל אחרי  לתחיּ ה ׁש יּ זכּ ה נאמר אם אפילוּ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף,

נוֹ ראה] [אפעראציא איוֹ ם, ּת יקוּ ן ע וֹ ד   יצטר ּפ נים כּ ל על נּ וֹ רא)הא ,(נּת וּ ח  ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עפ  חלק להתעכּ ל קר וּ םׁש יּ צטר וּ בכל  ׁש בּ גוּ פוֹ , ואבר אבר בּ כל הּט מוּ ן הרע ר  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ואבר, אבר  בּ כל הּמ אכל כּ ח נתּפ ט אוֹ כל, כּ ׁש אדם הא כּ י  בּ וֹ . ׁש נּ מצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַדּ ק
רק  ויּ אר וּ  ׁש יּ זדּ כּ כוּ  כּ די וכדּ וֹ מה, העין קרוּ מי על ואפילוּ  ראׁש וֹ  ועד רגלוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמ כּ ף
י שׂ ראל  עם עם ולזכּ וֹ ת הּת חיּ ה בּ עת  לקוּ ם ויוּ כל  מכּ ׁש רוּ ת, הנּ עשׂ ה העפר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלק
הגּ וּ ף  חלקי בּ כל הּט מוּ ן הרע  חלקי  כּ ל ׁש יּ תע כּ ל עד מזּ ה יסבּ ל י ּס וּ רין וכּמ ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָיחד,

זה. כּ ל על בּ אחריתוֹ  וינהם ראׁש וֹ , ועד  רגלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמכּ ף

האדם  מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכל וֹ ת ידי הּק דוֹ ׁש ,על בּ זוֹ הר  כּ דאיתא ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  האדם, על מארעוֹ ת כּ ּמ ה לבוֹ א ועלוּ ל בּ סוֹ פוֹ , מׁש ּפ טים  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת 

לי, להי וֹ ת הע ּמ ים מן אתכם ואבדּ יל  ה ּפ סוּ ק, על לברכה זכרוֹ נם אתם חכמים אם ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌
ׁש ל אּת ם הרי לאו ואם ׁש לּ י, אּת ם הרי  גלּ וּ לים ע וֹ בדי העּמ ים מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌מב דּ לים

וחבריו  עניניהם,נבוּ כדנצּ ר  בּ כל הגּ וֹ יים  עם להתערב מתר צּ ה ׁש הוּ א ׁש בּ עת דּ אף , ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
על  ל וֹ  נסבּ ב הזּ מן  בּ המׁש אבל  בּ התחלה, רק זה כּ ל אבל אוֹ תוֹ , כּ אוֹ הבין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנראים
עבוּ ר מּמ נּ וּ  ׁש מירתוֹ  את מסלּ ק הּק בּ "ה כּ י  עליו, וצרוֹ ת ר בּ וֹ ת רעוֹ ת גּ וּ פא, ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָידם
אבל  ׁש וֹ מר", ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר א ה' "אם ואמר , הכּ תוּ ב צ וֹ וח וּ כבר  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה,



לרבנים תורה  דין ט"ו|כו  תביעה 

הצּ לם עצמוֹ  על נוֹ שׂ א דּ חקוֹ , בּ עת אף האסוּ ר וֹ ת, מּמ אכל וֹ ת עצמ וֹ  הוֹ מר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאי ׁש 
רעוֹ ת. מּמ ארעוֹ ת ונצּ וֹ ל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאוקים

מׁש ּת יו  וּ מיּ ין הּמ ל בּ ג מ ּפ ת ׁש נּ זהרוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה לדנ יּ אל ׁש הוֹ עיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  וכדאיתא נבוּ כדנצּ ר. מ יּ ד :(קכה:)להנּ צל  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
א דּ לא כּ תיבבּ גין יהוּ דה, רבּ י  אמר  בּ מיכליהוֹ ן. א)סּת אבוּ  על(דּ ניּ אל דּ ניאל ו יּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

הּמ ל בּ ג בּ פת ית גּ אל  א אׁש ר מיכלאל בּ וֹ  דּ מתניתין , בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א

י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

הקודש] מא ₣תם[בלשון ý צלŽò ועזריה  מיòאל  חנניה, דנ Łאל , ýזכ flùה  ,ý נינòְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
תýב יה ýדה , רùי אמר ùמאכליהם. ýנטמא fiòא מ ýôם אfiא  א )נסי₣נ₣ת? (ûנŁאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הòflנה , ùסתר  ýנינòו וג₣'. לfl ה ùג  ùפת יתúאל לא  א òר  ₣ù ל על  ûנŁאל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹו óŁם
אחרים, למאכלים  ćרט óùר , עם ýגבינה  היה  ùחלב óùר  הר òע , א ₣ת₣ ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָָָמאכל

י₣ם. ùכל  òלחנ₣ על  ל ₣ עלה  ְְְֶַָָָָֻוזה 

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע ''א)דּ מארי ּה , קצ''א דּ חלוּ (בּ ראׁש ית  דּ א ועל אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דּ ניּ אל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ועם ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חב ּק וּ ק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] ùצלם[בלשון  ה fiòם הארי₣ת, לגב ý הý רקþò מþה , òŽòמר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹודנŁאל 
.₣ù ý לùח ולא הארי₣ת ýŽflמ ýחדć ולכן אחר , לצלם צלמ ₣ Žòה ולא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹר ù₣נ₣,
ה õדה , חŁ₣ת עם היה  ýמד ₣ר ₣ מלכýת ₣ ýŽflמ òהעברה  òùעה  רòע, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוא ₣ת₣
וכל אדם, òל  צלם צלמ ₣ נראה  לא  י₣ם ýמא ₣ת₣ ćניו , צלם ýŽfl מ ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעבר 
עליו, ùאים ýהי וכfiם ,ü נקבתý üמינ òל ùצלם üל נראה  ùòאה , ùְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֻהמה 

זýל הõדה  חŁ₣ת א ₣ת₣ א ₣כל ₣ת ýהי פעמים  ה þה ,ýבכflה  òהענ עליו נגזר  ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
òתýב א )מ ýôם ב₣(חב ýčק ý סfi התק fiם  מ ýôם יתק fiס , flùלכים וה ýא  ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

א ₣ת₣ זמן.ל ְַָ

לרבנים תורה  ט"ודין כז|תביעה 

כּ תיב, מה חזי , א)ּת א מכּ ל (דּ ניּ אל טוֹ ב  מראיהן נראה  ע שׂ רה ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לא דּ מאריהוֹ ן דּ צוּ למא טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את האוֹ כלים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
בּ גיע וּ לי  אתגּ על וּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני מ נּ הוֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאעדּ יאוּ 

לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הוּ , דּ כּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵמיכליה וֹ ן. ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקודש] ט₣ב[בלשון מראיהם נראה  עóרה  ימים ýמקצת ת ýב, מה  ýראה  ùְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא 
Čòלם(וג₣')  ט₣ב מראיהם נראה  .לfl ה ùג ćת את האכלים הילדים ל  מן  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ùגעýלי ý נגעל fiòא  מ ýôם זה ? את גרם מי זז . ýמאחרים מהם, זז  לא  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹר ù₣נם
לי. היýן ò קד ואנòי ùהם, òתýב יóראל  òל חלקם א òרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאכליהם.

אסוּ רוֹ ת : מאכל וֹ ת האוֹ כל  על הּק בר בּ חבּ וּ ט הענ ׁש  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע

צדּ יקים אוֹ ר בּ ספר י"ט )כּ תב קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה מדקדּ ק , היה ׁש א מי כּ י דּ ע ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אּס וּ ר אינוֹ  ואפלּ וּ  להּת ר, אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר  היה  וא הזּ ה  בּ עוֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלים
ח בּ וּ ט  על  הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  ז"ל. מחכמינ וּ  אלּ א בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְמפרׁש 
ויוֹ צא  נבקעת  ׁש כּ רסוֹ  עד  ואׁש , בּ רזל  ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנ וֹ  על  וּ מכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר 
הוֹ צאת, מה בּ לע ל וֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על  אוֹ ת וֹ  מהּפ כין ואז ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,
בּ חלב בּ שׂ ר בּ אּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה הּק ׁש ה מדּ ין וי צּ ילנוּ  י ׁש מרנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם 

חמ וּ ר עוֹ ן  לׁש וֹ נוֹ .ׁש הוּ א כּ אן עד , ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ט"ז : תעניות:תביעה ביליוני שנתחייבתי

ז "ל האר"י כתבי פי על  י"ח פרק התשובה יסוד  מחדש]:בספר [שהדפסנו

"מאכל", כמנין יום צ "א יצום וכן  תעניות, פ "ז להתענות צריך כזית כל על
מלא"ך  להיות ישוב ואז יום, בכל  י - נ – ד  – א ה, – י – ו - ה חלקי ויעלה

מליץ.

ברצון  בין  באונס בין נבילה נבילההאוכל כי  הלב"ן , מחשוף  שהוא בת"ת פגם  –
בישראל . עשה

פגימה  בו שיש  בסכין ששחט עםמי - "קהל" ה'. מקה"ל  ונכרת ז"ה פגם הרי -
"מגיפה", ודינו "פגימה" בגימטריא אותיותיו בכלבג' אוכל ומתגלגל  שהוא ,

הגונה נבילות, לשחיטה  תזכה  שלא טהורה בבהמה הנשחט,,או  ביד תמסר רק
באדם האדם  דם "שופך  שנאמר : מדה , כנגד  מדה ידו, מתחת נבילה [ההואויצא

ישפך "עצמו] "דמו  תקונו הנב"ל, "אלוקים"עוּ רה כמנין צומות פ "ז יצום - " ָ◌
שאמר. דברוך פ"ז" כתם "לראשו יום בכל ויכוון המלה , עם

אסורות  מאכלות שאר  -האוכל ה חלקי ויעלה "מאכל ", כמנין  יום צ"א יצום -
מליץ. מלא"ך להיות ישוב ואז יום, בכל י - נ – ד  – א ה , – י – ו



לרבנים תורה  דין ט"ו|כו  תביעה 

הצּ לם עצמוֹ  על נוֹ שׂ א דּ חקוֹ , בּ עת אף האסוּ ר וֹ ת, מּמ אכל וֹ ת עצמ וֹ  הוֹ מר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאי ׁש 
רעוֹ ת. מּמ ארעוֹ ת ונצּ וֹ ל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאוקים

מׁש ּת יו  וּ מיּ ין הּמ ל בּ ג מ ּפ ת ׁש נּ זהרוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה לדנ יּ אל ׁש הוֹ עיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  וכדאיתא נבוּ כדנצּ ר. מ יּ ד :(קכה:)להנּ צל  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
א דּ לא כּ תיבבּ גין יהוּ דה, רבּ י  אמר  בּ מיכליהוֹ ן. א)סּת אבוּ  על(דּ ניּ אל דּ ניאל ו יּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

הּמ ל בּ ג בּ פת ית גּ אל  א אׁש ר מיכלאל בּ וֹ  דּ מתניתין , בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א

י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

הקודש] מא ₣תם[בלשון ý צלŽò ועזריה  מיòאל  חנניה, דנ Łאל , ýזכ flùה  ,ý נינòְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
תýב יה ýדה , רùי אמר ùמאכליהם. ýנטמא fiòא מ ýôם אfiא  א )נסי₣נ₣ת? (ûנŁאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הòflנה , ùסתר  ýנינòו וג₣'. לfl ה ùג  ùפת יתúאל לא  א òר  ₣ù ל על  ûנŁאל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹו óŁם
אחרים, למאכלים  ćרט óùר , עם ýגבינה  היה  ùחלב óùר  הר òע , א ₣ת₣ ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָָָמאכל

י₣ם. ùכל  òלחנ₣ על  ל ₣ עלה  ְְְֶַָָָָֻוזה 

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע ''א)דּ מארי ּה , קצ''א דּ חלוּ (בּ ראׁש ית  דּ א ועל אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דּ ניּ אל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ועם ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חב ּק וּ ק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] ùצלם[בלשון  ה fiòם הארי₣ת, לגב ý הý רקþò מþה , òŽòמר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹודנŁאל 
.₣ù ý לùח ולא הארי₣ת ýŽflמ ýחדć ולכן אחר , לצלם צלמ ₣ Žòה ולא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹר ù₣נ₣,
ה õדה , חŁ₣ת עם היה  ýמד ₣ר ₣ מלכýת ₣ ýŽflמ òהעברה  òùעה  רòע, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוא ₣ת₣
וכל אדם, òל  צלם צלמ ₣ נראה  לא  י₣ם ýמא ₣ת₣ ćניו , צלם ýŽfl מ ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעבר 
עליו, ùאים ýהי וכfiם ,ü נקבתý üמינ òל ùצלם üל נראה  ùòאה , ùְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֻהמה 

זýל הõדה  חŁ₣ת א ₣ת₣ א ₣כל ₣ת ýהי פעמים  ה þה ,ýבכflה  òהענ עליו נגזר  ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
òתýב א )מ ýôם ב₣(חב ýčק ý סfi התק fiם  מ ýôם יתק fiס , flùלכים וה ýא  ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

א ₣ת₣ זמן.ל ְַָ

לרבנים תורה  ט"ודין כז|תביעה 

כּ תיב, מה חזי , א)ּת א מכּ ל (דּ ניּ אל טוֹ ב  מראיהן נראה  ע שׂ רה ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לא דּ מאריהוֹ ן דּ צוּ למא טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את האוֹ כלים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
בּ גיע וּ לי  אתגּ על וּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני מ נּ הוֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאעדּ יאוּ 

לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הוּ , דּ כּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵמיכליה וֹ ן. ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקודש] ט₣ב[בלשון מראיהם נראה  עóרה  ימים ýמקצת ת ýב, מה  ýראה  ùְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא 
Čòלם(וג₣')  ט₣ב מראיהם נראה  .לfl ה ùג ćת את האכלים הילדים ל  מן  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ùגעýלי ý נגעל fiòא  מ ýôם זה ? את גרם מי זז . ýמאחרים מהם, זז  לא  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹר ù₣נם
לי. היýן ò קד ואנòי ùהם, òתýב יóראל  òל חלקם א òרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאכליהם.

אסוּ רוֹ ת : מאכל וֹ ת האוֹ כל  על הּק בר בּ חבּ וּ ט הענ ׁש  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע

צדּ יקים אוֹ ר בּ ספר י"ט )כּ תב קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה מדקדּ ק , היה ׁש א מי כּ י דּ ע ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אּס וּ ר אינוֹ  ואפלּ וּ  להּת ר, אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר  היה  וא הזּ ה  בּ עוֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלים
ח בּ וּ ט  על  הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  ז"ל. מחכמינ וּ  אלּ א בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְמפרׁש 
ויוֹ צא  נבקעת  ׁש כּ רסוֹ  עד  ואׁש , בּ רזל  ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנ וֹ  על  וּ מכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר 
הוֹ צאת, מה בּ לע ל וֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על  אוֹ ת וֹ  מהּפ כין ואז ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,
בּ חלב בּ שׂ ר בּ אּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה הּק ׁש ה מדּ ין וי צּ ילנוּ  י ׁש מרנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם 

חמ וּ ר עוֹ ן  לׁש וֹ נוֹ .ׁש הוּ א כּ אן עד , ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ט"ז : תעניות:תביעה ביליוני שנתחייבתי

ז "ל האר"י כתבי פי על  י"ח פרק התשובה יסוד  מחדש]:בספר [שהדפסנו

"מאכל", כמנין יום צ "א יצום וכן  תעניות, פ "ז להתענות צריך כזית כל על
מלא"ך  להיות ישוב ואז יום, בכל  י - נ – ד  – א ה, – י – ו - ה חלקי ויעלה

מליץ.

ברצון  בין  באונס בין נבילה נבילההאוכל כי  הלב"ן , מחשוף  שהוא בת"ת פגם  –
בישראל . עשה

פגימה  בו שיש  בסכין ששחט עםמי - "קהל" ה'. מקה"ל  ונכרת ז"ה פגם הרי -
"מגיפה", ודינו "פגימה" בגימטריא אותיותיו בכלבג' אוכל ומתגלגל  שהוא ,

הגונה נבילות, לשחיטה  תזכה  שלא טהורה בבהמה הנשחט,,או  ביד תמסר רק
באדם האדם  דם "שופך  שנאמר : מדה , כנגד  מדה ידו, מתחת נבילה [ההואויצא

ישפך "עצמו] "דמו  תקונו הנב"ל, "אלוקים"עוּ רה כמנין צומות פ "ז יצום - " ָ◌
שאמר. דברוך פ"ז" כתם "לראשו יום בכל ויכוון המלה , עם

אסורות  מאכלות שאר  -האוכל ה חלקי ויעלה "מאכל ", כמנין  יום צ"א יצום -
מליץ. מלא"ך להיות ישוב ואז יום, בכל י - נ – ד  – א ה , – י – ו
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י"ז ל"ו ::תביעה  פרק  מוסר שבט הקדוש בספר

במגיפה, יהיה שמיתתו  פגומה  בסכי ששוחט  מי
"מגיפה " אותיות   ה "פגימה" כי 

ששוחט מי  שכל וידוע ופושעים. הדעת קלי שהמה ובודקים שוחטים ויש
" כי  במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה אותיותפגימה בסכין הם ואם "מגיפה""

בכלב, יתגלגל נשמתו וגם במגפה. שימות נשמתו מתגלגל במגפה  עתה  מת אין 
לכלבים  ששייך ממה גוזל הוא לישראל  וטרפות נבלות המאכיל כל ועליו כי ,

כ"ב )נאמר  אותו (שמות תשליכון אל.לכלב בלבו  אלוקים יראת שנגע מי כן על 
השוחטים  אלו  של השחיטה על  .יסמוך 

המנ  אל שמוע לבלתי   שמי יראת לו  שיש שלא מי הזה הרע הג
הדי מצד  הסירכא טריפה  שהיתה מיעו מכח  הנכשר בשר  תאכלו

הנגע  ונתפשט העולם שנוהגים בה למעך  בסירכות משמוש בענין שנית  עוד
טריפות שהוא  כסדרן שלא בנסרך  אפילו וממעכים וקהילות מדינות בהרבה 

בתלמוד. במלכות הנזכר  היושבים ישראל  תפוצות ובכל ישראל ובארץ 
יראת  לו שיש  מי כן ועל  הסירכות. כלל  ממעכין  ואינן מטריפין כולם ישמעאל,
מיעוך מכח הנכשר בשר תאכלו  שלא הזה הרע המנהג אל  שמוע לבלתי  שמים

הדין . מצד הסירכא  טריפה אחרשהיתה שתדרשו עד מהטבח בשר  תקנו ולא
שאינו ...זה. כיון  איסור , בספק גם להתיר  סומכים בודקים  כהרבה ודלא 

טריפות  מאכילים והם  מבצבץ , היה  כראוי מנפח היה אם ושמא  מבצבץ,
ויראהלישראל, בסכין אותה יחתוך  בסירכא והמשמוש למעוך לן למה כן דאם

לחומרא. אלא אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני  דלא ודאי אלא הבצבוץ, אחר
וברור. מבואר  וזה

הבדיקה, על ולסמו בכח למע  שנוהגי  אות
לישראל  טריפות מאכילי בודאי

להסביר ובודקים, השוחטים  לכל ברור על הדין  זה להודיע ונכון ראוי כן על
דמה אומרים דאנו ולמשמש, למעך נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם להם

בעלמא. רירין אלא סירכא הוי  לא בנחת ומשמוש מיעוך ידי  על אם שהלך  אבל 
נקב בלא סירכא  אין כי משמוש, מהני  לא סירכא, דהוי בודאי יודעים .היינו 

על  הסירכא שהלך  גב  על ואף קרום . הוי לא בריאה מכה מחמת שעלה וקרום

לרבנים תורה  י"זדין כט |תביעה

מבצבץ, ואינו משמוש טריפה ידי מקום היהמכל שלא אומרים שאנו אלא ,
כדלעיל . לחומרא בדיקה צריך  מקום ומכל רירין, אלא מעולם סירכא

כן  העושים בודאי הבדיקה, על  ולסמוך  בכח למעך שנוהגין אותם  כן על 
לישראל. טריפות מאכילים

ידאג ששוחט בעת  לכ נפשות, בה  מתגלגלי הרוב  שעל כיו
ע  המגולגלתויצטער הנפש שמרגיש הצער ל

העולה: מאדכלל ורחמן מרע וסר אלוקים ירא וישר  תם להיות  השוחט .צריך
ועוף, חיה בהמה איזה מעלה וכששוחט של התפלה השחיטה בתחלת .יאמר

על  ויצטער ידאג ששוחט  בעת לכן נפשות בהן מתגלגלים הרוב  שעל  וכיון
שעושה מה כאלו בעצמו ויראה שם. יש אם המגולגלת הנפש שמרגיש הצער
על  ואף בהמה , בגוף שיושבת מצערה להושיעה לתועלתה הוא הבהמה לשחוט

השחיטה  עם שמצערה לה פי לטוב בהקזותכוונתו לחולה שמצער הזה כרופא ,
להבין  יטהר , לבו אלוקים ירא  השוחט ובהיות מחוליו . לרפאו וכוונתו והרקות 

שם. המגולגלת הנפש ולתקן זה כל

הוא: ברוך  להקדוש כדיויתפלל  ובברכה מצוה בדבר זה בשר  ׁש יּ אכל  רצון ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶיהי 
בתוכה  נתגלגל  אם הנפש  תיקון עליו שישתלם אבינו ביעקב  כי  תראה וכן .

הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד שהיה לעשו מנחה כששלח השלום
גלולים, לעבודת יקריבם פן לו, לשלחם נפשות, איזה בהם מגולגל שהיה
עזים בידו  הבא מן ויקח ההוא בלילה שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים

הבהמות ביד הבחירה הניח וגו', לעשו ,מאתים שלח מאליהם  בידו  שהבאות
בידו  הבא מן אםוזהו  מגולגלת, נפש איזה בקרבה שיש  בהמה דכל  משום .

בקרבה המגולגלת הנפש  כי לילך, שלא מפצרת הרשות לדבר  לשולחה רוצים
בעל  בהמה ליקח הפציר לא השלום עליו אבינו יעקב ולכן תלך. שלא מכריחה

אלא זה, חשש משום לשלוח, מאתים כרחה עזים מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים  שהיהותישים לעשו מנחה שהיה משום הטעם: הכתוב ופירוש וגו'.

גלולים, עבודת בזה)עובד הארכתי  לי  אשר  הפרשיות על .(ובחיבור 

תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל   טע
טובי  וימי שבתות לבד תשובתו

שבתות לבד  תשובתו , תשלום עד  בשר  יאכל שלא  תשובה הבעל  טעם  וזהו
לתקן  כח בו אין  שבידו מעונות מתוקן אינו עדיין שכיון  משום טובים. וימים



לרבנים תורה  דין י"ז|כח תביעה
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במגיפה, יהיה שמיתתו  פגומה  בסכי ששוחט  מי
"מגיפה " אותיות   ה "פגימה" כי 

ששוחט מי  שכל וידוע ופושעים. הדעת קלי שהמה ובודקים שוחטים ויש
" כי  במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה אותיותפגימה בסכין הם ואם "מגיפה""

בכלב, יתגלגל נשמתו וגם במגפה. שימות נשמתו מתגלגל במגפה  עתה  מת אין 
לכלבים  ששייך ממה גוזל הוא לישראל  וטרפות נבלות המאכיל כל ועליו כי ,

כ"ב )נאמר  אותו (שמות תשליכון אל.לכלב בלבו  אלוקים יראת שנגע מי כן על 
השוחטים  אלו  של השחיטה על  .יסמוך 

המנ  אל שמוע לבלתי   שמי יראת לו  שיש שלא מי הזה הרע הג
הדי מצד  הסירכא טריפה  שהיתה מיעו מכח  הנכשר בשר  תאכלו

הנגע  ונתפשט העולם שנוהגים בה למעך  בסירכות משמוש בענין שנית  עוד
טריפות שהוא  כסדרן שלא בנסרך  אפילו וממעכים וקהילות מדינות בהרבה 

בתלמוד. במלכות הנזכר  היושבים ישראל  תפוצות ובכל ישראל ובארץ 
יראת  לו שיש  מי כן ועל  הסירכות. כלל  ממעכין  ואינן מטריפין כולם ישמעאל,
מיעוך מכח הנכשר בשר תאכלו  שלא הזה הרע המנהג אל  שמוע לבלתי  שמים

הדין . מצד הסירכא  טריפה אחרשהיתה שתדרשו עד מהטבח בשר  תקנו ולא
שאינו ...זה. כיון  איסור , בספק גם להתיר  סומכים בודקים  כהרבה ודלא 

טריפות  מאכילים והם  מבצבץ , היה  כראוי מנפח היה אם ושמא  מבצבץ,
ויראהלישראל, בסכין אותה יחתוך  בסירכא והמשמוש למעוך לן למה כן דאם

לחומרא. אלא אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני  דלא ודאי אלא הבצבוץ, אחר
וברור. מבואר  וזה

הבדיקה, על ולסמו בכח למע  שנוהגי  אות
לישראל  טריפות מאכילי בודאי

להסביר ובודקים, השוחטים  לכל ברור על הדין  זה להודיע ונכון ראוי כן על
דמה אומרים דאנו ולמשמש, למעך נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם להם

בעלמא. רירין אלא סירכא הוי  לא בנחת ומשמוש מיעוך ידי  על אם שהלך  אבל 
נקב בלא סירכא  אין כי משמוש, מהני  לא סירכא, דהוי בודאי יודעים .היינו 

על  הסירכא שהלך  גב  על ואף קרום . הוי לא בריאה מכה מחמת שעלה וקרום

לרבנים תורה  י"זדין כט |תביעה

מבצבץ, ואינו משמוש טריפה ידי מקום היהמכל שלא אומרים שאנו אלא ,
כדלעיל . לחומרא בדיקה צריך  מקום ומכל רירין, אלא מעולם סירכא

כן  העושים בודאי הבדיקה, על  ולסמוך  בכח למעך שנוהגין אותם  כן על 
לישראל. טריפות מאכילים

ידאג ששוחט בעת  לכ נפשות, בה  מתגלגלי הרוב  שעל כיו
ע  המגולגלתויצטער הנפש שמרגיש הצער ל

העולה: מאדכלל ורחמן מרע וסר אלוקים ירא וישר  תם להיות  השוחט .צריך
ועוף, חיה בהמה איזה מעלה וכששוחט של התפלה השחיטה בתחלת .יאמר

על  ויצטער ידאג ששוחט  בעת לכן נפשות בהן מתגלגלים הרוב  שעל  וכיון
שעושה מה כאלו בעצמו ויראה שם. יש אם המגולגלת הנפש שמרגיש הצער
על  ואף בהמה , בגוף שיושבת מצערה להושיעה לתועלתה הוא הבהמה לשחוט

השחיטה  עם שמצערה לה פי לטוב בהקזותכוונתו לחולה שמצער הזה כרופא ,
להבין  יטהר , לבו אלוקים ירא  השוחט ובהיות מחוליו . לרפאו וכוונתו והרקות 

שם. המגולגלת הנפש ולתקן זה כל

הוא: ברוך  להקדוש כדיויתפלל  ובברכה מצוה בדבר זה בשר  ׁש יּ אכל  רצון ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶיהי 
בתוכה  נתגלגל  אם הנפש  תיקון עליו שישתלם אבינו ביעקב  כי  תראה וכן .

הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד שהיה לעשו מנחה כששלח השלום
גלולים, לעבודת יקריבם פן לו, לשלחם נפשות, איזה בהם מגולגל שהיה
עזים בידו  הבא מן ויקח ההוא בלילה שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים

הבהמות ביד הבחירה הניח וגו', לעשו ,מאתים שלח מאליהם  בידו  שהבאות
בידו  הבא מן אםוזהו  מגולגלת, נפש איזה בקרבה שיש  בהמה דכל  משום .

בקרבה המגולגלת הנפש  כי לילך, שלא מפצרת הרשות לדבר  לשולחה רוצים
בעל  בהמה ליקח הפציר לא השלום עליו אבינו יעקב ולכן תלך. שלא מכריחה

אלא זה, חשש משום לשלוח, מאתים כרחה עזים מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים  שהיהותישים לעשו מנחה שהיה משום הטעם: הכתוב ופירוש וגו'.

גלולים, עבודת בזה)עובד הארכתי  לי  אשר  הפרשיות על .(ובחיבור 

תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל   טע
טובי  וימי שבתות לבד תשובתו

שבתות לבד  תשובתו , תשלום עד  בשר  יאכל שלא  תשובה הבעל  טעם  וזהו
לתקן  כח בו אין  שבידו מעונות מתוקן אינו עדיין שכיון  משום טובים. וימים



לרבנים תורה  דין י"ז|ל  תביעה

ובפרט הימים, קדושת עמו שמתלוה טובים וימים בשבתות  אך  לאחרים.
יוכל  התשובה בכח  כי בשר, יאכל יתירה  נשמה קדושת לו שנוסף בשבתות

ויקרא, בפרשת בפסוק הרומז  וזהו הבקרלתקן , מן  קרבנו עולה  תמים אם זכר
ה' לפני לרצונו אותו יקריב  מועד אהל  פתח אל  הקרבן יקריבנו  יקריב  כלומר , .

לתקנה יכוין אותה השוחט בבהמה, יתגלגל שאם שרצונו כשם ה' לפני לרצונו
נפש  איזה יש  שאם בכוונה אותה יקריב הוא כך ה', לפני אותה ולהקריב

ה'. לפני שיקריב זו בבהמה מגולגל

באומרו אמור  בפרשת כן גם כ"ב )ורמוז לה',(שמות  תודה זבח  תזבחו וכי
תזבחו  בבהמה,לרצונכם  נפשותם יתגלגל אם מתקן ׁש יּ ּמ צא לרצונכם, הכוונה, .ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אותם שמביאים בבהמה יש אם נפש איזה לתקן הכוונה בזו תזבחו אתם כן גם
לפני . לזבוח

עמלק , של שותפו  שבטבחי טוב
אכזר זה א אכזר עמלק מה 

אדם מכל יותר  דבר בכל  ברחמנות  עצמו  מזלו ויתנהג על להתגבר כדי  ,
עליו לומר יכולים אין ברחמנות נוהג ובהיותו  אכזר. להיות (קידושיןהמחייבו

עמלק פ"ב ) של שותפו שבטבחים זהטוב אף אכזר  עמלק מה חז"ל, כדפירשו 
האכזריות. הוא באומנתו המורה שהטבעיות אכזר ,

כעמלק, באכזרי  מורה לשחוט וזריז טוב שהוא כך  - כל  שמרגילולכן  כיון אך 
מקום  יהיה שלא באופן כמרחם  יהיה כשישחט גם הרחמנות, במדת עצמו

לעמלק. לדמותו

איזה שמא עצמו, לבין בינו מאד ויצטער ידאג ידו, על בהמה איזה נתנבלה ואם
בידו, וקלקלה מגולגלת נפש איזה בבהמה שהיה ואפשר לזה, גרם שבידו עון
ואדרבא תקון, בלי  השחיטה צער וסבל שהרגיש נפש  לאותו מגיע צער  וכמה
מתחת תקלה כשיוצא הרבה שיצטער  לו ראוי  לכן כמוהו. אין וצער לה איבוד 
הנפש  צער על הקב"ה לפני  ויתפלל  במעשיו ויפשפש האמור , מהטעם ידו,

שקלקלה. זו בבהמה היה אם ההיא

אותה, באכלם  הברכה  ידי על  שיתתקן  קדושה ניצוץ יש שאם בלבו יתפלל גם
אם ובפרט  אותה, באוכלם להקב"ה שמברכים ברכה עם תיקונה דעיקר 
מילה ברית כסעודת מצוה בסעודות  או שמים, ויראת חכמים תלמידי  האוכלים 

לעניןוכדומה, צודק ז"ל  החרדים  ספר  בעל שהביא מעשה י "ח ) פרק (עיין דלעיל בפרקים  הזכרתי (וכבר 

משם) תראהו .זה ,

לרבנים תורה  י"ח דין לא|תביעה 

סמא"ל של  שותפו נעשה אלו, ותפלות הכוונות בכל מכוין השוחט אין אם
וסמא"ל הבהמה , של נפש מוציא והוא האדם, נפשות  המוציא שהוא הרשע,

ממנו . טוב 

כן  לא דאם אלו, ותפלות הכוונות בכל מחויב איך שכלו , בעיני השוחט ויראה
מוציא והוא האדם, נפשות המוציא שהוא הרשע, סמא"ל של שותפו  נעשה
שבראותו  לפעמים גורם דסמא"ל  משום ממנו. טוב וסמא"ל  הבהמה, של נפש
יתודה, שלא מנגדו שהוא פי  על אף להקב"ה  מתודה פקודתו  עת שהגיע אדם
אינו  שאם השוחט, כן שאין מה ידו . על עולמו  קנה לעצתו  שמע לא אם מיהו 
כמה  באיבוד בוודאי גורם הנזכרים, מהתנאים אחד שום בו  ואין שמים ירא

נפש הורג כאלו לו ונחשב  ועוף , חיה בבהמה מגולגלות  מספר נפשות  לעיל  (כנזכר

נפשות,הקנה) מתקן אם כי  נפשות מוציא נקרא לא הנזכר  בכל  מכוין בהיותו אך  .
למקומם. ומכניסם

דבר לישראל שמאכיל  מרע, וסר  אלוקים ירא שהוא השוחט מעלת וכמה
אין  כי בשר, באוכלם  טובים וימים בשבתות ומשמחה הנשמה המזכך טהרה,
ושלום. חס בהפכו והדבר בו, תלוי הרבים וזכות כנודע . ויין בבשר אלא שמחה

י"ח מעלה:תביעה  של דין בבית אותי  יתבעו  חיים הבעלי כל

חיי בעלי צער 

לאכול היהודים לכל לאסור צריכים  היו שבאמת חיים בעלי צער  של הבעיה
כזה. ובהמה עוף בשר 

חדשה השמלה  לשון י "ז)וזה סעיף כד לשונו :(סימן כיצדוזה ששחט עיקור, כגון ?
י "ח, בסימן  כמבואר פגום  3בסכין רוט שלום הרב של שיעור כבר  יש זה [ועל

לשמוע ]. יכול לשמוע שמעונין ומי שעות,

פגום: בסכין שם, אשר  רש"יזהוובמטה לדעת לדעתעיקור הוא השני  ועיקור ,
גדולות, הלכות הלכות בעל  לבעל שחיטה בהלכות פגומה סכין מונה דאינו  והא

חונק גדולות  אלא שאינו כלל שחיטה  הוי דלא משום לשונו.? כאן עד וכו', ,

שחיטה  נקרא לא זה פגום  בסכין ששוחטים  השחיטות שכל מזה רואים אנו הרי
העוף  את  שחונקים חנק , נקרא !!!אלא

הבדצי"ם לרוב האמיתי השם את ניתן ערוך  השולחן  דעת לפי מהיום אז
הזה הקדוש הצדיק של בהכשר  הבדצי"ם" "חנק  פגום, בסכין ששוחטים

והעופות.שמתיר הבהמות לכל  חנק
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ובפרט הימים, קדושת עמו שמתלוה טובים וימים בשבתות  אך  לאחרים.
יוכל  התשובה בכח  כי בשר, יאכל יתירה  נשמה קדושת לו שנוסף בשבתות

ויקרא, בפרשת בפסוק הרומז  וזהו הבקרלתקן , מן  קרבנו עולה  תמים אם זכר
ה' לפני לרצונו אותו יקריב  מועד אהל  פתח אל  הקרבן יקריבנו  יקריב  כלומר , .

לתקנה יכוין אותה השוחט בבהמה, יתגלגל שאם שרצונו כשם ה' לפני לרצונו
נפש  איזה יש  שאם בכוונה אותה יקריב הוא כך ה', לפני אותה ולהקריב

ה'. לפני שיקריב זו בבהמה מגולגל

באומרו אמור  בפרשת כן גם כ"ב )ורמוז לה',(שמות  תודה זבח  תזבחו וכי
תזבחו  בבהמה,לרצונכם  נפשותם יתגלגל אם מתקן ׁש יּ ּמ צא לרצונכם, הכוונה, .ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אותם שמביאים בבהמה יש אם נפש איזה לתקן הכוונה בזו תזבחו אתם כן גם
לפני . לזבוח

עמלק , של שותפו  שבטבחי טוב
אכזר זה א אכזר עמלק מה 

אדם מכל יותר  דבר בכל  ברחמנות  עצמו  מזלו ויתנהג על להתגבר כדי  ,
עליו לומר יכולים אין ברחמנות נוהג ובהיותו  אכזר. להיות (קידושיןהמחייבו

עמלק פ"ב ) של שותפו שבטבחים זהטוב אף אכזר  עמלק מה חז"ל, כדפירשו 
האכזריות. הוא באומנתו המורה שהטבעיות אכזר ,

כעמלק, באכזרי  מורה לשחוט וזריז טוב שהוא כך  - כל  שמרגילולכן  כיון אך 
מקום  יהיה שלא באופן כמרחם  יהיה כשישחט גם הרחמנות, במדת עצמו

לעמלק. לדמותו

איזה שמא עצמו, לבין בינו מאד ויצטער ידאג ידו, על בהמה איזה נתנבלה ואם
בידו, וקלקלה מגולגלת נפש איזה בבהמה שהיה ואפשר לזה, גרם שבידו עון
ואדרבא תקון, בלי  השחיטה צער וסבל שהרגיש נפש  לאותו מגיע צער  וכמה
מתחת תקלה כשיוצא הרבה שיצטער  לו ראוי  לכן כמוהו. אין וצער לה איבוד 
הנפש  צער על הקב"ה לפני  ויתפלל  במעשיו ויפשפש האמור , מהטעם ידו,

שקלקלה. זו בבהמה היה אם ההיא

אותה, באכלם  הברכה  ידי על  שיתתקן  קדושה ניצוץ יש שאם בלבו יתפלל גם
אם ובפרט  אותה, באוכלם להקב"ה שמברכים ברכה עם תיקונה דעיקר 
מילה ברית כסעודת מצוה בסעודות  או שמים, ויראת חכמים תלמידי  האוכלים 

לעניןוכדומה, צודק ז"ל  החרדים  ספר  בעל שהביא מעשה י "ח ) פרק (עיין דלעיל בפרקים  הזכרתי (וכבר 

משם) תראהו .זה ,
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סמא"ל של  שותפו נעשה אלו, ותפלות הכוונות בכל מכוין השוחט אין אם
וסמא"ל הבהמה , של נפש מוציא והוא האדם, נפשות  המוציא שהוא הרשע,

ממנו . טוב 

כן  לא דאם אלו, ותפלות הכוונות בכל מחויב איך שכלו , בעיני השוחט ויראה
מוציא והוא האדם, נפשות המוציא שהוא הרשע, סמא"ל של שותפו  נעשה
שבראותו  לפעמים גורם דסמא"ל  משום ממנו. טוב וסמא"ל  הבהמה, של נפש
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נפשות,הקנה) מתקן אם כי  נפשות מוציא נקרא לא הנזכר  בכל  מכוין בהיותו אך  .
למקומם. ומכניסם
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חיי בעלי צער 
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כזה. ובהמה עוף בשר 

חדשה השמלה  לשון י "ז)וזה סעיף כד לשונו :(סימן כיצדוזה ששחט עיקור, כגון ?
י "ח, בסימן  כמבואר פגום  3בסכין רוט שלום הרב של שיעור כבר  יש זה [ועל
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לרבנים תורה  דין י"ח |לב תביעה 

החינוך : ספר לשון וזה

החינוךא) מצותבספר  כי הפשט  דרך על  כן גם ואומר  וז"ל: תנ"א מצוה
מבשאר יותר  הגוף דם יצא מהצואר  כי שידוע לפי  הטעם מאותו הוא השחיטה
דמו  כל יצא משם כי שנאכלהו, טרם  משם, לשחטו  נצטוינו ולכן  הגוף מקומות

הבשר. עם הנפש נאכל ולא

חיי בעל צער 
הצואר מן השחיטה בטעם נאמר בדוק ועוד החיים ובסכין בעלי נצער  שלא כדי 

לצערם  ולא  צרכיו ולכל מהם ליזון למעלתו  לאדם התירן התורה כי  מדאי יותר 
דאורייתא  איסור הוא אם חיים בעלי צער באיסור  הרבה חכמים דברו וכבר  חנם,

הוא  דאורייתא שאיסור הדומה לפי  עכ"ל .והעולה .

הרמב"ן מרמז וכן כ "ט )ב) א' מדבר,(בראשית שאינו בחי  הגוף התיר  כי  וז"ל:
שאמר  ומה השחיטה, טעם וזה עצמה, הנפש לא מיתה, בעליאחר צער 

על וצוּ נ וּ  בּ מצוֹ תיו  קדּ ׁש נוּ  א ׁש ר שנברך ברכתינו וזה דאורייתא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲחיים
כאן.עדהחיטה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הוא  הברכה פגימה שום  בלי כשר שיהיה הסכין על נזהרים  לא אם אומרת זאת
התורה. מן  שאיסורו חיים בעלי צער  על  ועובר לבטלה, ברכה 

חת"סג) נ"ד )בשו"ת סימן  מדבריו (או "ח "נראה עליה והוסיף הרמב"ן ד' העתיק 
עליהם  ולרחם נתאכזר , שלא רצה  חי, בעל בשר לאכול לנו  יתברך  שהרשה אחר 

צערם, ומברכיןלמעט הצואר מן לשחוט צוה כן וצוּ נוּ על  בּ מצוֹ תיו  קדּ ׁש נוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
החיטה  נאמרעל  כאילו החיטה , על  וצ וּ נוּ  בּ מצוֹ תיו ק דּ ׁש נוּ  עלאׁש ר לרחם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

עכ"ל .הבּ ר יּ וֹ ת  " ַ◌ְ◌ִ◌

שחיטה הלכות מגדים ובפרי  הפתיחה)ה) הביאו (בסוף זו  מצוה "טעם  כתב ,
בשם רבה ועודהאליהו  הדּ ם, ׁש יּ צא כּ די מצּ וּ אר, יוֹ צא דּ ם דּ רב  החינוך , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְספר

חיים  בעלי צער  משום אסור  פגום בסכין וכן  ... חיים  בעלי צער  עכ "ל משום ...

החיד "א ס"ג )ו) ח"י  סימן ברכה טעמא כתב(במחזיק חיים]דמהאי בעלי  צער  [משום
שלפניה. סכין בדיקת בלי לשחוט אסור

החינוךז) עדיף וכסברת בצערא למעוטי  שחיטה בעידן חולין דגם בר"ן תמצא
הלשון: בזה שכתב הצדדין מן דהשוחט היא במשנה בסימנין  דשחיטה כיכיון

חיים  בעלי  צער איכא המפרקת  מן  וחותך הצדדין  מן  לנו שחיטה יש וכן עכ "ל . .
- שם. ראה חיים, בעלי  צער  על שלם בסכין ספר  ששחיטה מכאן רואים הרי 

חיים. בעלי  צער הוא פגום

לרבנים תורה  י"טדין לג |תביעה 

י "ט  לבואתביעה  העתידים שלי הדורות כל לי שקילקל על אותו תובע אני :!!!

אחד מאדם היוצאים הצאצאים מספר למשפחה)חשבון ילדים  חמש של במשך(בחישוב 
דורות  שנה)עשר שנה(300 שלושים  הוא דור כשכל שנה), 25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

לאכול  ולא הכשרות שמירת על בלבד אחד יהודי מעורר כשיהודי וחשוב , צא
בכך  הציל הוא - ודם חלב וטיפות נבילות המאכילים הבדצי "ם של טרף  בשר

יהודים. שיישארו יהודים , מיליון  48

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק יכול אחד  חמש(כל מביא  אחד  שכל  ילדים  חמש
ילדים  מיליון ל -48 דורות 11 לאחר מגיע ילדים

25=5*5
125=5*25
625=5*125

3125=5*625
15,625=5*3125
78,125=5*15,625

390,625=5*78,125
1,953,125=5*390,625
9,765,625=5*1,953,125

48,828,125 9,765,625*5=מיליאן

מלא  עולם קיים כאילו מישראל  אחת נפש  המקיים

כ' אותו תביעה  תובע  אני המכשיל]: - המכשיר הרב  את [את מכין אשר על 
ישראל: גדולי  שאמרו כמו  יהודים, מליון שש ושלום חס להרוג הסכין

יח  הרמני הר ע ל חכ מאכלתל  אכל ידי  על א מ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרמני  עמלק נלד מ ה  יק  חטי  הי ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאסר ת 

על  נוֹ ראה גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ ע ׁש "ט הּמ עשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
טוֹ בים מוּ ם ה גּ זרה, את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א  לתלמידוֹ  וקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
 ּכ אחר  היה ׁש ם אוּ ׁש פצין ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם על הגּ זרה וראוּ  האחד, מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנים

'אוֹ ׁש ויץ' ההׁש מדה 'הוֹ בלתא למחנה כּ ּת וּ ב  היה ההׁש מדה רכּ בוֹ ת ׁש על וכיּ ד וּ ע . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
שווייצער הגּ ר "ש דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י. ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר',


זושאד. ר' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים וכידוע 
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יח  הרמני הר ע ל חכ מאכלתל  אכל ידי  על א מ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרמני  עמלק נלד מ ה  יק  חטי  הי ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאסר ת 

על  נוֹ ראה גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ ע ׁש "ט הּמ עשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
טוֹ בים מוּ ם ה גּ זרה, את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א  לתלמידוֹ  וקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
 ּכ אחר  היה ׁש ם אוּ ׁש פצין ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם על הגּ זרה וראוּ  האחד, מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנים

'אוֹ ׁש ויץ' ההׁש מדה 'הוֹ בלתא למחנה כּ ּת וּ ב  היה ההׁש מדה רכּ בוֹ ת ׁש על וכיּ ד וּ ע . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
שווייצער הגּ ר "ש דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י. ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר',


זושאד. ר' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים וכידוע 



לרבנים תורה  דין כ'|לד תביעה

הּק דוֹ ׁש  מה צּ דּ יק  מביא זי"ע, מבעלזא [ׁש ליט "א], אהרן  ׁש אמר :רבּ י  כּ לזי"ע, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכל וּ  ידי  על בּ א ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני הרׁש ע ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶכ וֹ ח וֹ 
ׁש א  מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נ וֹ לד  וּ מזּ ה קלּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲׁש וֹ חטים 
עמלק, ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר , הבּ על  ׁש ל  החרב את הׁש חיז  כּ דבעי, הּס כּ ינים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש חיזוּ 

רח"ל יה וּ דים מיליוֹ ני לׁש חוֹ ט בּ כחוֹ  היה זה ידי .ועל  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

וּ בקׁש וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה אליו  התחננ וּ  הוֹ אה  ׁש בּ ׁש נוֹ ת ה נּ "ל: הצּ דּ יק על ּמ סוּ פר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ ד
ואמר: הנּ וֹ ראה, ה גּ זרה את לבּט ל  בּ אה ׁש יּ תאּמ ץ הצּ רה החיטה ׁש כּ ל  בּ גלל  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עצמ וֹ הּט רפה  עמלק  קל ּפ ת הוּ א הגּ רמני  והר ׁש ע  עמלק א , ׁש בּ מלחמת וּ כמוֹ  , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ט -יא)כּ תוּ ב יז ּפ רק ה לּ חם(ׁש מ וֹ ת וצא אנׁש ים לנ וּ  בּ חר יהוֹ ׁש ע  אל מׁש ה "ויּ אמר ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יהוֹ ׁש ע  ו יּ עשׂ  בּ ידי. האהים וּ מּט ה הגּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עמלק
מ ׁש ה לוֹ  אמר הגּ בעה.כּ אׁש ר  ראׁש  עלוּ  וחוּ ר אהרן וּ מׁש ה בּ עמלק והיה להלּ חם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ בדים  מׁש ה וידי עמלק. וגבר יד וֹ  יניח  וכאׁש ר  י שׂ ראל  וגבר ידוֹ  מׁש ה ירים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
וּ מזּ ה  אחד  מזּ ה בידיו  ּת מכ וּ  וחוּ ר ואהרן עליה ויּ ׁש ב תחּת יו ו יּ שׂ ימוּ  אבן  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ קחוּ 

המׁש ". בּ א  עד אמוּ נה ידיו ויהי צדּ יקים:אחד  ג' ׁש ם  וחוּ ר,והי וּ  ואהרן מׁש ה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
את  לבּט ל  כּ די צ דּ יקים ג' צרי היּ וֹ ם גּ ם  ּכ ר וּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הת ּפ לּ לוּ 

ס וֹ פר], החת"ם [נכד אחד  עוֹ ד רק וּ מצאוּ  וחּפ שׂ וּ  הצּ דּ יק הגּ זרה, נמצא וא ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ יד וֹ . עלתה א ולכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלי ׁש י.

מחנה   אחר היה ההמת ל החיט ת היה  קה  תְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבא
ַַָָָההמדה 

ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת  בּ עת הא ע ּמ ינוּ  הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ ביל וּ  הרכּ בוֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בּ הם  הוֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , י שׂ ראל  כּ לל  את להאכיל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש היה  הּמ קוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  'אוֹ ׁש וויץ', ההׁש מדה למחנה י שׂ ראל , בּ ני  אחינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

ההׁש מדה  מחנה  ּכ אחר היה הבּ המוֹ ת ׁש ל רכבוֹ תא הׁש חיטוֹ ת ׁש על  וכיּ ד וּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌


שהגיעו עד  היהודים  מקומות כל  את וטיהרו הלכו זי "ע 
עליהם ואיים  רח"ל השטן עליהם  נגלה ושם לאושוויץ,
העולם כל את יהפוך אז – מכאן  יחדלו  לא  שאם
יהיו שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים 
של חסיד  באמת מי  יודע  ומי מ "ם, הסמ"ם  של שליחים

אמת.
רביה . האלוקי המקובל הקדוש  הצדיק על ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 

הגזירה  את לבטל  כדי צדיקים קברי אצל ויחודים 
בקבר ולכוון  להתפלל הרבה כאשר אחת ופעם הנוראה
ראשים כמה בעל נחש השמים  מן לו הראו אימנו, רחל
הגדולים המקובלים  אחד  את וכששאל  להורגו, שרצה
קשה,ושלא מאוד  קליפה הוא ימ "ש שהרשע  לו אמר

בנפשו . יסתכן 
את ו. לה ðיל  הáדõלה àמלחמôם  הñד Łõים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 

Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

לרבנים תורה  כ'דין לה|תביעה

ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה בּ המוֹ ת', 'הוֹ ב ת כּ יּת וּ ב היה (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מדּ ה מּמ ׁש  כּ אן  ה"י .מדּ ה)כּ נגדרוֹ אים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

עוֹ בדיה  הרב  והדרוֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר  ׁש בּ דוֹ רנוּ  הּמ יחד  המק וּ בל  הצּ דּ יק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
זיע"א, גּ לגּ וּ לים אמר:יוֹ סף היוּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנ ׁש ים כּ ל  [עוֹ ד כּ י , ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לכן  בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  הצּ דּ יק מרדּ כי  ׁש ל מדּ וֹ רוֹ  הי וּ  ׁש הם ממוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
היה וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  רח"ל כּ עת הּת ּק וּ ן נאספוּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

צדּ יק)ׁש לּ הם אוֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  לדבריו,(ור בּ ים ראיה אביא  הּק טן ואני ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזכר וֹ , ׁש מוֹ  י ּמ ח  'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ויוֹ ם ׁש כּ יּ דוּ ע י וֹ ם בּ כל  מקּפ יד  היה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

י וֹ תר ו א ּפ ח וֹ ת א אי ׁש  אלפים עשׂ רת דווקא כּ תוּ ב ׁש יּ הרגוּ   ּכ] , ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מקוֹ ם ל וֹ  היה ׁש א וכּמ ה הגּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבאנציקלוֹ פדיה
וכּס ה יהוּ דים 1600  לער לׁש ם  והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר  חוֹ פר היה הגּ ז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ בּת י
וזהוּ  זה ] את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ לה אר  להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם ,
ׁש גּ ם לאחשוורוֹ ׁש , – הר ׁש ע  ה ּמ ן קל ׁש קלים אלפים עשׂ רת  כּ נגד ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵמרוּ מז
כּ מ וֹ  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

מגלּ ה בּ גּ מרא ׁש בּ א וֹ תוֹ ":(יב .)ׁש איתא ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה מּפ ני  ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
כּ ליה  אּת ם הדּ וֹ ר  אמר וּ  להם: אמר  מּס עוּ דתוֹ ? ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  ל וֹ : אמר וּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רׁש ע" אוֹ תוֹ  נׁש ּפ טוּ ע"כ .ׁש ל  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע  ע וֹ ד  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן בּ ני עשׂ רת כּ נגד והם ימ"ש, נאצים עשׂ רה  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונּת ל וּ 

בהרחבה)כּ ן, מזה נדבר .(ובהמשך ֵ◌


õלæלב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
יłראל רàי äנàור äרנõ מ Łõדñה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמכôב
מטלוסט מר âכי  מ ' הק' הרב õלחבר זי"ע טõב  Łם àְְֲֵֵַַַַַָָעל
מכôבים àכ ëה éתב üé  נסôר " הâðיק גילו ["àן  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָזי "ע 

אליו ] זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Łדñה [נד ïס (יג )àאáרת :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

äëôז Ł לחד י "ב àוארŁא לאõר יצא  "הôמים " àְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹספר
:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łְְְְִִֶֶֶַנת

אïŁõיצין , טי "ת  ת"ק ראה ג ' לי õם אõר  ְְִִב"ה,

מטלוסט מרâכי מ ' הק' הרב ְְֲִֵַַַָָלחברי
Łמõ)למע "ש לא(למען  âברים אני רõאה  éי  לבõא  ôכף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ונמ ôיק האחד  מן הנים  וט õבים  ה ñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים 
לפה  ôבõא  ôŁכף חזק àטחõני  ליראיו", ה' "וסõד ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹסõד,
éי נ"ע  הק' äרנõë מ ý ל ה çדäעים הéתבים  ýôא ñôְְְְִִִִִִֵַַַָח
בעל י łראל נאמנה. àאהבה דו"ש  ýחבר לי. הם  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָנחäצים

כאן . עד מטלוסט. טוב שם 
ורבי אלימלך ר ' רבי  הקדושים  שהאחים ידוע  וכן 

את  לתקן  למקום ממקום בגלות נדדו זי"ע  זושא
הסמ "ך  ושם  אושביץ, זו לאושפצין  שהגיעו עד ישראל 
עד מכאן  רואים חזרה. וחזרו  לעבור , נתנם  לא מ "ם 
מאכלות  בעון אחרא הסטרא של האחיזה גדולה כמה
מרן כדוגמת הקדושים הצדיקים  שגדולי  עד  אסורות,
נתן ורבי  זושא , ורבי  אלימלך רבי  טוב, שם  הבעל
בידם עלתה  לא זי"ע  מצאנז חיים  והדברי  אדלער
הגזירה  נגזרה התיקון  ובלי הנורא הקילקול את לתקן
מיליון מששה יותר של הנורא  האבידה וכל רח"ל
רח "ל כמה בזמנינו רואים  ועוד זה, בגלל קרתה  יהודים 
זה  וכל  ומשונות, נוראות וגזירות ואלמנות יתומים
ותודה  אסורות. מאכלות של הנורא החטא בגלל 
על ספרים  400 לעשות ידינו על  שזיכה יתברך להשם
חלב ניקור שחיטה על אסורות , ומאכלות כשרות עניני 
כנודע . דקליפה עשו מחנה 400 כנגד  שהם  ודם ,
כדי "שק", לבש  הצדיק דמרדכי  דהא לפרש  ואפשר
[ראה  400 גימטריה  הנ"ל,"שק" ענין את לתקן

בראשית חכמה].באריכות



לרבנים תורה  דין כ'|לד תביעה

הּק דוֹ ׁש  מה צּ דּ יק  מביא זי"ע, מבעלזא [ׁש ליט "א], אהרן  ׁש אמר :רבּ י  כּ לזי"ע, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכל וּ  ידי  על בּ א ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני הרׁש ע ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶכ וֹ ח וֹ 
ׁש א  מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נ וֹ לד  וּ מזּ ה קלּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲׁש וֹ חטים 
עמלק, ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר , הבּ על  ׁש ל  החרב את הׁש חיז  כּ דבעי, הּס כּ ינים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש חיזוּ 

רח"ל יה וּ דים מיליוֹ ני לׁש חוֹ ט בּ כחוֹ  היה זה ידי .ועל  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

וּ בקׁש וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה אליו  התחננ וּ  הוֹ אה  ׁש בּ ׁש נוֹ ת ה נּ "ל: הצּ דּ יק על ּמ סוּ פר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ ד
ואמר: הנּ וֹ ראה, ה גּ זרה את לבּט ל  בּ אה ׁש יּ תאּמ ץ הצּ רה החיטה ׁש כּ ל  בּ גלל  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עצמ וֹ הּט רפה  עמלק  קל ּפ ת הוּ א הגּ רמני  והר ׁש ע  עמלק א , ׁש בּ מלחמת וּ כמוֹ  , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ט -יא)כּ תוּ ב יז ּפ רק ה לּ חם(ׁש מ וֹ ת וצא אנׁש ים לנ וּ  בּ חר יהוֹ ׁש ע  אל מׁש ה "ויּ אמר ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יהוֹ ׁש ע  ו יּ עשׂ  בּ ידי. האהים וּ מּט ה הגּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עמלק
מ ׁש ה לוֹ  אמר הגּ בעה.כּ אׁש ר  ראׁש  עלוּ  וחוּ ר אהרן וּ מׁש ה בּ עמלק והיה להלּ חם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ בדים  מׁש ה וידי עמלק. וגבר יד וֹ  יניח  וכאׁש ר  י שׂ ראל  וגבר ידוֹ  מׁש ה ירים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
וּ מזּ ה  אחד  מזּ ה בידיו  ּת מכ וּ  וחוּ ר ואהרן עליה ויּ ׁש ב תחּת יו ו יּ שׂ ימוּ  אבן  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ קחוּ 

המׁש ". בּ א  עד אמוּ נה ידיו ויהי צדּ יקים:אחד  ג' ׁש ם  וחוּ ר,והי וּ  ואהרן מׁש ה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
את  לבּט ל  כּ די צ דּ יקים ג' צרי היּ וֹ ם גּ ם  ּכ ר וּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הת ּפ לּ לוּ 

ס וֹ פר], החת"ם [נכד אחד  עוֹ ד רק וּ מצאוּ  וחּפ שׂ וּ  הצּ דּ יק הגּ זרה, נמצא וא ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ יד וֹ . עלתה א ולכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלי ׁש י.

מחנה   אחר היה ההמת ל החיט ת היה  קה  תְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבא
ַַָָָההמדה 

ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת  בּ עת הא ע ּמ ינוּ  הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ ביל וּ  הרכּ בוֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בּ הם  הוֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , י שׂ ראל  כּ לל  את להאכיל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש היה  הּמ קוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  'אוֹ ׁש וויץ', ההׁש מדה למחנה י שׂ ראל , בּ ני  אחינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

ההׁש מדה  מחנה  ּכ אחר היה הבּ המוֹ ת ׁש ל רכבוֹ תא הׁש חיטוֹ ת ׁש על  וכיּ ד וּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌


שהגיעו עד  היהודים  מקומות כל  את וטיהרו הלכו זי "ע 
עליהם ואיים  רח"ל השטן עליהם  נגלה ושם לאושוויץ,
העולם כל את יהפוך אז – מכאן  יחדלו  לא  שאם
יהיו שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים 
של חסיד  באמת מי  יודע  ומי מ "ם, הסמ"ם  של שליחים

אמת.
רביה . האלוקי המקובל הקדוש  הצדיק על ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 

הגזירה  את לבטל  כדי צדיקים קברי אצל ויחודים 
בקבר ולכוון  להתפלל הרבה כאשר אחת ופעם הנוראה
ראשים כמה בעל נחש השמים  מן לו הראו אימנו, רחל
הגדולים המקובלים  אחד  את וכששאל  להורגו, שרצה
קשה,ושלא מאוד  קליפה הוא ימ "ש שהרשע  לו אמר

בנפשו . יסתכן 
את ו. לה ðיל  הáדõלה àמלחמôם  הñד Łõים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 

Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

לרבנים תורה  כ'דין לה|תביעה

ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה בּ המוֹ ת', 'הוֹ ב ת כּ יּת וּ ב היה (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מדּ ה מּמ ׁש  כּ אן  ה"י .מדּ ה)כּ נגדרוֹ אים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

עוֹ בדיה  הרב  והדרוֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר  ׁש בּ דוֹ רנוּ  הּמ יחד  המק וּ בל  הצּ דּ יק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
זיע"א, גּ לגּ וּ לים אמר:יוֹ סף היוּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנ ׁש ים כּ ל  [עוֹ ד כּ י , ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לכן  בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  הצּ דּ יק מרדּ כי  ׁש ל מדּ וֹ רוֹ  הי וּ  ׁש הם ממוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
היה וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  רח"ל כּ עת הּת ּק וּ ן נאספוּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

צדּ יק)ׁש לּ הם אוֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  לדבריו,(ור בּ ים ראיה אביא  הּק טן ואני ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזכר וֹ , ׁש מוֹ  י ּמ ח  'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ויוֹ ם ׁש כּ יּ דוּ ע י וֹ ם בּ כל  מקּפ יד  היה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

י וֹ תר ו א ּפ ח וֹ ת א אי ׁש  אלפים עשׂ רת דווקא כּ תוּ ב ׁש יּ הרגוּ   ּכ] , ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מקוֹ ם ל וֹ  היה ׁש א וכּמ ה הגּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבאנציקלוֹ פדיה
וכּס ה יהוּ דים 1600  לער לׁש ם  והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר  חוֹ פר היה הגּ ז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ בּת י
וזהוּ  זה ] את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ לה אר  להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם ,
ׁש גּ ם לאחשוורוֹ ׁש , – הר ׁש ע  ה ּמ ן קל ׁש קלים אלפים עשׂ רת  כּ נגד ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵמרוּ מז
כּ מ וֹ  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

מגלּ ה בּ גּ מרא ׁש בּ א וֹ תוֹ ":(יב .)ׁש איתא ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה מּפ ני  ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
כּ ליה  אּת ם הדּ וֹ ר  אמר וּ  להם: אמר  מּס עוּ דתוֹ ? ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  ל וֹ : אמר וּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רׁש ע" אוֹ תוֹ  נׁש ּפ טוּ ע"כ .ׁש ל  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע  ע וֹ ד  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן בּ ני עשׂ רת כּ נגד והם ימ"ש, נאצים עשׂ רה  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונּת ל וּ 

בהרחבה)כּ ן, מזה נדבר .(ובהמשך ֵ◌


õלæלב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
יłראל רàי äנàור äרנõ מ Łõדñה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמכôב
מטלוסט מר âכי  מ ' הק' הרב õלחבר זי"ע טõב  Łם àְְֲֵֵַַַַַָָעל
מכôבים àכ ëה éתב üé  נסôר " הâðיק גילו ["àן  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָזי "ע 

אליו ] זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Łדñה [נד ïס (יג )àאáרת :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

äëôז Ł לחד י "ב àוארŁא לאõר יצא  "הôמים " àְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹספר
:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łְְְְִִֶֶֶַנת

אïŁõיצין , טי "ת  ת"ק ראה ג ' לי õם אõר  ְְִִב"ה,

מטלוסט מרâכי מ ' הק' הרב ְְֲִֵַַַָָלחברי
Łמõ)למע "ש לא(למען  âברים אני רõאה  éי  לבõא  ôכף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ונמ ôיק האחד  מן הנים  וט õבים  ה ñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים 
לפה  ôבõא  ôŁכף חזק àטחõני  ליראיו", ה' "וסõד ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹסõד,
éי נ"ע  הק' äרנõë מ ý ל ה çדäעים הéתבים  ýôא ñôְְְְִִִִִִֵַַַָח
בעל י łראל נאמנה. àאהבה דו"ש  ýחבר לי. הם  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָנחäצים

כאן . עד מטלוסט. טוב שם 
ורבי אלימלך ר ' רבי  הקדושים  שהאחים ידוע  וכן 

את  לתקן  למקום ממקום בגלות נדדו זי"ע  זושא
הסמ "ך  ושם  אושביץ, זו לאושפצין  שהגיעו עד ישראל 
עד מכאן  רואים חזרה. וחזרו  לעבור , נתנם  לא מ "ם 
מאכלות  בעון אחרא הסטרא של האחיזה גדולה כמה
מרן כדוגמת הקדושים הצדיקים  שגדולי  עד  אסורות,
נתן ורבי  זושא , ורבי  אלימלך רבי  טוב, שם  הבעל
בידם עלתה  לא זי"ע  מצאנז חיים  והדברי  אדלער
הגזירה  נגזרה התיקון  ובלי הנורא הקילקול את לתקן
מיליון מששה יותר של הנורא  האבידה וכל רח"ל
רח "ל כמה בזמנינו רואים  ועוד זה, בגלל קרתה  יהודים 
זה  וכל  ומשונות, נוראות וגזירות ואלמנות יתומים
ותודה  אסורות. מאכלות של הנורא החטא בגלל 
על ספרים  400 לעשות ידינו על  שזיכה יתברך להשם
חלב ניקור שחיטה על אסורות , ומאכלות כשרות עניני 
כנודע . דקליפה עשו מחנה 400 כנגד  שהם  ודם ,
כדי "שק", לבש  הצדיק דמרדכי  דהא לפרש  ואפשר
[ראה  400 גימטריה  הנ"ל,"שק" ענין את לתקן

בראשית חכמה].באריכות



לרבנים תורה  דין כ'|לו  תביעה

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא ארוּ ר:(ז' בּ ין ידע דּ א עד בּ פ וּ ר יּ א לבסוּ מי אדם  "חיּ ב ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ׁש יּ ׁש ּת ה ידי ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהמן

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – הדּ עת לר וּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת,

היּ ׁש ר קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב  האבוֹ תבּ שׂ ר:(ּפ רק ׁש חי וּ  הנים  מנין בּ גּ ימטריּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויעקב  יצחק עוֹ להאברהם  בּ שׂ רבּ יחד בּ גּ ימטריּ ה  כּ נגד א תק"ב בּ קד וּ ׁש ה, ׁש הם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פס וּ ק ׁש כּ תוּ ב ל )הּק לּפ ה כב  תאכל וּ (ׁש מוֹ ת א טרפה בּ שׂ דה ח יּ ים,וּ בשׂ ר עץ (ועין  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

פ"ו) מ"ט מר דּ כי",.ׁש ער  ּבּ רו" 502–וכן גּ ימטריּ ה המן" "אר וּ ר גּ יסא וּ מאיד - ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
"  ס ׁש ה וּ א  תק"ב , בּ גימטר יּ א 502 בּ שׂ רבּ שׂ רגּ ימטר יּ ה אכילת ידי  ׁש על  הינוּ  ," ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לרדת חלילה ואפ ׁש ר  מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה לבּ חינה לעלוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 


נעשה ז. הראשון אדם חטא  דמכח לעיל , כתבנו והנה

עור", "כתנות בתיבות וזהו  עי"ן, אות אל"ף אות  מן
מפריד "נרגן ולכן  באל "ף, – "אור " להיות צריך שהיה

כח)אלוף" טז , ספרי(משלי  בכמה זה ענין  כמבואר ,
טז .)מקובלים דף דוד , בית  מאמר ח"א, של "ה  והאבות (עיין  ,

שחרית, תפילות: שלש ידי  על זה ופגם  חטא תיקנו
ידוע והנה "שמע ". תיבות ראשי שהן – ערבית מנחה,
תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד  קס"ז דף  א', חלק זוהר (עיין 

ב ') עמוד  קמ"ז דף שתיי', גברו  הראשון אדם  חטא שמכח  ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:
הן "ישמעאל" "אדום ", ותיבות אדום, קליפת הוא
בעולם חיים  האבות שהיו השנים  כמנין תק"ב, גימטריא
שנים , ק"פ – יצחק שנים , קע"ה חי  היה אברהם  כי  הזה,

וקמ " וק "פ קע"ה שנים, קמ"ז – –יעקב יחד צרפם – ז
הקליפה. נגד בקדושה הן  האבות כי  שנים , תק"ב  יהיו

הסוד ל )וזהו כב , לא(שמות טריפה בשדה "ובשר 
וקל תק"ב, גימטריא כן  גם הוא "בשר " כי  תאכלו",
"כלב" נקרא  הוא עמלק דקליפת להוסיף [ויש להבין.
פנים עז "כלב המילים וחשב פנים, ועז חצוף ומדתו
הכולל עם  בשר  = 503 תיבות  ד' עם  בגימטריה וחצוף"
כוח  זה טרף, בבשר נכשלים  ושלום חס שכאשר ,503

המשנה  דברי גם נרמז ובזה סוטה )עמלק. הדור(סוף  פני  ,
את  ולהזהיר להינצל מוכרחים  זאת ולתקן הכלב, כפני

הכשרות]. על  הרבים

עמלק" גוים ש "ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד, ,(במדבר
"עמלק" כי  אחר, באל אחיזה לו ויש  הרשע , עשו מזרע 

אחר" "אל  כמנין – ר"מ גימטריא  יד )הוא לד, ,(שמות
"רוח  הוא בקדושה וכנגדו ר"מ , גימטריא כן גם  שהוא 

כט)הוי '" יא, שור(שופטים קליפות שתי  כנגד  והנה .
על יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור,

בסוד חמור של ט)הקליפה ט , על(זכריה ורוכב "עני :
שאמר כמו "שור", איקרי  יוסף בן ומשיח החמור ",

יז)הכתוב לג , לו".(דברים הדר שורו "בכור :

בזוהר איתא חדשוהנה וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף ג ' חלק (עיין

ע "ב ) ק"א דף  לעיל ,רות, הנזכרות הקליפות שתי מבין כי ,
הנקראת  אחת קליפה יצא וחמור , שור מקליפות דהיינו

צפע " יצא  נחש "משורש  כי  כט)"צפע ", יד, ,(ישעיה 
לכתוב אנו  צריכין ולכן  ר"מ , – "עמלק" גימטריא  ו"צפע "

עפץ במי  תורה א ')בספר עמוד י"ט  דף  גיטין  שהוא(עיין
הקליפה  מכניעין אנו ובזה אתוון , בהיפוך "צפע " אותיות

עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של 
שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות: ראשי הוא  ונחש
"שור" וקליפות אומות. שבשבעים  הראשונות קליפות
זכרונם רבותינו אמרו ולכן  "צרעת". גימטריא "חמור"

ד )לברכה פ"כ , רבה צרעת,(בראשית היא דנחש סלעין הני 
בצרעת. נלקה הרע, לשון דיבר שהנחש  ולפי

הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה
גדול חורבן  בקטרוגם  עשו הרשעה, ולילית סמא"ל 

לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולין  הנעלם)בארץ  והנה  ,(בד "ה 
תורה  הספרי הרבים  בעוונותינו  השונאים  ולקחו
שהוא בשר, מצד העור  גבי  על בקדושה שנכתבים 
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי  על  ולא תק"ב, גימטריא
קליפת  נגד שהוא עפץ, במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה זכרונם  רבותינו אמרו ולכן  דף עמלק. זרה (עבודה

א ') עמוד בןי"ח חנינא רבי עם  שנשרף תורה בספר
בגזירות  וכן נשרף . לחוד והקלף פורחות  אותיות תרדיון ,
שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים  כמה נשרפים  היו פולין
יודעים , אינם  והשונאים נשרף. והעפץ והקלף פרחו,
התורה  כי בקדושה , אחיזה שום  להם אין זה שמכח

ל )ציותה כב , –(שמות תאכלו" לא טריפה  בשדה "ובשר 
נבילה  עור גבי על  לכתוב מותר אבל אסור, הוא  באכילה
שנשרפו ואחר  בקדושה, אחיזה להם  היה  ובזה וטריפה,
הקליפות  כח נתמעטו היום  מאותו – תורה הספרי
שבקדושה, וחמור שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות
יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח משיחין: תרין  שיבואו 

למטה. ירד מעלה של  והמקדש

לרבנים תורה  כא דין לז|תביעה 

הר בּ ה  ּכ ׁש כּ ל  היּ וֹ ם רוֹ אים אנוּ  זה  וּ מּפ ני  המן". "אר וּ ר  – ּת חּת ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלׁש אוֹ ל
דּפ רקא באגרא כמב וֹ אר  רח"ל, רעה לתרבּ וּ ת י וֹ צאים  ואברכים (אוֹ תבּ חוּ רים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עי"ש ) וע וֹ ד , זוֹ כים.קכ"א, וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת ידי ׁש על ה דּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
ואם מר דּ כי",  ּבּ רו" בּ חינת הנּ צּ וֹ צוֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן  מעלה , מעלה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת 
"ארוּ ר לבחינת ׁש ּמ גּ יעים עד ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
האיׁש  הוּ א מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי  ועל  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהמן".
בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכוֹ ל זוֹ כה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
אדם על  נראה לפעמים  כּ י סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד וּ בּפ יגוּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים
ונוֹ דע  ריחוֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מ ּמ אכל וֹ ת נזהר ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְמס יּ ם
הענין  וזה בּ ּפ יגוּ לים. נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת נזהר אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
מרדּ כי ,  ּלברו המן אר וּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ ב

נפלאים .א והדּ ברים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בגלל  הייתה השואה שכל מכאן  רואים  פגומים הרי ו סכינים עכשיו , זה
מחדדים האלו הרשעים והרבנים המשיח , ביאת לפני האחרונה המלחמה
ראו  ישראל. ארץ על ח"ו שיזרקו האטומית הפצצה של  הסכין את 

!!!הזהרנוכם

כא ישראל :תביעה צער  לסבול שימשיך למשיח גרם אשר  על  אותו תובע אני 
בזוהר שכתוב כמו זה  בגלל שנגרמים והאסונות הצרות וכל  מלבוא ויתעכב

ל': תיקון זוהר בתיקוני הקדוש

מהעולם, לו וילך  יסתלק משיח של  שרוחו הגורמים, אנשים לאותם להם אוי
שהמה, לעולם, לשוב יוכל בליולא כלומר, ליבשה , התורה  את העושים הם

של המעשי  בחלק רק מצטמצמים כי ודעת , שכל  של לחלוחית משהו 
ולהשכיל לידע  הקבלה , בחכמת ולהבין  להשתדל  רוצים ואינם התורה.
והרג וביזה וחרבא עניותא דגרמין  לון ווי  מצוה. וטעמי התורה בסודות
וחרב עניות  שיהיו הללו, במעשיהם גורמים שהם להם, אוי - בעלמא ואבדן 

וביזה בעולם.והריגותוחמס והשמדות


דלא,ח. עד לבסומי  איניש  חייב לפרש : אפשר ועוד

מפני תגורו דלא  הלאו את בעצמו  שיקיים  כלומר 
בגמרא  שאמרו כמו יין ידי  על  אפשר  וזה (בבאאיש,

יינה בתרא ) לפרש  עוד  [אפשר מפיגו, יין קשה פחד ,
זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של 

ידע ואז, דקדושה], ועזות ואומץ שמים  יראת  מקבל 
כמרדכי הנראה שיש מרדכי, לברוך המן  ארור בין
הוא ובאמת כהמן הנראה ויש המן, ארור הוא  ובאמת
ויאמר איש  מפני ירא לא  היין ידי  ועל  מרדכי, ברוך

האמת, .(מח "ב )את



לרבנים תורה  דין כ'|לו  תביעה

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא ארוּ ר:(ז' בּ ין ידע דּ א עד בּ פ וּ ר יּ א לבסוּ מי אדם  "חיּ ב ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ׁש יּ ׁש ּת ה ידי ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהמן

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – הדּ עת לר וּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת,

היּ ׁש ר קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב  האבוֹ תבּ שׂ ר:(ּפ רק ׁש חי וּ  הנים  מנין בּ גּ ימטריּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויעקב  יצחק עוֹ להאברהם  בּ שׂ רבּ יחד בּ גּ ימטריּ ה  כּ נגד א תק"ב בּ קד וּ ׁש ה, ׁש הם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פס וּ ק ׁש כּ תוּ ב ל )הּק לּפ ה כב  תאכל וּ (ׁש מוֹ ת א טרפה בּ שׂ דה ח יּ ים,וּ בשׂ ר עץ (ועין  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

פ"ו) מ"ט מר דּ כי",.ׁש ער  ּבּ רו" 502–וכן גּ ימטריּ ה המן" "אר וּ ר גּ יסא וּ מאיד - ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
"  ס ׁש ה וּ א  תק"ב , בּ גימטר יּ א 502 בּ שׂ רבּ שׂ רגּ ימטר יּ ה אכילת ידי  ׁש על  הינוּ  ," ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לרדת חלילה ואפ ׁש ר  מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה לבּ חינה לעלוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 


נעשה ז. הראשון אדם חטא  דמכח לעיל , כתבנו והנה

עור", "כתנות בתיבות וזהו  עי"ן, אות אל"ף אות  מן
מפריד "נרגן ולכן  באל "ף, – "אור " להיות צריך שהיה

כח)אלוף" טז , ספרי(משלי  בכמה זה ענין  כמבואר ,
טז .)מקובלים דף דוד , בית  מאמר ח"א, של "ה  והאבות (עיין  ,

שחרית, תפילות: שלש ידי  על זה ופגם  חטא תיקנו
ידוע והנה "שמע ". תיבות ראשי שהן – ערבית מנחה,
תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד  קס"ז דף  א', חלק זוהר (עיין 

ב ') עמוד  קמ"ז דף שתיי', גברו  הראשון אדם  חטא שמכח  ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:
הן "ישמעאל" "אדום ", ותיבות אדום, קליפת הוא
בעולם חיים  האבות שהיו השנים  כמנין תק"ב, גימטריא
שנים , ק"פ – יצחק שנים , קע"ה חי  היה אברהם  כי  הזה,

וקמ " וק "פ קע"ה שנים, קמ"ז – –יעקב יחד צרפם – ז
הקליפה. נגד בקדושה הן  האבות כי  שנים , תק"ב  יהיו

הסוד ל )וזהו כב , לא(שמות טריפה בשדה "ובשר 
וקל תק"ב, גימטריא כן  גם הוא "בשר " כי  תאכלו",
"כלב" נקרא  הוא עמלק דקליפת להוסיף [ויש להבין.
פנים עז "כלב המילים וחשב פנים, ועז חצוף ומדתו
הכולל עם  בשר  = 503 תיבות  ד' עם  בגימטריה וחצוף"
כוח  זה טרף, בבשר נכשלים  ושלום חס שכאשר ,503

המשנה  דברי גם נרמז ובזה סוטה )עמלק. הדור(סוף  פני  ,
את  ולהזהיר להינצל מוכרחים  זאת ולתקן הכלב, כפני

הכשרות]. על  הרבים

עמלק" גוים ש "ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד, ,(במדבר
"עמלק" כי  אחר, באל אחיזה לו ויש  הרשע , עשו מזרע 

אחר" "אל  כמנין – ר"מ גימטריא  יד )הוא לד, ,(שמות
"רוח  הוא בקדושה וכנגדו ר"מ , גימטריא כן גם  שהוא 

כט)הוי '" יא, שור(שופטים קליפות שתי  כנגד  והנה .
על יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור,

בסוד חמור של ט)הקליפה ט , על(זכריה ורוכב "עני :
שאמר כמו "שור", איקרי  יוסף בן ומשיח החמור ",

יז)הכתוב לג , לו".(דברים הדר שורו "בכור :

בזוהר איתא חדשוהנה וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף ג ' חלק (עיין

ע "ב ) ק"א דף  לעיל ,רות, הנזכרות הקליפות שתי מבין כי ,
הנקראת  אחת קליפה יצא וחמור , שור מקליפות דהיינו

צפע " יצא  נחש "משורש  כי  כט)"צפע ", יד, ,(ישעיה 
לכתוב אנו  צריכין ולכן  ר"מ , – "עמלק" גימטריא  ו"צפע "

עפץ במי  תורה א ')בספר עמוד י"ט  דף  גיטין  שהוא(עיין
הקליפה  מכניעין אנו ובזה אתוון , בהיפוך "צפע " אותיות

עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של 
שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות: ראשי הוא  ונחש
"שור" וקליפות אומות. שבשבעים  הראשונות קליפות
זכרונם רבותינו אמרו ולכן  "צרעת". גימטריא "חמור"

ד )לברכה פ"כ , רבה צרעת,(בראשית היא דנחש סלעין הני 
בצרעת. נלקה הרע, לשון דיבר שהנחש  ולפי

הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה
גדול חורבן  בקטרוגם  עשו הרשעה, ולילית סמא"ל 

לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולין  הנעלם)בארץ  והנה  ,(בד "ה 
תורה  הספרי הרבים  בעוונותינו  השונאים  ולקחו
שהוא בשר, מצד העור  גבי  על בקדושה שנכתבים 
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי  על  ולא תק"ב, גימטריא
קליפת  נגד שהוא עפץ, במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה זכרונם  רבותינו אמרו ולכן  דף עמלק. זרה (עבודה

א ') עמוד בןי"ח חנינא רבי עם  שנשרף תורה בספר
בגזירות  וכן נשרף . לחוד והקלף פורחות  אותיות תרדיון ,
שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים  כמה נשרפים  היו פולין
יודעים , אינם  והשונאים נשרף. והעפץ והקלף פרחו,
התורה  כי בקדושה , אחיזה שום  להם אין זה שמכח

ל )ציותה כב , –(שמות תאכלו" לא טריפה  בשדה "ובשר 
נבילה  עור גבי על  לכתוב מותר אבל אסור, הוא  באכילה
שנשרפו ואחר  בקדושה, אחיזה להם  היה  ובזה וטריפה,
הקליפות  כח נתמעטו היום  מאותו – תורה הספרי
שבקדושה, וחמור שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות
יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח משיחין: תרין  שיבואו 

למטה. ירד מעלה של  והמקדש

לרבנים תורה  כא דין לז|תביעה 

הר בּ ה  ּכ ׁש כּ ל  היּ וֹ ם רוֹ אים אנוּ  זה  וּ מּפ ני  המן". "אר וּ ר  – ּת חּת ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלׁש אוֹ ל
דּפ רקא באגרא כמב וֹ אר  רח"ל, רעה לתרבּ וּ ת י וֹ צאים  ואברכים (אוֹ תבּ חוּ רים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עי"ש ) וע וֹ ד , זוֹ כים.קכ"א, וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת ידי ׁש על ה דּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
ואם מר דּ כי",  ּבּ רו" בּ חינת הנּ צּ וֹ צוֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן  מעלה , מעלה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת 
"ארוּ ר לבחינת ׁש ּמ גּ יעים עד ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
האיׁש  הוּ א מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי  ועל  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהמן".
בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכוֹ ל זוֹ כה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
אדם על  נראה לפעמים  כּ י סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד וּ בּפ יגוּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים
ונוֹ דע  ריחוֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מ ּמ אכל וֹ ת נזהר ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְמס יּ ם
הענין  וזה בּ ּפ יגוּ לים. נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת נזהר אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
מרדּ כי ,  ּלברו המן אר וּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ ב

נפלאים .א והדּ ברים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בגלל  הייתה השואה שכל מכאן  רואים  פגומים הרי ו סכינים עכשיו , זה
מחדדים האלו הרשעים והרבנים המשיח , ביאת לפני האחרונה המלחמה
ראו  ישראל. ארץ על ח"ו שיזרקו האטומית הפצצה של  הסכין את 

!!!הזהרנוכם

כא ישראל :תביעה צער  לסבול שימשיך למשיח גרם אשר  על  אותו תובע אני 
בזוהר שכתוב כמו זה  בגלל שנגרמים והאסונות הצרות וכל  מלבוא ויתעכב

ל': תיקון זוהר בתיקוני הקדוש

מהעולם, לו וילך  יסתלק משיח של  שרוחו הגורמים, אנשים לאותם להם אוי
שהמה, לעולם, לשוב יוכל בליולא כלומר, ליבשה , התורה  את העושים הם

של המעשי  בחלק רק מצטמצמים כי ודעת , שכל  של לחלוחית משהו 
ולהשכיל לידע  הקבלה , בחכמת ולהבין  להשתדל  רוצים ואינם התורה.
והרג וביזה וחרבא עניותא דגרמין  לון ווי  מצוה. וטעמי התורה בסודות
וחרב עניות  שיהיו הללו, במעשיהם גורמים שהם להם, אוי - בעלמא ואבדן 

וביזה בעולם.והריגותוחמס והשמדות


דלא,ח. עד לבסומי  איניש  חייב לפרש : אפשר ועוד

מפני תגורו דלא  הלאו את בעצמו  שיקיים  כלומר 
בגמרא  שאמרו כמו יין ידי  על  אפשר  וזה (בבאאיש,

יינה בתרא ) לפרש  עוד  [אפשר מפיגו, יין קשה פחד ,
זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של 

ידע ואז, דקדושה], ועזות ואומץ שמים  יראת  מקבל 
כמרדכי הנראה שיש מרדכי, לברוך המן  ארור בין
הוא ובאמת כהמן הנראה ויש המן, ארור הוא  ובאמת
ויאמר איש  מפני ירא לא  היין ידי  ועל  מרדכי, ברוך

האמת, .(מח "ב )את



לרבנים תורה  דין כא |לח תביעה 

התחתוני מעשה ידי על אלא  נגאלי ישראל  ואי נגלה, המשיח אי
לאלהי עז תנו בסוד  , ותפלותיה

הגלגולים שער - האריז"ל בכתבי טו:)איתא :(הקדמה
הבורא כי  הקדושה, ממקום  להכרת  לה אפשר אי הקדושה שהנשמה לפי  ...
נשמה של קטן נצוץ  אפילו נדח, ממנו ידח לבלתי  מחשבות חשב  יתברך
הנשמות אותם  אל  מזון  וממשיך משפיע, יתברך קדושתו וממקום קדושה,
רודפים ולכן הקליפות, גם נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות שבתוך
יגנוב  כי לגנב יבוזו ולא מזונותיו, אחר וטורח הרודף כאחד  האדם, את להחטיא

ירעב : כי נפשו למלא

שגלו  שהנשמות לפי הקליפות, בין שכינה גלתה המקדש , בית נחרב  כאשר והנה 
כן  ועל  בחטאם. שנפגמו כיון מתוכם, לצאת  ויכולת כח בהם אין ביניהם,
כדי ביניהם נכנסת אוכלה, אש אלהיך ה' כי נאמר עליה אשר יתברך , שכינתו
למקום  אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם, אשר  נשמות  נצוצות אותם ללקט

היטב הקדושה  תבין ובזה האנשים. בגופות הזה, בעולם ומורידם ומחדשם , ,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש, בית שנחרב  ומיום שכינה. גלות סוד

הבל  האדם של הקליפות בין שנפלו  הנשמות כל  ללקוט ונתערבו מלאכתו יעל
הרגלים, עד שנפלו אותם אפילו ללקט שיגמר ועד  רגליו, ועד  מראשו אין בו

נגאלים  ישראל ואין נגלה, וז"ל ,המשיח פקודי  בפרשת בזוהר אצלינו כמבואר .
הזיתים. הר  על ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד
ותפלותיהם, התחתונים מעשה ידי  על אלא אותם, מלקטת השכינה אין  ואמנם

לאלהים . עז תנו הנשמותבסוד הוצאות גדר כך התחתונים, מעשה  גדר וכפי 
ההם. בשכינתו והנצוצות כח היה  גמורה, בתשובה שבים היו ישראל כל ואלו

וכמו  כחה, מתישים חטאתינו אבל  אחד . ברגע  משם הנשמות כל  להוציא יתברך 
גם  אז משם, מלצאת הנשמות יכלו וכאשר  תשי", ילדך "צור  הכתוב שאמר
כלה  והרשעה הקליפות , וימותו חיותם, ויסתלק משם , תצא יתברך  שכינתו

תכלה  פסוקבעשן סוד  וזה לנצח , המות שהקליפותבלע לומר , רוצה וגו'.
יתברך  שכינתו הסתלקות מסבת אחד , ברגע ויבולעו יכלו  מות , הנקראות

עכ"ל . כנזכר, ביניהם אשר נשמות נצוצות וכל  מתוכם.
ויודעים הציבור  על שאחראים  רבנים אתם אבל פרטי, יהודי לכל נאמר  זה כל

נאמר עליכם אומרים, ולא האמת אחינו"את על אשמים אנחנו ."אבל 
קולות, בקולי  ישראל  עם לכל צעקתם  שלא וכזית  כזית כל  על אותכם ויתבעו

מכשול .להסיר 

לרבנים תורה  כב דין לט |תביעה

כב  ובבא:תביעה  בזה אסורות מאכלות של הפגם גודל על  אותו תובע אני  :

וטריפות, נבילות  אכילת ידי על באדם מתנוצץ רח"ל  אפיקורסות רוב  (תורת1.

קדושים) פרשת .משה 

תעשה דבמזיד הפגם שיתשנה אלא בשוגג, אפילו פוגם אסורות מאכלות .2
ונטמאת נפשו תטמטם ובשוגג שקץ, שמיני)נפשו פרשת הקדוש  החיים  .(אור 

לאו  ואם שלי, אתם הרי  וטריפות נבילות משקוצי  ופרושים קדושים אתם  3.אם 
שלי  ל')אינכם משפטים .(רש "י

שלימות מדינות יצאו שמזה  אסורות כמאכלות כך כל  גדולה עבירה אין .4
רעה ז')לתרבות סימן חיים דברי  .(שו"ת

אסורות במאכלות נזהר שלא מפני הוא הזה בעולם האדם שסובל מה כל .5
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מרשות יוצא מ "ב )6. דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

לאחר אותו ודנין כלל החיים בצרור יתדבקו לא כי לנפשם ואי להם אוי  .7
הבא ובעולם  הזה בעולם גועלו הקב "ה כי  מגועל, כאדם ח "ג (זוהמיתתו הקדוש ר

מ "א) .דף

עליו  שורה הטומאה ורוח  ורוחו, נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק .8
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו נכנס .(רמב "ם)10.

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)11. אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה מכניס ישרים)12. (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – קלים,? שוחטים עבור (דרך !

משפט ) שמרו  .הנשר ,

את החריב מי - צדקינו משיח ביאת  מעכב אסורות מאכלות האוכל  כל .14
בעונינו  עדיין והשכינהבגלות בימינו, נבנה לא עדיין אשר לאביתינו מדוע - ?

וטריפות נבילות שמאכילים שוחטים עבור  ? היום גם  תמול גם ישי בן בא
פסח) של הגדה על משה .(בריתמטה 

הבא ועולם הזה עולם חלק  ומאבד עולמית טהרה לו אין מ "ב )15. עמוד שכר .(יש 

ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.



לרבנים תורה  דין כא |לח תביעה 

התחתוני מעשה ידי על אלא  נגאלי ישראל  ואי נגלה, המשיח אי
לאלהי עז תנו בסוד  , ותפלותיה

הגלגולים שער - האריז"ל בכתבי טו:)איתא :(הקדמה
הבורא כי  הקדושה, ממקום  להכרת  לה אפשר אי הקדושה שהנשמה לפי  ...
נשמה של קטן נצוץ  אפילו נדח, ממנו ידח לבלתי  מחשבות חשב  יתברך
הנשמות אותם  אל  מזון  וממשיך משפיע, יתברך קדושתו וממקום קדושה,
רודפים ולכן הקליפות, גם נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות שבתוך
יגנוב  כי לגנב יבוזו ולא מזונותיו, אחר וטורח הרודף כאחד  האדם, את להחטיא

ירעב : כי נפשו למלא

שגלו  שהנשמות לפי הקליפות, בין שכינה גלתה המקדש , בית נחרב  כאשר והנה 
כן  ועל  בחטאם. שנפגמו כיון מתוכם, לצאת  ויכולת כח בהם אין ביניהם,
כדי ביניהם נכנסת אוכלה, אש אלהיך ה' כי נאמר עליה אשר יתברך , שכינתו
למקום  אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם, אשר  נשמות  נצוצות אותם ללקט

היטב הקדושה  תבין ובזה האנשים. בגופות הזה, בעולם ומורידם ומחדשם , ,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש, בית שנחרב  ומיום שכינה. גלות סוד

הבל  האדם של הקליפות בין שנפלו  הנשמות כל  ללקוט ונתערבו מלאכתו יעל
הרגלים, עד שנפלו אותם אפילו ללקט שיגמר ועד  רגליו, ועד  מראשו אין בו

נגאלים  ישראל ואין נגלה, וז"ל ,המשיח פקודי  בפרשת בזוהר אצלינו כמבואר .
הזיתים. הר  על ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד
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מכשול .להסיר 

לרבנים תורה  כב דין לט |תביעה

כב  ובבא:תביעה  בזה אסורות מאכלות של הפגם גודל על  אותו תובע אני  :
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אסורות במאכלות נזהר שלא מפני הוא הזה בעולם האדם שסובל מה כל .5
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מרשות יוצא מ "ב )6. דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 
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מ "א) .דף

עליו  שורה הטומאה ורוח  ורוחו, נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק .8
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו נכנס .(רמב "ם)10.

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)11. אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה מכניס ישרים)12. (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – קלים,? שוחטים עבור (דרך !

משפט ) שמרו  .הנשר ,

את החריב מי - צדקינו משיח ביאת  מעכב אסורות מאכלות האוכל  כל .14
בעונינו  עדיין והשכינהבגלות בימינו, נבנה לא עדיין אשר לאביתינו מדוע - ?

וטריפות נבילות שמאכילים שוחטים עבור  ? היום גם  תמול גם ישי בן בא
פסח) של הגדה על משה .(בריתמטה 

הבא ועולם הזה עולם חלק  ומאבד עולמית טהרה לו אין מ "ב )15. עמוד שכר .(יש 

ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.



לרבנים תורה  דין כג |מ תביעה

קלים שוחטים עבור ת"ח בשנת נהרגו יהודים מליון קב )17. פרק הישר .(קב 

קלים שוחטים עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים מיליון וחצי שלשה .18
חיים) דברי  .(שו "ת

השחיטה לתקן לעולם בא טוב  שם הבעל  אברהם)19. .(ברכת

את שוחט רק במה, או עוף שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחרידה מחזה .20
עצמו.

קודש  שבת מחילול יותר  חמור  וטריפות נבילות אכילת חיים)21. .(חפץ

לידי האדם את מביא  אסורות במאכלות דהמכשול ג"כ זה מכל  אנו רואים .22
ההוא  לאיש  שאמר  זי"ע מאפטא  הרה"ק  כדברי והוא רח"ל, זרה ועבודה מינות

אכל לא  שאם

ענין  כל  תלוי בזה כי  להושיעו, אפשר  בפסח חמץ בנו

לינצל  ואפשריות הזכות לו אין ח"ו בפסח חמץ אכל דאם זרה, עבודה חטא
חמץ. מאיסור ניצול אם כן שאין מה זרה, עבודה מחטא

כג על תביעה  אותנו שהכשיל וההפגמים האסונות גודל  על  אותו תובע אני  :
שוגגים היו והם שם , שקרה מה ויודע ההיתוך  כור הספר  את להם  ששלחנו אף

במזיד  אותנו הכשיל  !!!והוא

היה  עמוקות" שה"מגלה איפה בעיר שנה מאות כארבע לפני  שקרה סיפור  זה
ובמי כולו, העולם את  אז  זיעזע וזה  קראקא]. [בעיר שמה יהודיהרב  את וחד 

היה : כך שהיה ומעשה אירופה ,

*

ובלי בשוגג מאכילי צדקה  בעלי  ושלמי יראי קצבי
חזיר  בשר  ע יהודי אלפי  רבבות של שלמה עיר  יודעי

ממש.

מהסיפור  נקודות 18

הסיפור: תוכן
לעשות. מסוגלים שקצבים  מה  .1

במלכודת. נופלים  ישראל  גדולי .2

וטריפות. ונבילות באכילת ישראל  כלל  את לרמות ושיטה דרך .3

לרבנים תורה  מהסיפורדין נקודות מא|18

ונצרך. נרשא  לכל רחבה ביד צדקה  מחלקים קצבים .4

במרכזה. ועומדים הקהילה עניני בכל מכובד מקום  לקצבים .5

אירוע. בכל  עבורם  מוכן משפחתיים  ובאירועים בשמחות מיוחד מקום .6

חתניהם. ביותר והטובים היפים  המכובדים  הבחורים .7

ימיהם. בדמי שנקטעו  צעירים  של בנשמות  מתמלא החיים  בית .8

ל"ע. ויתומים אלמנות  משאירים צעירים אנשים .9

צער. מלאי הורים  ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים  .10

גלגלים. על כולה  העיר .11

לאפתות. נזרקים בשר של קילוגרמים אלפי  .12

לזבל. ונזרקים  נשברים דולרים מליוני של בערך כלים .13

הישר. הדרך את עוזבים  חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות .14

עשרות במשך קראקא ששמה  שלמה לעיר ודם  חלב מאכילים מנקרים .15
שנים.

כלי ישיבות  ראשי  – וצדיקים גאונים  – דיינים  – רבנים – חכמים תלמידי .16
מעשה, ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים  שוחטים – סופרים – קודש
נבילות אוכלים חשובות משפחות אלפי  ועשרות  רבן בית של תינוקות 

שנים. עשרות ודם  חלב וטריפות

קראקא. בכל השמים לב עד ויללות  בכיות  .17

המגיפות. עשרות בגלל תעניות עשרות גוזר עמוקות " ה"מגלה .18

אחר ממבט הסיפור
הנורא המעשה של היבטים כמה

ישראל  ארץ  לקראקא  מאנסי בין ההבדל

רבנים. מאות ישנם במאנסי  – אחד רב היה  לקראקא .1

קצבים. מאות במאנסי – קצבים שני היו בקראקא .2

במזיד. במאנסי  – בשוגג טריפה האכילות  בקראקא .3

בהכשר  הוא במאנסי – הרב, של  לאפו מתחת קרה זה בקראקא .4
מהרעבנים. חלק של ובהסכמתם
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עשרות במשך קראקא ששמה  שלמה לעיר ודם  חלב מאכילים מנקרים .15
שנים.

כלי ישיבות  ראשי  – וצדיקים גאונים  – דיינים  – רבנים – חכמים תלמידי .16
מעשה, ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים  שוחטים – סופרים – קודש
נבילות אוכלים חשובות משפחות אלפי  ועשרות  רבן בית של תינוקות 

שנים. עשרות ודם  חלב וטריפות

קראקא. בכל השמים לב עד ויללות  בכיות  .17

המגיפות. עשרות בגלל תעניות עשרות גוזר עמוקות " ה"מגלה .18

אחר ממבט הסיפור
הנורא המעשה של היבטים כמה

ישראל  ארץ  לקראקא  מאנסי בין ההבדל

רבנים. מאות ישנם במאנסי  – אחד רב היה  לקראקא .1

קצבים. מאות במאנסי – קצבים שני היו בקראקא .2

במזיד. במאנסי  – בשוגג טריפה האכילות  בקראקא .3

בהכשר  הוא במאנסי – הרב, של  לאפו מתחת קרה זה בקראקא .4
מהרעבנים. חלק של ובהסכמתם



לרבנים תורה  דין אחר|מב ממבט הסיפור

שהוא חרדיות, קהילות מאות ישנן במאנסי  – אחת עיר  רק  היתה  קראקא  .5
ישראל. מכלל גדול  חלק 

לאחר  במאנסי – הראשונה בהתעוררות בתשובה  חזרו  הקצבים  בקראקא .6
המחנו "ט ישראל,ואנשי  גדולי רבנים ידי  על מרה זעקה של  שנים עשרות

וטריפות) נבילות חלב מאכילית יש (ראשיתיבות: עוד חלב.עדיין מאכילי  נם

במאנסי – והנורא הגדול הדין יום מאימת חששו  הקצבים בקראקא .7
פחד. כל  הי ' לא הטריפות למאכילי 

במאנסי – המקדש בית חורבן על ובכו לבבם  קרעו הרבנים בקראקא .8
להתגונן בכדי  הכשר , דמי דולר למליון קרוב הרבנים של גדול חלק לוקחים 
המוחות את ולטשטש הערעור, את להשתיק  המעוררים, הרבנים נגד
בשר  לאכול שיפסיקו ליהודים חלילה  להרשות ולא התמימים היהודים

טריפה.

וטריפות, נבילות הרבה כך כל מכרו שנה 40 במשך הכל  בסך בקראקא .9
כי השנים, כל  במשך שם  שמכרו  כפי  כזו כמו אחד ביום  מוכרים  יורק ובניו 
של  טונות אלפי מפיצים יורק בניו אבל ביזנעס , אקספורט הי ' לא בקראקא
לבתי שם, המסעות ולכל  הברית ארצות בכל  האטליזים לכל  יום  כל בשר
בשר  טונות  אלפי למטוסים החולים, לבתי לקעיטערערס , למסעדות, המלון,

חודש ועוד.בתוך וכבדים לשונות  בחלב, מטובלים שהם נקניקיות פרענקפורטער , סאלאמיס, (ובפרט

וארצנו  יורק  ניו  ששמה הטריפה שהעיר יצוו  שהרבנים הזכי' לנו תהיה מתי
הטרף  הבשר כל את ולזרוק  הטרפים, הכלים את ישברו ישראל  בארץ הקדושה 

לזבל.

במזיד. הכל  ועשה הכל שידע אחר  אותו לשפוט דין מהבית מבקשים אנחנו
כסף  בצע  !!!למען

ואם  תורה, לדין שיבואו המכשירים לרבנים  הזמנה  תביעות כ"ג כתבנו  כאן  עד 
המיליוני עם שלהם הבית ויעקלו  משפט לבית ללכת  היתר יקבלו יבואו, לא

היהודים. את לרמות שקיבלו  דולרים

מא' השחיטה תהליכי  בכל  גדולים מומחים השם בעזרת אתנו  נביא הדין  בבית 
ידיעה  להם יש  אם לראות למלאות, שאלות 310 של  טופס להם וניתן ת' עד 

בשחיטה  מהנעשה  היהודיםקטנטונת כל  על - יצוגית תביעה היא [התביעה ,
לשמאלם, ימינם בין בשחיטה הולך מה יודעים שלא בעין עין ויראו  תובע], אני

לרבנים תורה  אחרדין ממבט מג |הסיפור

הם כי רבנים, מלהיות אותם יעבירו  גם אותם תובעים שאנחנו מהכסף וחוץ
הרבים. ומכשילי  זייפנים  שקרנים

תורה : לדין הזמנה  להרב.... לשלוח דין מהבית מבקשים אנו כן  על

וחותם: הכותב

תשע"ה אלול י "ב  יו

לאה  ב אבישי
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 יעקב לרבי זוהר ח

125*5=625
625*5=3125

3125*5=15,625
15,625*5=78,125
78,125*5=390,625

390,625*5=1,953,125
1,953,125*5=9,765,625

9,765,625*5=48,828,125 מיליאן

       
הבטיח! ע"ה נר ְִִֵֶַַֹמ ה

נשא פרשת במדבר ספר  מהימנא  ברעיא  הקדוש: לשונו  ע "ב )וזה קכד  :(דף 
מן  הזוהר , ספר  דאיהו דילך חבורא  בהאי הרקיע, כזוהר  יזהירו והמשכילים

תשובה. עלאה דאימא ישראלזוהרא  דעתידין ובגין נסיון  צריך לא באלין
ברחמי גלותא מן  ביה יפקון הזוהר ספר  האי  דאיהו  דחיי מאילנא למטעם 

נכר. אל עמו ואין ינחנו בדד ה' בהון ויתקיים

הבטיח: הל וֹ ם עליו רבּ ינוּ  מאילן מׁש ה לטעם י שׂ ראל  ׁש עתידים מוּ ם ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌
בּ רחמים. הגּ ל וּ ת מן  יצאוּ  ידוֹ  על הזּ הר , ספר  ׁש הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

בּ וֹ אוּ  אטוֹ ם, ּפ צצוֹ ת לפני הגּ לוּ ת בּ סוֹ ף כּ בר אנחנוּ  הזּ מן, זה עכׁש ו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַר בּ וֹ תי 
ׁש יּ ערה רצוֹ ן ויהי  נח. לּ תבת וּ להכניסוֹ  מיּ שׂ ראל נפׁש  כּ ל להצּ יל  כּ לּ נוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתארגן
וּ בכל  כּ חנוּ  בּ כל לי וֹ צרנוּ  לעבד לבבנוּ  לטהר  ונזכּ ה טהרה, רוּ ח עלינוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַהם

מאדנו. וּ בכל  ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש נוּ 

זוהר ילמדו ישראל וכל  בתורה , ונתקדש הגאולה , למען ונתמסר בואו כן, על
הבא, לעולם לך וטוב  הזה, בעולם אשריך כן, עושה אתה ואם יום, בכל הקדוש
ׁש הּמ ׁש יח המארים, הזּ וֹ כים מן להי וֹ ת ׁש נּ זכּ ה רצון ויהי  ניגאל, תיכף ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶובוודאי 
לּמ וּ ד  ּת נוּ  יקרים, יהוּ דים כּ ן, על הגּ עּת י". בּ זכוּ ת" – עלינוּ  יעיד וּ בעצמוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ כבוֹ ד וֹ 

הק  ׁש מים, רוּ חל ׁש ם נחת לעשׂ וֹ ת  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה למען מדּק וֹ תיכם ריבוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌
כּ אחד  כּ לּ נוּ  נל  וכ הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  י וֹ ם בּ כל  ולּמ דוּ  נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ צרנוּ ,

אמן. בימינו במהרה ה ּמ ׁש יח מל ּפ ני אוֹ ר את לקבּ ל  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַיחד 





































ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבחּוֵרי  ֶׁשְּמצּוִיים  ַהּנֹוָרָאה  ְוַהַהְסָּתָרה  ָהַאְׁשָלָיה  ְיֹבַאר  ּבֹו 
ַהִּסְטָרא  כֹוחֹות  ְׁשִליָטה  ַּתַחת  ֲעמּוָקה,  ְּבַתְרֵּדָמה  ִּבְהיֹוָתם  ְוַהַאְבֵרִכים 
ַאֲחָרא ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמֶהם ֶאת ִּליּמּוד ָהֱאֶמת,  ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד 
ַהּתֹוָרה,  ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִּלימּוד  ַרק  ְׁשקּוִעים  ֹזאת  ּוִבְמקֹום  ַהְּגאּוָלה,  ְׂשַפת 
ּוְבָכְך ְמַחְּזִקים ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלם,  ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, ְוָלֵכן ָהעֹוָלם זֹוֵעק 
ְוָלֵכן  ְנָׁשָמה,   ְלֹלא  ְּכגּוף  ּפֹוֵעל  ַרק  הּוא  ַחִּיים,   לֹו  ֵאין  ִּכי  ִמִּיּסּוִרים,  
ִּכי  ֵמַהַּתְרֵּדָמה,  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ַעל  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  נֹוֲחתֹות 
ָאנּו ּדֹור ַאֲחרֹון ֶׁשל ְּגאּוָלה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה 
ֶקר, ְלַמְכאֹוב ַהָּגדֹול, ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו ַאֲחָריּות ִאיִׁשית,  ַלּשֶׁ

ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָהעֹוָלם ּכּולֹו.


יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי

חודש טבת תשע"ב
נחל לכיש 24/8 בית שמש תובב"א, טל: 0548-436784 
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ר 37 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ



 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה: 
זֹוַהר  ִּליּמּוד  חֹוַבת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי 

ַהָּקדֹוׁש?
עֹוד  ָיְדָך,  ּבְ דֹול  ּגָ ָטעּות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ָיְצאּו  תרפ"א  ַנת  ׁשְ ּבִ
ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ בד"ץ 
ַעל  ְוָחְתמּו  זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב  ַע  ְיהֹוׁשֻ
ְך ָחְתמּו  ּכָ ְוַאַחר  ָאז,  ּדְ דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶזה 
עיה"ק  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 
ָרֵאל,  דֹוֵלי ִיׂשְ ַנת תשס"ב-ח, ְועֹוד ּגְ ׁשְ ּבִ
ל  ׁשֶ ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים  ה  ַהְרּבֵ ְוָיְצאּו 
ים.   ָפַרּדִ ְוַהּסְ ים  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ דֹוֵלי  ּגְ רֹוב 
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ַהּזֹוַהר  אֹור  ּוְבֵסֶפר 
מּוָבִאים  ְועֹוד,  ַהּזֹוַהר  ְמאֹורֹות  ְוַהּזַֹהר 
 ? ַמְעּתָ יִקים. ְוִאם לֹא ׁשָ יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ַצּדִ
ְולֹא  ַרב  ֵמָהֶעֶרב  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ׁשֶ ִסיָמן 

יָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת. ּגִ

הֹוָרה  ֹלא  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  א. 
ָעַלי ִלְלמֹוד זֹוַהר? ִלי ּׁשֶ

ָך  ַרּבְ ֶאת  דּון  ּתָ ֹקֶדם  א.  ׁשּוָבה:  ּתְ
ה,  ּבָ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ינֹוק  ּתִ הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ְלַכף 
ל  ]ְלָמׁשָ ֵיַדע?  ֵמַאִין  ָלַמד  לֹא  ְוִאם 
ֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ְוִתְצַעק  ּבּוץ  ַלּקִ ֵתֵלְך  ִאם 
ֵהם  ֵמֶהם,  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ַמה  ָיִבינּו  לֹא 
ת?[. ּבָ ׁשַ ֶזה  ַמה  ְמעּו  ׁשָ לֹא   ֵמעֹוָלם 
ֶפר  ַמע ְולֹא ָרָאה ֶאת ַהּסֵ ּלֹא ׁשָ ֵכן ׁשֶ ב. ִיּתָ
ּה  "ֶעְרּכָ יִקים  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  ַהּזֹוַהר"  "אֹור 
ְוַהּזַֹהר",  ָרֵאל  ִיׂשְ ּו"ְגדֹוֵלי  ָעה",  ׁשָ ל  ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ אֹוְמִרים  יִקים  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  ּיֹוֵתר  ׁשֶ
ע ָצִריְך ִלְלֹמד זֹוַהר!  ְיהּוִדי ַוֲאִפילּו ָרׁשָ
ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  לֹו  ִביא  ּתָ ָיְדָך  ּבְ ֵעָצה   -
נּו ְוָכל  ַרּבֵ ה  ְרֶאה ַמה אֹוֵמר ָלנּו ֹמשֶׁ ּיִ ׁשֶ
יֹוֵתר  ב"ה  ַאֲחָריו,  ִאים  ַהּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ים ֶהָחזֹון  ֵמֶאֶלף, ְוָהַאֲחרֹוִנים ַהֵחֶפץ ַחּיִ
ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָחִביב  ַאֲחרֹון  ְוַאֲחרֹון  ִאיׁש, 
ֶזה,  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ְוִאם  ִליָט"א.  ׁשְ ַקְנֵיְבְסִקי 
ָאז  ַהּזֹוַהר,  ִלּמּוד  ּבְ ד  ִמְתַנּגֵ ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב 
ֵני ָהֶעֶרב ַרב ֶזַרע ֲעָמֵלק  ׁשּוט ֵמַרּבָ הּוא ּפָ
ַתב  ּכָ "א  ּבָ ָהַרׁשְ ׁשֶ ְוִליִלין  רּוִחין  ין  ּדִ ׁשֵ
ין רּוִחין  ּדִ ַרע ֲעָמֵלק ׁשֵ ֵהם ִמּזֶ ֲעֵליֶהם ׁשֶ
"א סימן תי"ד, ספר הרזים, כתבי  ּבָ ְוִליִלין )שו"ת ָהַרׁשְ
האריז"ל והם מזיקין את הבריות(. ְוָצִריְך ַלֲעֹזב ֶאת 

יו.  מֹוַע ּתֹוָרה ִמּפִ ֶנֶסת ְולֹא ִלׁשְ ית ַהּכְ ַהּבֵ
ַעל  ִיְצָחק'  ִרי  ַה'ּפְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ְרֵאה 
ית ִלְבֵני ָהָאָדם  "ם ַמּסִ ֵסֶפר ְיִציָרה: ַהּסַ
קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
ִרי  ֶפר 'ּפְ בְּסֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּסֵ
ַהס"ם  )הקדמה(  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַעל  ִיְצָחק' 
ֵני ָאָדם  ּבְ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ הּוא ֲעָמֵלק ּכְ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַלֲעֹסק  רֹוִצים 
ּוְמִניעֹות  ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ ּגֹוֵרם  הּוא  ָאז 
ָהָאָדם  ִלְבֵני  ית  ַמּסִ ְוָתִמיד הּוא  ָלָאָדם, 
קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ

מֹו.  ֵאין ִנְמָחה ׁשְ קּוָמה ׁשֶ ּתְ

ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ְׁשֵאָלה:  ב. 
ֶאְפָׁשר  ַמה  ַּבּכֹוֵלל,  זֹוַהר  ִלְלֹמד  ַמְרֶׁשה 

ַלֲעׂשֹות?

ל  ׁשּוָבה: ְלַהְראֹות ְלרֹאׁש ַהּכֹוֵלל ּכָ ּתְ
יִקים, ְוִאם ַאַחר  ַצּדִ ְתבּו ָהֶאֶלף  ּכָ ׁשֶ ַמה 



הּוא  ַמע ׁשֶ ְך לֹא יֹאַמר ִלְלֹמד זֹוַהר, ַמׁשְ ּכָ
יקֹוֶרס  ְוֶאּפִ ר  ִעּקָ ּבָ ְוכֹוֵפר  ע  ָרׁשָ ׁשּוט  ּפָ
ַמֲאִמין  ְולֹא  ז"ל,  "ם  ָהַרְמּבַ ְלִפי  מּור  ּגָ
ִתים.  ת ַהּמֵ ִרים ְולֹא ָיקּום ִלְתִחּיַ בי"ג ִעּקָ
ֵרי  ִעּקְ ְו-י"ג  ַמֲאִמין  ַאִני  ּבְ ַמֲאִמין  לֹא 
ְכִלית  ַהּתַ ׂש  ְמַחּפֵ לֹא  ְוהּוא  ֱאמּוָנה. 
ִלּמּוד  ִלי  ּבְ ַהְגָר"א:  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך  ּלְ ׁשֶ
ט. ְוֶזה ְלׁשֹון  ׁשַ ַהּסֹוד לֹא ְמִביִנים ֶאת ַהּפְ
ֵאינֹו  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ פ"ח(,  שלמה  )אבן  ָר"א  ַהְגּ
רּור  ּבָ ֵאינֹו  ט  ׁשָ ַהּפְ ֲאִפילּו  ַהּסֹוד  ֵמִבין 
סֹודֹות  יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ָידֹו.  ּבְ
יָגן ִנידֹון  ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ּתַ ַהּתֹוָרה ְוהּוא לֹא ִהׁשְ
ִניִמּיּות  ּפְ ִלְצָלן.  ַרְחָמָנא  ים  ָקׁשִ ִדיִנים  ּבְ
ַהּגּוף  ִלְפִניִמּיּות  ים  ַחּיִ הּוא  ַהּתֹוָרה 
ְלִחיצֹוִנּיּות  ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ֶפׁש,  ַהּנֶ הּוא  ׁשֶ
ֵאין  ְוסֹוד  ֶרֶמז  ּבְ ְוָהעֹוְסִקים  ַהּגּוף, 
ר  ְוִעּקַ ֶהם,  ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר 

ָלה.  ִלּמּוד ָחְכַמת ַקּבָ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ֻאּלָ ַהּגְ

ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ג. 
ִלְלמֹוד  ֹלא  ַהאֹוֵמר  ֶׁשַרב  ֶׁשֲאַמְרֶּתם: 

זֹוַהר ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ פ"ח(  יֹוָמא  )רי"ף  ִלְבָרָכה 
ְוֵאּלּו  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶאת  ִבים  ְמַעּכְ ְדָבִרים 
ְוָהאֹוֵמר  ע,  ָלָרׁשָ ר  ְתַחּבֵ ְוַהּמִ ֵהם... 
ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָאְמרּו  ְוֵכן  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא 
ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  ב(  פה,  )יֹוָמא 

ׁשּוָבה.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ ֵאין 
יֹום  ֵאין  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ֶאֱחָטא 
ְקלֹון  ּבִ ד  ּבֵ ְתּכַ ְוַהּמִ ר.  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ
ה  ְוַהְמַבּזֶ ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ְוַהּפֹוֵרׁש  ֲחֵברֹו, 
ב ֶאת  ה ַרּבֹוָתיו, ְוַהְמַעּכֵ ֲאבֹוָתיו, ְוַהְמַבּזֶ

ה ֶאת  ּטֶ ַבר ִמְצָוה, ְוַהּמַ ים ֵמֲעׂשֹות ּדְ ָהַרּבִ
ֶרְך טֹוָבה ְלֶדֶרְך ָרָעה, ְוָהרֹוֶאה  ֲחֵברֹו ִמּדֶ
ְבָידֹו,  מֹוֶחה  ְוֵאינֹו  ָרָעה  ְבַתְרּבּות  ְבנֹו 
ְוַהּשֹֹוֵנא  ֲחָכִמים,  ְבֵרי   ּדִ ַעל  ְוַהחֹוֵלק 
ְצֹות.  ַהּמִ ַעל  ְלִעיג  ְוַהּמַ ַהּתֹוָכחֹות,  ֶאת 
ָעה  ֶרק ד(: ַאְרּבָ ׁשּוָבה ּפֶ "ם )ִהְלכֹות ּתְ ְוַעֵין ַרְמּבָ
ֵמֶהם  ֶאָחד  ה  ְוָהעֹוׂשֶ דֹול,  ּגָ ָעוֹון  ֵמֶהם 
ָידֹו  ּבְ יק  ַמְסּפִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאין 
ׁשּוָבה ְלִפי גֹוֶדל ֶחְטאֹו, ְוַעֵין  ַלֲעׂשֹות ּתְ
נב(,  אֹות   - ָהִראׁשֹון  ַער  )ׁשַ ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ ֵסֶפר 

ה(.  ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ַער ָהֶעׂשְ יִקים )ׁשַ אֹוְרחֹות ַצּדִ

ֶׁשִּמי  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ד. 
ֶׁשְּמָסֵרב ִלְלֹמד ֹזַהר ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל 

ַהר ִסיַני?
קנב.(  ף  )ּדַ ַהֲעלְֹתָך  ּבְ ְבֹזַהר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ִאינּון  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ּבְ ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי 
וז"ל:  ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ּבְ ָקְייֵמי  ֲהוּו  ּדַ
ִאיּנּון  ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ ַעְבֵדי  יִמין  ַחּכִ
ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ ָלא  ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ּבְ ַקְיימּו  ּדְ
א  ֹכּלָ ּדְ ָרא  ִעּקָ ִאיִהי  ּדְ ְמָתא,  ִנׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ
]ראה  עכ"ל.  ְוכּו',  ׁש  ַמּמָ אֹוַרְייָתא 
זי"ע  פתייה  יהודה  ורבי  הזוהר,  אור 
ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות   אֹוָתם ׁשֶ מבאר, ׁשְ

ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.

ה. ְׁשֵאָלה: ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְכֹּתב ְּדָבִרים 
ֲחמּוִרים ָּכל ָּכְך, ַרב ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה ִלְלֹמד 
זֹוַהר רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות ַמָּמׁש ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל 
ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום?

ּקּון  יקּוֵני זֹוַהר )ּתִ ׁשּוָבה: ֶזה ָלׁשֹון ַהּתִ ּתְ
א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ ַוי לֹון  ף עג:(  ּדַ ל' 

ְרּגּום  ]ּתַ ָעְלָמא.  ּבְ ָדן  ְוַאּבְ ְוֶהֶרג  ּוִביָזה 



ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ָלֶהם  אֹוי  ַהּקֶֹדׁש[:  ִלְלׁשֹון 
עֹוָלם.  ה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבּזָ

, לֹא ֲאִני אֹוֵמר ֶאת ֶזה[. ]ֵהַבְנּתָ

ְלִדְבֵרי  ַרק  ֲאִני ׁשֹוֵמַע  ִאם  ְׁשֵאָלה:  ו. 
ַרִּבי ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֹלא ִלְלֹמד זֹוַהר, ַהִאם 
ִלי  ַיֲעׂשּו  ַמה  ֹלא?  אֹו  ֵעֶדן  ַּגן  ִלי  ִיְהֶיה 
ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ִאם ָׁשַמְעִּתי ָלַרב 

ֶׁשִּלי?
ִאי  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
ִלי  ּבְ ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ
ִיְקחּו  ם  ְוׁשֵ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיֹות  ּפְ ִלּמּוד 
לֹא  ֲאִני  ְצַעק,  ּתִ ם  ְוׁשֵ יִהּנֹום,  ַלּגֵ אֹוְתָך 
ִלְלֹמד  ִלי  ָאַמר  לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ָהַרב  ם  ָאׁשֵ
ָך ַיַחד ֹאְתָך  ּלְ ְמשֹך ֶאת ָהַרב ׁשֶ זֹוַהר, ְוּתִ
ְלחּו ֶאת ָהַרב  ׁשְ ם, ּתִ יִהּנֹום, ְוִתְצַעק ׁשָ ַלּגֵ
ָאַמר  לֹא  הּוא  ם,  ָאׁשֵ הּוא  ׁשֶ יִהּנֹום  ַלּגֵ
לֹא  ָהַרב  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ִלי 
ַלע,  א ְלַכף ַהּקֶ ה ָלֶלֶכת ְלֵגִהינֹום, ֶאּלָ ְזּכֶ ּיִ
ְלֵגִהינֹום,  ֵנס  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּתִ אּוַלי  ה  ְוַאּתָ
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחַזְרּתָ  לֹא  ִאם  ַרק  ֶזה  ֲאָבל 
ּלֹא  , ַהּיֹום ֵאין ֶאָחד ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת לֹא ָיַדְעּתָ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלֹמד  ִריְך  ּצָ ׁשֶ יֹוֵדַע 
ה לֹא ָיכֹול  ַוֲאִפילּו ְיָלִדים יֹוְדִעים, ְוַאּתָ
ְוֶזה  י!!!  ָיַדְעּתִ ְולֹא  י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  יד  ְלַהּגִ
ָעַסק  ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ִרית:  ַהּבְ ֵסֶפר  ָלׁשֹון 
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה  ּבְ
ַגן ֵעֶדן  ָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ יֹון ּכְ ִבּזָ ם ּבְ ָ ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּשׁ
עֹוד  ְולֹא  ְוכּו',  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ֹזַהר  ּבְ
ַהּטֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ל  ּכָ ָידֹו  ּבְ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ ָרִפים  ַהּשְׂ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ׂשֹוְרִפים 

קּוֵדי ְוכּו',  ת ּפְ ָרׁשַ ֹזַהר ּפָ ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה ַעל ֶזה ִנְקָרא  דֹול ַהְמֻמּנֶ ר ַהּגָ ְוֶזה ַהּשַׂ

ָל"ה. א ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ י הּוא ּבְ יּוִפיֵא"ל ּכִ

ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ִאם  ֲאהּוַבי,  ַאַחי  ן  ּכֵ ַעל 
רֹוֶצה  ה  ְוַאּתָ א  ַהּבָ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ
ְלַמד –  רּוְך הּוא, ּתִ דֹוׁש ּבָ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּקָ
ָכל ְויֹום ְלָפחֹות  דֹוׁש ּבְ ִתְגרֹוס זֹוַהר ַהּקָ
ה  ְזּכֶ יִנימּום, ְוָכְך ּתִ ה ַהּמִ ּזֶ ּקֹות, ׁשֶ 4-5 ּדַ
ַהּזֹוַהר  ַעלֹון  ּבְ ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ דֹול  ַהּגָ ַכר  ִלׂשְ
ָעה. ל ׁשָ ּה ׁשֶ ר 35-36 ּוְבֵסֶפר ֶעְרּכָ ִמְסּפַ

ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ִהְכַנְסִּתי  ְׁשֵאָלה:  ז. 
ְוָהַרב הֹוִציא ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהְּמֹבָאר 

ֶזה, ַמה ַלֲעׂשֹות?
ׁשּוָבה: ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרב ּוְלַהְראֹות  ּתְ
יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ְוִאם  אן,  ּכָ ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
הּוא  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ְבְרחּו  ּתִ עּותֹו,  ִרׁשְ ּבְ
ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ַרב,  ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ אי  ַוּדַ ּבְ

ין רּוִחין ְוִליִלין.  ּדִ ׁשֵ

ח. ְׁשֵאָלה: ֲאִני לֹוֵמד ִּביִׁשיָבה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשל  ֵסִטים  ָלנּו  ָּתַרם  ְותֹוֵרם  ּוְמֻפְרֶסֶמת, 
הֹוָרה  ַהְּיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר 
ְלהֹוִציא ֶאת ַהּזֹוַהר, ַמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? 
ֵמָהֲעֹונֹות  ֶאָחד  ֶזה  ׁשּוָבה:  ּתְ
י  ַרּבִ ְבֵרי  ִמּדִ ם  ְלִהְתַעּלֵ יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ
ר  ֲאׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָיָדם  ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ
ַעְצנּו  ּיָ ׁשֶ ַמה  ֲעׂשּו  ּתַ ן  ּכֵ ְוַעל  ַרֲחִמים,  ּבְ
ד,  ְתׁשּוָבה א', ְוִאם הּוא ִמְתַנּגֵ ְלַמְעָלה ּבִ
ְוכּו',  ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ל  ׁשֶ טֹוב  ל  ַחּיָ הּוא 
ה ֶאת  ּזָ ּבִ ֵאֶבל, ַעל ׁשֶ ְמחּו ֶנְגּדֹו ְוִתְהיּו ּבְ ּתִ
ֶחֶרב  ּבְ ֶנְגּדֹו  יִקים, ְוֵתְצאּו  ּדִ ל ֶאֶלף ַהּצַ ּכָ



ּוְתַפְרְסמּו  דֹול,  ּגָ קֹוֵרא  ּוְבקֹול  ּוַבֲחִנית 
ַעם  ֶאת  ְוַתְזִהירּו  ים  ַרּבִ ּבְ מֹו  ׁשְ ֶאת 
ֵנס  ְלִהּכָ ר  ִיְתַחּבֵ לֹא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַמה  ְרֵאה  ְלֵעיל.  ְוַעֵין  ַהּזֹאת,  יָבה  ׁשִ ַלּיְ
ּלֹא לֹוֵמד  ׁש ֶמֶלְך': ִמי ׁשֶ ְקּדָ ַתב ַה'ּמִ ּכָ ׁשֶ
ַמד.  ּלָ ׁשֶ ְגֶלה  ַהּנִ ִלּמּוד  ֶאת  ּפֹוֵגם  ָלה  ַקּבָ
)תקוני זהר תיקון  ֶמֶלְך'  ׁש  ְקּדָ ַה'ּמִ ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ר  ׂשַ ּבְ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  מ"ג(, ַמאן דְּאֹוִליף 

ּתֹוָרה  ֵיין  ָתה  ְוׁשָ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ַלְחָמּה 
דֹול ִאם לֹא  ְך ּגָ ל ּכָ ה, עֹוְנׁשֹו ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ִלּמּודֹו,  ּבְ ּפֹוֵגם  ה  ַרּבָ ְוַאּדְ ָלה,  ַקּבָ ִיְלַמד 
כֹול  ּיָ ׁשֶ ּוִמי  ְוכּו'.  יֹוִליף  ָלא  ּדְ ֵליּה  ְוַטב 
ָלה אֹו ָחֵבר  ַלמְֵּדהּו ַקּבָ ּיְ ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ
ּגֹוֵרם  ל,  ֵ ּוִמְתַרּשׁ ָפִרים  ַהּסְ ִמּתֹוְך  אֹו 
ה  ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ לּוָתא ְוכּו'. ְוָכל ׁשֶ ְלֹאֶרְך ּגָ
ה  רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ּפֵ
ּלֹא  ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ בֹו ּתִ
ִמיָמה. )עיין  ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ַיֲעׂשֶ
בלי  בעלמא  בגירסא  קבלה  הלומד  שגם  ל'  בתיקון  שם 

בלימוד  ימים  חודש  כמו  נחשב  אחת  לימוד שעה  הבנה, 

פשטי התורה(.

ָעה  ֶׁשּׁשָ ֱאֶמת  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ט. 
ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ָׁשֶוה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֶאָחד 
ֶאֶלף ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים ְּגָמָרא ָּכל ַהּיֹום 

ָׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים?
ָעה,  ׁשָ ל  ׁשֶ ּה  ֶעְרּכָ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ

ר 35-36.  ְוַעלֹון אֹור ַהּזֹוַהר ִמְסּפַ

ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  י. 
לֹוֵמד זֹוַהר ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו?

ִראׁשֹון,  )ַמֲאָמר  ָל"ה  ׁשְ ראה  ׁשּוָבה:  ּתְ
מועתק בספר אור הזוהר דף 154 – תפנה למפעל הזוהר 

לקבל בחינם הספרים(.

יא. ְׁשֵאָלה: ִאם ָהַרב ֶׁשִּלי ֵאינֹו אֹוֵמר 
ּתֹוָרה  לֹוֵמד  הּוא  ַהִאם  זֹוַהר,  ִלְלֹמד 
ִלְׁשָמּה? ַהִאם הּוא ֵמֶעֶרב ַרב? ִמי אֹוֵמר 

ֶאת ֶזה?
מֹוֵרנּו  ַמת  ַהְקּדָ ּבְ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹות(  ַהַהְקּדָ ַער  ׁשַ )ַעל  ְזָי"ָע  ִויַטאל  ים  ַחּיִ ָהַרב 
לֹא  ִוד  ּדָ ן  ּבֶ ַוֲעַדִין  ין  ּצִ ַהּקִ ל  ּכָ ְוָכלּו   ...
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְונֹוַדע  א.  ּבָ
ִנְבֶנה  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹור  ל  ּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ָיָמיו.  ִאּלּו ֶנֱחָרב ּבְ ָיָמיו ּכְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ה  ּזֶ ַמה  ְוָלַדַעת  ַלֲחֹקר  ַני  ּפָ ֶאת  ָנה  ָוֶאּתְ
ּוַמּדּוַע  ְוָגלּוֵתנּו.  נּו  ִקּצֵ ְתָאֵרְך  ּנִ ְוַעל ַמה 
י. ּוָמָצאִתי אֹון ִלי ַוֲאִניָנה  ן ִיׁשַ א ּבֶ לֹא ּבָ
ּקּון  ּקּוִנים )ּתִ ַוי... ִמֵסֶפר ַהּתִ י ּדָ י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּבְ
ל  ֶדה, ּכָ ִציץ ַהּשָׂ ף ע"ז:(... ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ל' ּדַ

ָעְבִדי...  ּדְ הּוא  ְלַגְרַמְייהּו  ָעְבִדי  ּדְ ֶחֶסד 
ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה  ֵהּמָ ר  ָבׂשָ י  ּכִ ְזּכֹור  ַוּיִ
ל  ׁשֶ רּוחֹו  ִאיהּו  ָדא  לט(,  עח  ים  ִהּלִ )ּתְ ָיׁשּוב 
ֵליּה  יֹוִזיל  ּדְ ָגְרִמי  ּדְ ַוי לֹון ָמאן  יַח,  ָמׁשִ
ין  ִאּלֵ ּדְ ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא  ָעְלָמא  ִמן 
ְוָלא  ה,  ׁשָ ַיּבָ ְלאֹוַרְייָתא  ָעְבִדי  ּדְ ִאינּון 
ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ּבְ ְדָלא  ּתַ ְלִאׁשְ ָבָעאן 
ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ְוָגְרִמין 
י"ת  ּבֵ ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ ִמיָנּה,  יּו"ד  ְדִאיִהי 
א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמי  ּדְ לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ
ָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח  ָדן ּבְ ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ
ָמה  יַח ּכְ ל ָמׁשִ ִאיהּו רּוחֹו ׁשֶ ק ּדְ ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ַמר, ְוִאיהּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִאיהּו רּוַח  ְדִאּתְ
רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה 
ַוֲאִפיּלּו  ב(.  יא  ְעָיה  )ְיׁשַ ם  ֵ ַהּשׁ ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ
ל  ּכָ אֹוַרְיָתא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ
ֱהיֹות  ִעם  ְוכּו'.  ְלַגְרַמְיהּו  ָעְבִדי  ּדְ ֶחֶסד 
ֶזה  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ ּוִבְפָרט  ְמֹבָאר,  טֹו  ׁשָ ּפְ ׁשֶ



ית  ר ַהּתֹוָרה ַנֲעׂשֵ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ֲעֵלי ּתֹוָרה  ּה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ַקְרּדֹם ַלֲחֹתְך ּבָ
ָרס  ל ּפְ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ֲאׁשֶ
ַלל  ִמּכְ ִלְהיֹוָתם  ְוַגם  ְיֵתרֹות,  ֵפקֹות  ְוַהּסְ
ַסְנֶהְדָראֹות,  ְוַדָיֵני  יבֹות,  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ
ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ נֹוֵדף  ְוֵריָחם  ָמם  ׁשְ ִלְהיֹות 
י ּדֹור ַהְפָלָגה  יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ְודֹוִמים ּבְ
ר  ְוִעּקַ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְורֹאׁשֹו  ל  ִמְגּדָ ַהּבֹוִנים 
ְך  ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ יֶהם ִהיא ַמה ּשׁ ת ַמֲעׂשֵ ִסּבַ
ֵסֶפר  תּוב ּבְ ּכָ ם. ּכַ ה ָלנּו ׁשֵ תּוב ְוַנֲעׂשֶ ַהּכָ
ְוֶזה  כ"ה:(  ף  )ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַהּזַֹהר 
ַמִים  ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהּשׁ סּוק ֵאּלֶ ְלׁשֹונֹו ַעל ּפָ
ֵעֶרב  ּבָ ֵיׁש  ִמיִנים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ׁשֶ ְוָהָאֶרץ, 
ְקָרא  ַרב, ּוִמן ַהג' ִמיִנים, ֵמֶהם הּוא ַהּנִ
ה  ֵהּמָ ַמר  ִאּתְ ָעַלְייהּו  ּדְ ּבֹוִרים,  ּגִ ת  ּכַ
ם,  ֵ ַהּשׁ י  ַאְנׁשֵ ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ּבֹוִרים  ַהּגִ
הֹון  ּבְ ָמר  ִאּתְ ּדְ ין  ִאּלֵ ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְוִאיּנּון 
ל  ּוִמְגּדָ ִעיר  ָלנּו  ִנְבָנה  ָהָבה  יא(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

י ְכֵנִסּיֹות  ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנּו ׁשֵ ְוגֹו' ְוַנֲעׂשֶ
הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְוָיין ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ ּוּבָ
א  ֶאּלָ ָמּה,  ִלׁשְ ְוּלֹא  יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  ְוֲעָטָרה 
ת ַהּזֹאת  ה ַעל ַהּכַ ד לֹון ְוכּו'. ְוִהּנֵ ְלֶמְעּבַ
ּלֹא  ּתֹוָרה ׁשֶ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָמָרא: ּכָ ּגְ ָאְמרּו ּבַ
ָניו  ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמּה ֹנַח לֹו ׁשֶ ִלׁשְ

ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.

יב. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין 
עֹוֶׂשה ַרַעׁש ַעל ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּלֹא לֹוְמִדים  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ
ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ
יל  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהּצִ ּוָמגֹוג, ּוָפׁשּוט ׁשֶ
ֵתַבת נֹוַח  ְנסּו ּבְ ּכָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ֶאת ּכָ

ּלֹוְמִדים זֹוַהר  "י , ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ ּבִ ל ָהַרׁשְ ׁשֶ
ִמְפָעל  ֶאת  ִהַקְמנּו  ָלֵכן  ְצלּו,  ִיּנָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר 
ָכל ָמקֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ יל ֶאת  ְלַהּצִ
רב  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ֶאת  ַוֲאִפילּו  ֵהם,  ׁשֶ

ְתׁשּוָבה! ְלַהְחִזיר אֹוָתם ּבִ

אומר  ְּכבֹודֹו  מדוע  ְׁשֵאָלה:  יג. 
ִלְלמֹוד  שאין  האֹוֵמר  ְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש 
זֹוַהר ֹלא ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ְלעֹוָלם? ֲהֹלא 

הּוא ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול?
ַרק  ֶזה,  אֹוֵמר  ֲאִני  לֹא  ׁשּוָבה:  ּתְ
ינּו  ַרּבֵ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקּבָ
ְנֵזי  ִסְפרֹו ּגִ ַיֲעֹקב ַאּבּוַחִציָרא זצוקללה"ה )ּבְ
ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם ַרּבִ ׁשֵ ף קפ"ה( אֹוֵמר ּבְ ֶלְך ּדַ ַהּמֶ

ּתֹוַרת  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּדְ דֹוׁש:  ַהּקָ יֹוַחאי 
ּלֹא  ֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ ֱאֶמת ׁשֶ
ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאלֹהּותֹו  ִנְבָרא ּדִ

ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. ִיְתּבָ

ִלי  ָאַמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יד. 
ָלבֹוא  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשִּלי  ַהְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש 
ְּבִגְלּגּול ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ֲהֹלא הּוא ַּתְלִמיד 

ָחָכם ָּגדֹול?
אֹוֵמר  זי"ע  ה  ַתּיָ ּפְ ָהַרב  ׁשּוָבה:  ּתְ
ַתב  ּכָ ׁשֶ זי"ע  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ
ה  ְצוֹות: ְוִאם לֹא ָעׂשָ ַער ַהּמִ ת ׁשַ ְתִחּלַ ּבִ
ְלמּוד  ּתַ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ִמְצָוה  ר  ִחּסֵ ֲהֵרי  ן  ּכֵ
ָכל  ּכְ קּוָלה  ּוׁשְ דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה 
ְטַרח  ּיִ ׁשֶ ַעד  ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך  ְצוֹות  ַהּמִ
ַעד  ר.  ְזּכַ ַהּנִ ְרֵד"ס  ַהּפַ ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ד'  ּבְ
ְיהּוָדה  ָהַרב  ָאַמר  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ַעת ַהְלָוָיה ּכַ ׁשְ עֹוד ּבִ ה זי"ע ׁשֶ ַתּיָ ּפְ



ְלעֹוָלם  ָחַזר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ָעָליו,  ּבֹוִכים 
ם ְיַרֵחם. ֵ ִגְלּגּול, ַהּשׁ ה ּבְ ַהּזֶ

ַמְרִעיׁש  ְּכבֹודֹו  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  טו. 
עֹוָלמֹות ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ָלָּמה ֵאין ַמְסִּפיק 

ַׁש"ס ּופֹוְסִקים?
ִמָקאַמאְרָנא  י  ָהַרּבִ ָאַמר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ָרָכה:  ַהּבְ ֵהיָכל  ִסְפרֹו  ּבְ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ָהַאֲחרֹון, ִמי ׁשֶ
ים  ֵהם ַחּיִ ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ׁשֶ
ָנה  ִמְקָרא ּוְבִמׁשְ לּוָלה ּבְ ֶפׁש, ּבְ ׁש ַלּנֶ ַמּמָ
ל  ּכָ ׁשֶ ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד 
ְוַלחּוץ,  ָפה  ִמּשָׂ הּוא  עֹוֵסק  ׁשֶ ּתֹוָרתֹו 
ְוֶהָאָרה  ים  ַחּיִ ּבַ ֵעֶסק  לֹו  ְוֵאין  דֹוֵאג,  ּכְ
אּות, ְוֵאינֹו  ּלֹו ָטעּות ְוַרּמָ ֶפׁש, ְוהּוא ּכֻ ַלּנֶ
ם,  י ׁשֵ א ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּתֹוָרה ֶאּלָ עֹוֵסק ּבַ
ֵרר  ּתָ דֹול ַהּדֹור ּוְלִהׂשְ ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ּגְ
ֵחֶלק  ְולֹא  ים  ַחּיִ לֹו  ְוֵאין  ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל 
ֹזַהר ָחָדׁש...  ִתּקּוֵני  ּבְ ּוְכִדְכִתיב  ים.  ַחּיִ ּבַ
א ַעל  ים ֶאּלָ יג ָאְרחֹות ַחּיִ אי לֹא ַיּשִׂ ּוְבַוּדַ
ים  ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ
קֹוַמְרָנה  ָרָכה  ַהּבְ )ֵהיַכל  עכ"ל.  ְלַבד,  ּבִ ִויַטאל 

ֶרק י'(. ת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ּפֶ ָרׁשַ ּפָ

ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵאּלּו  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  טז. 
את  לעכב  ּגֹוְרִמים  זֹוַהר  לֹוְמִדים 

הָמִׁשיַח?
ֶמֶלְך(,  א  ּסֵ )ַהּכִ ַתב  ּכָ ל'  ִתּקּון  ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ
ְלִמיד  ּתַ ַעל  ִחּיּוב  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְוֶז"ְל: 
דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ם  ְוָעְנׁשָ ָלה.  ַקּבָ ִלְלֹמד  ָחָכם 
ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה  ַקּבָ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם 
ה ַרֲחָמָנא  ֻאּלָ ִבים ַהּגְ י ֵהם ְמַעּכְ לּוָתא ּכִ ּגָ
ִלּמּוד  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ י  ּכִ ִליְצַלן, 
ִלּמּוד ֹחֶדׁש  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ּלֹא  ֶ ּשׁ ָלה ַמה  ּבָ ַהּקַ

ּכָֹחּה  דֹול  ּגָ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפׁשָ ּבִ ָיִמים 
ה. ֻאּלָ ְלָקֵרב ַהּגְ

ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יז. 
ַעל  ֲאֵׁשִמים  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  הורו  שלא 
ַהִּפיגּוִעים  ָּכל  ְוַעל  ְיהּוִדים,  ִמְליֹון  ֵׁשׁש 

ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעד ַהּיֹום?
זצ"ל  ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל  ּבַ ׁשֶ ָידּוַע  ׁשּוָבה:  ּתְ
ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ
ְוהודיע  יבֹות,  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ַרּבָ ְלָ ָהַלְך 
ַלל  ּכְ ַעל  ָמה  ְחּתְ ּנֶ דֹוָלה  ּגְ ֵזיָרה  ּגְ ׁשֶ ָלֶהם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְכַלל  דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְבֵרי  ֲחקּו ִמן ָהעֹוָלם רח"ל, ְוהוסיף ּדִ ִיּמָ
ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַרק  ׁשֶ דּוִעים  ַהּיְ ָהַרְמַח"ל 
ֵזרֹות  ַהּגְ ִמן  יֵלנּו  ְלַהּצִ ָיכֹול  דֹוׁש  ַהּקָ
ִהיא,  ָהֵעָצה  ן  ּכֵ ַעל  רח"ל.  ָהָרעֹות 
ל  ְלּכָ יורה,  יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ל  ּכָ ׁשֶ
ְמעּו  דֹוׁש.  ְולֹא ׁשָ ְיהּוִדי ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ
ִמְלָחָמה  ְרָצה  ּפָ ְך  ּכָ אחרי   – קֹולֹו!  ּבְ
ֵעת  דֹוָלה ְוְנָהְרגּו 6-7 ִמְליֹון ְיהּוִדים, ּכָ ּגְ
ה  ְקׁשָ ּמַ ֵאָלה ׁשֶ ְ ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה ַהּשׁ
ָהַרג  ִמי  )נה(  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ
נ"ה  ף  ּדַ ת  ּבָ )ׁשַ ַמֲאָמר חז"ל  ָידּוַע   - אֹוָתם? 
ין ִלְפֵני הקב"ה,  ת ַהּדִ ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמּדַ

ֵאּלּו  ּנּו  ּתַ ִנׁשְ ַמה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ לּו  ַהּלָ ֵמֵאּלּו. ָאַמר לֹו 
ְלָפָניו  ָאְמָרה  מּוִרים.  ּגְ ִעים  ְרׁשָ לּו  ְוַהּלָ
ִלְמחֹות  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְבֵרי  ּדִ ּוְלִפי   - ואכמ"ל.  ִמחּו,  ְולֹא 
יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ֵאּלּו  חז"ל 
ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ִמים  ֲאׁשֵ
ם!!!  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֲחטּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ּבּור  ּצִ ּלַ ָיָדם לֹוַמר  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ



ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיתַָּבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
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ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.
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גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].

 




	Blank Page



