
צוּ ּבֹו ִנְקְבּ
ִליָט"א, ָרָכה ְוִחזּוּק ִמַחְכֵמי ּדֹוֵרנוּ ְשׁ ֵבי ְבּ ְכְתּ  ִמּ

ְפָעל  ִדים ְיִדיֵדי ְותֹוְמֵכי ְולֹוְמֵדי ַהּמִ ֵני ּתֹוָרה ִנְכָבּ וְּבּ
דֹוׁש" ִלּמוּד ַוֲהָפַצת "ַהזַֹּהר ַהָקּ ים ּבְ י ָהַרּבִ דֹוׁש ְמַזּכֵ ַהּקָ

ָפִרים  הוָֹצַאת ַהְסּ דוֹל ְבּ ּתוְֹכָנן אוֹר ַמְבִהיק ַעל ַהּתוֶֹעֶלת ַהָגּ
דוֹׁש, ַֹּהר ַהָקּ ל ִסְפֵרי ַהז ְוָהֲעלוִֹנים ֶשׁ
ן 15 ַער ּבֶ ּפּור ַהּנוָֹרא ֵמַהּנַ ּוִבְפָרט ַהּסִ

עוָֹלם ָהֶעְליוֹן ָרָאה ּבָ  ַמה ׁשֶ
ֵבי אֶֹהל יבוֹת, יוְֹשׁ ֵני ְיִשׁ ִנים, ְבּ  ָלַרָבּ
ֵבל ָכל ְקצוֹת ֵתּ ְוָכל ִאיׁש ִיְשָׂרֵאל ְבּ
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ַֹּהר ָהעוָֹלִמי" יוֵֹצא ָלאוֹר ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

ַנת תשע"ו ר"ח כסלו ְשׁ
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הטבעת הסרת אמכתבים גדולה 

◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מה 

ּת וֹ רה וּ בני  דּ וֹ רנוּ  וחכמי  מגּ דוֹ לי וע דּ וּ ד בּ רכה  מכ ּת בי  כּ ארבּ עים נק בּ צוּ  זה  בּ ספר
הרבּ ים מזכּ י  חברה  ׁש ע"י  העוֹ למי" הזוֹ הר  "מפעל ות וֹ מכי ידידי  ׁש ליט "א , נכ בּ דים 
כּ בוֹ ד וּ להרבּ וֹ ת לפרסם  מנת על ה קּ דוֹ ׁש  ה זּ הר  בּ הפצת וּ מב קּ ׁש ים  ה דּ וֹ רׁש ים  הע וֹ למי,
ה ּס פרים וע שׂ רת  העליוֹ ן , בּ ע וֹ לם  ׁש ראה  מה  15 בּ ן  מה נּ ער  ה נּ וֹ רא  ה ּס פּ וּ ר וּ בפרט  - ה זּ הר.
לאחׁש ור וֹ ׁש  המן  ׁש נּ תן  כּ סף  כּ כּ ר אלפים עשׂ רת וּ כּ נגד ׁש נּ ד פּ ס נדּ ח" מ ּמ נּ וּ  י דּ ח  א  "כּ י 

אס ּת ר בּ מגלּ ת כּ מבוֹ אר הטבעת ] הסרת ח -יא )[גדולה  ג ל ּמ ל(פרק המן ויּ אמר : 
ׁש נוֹ ת ודתיהם מלכ וּ ת מדינוֹ ת בּ כל העּמ ים בּ ין וּ מפרד מפ זּ ר אחד  עם יׁש נוֹ  אח ׁש ור וֹ ׁש 
י כּ תב ט וֹ ב  ה ּמ ל על אם  לה נּ יחם. ׁש וֹ ה  אין ולּמ ל עשׂ ים  אינם  ה ּמ ל דּ תי ואת עם  מכּ ל

הּמ ל .לא בּ דם  גּ נזי אל  להביא  הּמ לאכה ע שׂ י  ידי על  א ׁש קוֹ ל  כּ סף  כּ כּ ר  אלפים  וע שׂ רת 
היּ ה וּ דים  צרר  האגגי הּמ דתא בּ ן  להמן  ויּ ּת נּה  יד וֹ  מעל  טבּ ע ּת וֹ  את  ה ּמ ל ויּ אמר.ויּ סר  

.בּ עיני כּ ּט וֹ ב  בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת  והעם  ל נת וּ ן הכּ סף  להמן   הּמ ל

בּ טוֹ ב כּ לּ ם  ימי  יארי ד ' האמת , את המבקׁש ים ה צּ דּ יקים ׁש ל ה לּ ל וּ  ּת ה לּ ה  א גּ רוֹ ת
ׁש ל גּ ד וֹ ל  מחנה  א ּת נוּ  וק יּ ם  חי  ב"ה  עדין ׁש אמנם וּ להרא וֹ ת לדעת נד פּ סוּ  וּ בנּ עימים ,
י שׂ ראל את לזכּ וֹ ת וחפצים  האמת את  וּ מח פּ שׂ ים הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת ה לּ וֹ מדים  ה ם יראי

ׁש מים . כּ בוֹ ד למען ה גּ א וּ לה  וּ להחיׁש 

לנוּ  מוֹ כיחים  הלל וּ , בּ מכ ּת בים  הרׁש וּ מים  ׁש ליט"א  וה צּ דּ יקים  ה גּ א וֹ נים  הר בּ נים
י שׂ ראל גּ ד וֹ לי  האלף בּ דעת  דּ בקים  ׁש כּ לּ ם   הזּ הר)אי בּ אוֹ ר עמדּ הוּ מא (ׁש נּ דפּ ס וּ  רים  

הפצת ידי על  ישׂ ראל עם  לגא וּ לת ה יּ חידי  ה נּ אמן  היּ תד  היא  ׁש היא  וי ׁש רה  חזקה 
ה קּ ד וֹ ׁש .ה זּ הר 

מתאר גּ נים ישׂ ראל אלפי ׁש ּמ א וֹ ת  אי ולרא וֹ ת לחזוֹ ת  מר בּ ה  ושׂ מחה  כּ פ וּ ל ענג
הע וֹ למי , ה זּ הר  יכוֹ ל לּמ פעל  ׁש היה הזּ ה ה נּ וֹ רא הּס פּ וּ ר עם  המחים וה צּ דּ יקים  

עמלק כּ מ וֹ  אוֹ תם מקררים הי וּ  א אם יהוּ דים מלי וֹ ן  2 ימים  בּ כ ּמ ה בּ תׁש וּ בה להחזיר 
דגליהם  על וחרת וּ  ,בּ דּ ר קר אׁש ר לב דּ וֹ "ׁש כּ ת וּ ב  לד ' הרמח"ל"בּ ל ּת י בּ ספר (ראה 

א ׁש והזּ הר) להב וֹ ת  ח וֹ צב בּ ק וֹ ל  וּ מתריעים ישׂ ראל ערי  על דּ וֹ גלים הזּ ה לה 'וּ בדגל "מי 
עדיןאלי ", ׁש יּ ׁש נם  לפליטה  ׁש נּ ׁש ארוּ  ה' יראי י שׂ ראל  ּת פ וּ צוֹ ת  בּ כל סביבם  וּ מתק בּ צים  

קבּ וּ ץ וע וֹ שׂ ים  זי"ע  לר ׁש בּ "י  להתקרב  בּ אמת  החפצים דּ מ ׁש יחא  עקבתא  דּ וֹ ר בּ ד וֹ רנוּ 
פּ וֹ עם קדוֹ ׁש ים , ישׂ ראל והמוֹ ני כּ וּ לוֹ , העוֹ לם  וּ בכל  בּ ארץ, ׁש עוּ רים  להקים  וּ פעלים  ור בּ וּ ץ
נר  האמת כּ י  הה כּ רה  לרגל אחריהם  אהבה  בּ עב וֹ ת וֹ ת  ונמׁש כים  יה וּ די, זיקת  בּ לבּ ם 
מׁש ל וּ חי למוּ לם , הנזרקים  וּ בליסטרא וֹ ת לחצּ ים  וּ כלל כּ לל לב  שׂ מים  ואין  לר גּ לם 

ה קּ דוֹ ׁש  בזוהר  כּ ּמ באר דּ יליהּ  וכת  אחרא  ע"א )ה ּס טרא  קכד דּ ף  נ שׂ א רב ,(פ ' הערב  מענין 



הטבעת הסרת אמכתבים גדולה 

◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מה 

ּת וֹ רה וּ בני  דּ וֹ רנוּ  וחכמי  מגּ דוֹ לי וע דּ וּ ד בּ רכה  מכ ּת בי  כּ ארבּ עים נק בּ צוּ  זה  בּ ספר
הרבּ ים מזכּ י  חברה  ׁש ע"י  העוֹ למי" הזוֹ הר  "מפעל ות וֹ מכי ידידי  ׁש ליט "א , נכ בּ דים 
כּ בוֹ ד וּ להרבּ וֹ ת לפרסם  מנת על ה קּ דוֹ ׁש  ה זּ הר  בּ הפצת וּ מב קּ ׁש ים  ה דּ וֹ רׁש ים  הע וֹ למי,
ה ּס פרים וע שׂ רת  העליוֹ ן , בּ ע וֹ לם  ׁש ראה  מה  15 בּ ן  מה נּ ער  ה נּ וֹ רא  ה ּס פּ וּ ר וּ בפרט  - ה זּ הר.
לאחׁש ור וֹ ׁש  המן  ׁש נּ תן  כּ סף  כּ כּ ר אלפים עשׂ רת וּ כּ נגד ׁש נּ ד פּ ס נדּ ח" מ ּמ נּ וּ  י דּ ח  א  "כּ י 

אס ּת ר בּ מגלּ ת כּ מבוֹ אר הטבעת ] הסרת ח -יא )[גדולה  ג ל ּמ ל(פרק המן ויּ אמר : 
ׁש נוֹ ת ודתיהם מלכ וּ ת מדינוֹ ת בּ כל העּמ ים בּ ין וּ מפרד מפ זּ ר אחד  עם יׁש נוֹ  אח ׁש ור וֹ ׁש 
י כּ תב ט וֹ ב  ה ּמ ל על אם  לה נּ יחם. ׁש וֹ ה  אין ולּמ ל עשׂ ים  אינם  ה ּמ ל דּ תי ואת עם  מכּ ל

הּמ ל .לא בּ דם  גּ נזי אל  להביא  הּמ לאכה ע שׂ י  ידי על  א ׁש קוֹ ל  כּ סף  כּ כּ ר  אלפים  וע שׂ רת 
היּ ה וּ דים  צרר  האגגי הּמ דתא בּ ן  להמן  ויּ ּת נּה  יד וֹ  מעל  טבּ ע ּת וֹ  את  ה ּמ ל ויּ אמר.ויּ סר  

.בּ עיני כּ ּט וֹ ב  בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת  והעם  ל נת וּ ן הכּ סף  להמן   הּמ ל

בּ טוֹ ב כּ לּ ם  ימי  יארי ד ' האמת , את המבקׁש ים ה צּ דּ יקים ׁש ל ה לּ ל וּ  ּת ה לּ ה  א גּ רוֹ ת
ׁש ל גּ ד וֹ ל  מחנה  א ּת נוּ  וק יּ ם  חי  ב"ה  עדין ׁש אמנם וּ להרא וֹ ת לדעת נד פּ סוּ  וּ בנּ עימים ,
י שׂ ראל את לזכּ וֹ ת וחפצים  האמת את  וּ מח פּ שׂ ים הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת ה לּ וֹ מדים  ה ם יראי

ׁש מים . כּ בוֹ ד למען ה גּ א וּ לה  וּ להחיׁש 

לנוּ  מוֹ כיחים  הלל וּ , בּ מכ ּת בים  הרׁש וּ מים  ׁש ליט"א  וה צּ דּ יקים  ה גּ א וֹ נים  הר בּ נים
י שׂ ראל גּ ד וֹ לי  האלף בּ דעת  דּ בקים  ׁש כּ לּ ם   הזּ הר)אי בּ אוֹ ר עמדּ הוּ מא (ׁש נּ דפּ ס וּ  רים  

הפצת ידי על  ישׂ ראל עם  לגא וּ לת ה יּ חידי  ה נּ אמן  היּ תד  היא  ׁש היא  וי ׁש רה  חזקה 
ה קּ ד וֹ ׁש .ה זּ הר 

מתאר גּ נים ישׂ ראל אלפי ׁש ּמ א וֹ ת  אי ולרא וֹ ת לחזוֹ ת  מר בּ ה  ושׂ מחה  כּ פ וּ ל ענג
הע וֹ למי , ה זּ הר  יכוֹ ל לּמ פעל  ׁש היה הזּ ה ה נּ וֹ רא הּס פּ וּ ר עם  המחים וה צּ דּ יקים  

עמלק כּ מ וֹ  אוֹ תם מקררים הי וּ  א אם יהוּ דים מלי וֹ ן  2 ימים  בּ כ ּמ ה בּ תׁש וּ בה להחזיר 
דגליהם  על וחרת וּ  ,בּ דּ ר קר אׁש ר לב דּ וֹ "ׁש כּ ת וּ ב  לד ' הרמח"ל"בּ ל ּת י בּ ספר (ראה 

א ׁש והזּ הר) להב וֹ ת  ח וֹ צב בּ ק וֹ ל  וּ מתריעים ישׂ ראל ערי  על דּ וֹ גלים הזּ ה לה 'וּ בדגל "מי 
עדיןאלי ", ׁש יּ ׁש נם  לפליטה  ׁש נּ ׁש ארוּ  ה' יראי י שׂ ראל  ּת פ וּ צוֹ ת  בּ כל סביבם  וּ מתק בּ צים  

קבּ וּ ץ וע וֹ שׂ ים  זי"ע  לר ׁש בּ "י  להתקרב  בּ אמת  החפצים דּ מ ׁש יחא  עקבתא  דּ וֹ ר בּ ד וֹ רנוּ 
פּ וֹ עם קדוֹ ׁש ים , ישׂ ראל והמוֹ ני כּ וּ לוֹ , העוֹ לם  וּ בכל  בּ ארץ, ׁש עוּ רים  להקים  וּ פעלים  ור בּ וּ ץ
נר  האמת כּ י  הה כּ רה  לרגל אחריהם  אהבה  בּ עב וֹ ת וֹ ת  ונמׁש כים  יה וּ די, זיקת  בּ לבּ ם 
מׁש ל וּ חי למוּ לם , הנזרקים  וּ בליסטרא וֹ ת לחצּ ים  וּ כלל כּ לל לב  שׂ מים  ואין  לר גּ לם 

ה קּ דוֹ ׁש  בזוהר  כּ ּמ באר דּ יליהּ  וכת  אחרא  ע"א )ה ּס טרא  קכד דּ ף  נ שׂ א רב ,(פ ' הערב  מענין 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ב

כּ מאמר  מעוֹ לם , הרע היצר ׁש ל כּ דר כּ וֹ  וּ מׁש נּ ה  אחרת וּ תמוּ נה  צ וּ רה  מחליפים  פּ עם וּ בכל
הרע  ליצר ׁש מוֹ ת ׁש בע  עיי"ש )חז"ל: החליל , פּ רק .(ס כּ ה 

ּת למידי י ׁש יב וֹ ת, רא ׁש י  ה דּ וֹ ר, וּ גד וֹ לי  גּ א וֹ ני הצּ דּ יקים לרבּ נים  היא  אחת  ה בּ רכה 
וּ מזכּ י הרׁש בּ "י , בּ תוֹ רת  ה ע וּ רים  מגּ ידי ה ּס וֹ ד , לּמ וּ ד וּ מחזקי ה ּת וֹ רה  א וֹ הבי  חכמים ,
לעשׂ וֹ ת ויזכּ וּ  ועצמה , כּ ח  להם  ויּת ן ה ּט וֹ ב  א וֹ צר וֹ  את להם ה ' יפּת ח  בּ אמת , הרבּ ים 

לפרסם  ישׂ ראל, עם  וּ להצלת  ׁש מים , כּ ב וֹ ד  הרבּ וֹ ת למען  וּ נצוּ רוֹ ת הר ׁש בּ "יגּ ד וֹ לוֹ ת  ּת וֹ רת 
על ימים יאריכוּ  וּ ב ּמ צוֹ ת , בּ ּת וֹ רה  עוֹ סקים  בּ נים  וּ בני בּ נים לרא וֹ ת ויז כּ וּ  זי"ע ,
"ותחזינה בּ ּת וֹ רה  האמוּ רוֹ ת  ה בּ רכוֹ ת וכל  דקד וּ ׁש ה  נחת ורוֹ ב  ׁש פע  ֹמ ּת ו ממלכ ּת ם

ה למה  בּ גא לּ ה  בּ רחמים" לציּ וֹ ן   בּ ׁש וּ ב בב"א .עינינ וּ  



הטבעת הסרת גמכתבים גדולה 

◌ֶ◌ֵספר

ט עת  הסרת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְד לה 
ידידי נכ בּ דים  ּת וֹ רה  וּ בּ ני ׁש ליט"א , דּ וֹ רנוּ  מחכמי  וח זּ וּ ק  בּ רכה  ּמ כּת בי נק בּ צ וּ  בּ וֹ 

ה קּ ד וֹ ׁש " "ה זּ הר  והפצת  בּ ל ּמ וּ ד  הר בּ ים מזכּ י ה קּ ד וֹ ׁש  ה ּמ פעל ולוֹ מדי ותוֹ מכי

ה זּ הר  ספרי  ׁש ל  והעל וֹ נים ה ּס פרים  בּ ה וֹ צאת ה גּ דוֹ ל ה ּת וֹ עלת  על  מבהיק  א וֹ ר ּת וֹ כנן 
העלי וֹ ן בּ עוֹ לם  ׁש ראה  מה  15 בּ ן מה נּ ער ה נּ וֹ רא  ה ּס פּ וּ ר  וּ בפרט ה קּ דוֹ ׁש ,

ּת בל קצוֹ ת  בּ כל ישׂ ראל אי ׁש  וכל אהל י וֹ ׁש בי  יׁש יבוֹ ת, בּ ני לרבּ נים ,

בּ ןילדכּ י לנוּ  ונּת ןי לּ ד ה ּמ ּת לנ וּ  ׁש כמערהשׂ הי פּ לא וֹ ל ׁש מוֹ  גּ בּ וֹ ר ויּ קרא  אל יוֹ עץ 
ותשע"ו. ונתן. לילד  רמז ה ), ט  (ישעיהו  ׁש לוֹ ם . שׂ ר אביעד 

- א  מכתב -

ליט"א  זבל ערי על הקל בסר  גלה האיר  אה מאת  רכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻמכב
המרגר, לזב יד,הרב כתב  ו"ס   חלקי י"ד זבל ערי  ספרי מחר ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

תובב"א  לייר ְִַָבעיה"ק

ּת וֹ בב "א  יר וּ ׁש לים  פעיה"ק תש"ע אדר  כ "ג ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲב"ה 

גראס  יה וּ דה ׁש לוֹ ם ר בּ י  האלמין  אב"ד המפרסם  הצּ דּ יק  ה גּ אוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
בּ ר בּ ים , לּמ וּ ד  דּ ר ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר והפצת  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  בּ לּמ וּ ד  העוֹ סק  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א
עוֹ לם  ׁש יּ ׁש  מב וֹ אר  האריז"ל וּ בכתבי האציל וּ ת , מע וֹ לם ה וּ א  ׁש הזּ הר ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
הקד וֹ ש  זּ הר  ׁש לּ וֹ מד וּ מי אצילוּ ת, וע וֹ לם הבּ ריאה  ועוֹ לם יצירה  ועוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה
הוּ א  נגלה  ל וֹ מד ׁש רק וּ מי  וּ נׁש מה , ר וּ ח נפׁש  ׁש יּ ׁש  ויד וּ ע  האצילוּ ת, לע וֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶז וֹ כה 
נ ׁש מה  לק בּ ל זוֹ כה הּק דוֹ ׁש  זּ הר  ׁש לּ וֹ מד  וּ מי  בּ נּ ׁש מה וא  רוּ ח  בּ נפׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶז וֹ כה 
מאד  מאד  עלי וֹ ן  בּ עוֹ לם  ליׁש ב זוֹ כה ועשׂ רים מאה וּ לאחר  אצילוּ ת, ֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵמעוֹ לם 
ׁש מעוֹ ן רבּ י  הא קי הּת נּ א  ידי על נתח בּ ר  ה ּק דוֹ ׁש  וה זּ הר  גּ בוֹ הה , נ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לקבּ ל 
זּ הר הנּ גלה מ לּ ּמ וּ ד חוּ ץ י וֹ ם כּ ל ללמד צרי ואחד  אחד  וכל  זיע"א, י וֹ חאי ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ ר
ח יּ ים  עץ ספר האריז"ל  כּ תבי  האריז"ל בּ ּת וֹ רת  לכּ נס  מאד ח ׁש וּ ב  וגם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ תבי בּ כל  בּ קי ׁש יּ הא מקוּ בּ ל  ר"מ  עם דּ וקא  ללּמ וֹ ד  צריכים  וזה  ה כּ וונוֹ ת , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְו ׁש ער 
ה צּ דּ יק  ה גּ א וֹ ן עשׂ ה  ּמ אד מאד גּ דוֹ ל דּ בר  וּ לכ ה גּ א וּ לה, מקרב  וזה וּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָהאריז "ל,
וּ שׂ כרוֹ  וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם  בּ כל בּ ר בּ ים  ׁש יעוּ רים וּ מקים  בּ רבּ ים ה זּ הר ּת וֹ רת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רבּ יץ



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ב

כּ מאמר  מעוֹ לם , הרע היצר ׁש ל כּ דר כּ וֹ  וּ מׁש נּ ה  אחרת וּ תמוּ נה  צ וּ רה  מחליפים  פּ עם וּ בכל
הרע  ליצר ׁש מוֹ ת ׁש בע  עיי"ש )חז"ל: החליל , פּ רק .(ס כּ ה 

ּת למידי י ׁש יב וֹ ת, רא ׁש י  ה דּ וֹ ר, וּ גד וֹ לי  גּ א וֹ ני הצּ דּ יקים לרבּ נים  היא  אחת  ה בּ רכה 
וּ מזכּ י הרׁש בּ "י , בּ תוֹ רת  ה ע וּ רים  מגּ ידי ה ּס וֹ ד , לּמ וּ ד וּ מחזקי ה ּת וֹ רה  א וֹ הבי  חכמים ,
לעשׂ וֹ ת ויזכּ וּ  ועצמה , כּ ח  להם  ויּת ן ה ּט וֹ ב  א וֹ צר וֹ  את להם ה ' יפּת ח  בּ אמת , הרבּ ים 

לפרסם  ישׂ ראל, עם  וּ להצלת  ׁש מים , כּ ב וֹ ד  הרבּ וֹ ת למען  וּ נצוּ רוֹ ת הר ׁש בּ "יגּ ד וֹ לוֹ ת  ּת וֹ רת 
על ימים יאריכוּ  וּ ב ּמ צוֹ ת , בּ ּת וֹ רה  עוֹ סקים  בּ נים  וּ בני בּ נים לרא וֹ ת ויז כּ וּ  זי"ע ,
"ותחזינה בּ ּת וֹ רה  האמוּ רוֹ ת  ה בּ רכוֹ ת וכל  דקד וּ ׁש ה  נחת ורוֹ ב  ׁש פע  ֹמ ּת ו ממלכ ּת ם

ה למה  בּ גא לּ ה  בּ רחמים" לציּ וֹ ן   בּ ׁש וּ ב בב"א .עינינ וּ  



הטבעת הסרת גמכתבים גדולה 

◌ֶ◌ֵספר

ט עת  הסרת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְד לה 
ידידי נכ בּ דים  ּת וֹ רה  וּ בּ ני ׁש ליט"א , דּ וֹ רנוּ  מחכמי  וח זּ וּ ק  בּ רכה  ּמ כּת בי נק בּ צ וּ  בּ וֹ 

ה קּ ד וֹ ׁש " "ה זּ הר  והפצת  בּ ל ּמ וּ ד  הר בּ ים מזכּ י ה קּ ד וֹ ׁש  ה ּמ פעל ולוֹ מדי ותוֹ מכי

ה זּ הר  ספרי  ׁש ל  והעל וֹ נים ה ּס פרים  בּ ה וֹ צאת ה גּ דוֹ ל ה ּת וֹ עלת  על  מבהיק  א וֹ ר ּת וֹ כנן 
העלי וֹ ן בּ עוֹ לם  ׁש ראה  מה  15 בּ ן מה נּ ער ה נּ וֹ רא  ה ּס פּ וּ ר  וּ בפרט ה קּ דוֹ ׁש ,

ּת בל קצוֹ ת  בּ כל ישׂ ראל אי ׁש  וכל אהל י וֹ ׁש בי  יׁש יבוֹ ת, בּ ני לרבּ נים ,

בּ ןילדכּ י לנוּ  ונּת ןי לּ ד ה ּמ ּת לנ וּ  ׁש כמערהשׂ הי פּ לא וֹ ל ׁש מוֹ  גּ בּ וֹ ר ויּ קרא  אל יוֹ עץ 
ותשע"ו. ונתן. לילד  רמז ה ), ט  (ישעיהו  ׁש לוֹ ם . שׂ ר אביעד 

- א  מכתב -

ליט"א  זבל ערי על הקל בסר  גלה האיר  אה מאת  רכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻמכב
המרגר, לזב יד,הרב כתב  ו"ס   חלקי י"ד זבל ערי  ספרי מחר ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

תובב"א  לייר ְִַָבעיה"ק

ּת וֹ בב "א  יר וּ ׁש לים  פעיה"ק תש"ע אדר  כ "ג ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲב"ה 

גראס  יה וּ דה ׁש לוֹ ם ר בּ י  האלמין  אב"ד המפרסם  הצּ דּ יק  ה גּ אוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
בּ ר בּ ים , לּמ וּ ד  דּ ר ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר והפצת  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  בּ לּמ וּ ד  העוֹ סק  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א
עוֹ לם  ׁש יּ ׁש  מב וֹ אר  האריז"ל וּ בכתבי האציל וּ ת , מע וֹ לם ה וּ א  ׁש הזּ הר ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
הקד וֹ ש  זּ הר  ׁש לּ וֹ מד וּ מי אצילוּ ת, וע וֹ לם הבּ ריאה  ועוֹ לם יצירה  ועוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה
הוּ א  נגלה  ל וֹ מד ׁש רק וּ מי  וּ נׁש מה , ר וּ ח נפׁש  ׁש יּ ׁש  ויד וּ ע  האצילוּ ת, לע וֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶז וֹ כה 
נ ׁש מה  לק בּ ל זוֹ כה הּק דוֹ ׁש  זּ הר  ׁש לּ וֹ מד  וּ מי  בּ נּ ׁש מה וא  רוּ ח  בּ נפׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶז וֹ כה 
מאד  מאד  עלי וֹ ן  בּ עוֹ לם  ליׁש ב זוֹ כה ועשׂ רים מאה וּ לאחר  אצילוּ ת, ֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵמעוֹ לם 
ׁש מעוֹ ן רבּ י  הא קי הּת נּ א  ידי על נתח בּ ר  ה ּק דוֹ ׁש  וה זּ הר  גּ בוֹ הה , נ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לקבּ ל 
זּ הר הנּ גלה מ לּ ּמ וּ ד חוּ ץ י וֹ ם כּ ל ללמד צרי ואחד  אחד  וכל  זיע"א, י וֹ חאי ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ ר
ח יּ ים  עץ ספר האריז"ל  כּ תבי  האריז"ל בּ ּת וֹ רת  לכּ נס  מאד ח ׁש וּ ב  וגם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ תבי בּ כל  בּ קי ׁש יּ הא מקוּ בּ ל  ר"מ  עם דּ וקא  ללּמ וֹ ד  צריכים  וזה  ה כּ וונוֹ ת , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְו ׁש ער 
ה צּ דּ יק  ה גּ א וֹ ן עשׂ ה  ּמ אד מאד גּ דוֹ ל דּ בר  וּ לכ ה גּ א וּ לה, מקרב  וזה וּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָהאריז "ל,
וּ שׂ כרוֹ  וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם  בּ כל בּ ר בּ ים  ׁש יעוּ רים וּ מקים  בּ רבּ ים ה זּ הר ּת וֹ רת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רבּ יץ



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ד

ה ּת נּ א  ׁש ל וּ זכוּ תוֹ  ה זּ ה, הרבּ ים ה זּ כּ וּ י על לח זּ ק וֹ  גּ דוֹ לה  מצוה וּ לכ מאד, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל 
לוֹ . העוֹ זרים  וּ לכל מ ׁש ּפ ח ּת וֹ  כּ ל ועל עליו יגן י וֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָהאקי

ולוֹ מדיה . הּת וֹ רה כבוֹ ד למען  וחוֹ תם  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַה כּ וֹ תב 

המּבּורגר, זבּול ּון  ֶ ְ ְ ַ ְ ַ ָהרב
חלקים  י"ד זבּול ׁשערי ספרי  ִ ָ ֲ ְ ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִ ֵ ַ ְמח ּבר

- ב  מכתב  -

החכמה " י" על ה קל בסר גלה  האיר  א ה מאת  וח ק רכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻמכב
מארגנ טערליט"א מאיר וה סריצחק הגלה לת רת ,"חכ "רת  י יבת   רא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

תובב"א  לייר ְִַָפעיה"ק

פעיה "ק  לפ "ק , תש "ע למטמ וֹ ני "ם כ"ז  בּ תרא ׁש ני דּ ׁש מ יּ א, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
תובב "א .

הּמ פרסם  ה גּ ד וֹ ל  ה ּמ א וֹ ר כ"ק ׁש ל  ׁש מוֹ  גדוֹ ל וּ בישׂ ראל בּ יהוּ דה  נ וֹ דע  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵהן
מהאלמין אדמוֹ "ר  ׁש ליט"א גראס  יה וּ דה ׁש לוֹ ם מוה "ר הגה"צ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלשו"ת 
וּ גבוּ רת וֹ  תקּפ וֹ  מעשׂ ה  על הּמ עידים חבּ וּ ריו עשׂ רוֹ ת  יעידוּ ן  וכא ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,
ר בּ וֹ ת  זה י שׂ ראל  בּ ית בּ כּ רם  החוֹ מה ּפ רצי לגדּ ר לח יּ ים צדּ יק ּפ עלּ ת ועל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
על  העם  בּ קרב ּפ עלים  להר בּ וֹ ת  יעלה יהוּ ד'ה  ע ּת ה  זה  וה נּ ה  יר בּ וּ , כּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַבּ נים 
בּ כ ּמ ה  ה זּ הר בּ ספר  ר בּ ים  ׁש ע וּ רים  בּ יסדוֹ  לעשׂ וֹ ת והגדּ יל ה זּ הר , ספר  לּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדּ בר
בּ סגלּ ת  המד בּ רים  וּ בתראי קּמ אי  ר בּ וֹ תינוּ  דּ ברי מ כּ ל  טה וֹ ר אי ׁש  ואסף  ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָערים ,
מחדׁש  וּ להד ּפ יס לההדיר זכה גּ ם  ה זּ הר ', 'אוֹ ר  ספר  בּ ׁש ם  וּ קראוֹ  ה זּ הר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
דּ א  כּ גוֹ ן ר בּ א  גּ ברא  על בּ הסכּ מה  לעלוֹ ת וּ למוֹ תר  והּת ּק וּ נים, ה זּ הר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִספרי 
לה לּ ל  הּמ וֹ תר  מן גּ ם י שׂ ראל , ּת פוּ צוֹ ת  בּ כל  בּ ערים  ויהללוּ ה וּ  גּ ברא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדאיתמחי 
דּ לּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  לעסק  י שׂ ראל  נפׁש וֹ ת בּ קרוּ ב  בּ ע ּמ יו  ׁש עשׂ ה  ה ּט וֹ ב ה דּ בר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ל ׁש בּ ח 

ה ּק דׁש  ר וּ ח בּ ׁש ער עצמוֹ  ז "ל האר"י לרבּ נוּ  ּמ צינ וּ  דּ נא  וּ מקדמת הזּ הר , (דּ ףספר ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌

ׁש יּ עמיק י "ב ) בּ לי  בּ לבד בּ קיאוּ ת דּ ר בּ זהר  "ׁש יּ למד  ה לּ וי לּמ הר"א  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
בּ ספר וׁש יּ קרא י וֹ ם בּ כל  עלים  נ ' אוֹ  מ ' וּ בספרבּ ע יּ וּ ן  רבּ ים", ּפ עמים ה זּ הר  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

האר "י נ"א)ׁש בחי עּמ וּ ד בּ כל (הנד"מ  לוֹ מר  אחד  ּת ׁש וּ בה לבּ על ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן כּ תב ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ספר הוּ בא והן  הבנה, ׁש וּ ם  בּ לּת י  לבד  ה לּ ׁש וֹ ן  ה זּ הר מ ּס פר דּ ּפ ים  עשׂ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲי וֹ ם
א וֹ  ד' יוֹ ם  בּ כל  ללּמ ד וֹ  אחד  ּת ׁש וּ בה ל בּ על  ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן יׁש ן דּ פוּ ס האר "י  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בחי 

הגּ דוֹ לים בּ ׁש ם  והחיד "א  דּ ּפ ים, הבּ היר )ה ' ספר  ער ספרים מ מיּה (מערכת הביא ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ וֹ  וכ יּ וֹ צא  זּ הר , דּ ּפ ים  ה' יוֹ ם  כּ ל ל וֹ מר  ּת ׁש וּ בה  לבּ על ּת ּק וּ ן  ׁש נּ תן  האר "י  ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְדּ רבּ נ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

 מצ וֹ תי נתיב בּ ספר  מקאמרנא  הגה "ק  ל"א)כּ תב אוֹ ת א ' ׁש ביל הּת וֹ רה ו כּ תב (נתיב  , ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הטבעת הסרת המכתבים גדולה 

להגה "ק  מצינ וּ  וכן  כּ ן, נהג מזידטׁש וֹ ב היר ׁש  צבי הרב מ וֹ רנ וּ  הגה "ק ׁש גּ ם  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָׁש ם
מקאריץ ּפ נחס  ר בּ י  הרב רס"ד )מוֹ רנוּ  ע ּמ וּ ד ח"א הנמ"ח ּפ נחס ב '(אמרי  לוֹ מר ׁש צּ רי ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אב וֹ ת , על  בּ יתי בּ ן  בּ ספר  הּמ וּ בא ה נּ וֹ רא  הּמ עשׂ ה  ע וֹ ד וע יּ ן יוֹ ם , בּ כל דּ ּפ ין  ג' ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ 
. להארי מקוֹ מוֹ  כּ אן  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואין 

חיד "א  הרב כּ תב  כּ בר קאמר, מאי ידע א ה זּ הר  ספר  קוֹ רא  דבּ היוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה גּ ם 
בּ ׁש גּ ם  ל ּמ וּ ד כּ ל  על מר וֹ מם  ה זּ הר  ספר "לּמ וּ ד  מ "ד  א וֹ ת  בּ אצ בּ ע מוֹ רה  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
כּ תב  וכן ל נּ ׁש מה ". גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן  ה וּ א  בּ קריאתוֹ  ׁש יּ טעה ואף קאמר, מאי ידע ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָא 
סימן ח "א ׁש אל חיּ ים  בּ ׁש וּ "ת ועוֹ ד ׁש ם , ספרים  מערכת  הגּ דוֹ לים ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספר וֹ 
לחם  בּ ספר וֹ  צמח מהר"י זה מעין כּ תב כּ בר דּ נא וּ מקדמת ב', אוֹ ת ס וֹ ף  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִע"ה 

ׁש בוּ עוֹ ת דליל הלּ ּמ וּ ד בּ סדר ה מים  ע "ב )מן  רי ׁש  ל "א בּ ׁש להי(דּ ף והרמח"ל , ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה ּת ּק וּ נים  על מל כּ ּס א  בּ ספרוֹ  מל והּמ ק דּ ׁש  ח יּ ים, עץ דּ ר מ "ג קוּ נטרס  (ּת ּק וּ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ס') ללמד אוֹ ת יּ ז כּ ה אם ׁש כּ ן וכל  עוֹ למ וֹ ת  בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא ה זּ הר  "לּמ וּ ד  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִכּ י
יע שׂ ה  ׁש א אחת  בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה  אחד  מאמר ּפ רוּ ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ להבין
ח יּ ים  ר בּ י  להגּ אוֹ ן לח יּ ים זכירה  בּ ּס פר עוֹ ד ועיּ ן ּת מימה", ׁש נה  הּפ ׁש ט ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

ע"ד . סימן  דעניא אפרקס ּת א  ובשו "ת ע"ד , ע ' דף ח"ב ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַפלאג 'י
הּק דׁש  בּ א גּ רת זיע "א  האמצעי אדמ וֹ "ר  הגה"ק העיד כּ בר  (נד ּפ סאיברא , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הנּ "ל ) להגה"ק הזּ הר בּ אוּ רי  ספר [דה בּ רי ׁש  ז "ל קד ׁש וֹ  מּפ י הּת ניא "ׁש מעּת י בּ על  גה "ק  ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ' בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר לל ּמ וּ ד קבע  ע שׂ ה ימיו ׁש כּ ל וּ ׁש ּת ים, ּפ עם  א  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַזיע"א]
דּ בהאי נ שׂ א ּפ ר ׁש ת  בּ זהר  מהימנא בּ רעיא ׁש אמר דּ מה אמר וכה גּ דוֹ ל, ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ עיּ וּ ן
דּ וקא  גּ ד וֹ ל  בּ עיּ וּ ן בּ ל ּמ וּ ד הינ וּ  כ וּ ', גל וּ תא מן יפק וּ ן בּ יּה  הזּ הר דּ ספר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִחבּ וּ רא 
ה ּק בּ לה". חכמת אמ ּת וּ ת ּפ י על  מכ וּ ן ׁש יּ היה  מלּ ה בּ כל  ה לּ ׁש וֹ ן  בּ דק דּ וּ ק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוכ וּ ',

הּק ד ׁש  ר וּ ח בּ ׁש ער  האר"י ר בּ נ וּ  בּ דברי  מקוֹ ר וֹ  ׁש הראה ׁש ם ׁש זּ כה (ׁש ם)ועיּ ן  ׁש ּמ ה ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מאמר על ׁש נה  בּ ל ּת י נ ׁש אר היה לילוֹ ת כּ ּמ ה "כּ י  דּ וֹ רוֹ  בּ ני כּ ל  על יתר  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה גה 
היה  ׁש בּ ׁש בוּ ע הח וֹ ל  ימי ׁש ל לילוֹ ת  ׁש ה ולפעמים הזּ הר , ספר ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
הלּ ילוֹ ת  כּ ל יׁש ן  היה  א בּ לבד, בּ זּ הר אחד מאמר עיּ וּ ן על  ויוֹ ׁש ב  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמת בּ וֹ דד
ואׁש רי ידוֹ , ינּ יח בּ ל מזּ ה  וגם מ זּ ה  ׁש ניהם , ידי  יוֹ צא  ׁש מים ירא  ואכן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָההם".

וּ בבּ א . בּ זה  חלק וֹ  וא ׁש רי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלוֹ 
הגה "צ  כ "ק  מעשׂ י גּ דוֹ לים כּ ּמ ה  כּ י לוֹ מר י ׁש  ט וּ בא ועוֹ ד א לּ ה  כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְועל 
ד ּת יר וֹ ם  רעוא  ויהא הרבּ ים, בּ ז כּ וּ י מאד עד זכוּ תוֹ  גּ ד וֹ ל  אׁש ר  ׁש ליט"א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמהאלמין 
הּט הוֹ רה , נפ ׁש וֹ  כּ אוות  וּ להאדיר ּה  ּת וֹ רה להגדּ יל ויזכּ ה  כּ רכא , א כּ וֹ לא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵריׁש יּה 
את  דּ עה  הארץ  מלאה כּ י עד  ישׂ ראל בּ קרב וּ בניו  ה וּ א  ממלכ ּת וֹ  על ימים   ְויארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

רצ וֹ ן. יהי כּ ן  אמן  דּ ידן , בּ מהרה צדק גּ וֹ אל בּ ביאת  מכּס ים  ליּ ם כּ ּמ ים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַה'
רבּ ה . בּ אהבה ּת וֹ רתוֹ  וּ ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ מוֹ  דּ וֹ ר ׁש  בּ זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהנני

מארגנ ׁשטערן  מאיר יצחק  ְ ֶ ְ ְ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִהק'



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ד

ה ּת נּ א  ׁש ל וּ זכוּ תוֹ  ה זּ ה, הרבּ ים ה זּ כּ וּ י על לח זּ ק וֹ  גּ דוֹ לה  מצוה וּ לכ מאד, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל 
לוֹ . העוֹ זרים  וּ לכל מ ׁש ּפ ח ּת וֹ  כּ ל ועל עליו יגן י וֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָהאקי

ולוֹ מדיה . הּת וֹ רה כבוֹ ד למען  וחוֹ תם  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַה כּ וֹ תב 

המּבּורגר, זבּול ּון  ֶ ְ ְ ַ ְ ַ ָהרב
חלקים  י"ד זבּול ׁשערי ספרי  ִ ָ ֲ ְ ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִ ֵ ַ ְמח ּבר

- ב  מכתב  -

החכמה " י" על ה קל בסר גלה  האיר  א ה מאת  וח ק רכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻמכב
מארגנ טערליט"א מאיר וה סריצחק הגלה לת רת ,"חכ "רת  י יבת   רא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

תובב"א  לייר ְִַָפעיה"ק

פעיה "ק  לפ "ק , תש "ע למטמ וֹ ני "ם כ"ז  בּ תרא ׁש ני דּ ׁש מ יּ א, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
תובב "א .

הּמ פרסם  ה גּ ד וֹ ל  ה ּמ א וֹ ר כ"ק ׁש ל  ׁש מוֹ  גדוֹ ל וּ בישׂ ראל בּ יהוּ דה  נ וֹ דע  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵהן
מהאלמין אדמוֹ "ר  ׁש ליט"א גראס  יה וּ דה ׁש לוֹ ם מוה "ר הגה"צ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלשו"ת 
וּ גבוּ רת וֹ  תקּפ וֹ  מעשׂ ה  על הּמ עידים חבּ וּ ריו עשׂ רוֹ ת  יעידוּ ן  וכא ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,
ר בּ וֹ ת  זה י שׂ ראל  בּ ית בּ כּ רם  החוֹ מה ּפ רצי לגדּ ר לח יּ ים צדּ יק ּפ עלּ ת ועל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
על  העם  בּ קרב ּפ עלים  להר בּ וֹ ת  יעלה יהוּ ד'ה  ע ּת ה  זה  וה נּ ה  יר בּ וּ , כּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַבּ נים 
בּ כ ּמ ה  ה זּ הר בּ ספר  ר בּ ים  ׁש ע וּ רים  בּ יסדוֹ  לעשׂ וֹ ת והגדּ יל ה זּ הר , ספר  לּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדּ בר
בּ סגלּ ת  המד בּ רים  וּ בתראי קּמ אי  ר בּ וֹ תינוּ  דּ ברי מ כּ ל  טה וֹ ר אי ׁש  ואסף  ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָערים ,
מחדׁש  וּ להד ּפ יס לההדיר זכה גּ ם  ה זּ הר ', 'אוֹ ר  ספר  בּ ׁש ם  וּ קראוֹ  ה זּ הר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
דּ א  כּ גוֹ ן ר בּ א  גּ ברא  על בּ הסכּ מה  לעלוֹ ת וּ למוֹ תר  והּת ּק וּ נים, ה זּ הר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִספרי 
לה לּ ל  הּמ וֹ תר  מן גּ ם י שׂ ראל , ּת פוּ צוֹ ת  בּ כל  בּ ערים  ויהללוּ ה וּ  גּ ברא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדאיתמחי 
דּ לּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  לעסק  י שׂ ראל  נפׁש וֹ ת בּ קרוּ ב  בּ ע ּמ יו  ׁש עשׂ ה  ה ּט וֹ ב ה דּ בר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ל ׁש בּ ח 

ה ּק דׁש  ר וּ ח בּ ׁש ער עצמוֹ  ז "ל האר"י לרבּ נוּ  ּמ צינ וּ  דּ נא  וּ מקדמת הזּ הר , (דּ ףספר ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌

ׁש יּ עמיק י "ב ) בּ לי  בּ לבד בּ קיאוּ ת דּ ר בּ זהר  "ׁש יּ למד  ה לּ וי לּמ הר"א  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
בּ ספר וׁש יּ קרא י וֹ ם בּ כל  עלים  נ ' אוֹ  מ ' וּ בספרבּ ע יּ וּ ן  רבּ ים", ּפ עמים ה זּ הר  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

האר "י נ"א)ׁש בחי עּמ וּ ד בּ כל (הנד"מ  לוֹ מר  אחד  ּת ׁש וּ בה לבּ על ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן כּ תב ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ספר הוּ בא והן  הבנה, ׁש וּ ם  בּ לּת י  לבד  ה לּ ׁש וֹ ן  ה זּ הר מ ּס פר דּ ּפ ים  עשׂ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲי וֹ ם
א וֹ  ד' יוֹ ם  בּ כל  ללּמ ד וֹ  אחד  ּת ׁש וּ בה ל בּ על  ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן יׁש ן דּ פוּ ס האר "י  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בחי 

הגּ דוֹ לים בּ ׁש ם  והחיד "א  דּ ּפ ים, הבּ היר )ה ' ספר  ער ספרים מ מיּה (מערכת הביא ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ וֹ  וכ יּ וֹ צא  זּ הר , דּ ּפ ים  ה' יוֹ ם  כּ ל ל וֹ מר  ּת ׁש וּ בה  לבּ על ּת ּק וּ ן  ׁש נּ תן  האר "י  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְדּ רבּ נ וּ 

 מצ וֹ תי נתיב בּ ספר  מקאמרנא  הגה "ק  ל"א)כּ תב אוֹ ת א ' ׁש ביל הּת וֹ רה ו כּ תב (נתיב  , ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הטבעת הסרת המכתבים גדולה 

להגה "ק  מצינ וּ  וכן  כּ ן, נהג מזידטׁש וֹ ב היר ׁש  צבי הרב מ וֹ רנ וּ  הגה "ק ׁש גּ ם  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָׁש ם
מקאריץ ּפ נחס  ר בּ י  הרב רס"ד )מוֹ רנוּ  ע ּמ וּ ד ח"א הנמ"ח ּפ נחס ב '(אמרי  לוֹ מר ׁש צּ רי ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אב וֹ ת , על  בּ יתי בּ ן  בּ ספר  הּמ וּ בא ה נּ וֹ רא  הּמ עשׂ ה  ע וֹ ד וע יּ ן יוֹ ם , בּ כל דּ ּפ ין  ג' ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ 
. להארי מקוֹ מוֹ  כּ אן  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואין 

חיד "א  הרב כּ תב  כּ בר קאמר, מאי ידע א ה זּ הר  ספר  קוֹ רא  דבּ היוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה גּ ם 
בּ ׁש גּ ם  ל ּמ וּ ד כּ ל  על מר וֹ מם  ה זּ הר  ספר "לּמ וּ ד  מ "ד  א וֹ ת  בּ אצ בּ ע מוֹ רה  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
כּ תב  וכן ל נּ ׁש מה ". גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן  ה וּ א  בּ קריאתוֹ  ׁש יּ טעה ואף קאמר, מאי ידע ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָא 
סימן ח "א ׁש אל חיּ ים  בּ ׁש וּ "ת ועוֹ ד ׁש ם , ספרים  מערכת  הגּ דוֹ לים ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספר וֹ 
לחם  בּ ספר וֹ  צמח מהר"י זה מעין כּ תב כּ בר דּ נא וּ מקדמת ב', אוֹ ת ס וֹ ף  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִע"ה 

ׁש בוּ עוֹ ת דליל הלּ ּמ וּ ד בּ סדר ה מים  ע "ב )מן  רי ׁש  ל "א בּ ׁש להי(דּ ף והרמח"ל , ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה ּת ּק וּ נים  על מל כּ ּס א  בּ ספרוֹ  מל והּמ ק דּ ׁש  ח יּ ים, עץ דּ ר מ "ג קוּ נטרס  (ּת ּק וּ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ס') ללמד אוֹ ת יּ ז כּ ה אם ׁש כּ ן וכל  עוֹ למ וֹ ת  בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא ה זּ הר  "לּמ וּ ד  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִכּ י
יע שׂ ה  ׁש א אחת  בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה  אחד  מאמר ּפ רוּ ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ להבין
ח יּ ים  ר בּ י  להגּ אוֹ ן לח יּ ים זכירה  בּ ּס פר עוֹ ד ועיּ ן ּת מימה", ׁש נה  הּפ ׁש ט ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

ע"ד . סימן  דעניא אפרקס ּת א  ובשו "ת ע"ד , ע ' דף ח"ב ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַפלאג 'י
הּק דׁש  בּ א גּ רת זיע "א  האמצעי אדמ וֹ "ר  הגה"ק העיד כּ בר  (נד ּפ סאיברא , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הנּ "ל ) להגה"ק הזּ הר בּ אוּ רי  ספר [דה בּ רי ׁש  ז "ל קד ׁש וֹ  מּפ י הּת ניא "ׁש מעּת י בּ על  גה "ק  ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ' בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר לל ּמ וּ ד קבע  ע שׂ ה ימיו ׁש כּ ל וּ ׁש ּת ים, ּפ עם  א  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַזיע"א]
דּ בהאי נ שׂ א ּפ ר ׁש ת  בּ זהר  מהימנא בּ רעיא ׁש אמר דּ מה אמר וכה גּ דוֹ ל, ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ עיּ וּ ן
דּ וקא  גּ ד וֹ ל  בּ עיּ וּ ן בּ ל ּמ וּ ד הינ וּ  כ וּ ', גל וּ תא מן יפק וּ ן בּ יּה  הזּ הר דּ ספר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִחבּ וּ רא 
ה ּק בּ לה". חכמת אמ ּת וּ ת ּפ י על  מכ וּ ן ׁש יּ היה  מלּ ה בּ כל  ה לּ ׁש וֹ ן  בּ דק דּ וּ ק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוכ וּ ',

הּק ד ׁש  ר וּ ח בּ ׁש ער  האר"י ר בּ נ וּ  בּ דברי  מקוֹ ר וֹ  ׁש הראה ׁש ם ׁש זּ כה (ׁש ם)ועיּ ן  ׁש ּמ ה ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מאמר על ׁש נה  בּ ל ּת י נ ׁש אר היה לילוֹ ת כּ ּמ ה "כּ י  דּ וֹ רוֹ  בּ ני כּ ל  על יתר  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה גה 
היה  ׁש בּ ׁש בוּ ע הח וֹ ל  ימי ׁש ל לילוֹ ת  ׁש ה ולפעמים הזּ הר , ספר ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
הלּ ילוֹ ת  כּ ל יׁש ן  היה  א בּ לבד, בּ זּ הר אחד מאמר עיּ וּ ן על  ויוֹ ׁש ב  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמת בּ וֹ דד
ואׁש רי ידוֹ , ינּ יח בּ ל מזּ ה  וגם מ זּ ה  ׁש ניהם , ידי  יוֹ צא  ׁש מים ירא  ואכן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָההם".

וּ בבּ א . בּ זה  חלק וֹ  וא ׁש רי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלוֹ 
הגה "צ  כ "ק  מעשׂ י גּ דוֹ לים כּ ּמ ה  כּ י לוֹ מר י ׁש  ט וּ בא ועוֹ ד א לּ ה  כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְועל 
ד ּת יר וֹ ם  רעוא  ויהא הרבּ ים, בּ ז כּ וּ י מאד עד זכוּ תוֹ  גּ ד וֹ ל  אׁש ר  ׁש ליט"א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמהאלמין 
הּט הוֹ רה , נפ ׁש וֹ  כּ אוות  וּ להאדיר ּה  ּת וֹ רה להגדּ יל ויזכּ ה  כּ רכא , א כּ וֹ לא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵריׁש יּה 
את  דּ עה  הארץ  מלאה כּ י עד  ישׂ ראל בּ קרב וּ בניו  ה וּ א  ממלכ ּת וֹ  על ימים   ְויארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

רצ וֹ ן. יהי כּ ן  אמן  דּ ידן , בּ מהרה צדק גּ וֹ אל בּ ביאת  מכּס ים  ליּ ם כּ ּמ ים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַה'
רבּ ה . בּ אהבה ּת וֹ רתוֹ  וּ ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ מוֹ  דּ וֹ ר ׁש  בּ זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהנני

מארגנ ׁשטערן  מאיר יצחק  ְ ֶ ְ ְ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִהק'



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ו 

- ג  מכתב  -

טר מאיר מרהרב ואזר  מיר קי א אתרא 046987107הרב טל' הליל    ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
33 ת .ד. 046990382

תש"ע . ׁש בט ◌ָ◌ְח'

בּ ר(לא:)בּ כ וֹ רוֹ ת (צז.)בּ יבמ וֹ ת  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  מ וּ ם  יוֹ חנן ר בּ י  דּ אמר  ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם  מ ּפ יו  ׁש מוּ עה דּ בר  ׁש אוֹ מרים  חכם ּת למיד כּ ל  שׂ פתוֹ תיויוֹ חאי, ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּק ברבּ ּק בר.דּ וֹ בבוֹ ת נעוֹ ת  שׂ פתי ׁש יּ הא ל ׁש וֹ נ וֹ , וזה  בּ יבמ וֹ ת ׁש ם  ורׁש "י  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
חי. אני ׁש דּ וֹ מה כּ א לּ וּ  לוֹ  ה וּ א  והנאה  לׁש וֹ נוֹ : וזה  בּ בכ וֹ רוֹ ת  ׁש ם ורׁש "י ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

בּ עוֹ לם  דּ וֹ בבוֹ ת ושׂ פת וֹ תיו הזּ ה בּ עוֹ לם  דּ וֹ בב וֹ ת  ׁש ם גּ ר ׁש וֹ ם ר בּ ינוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְכּ חי .
ׁש ל  ּת כן  לפרׁש  ואמר ּת י דּ וֹ בבוֹ ת ",הבּ א . וּ מה "שׂ פת וֹ תיו ה ּמ ׁש מעוּ ת מה וּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אחד  כּ ל  וּ מב ּק ׁש ים להר ׁש בּ "י בּ אים אנ וּ  כּ י זה, ידי על  ולנוּ  לוֹ  יוֹ צא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה 
זה , בּ לי  זה  אפׁש ר  אי כּ י  אחד, ׁש ניהם  והגּ ׁש מית , הר וּ חנית  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ בּק ׁש תוֹ 
ימ לּ א  יתבּ ר ׁש ה ם  בּ עדנ וּ  ויעתיר  ׁש יּ ת ּפ לּ ל הרׁש בּ "י  לפני  נתר צּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַוּ ב ּמ ה
[גּ ּט ין ּת וֹ רתי" "למד וּ  כּ ב ּק ׁש ת וֹ  ּת וֹ רת וֹ  לוֹ מדים  ׁש אנוּ  ידי על  וזה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תנוּ ,
וּ מתּפ לּ ל  רוּ ח  נחת לנ וּ  מחזיר  ה וּ א  זה ידי ועל ר וּ ח, נחת  ל וֹ  ועוֹ שׂ ים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְס"ז]
מן העוֹ לם כּ ל  את  לפטר יכ וֹ לני עצמוֹ : על  ׁש אמר כמ וֹ  גּ ד וֹ לּ , וכחוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עדנ וּ ,

ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר וכמבאר  קכ "ח)הדּ ין. דּ ף ג' עלמין,(חלק קיּ וּ מי  אנן  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מת בּ ר בּ גינן.דּ עלמא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כ "ק  גּ ראס , יה וּ דה  ׁש ל וֹ ם  ר בּ י  הצּ דּ יק להרב  ט וֹ בה ונחזיק  בּ וֹ אוּ  כּ ן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַעל
ולילה  יוֹ מם בּ ה ׁש ּת דּ לוּ תוֹ  רבּ ים וּ מזכּ ה  ׁש זּ וֹ כה  ׁש ליט "א , מהאלמין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאדמוֹ "ר
וללמד  לעסק קדוֹ ׁש ים, ישׂ ראל בּ ני לבּ וֹ ת  את  וּ להלהיב הזּ הר" "אוֹ ר  ֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהפיץ
ההתעוֹ רר וּ ת  גּ דל  וּ מלּ בד ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר הר ׁש בּ "י ּת וֹ רת  את כּ סדרן  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת מידין
לה ּק ד וֹ ׁש  להתקרב הּק דוֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ידי על מק בּ לים  י שׂ ראל בּ ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מת 
וּ להתקדּ ׁש  להּט הר בּ אמת , ׁש למה  ולת ׁש וּ בה ׁש למה בּ אמוּ נה  ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ט וֹ ב  ׁש יּ מליץ הר ׁש בּ "י ה ּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א לע וֹ רר  גּ ם  זוֹ כים  מעלה , ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קד ה

עלינוּ  ויג לּ וּ  הדּ ין, מן אוֹ תנוּ  לפטר לגא לּ ה בּ עדנוּ  ׁש נּ ז כּ ה הרחמים, מ דּ ת  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌
רצ וֹ ן.אמןבּ מהרה ,ׁש למה  יהי כּ ן ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עב וֹ דת וֹ  גּ ד וֹ לה בּ הצלחה מברכ וֹ  הרמה, כּ ערכּ וֹ  מ וֹ קירוֹ  עז ידידוֹ  דּ ברי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹכּ ה
הנּ "ל . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה 

ׁשטרן   ְ ֶ ְ ִ ֵמאיר

הטבעת הסרת זמכתבים גדולה 

- ד  מכתב -
יצחקי מרדּ כי אברהם  097963061הרב טלפוֹ ן  ּפ רת  מוֹ ׁש ב מקוֹ מי רב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌

ה ר וֹ ן לב ד.נ . ּפ רת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ָמ וֹ ׁש ב

"קבּ לה  והיינוּ  ה'תש"ע ", הם" "יצ וּ ה  ׁש נת ׁש בט, לחד ׁש  דּ ׁש מיּ א , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
ה ּק ד וֹ "ׁש . הזּ וה"ר  גּ ימטריּ א  – ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ"התש "ע"

גּ ראס  יה וּ דה ׁש לוֹ ם  רבּ י הצּ דּ יק  ה גּ אוֹ ן  ּת וֹ רתוֹ  לכבוֹ ד  וּ ברכה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמלצה 
ק "ק  י ׁש עיה" "עטרת הּמ דרׁש  בּ ית הרבּ ים, מז כּ ה מהאלמין, האדמוֹ "ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א

ׁש מ ׁש . בּ ית  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָרמת

הכּ בּ יר הּמ פעל  את בּ רא וֹ תי  לבּ י  ויגל  שׂ מח ּת י הארץ. ותגל המים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ מחוּ 
בּ מי הרבּ ים  את לזכּ וֹ ת – העוֹ למי" ה זּ הר  "מפעל  ׁש מ וֹ  ונעלה  עשׂ תה, יד וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 

ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי וּ לכל עדן  לנוּ  ּת עמד זכוּ תוֹ  יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י מ ּת וֹ רת  ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן י שׂ ראל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ית

כּ מאמר הּק בּ לה , חכמת ל ּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת  מעלת  גּ דל  בּ ערים  נ וֹ דע ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
מארי אינ וּ ן  יבינוּ  "והּמ שׂ כּ ילים  קנ "ג ]:  תבּ הע] הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר זיע"א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַר ׁש בּ "י
דּ קא  אינ וּ ן  אי לּ ין הרקיע , כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים בּ הוֹ ן  דאּת מר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה
ׁש נים  בּ ּה  דּ מתכּ נּ שׂ ין  נח כּ תבת דּ אינ וֹ  ה זּ הר  ספר דּ אתקרי דּ א בּ זהר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לין

מ ּמ לכוּ  וׁש בע ודא מעיר  ּת ׁש ליכהוּ  היארה היּ לּ וֹ ד ה בּ ן  כּ ל  יתקיּ ם דּ בה וֹ ן תא  ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌
האהי המקבּ ל  עזּ נ וּ  גּ אוֹ ן  ודברי  דּ א". דספרא  חיאורה  איׁש  בּ ן חיּ ים  יוֹ סף רבּ י  ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

וּ תב וּ נה]: דּ עת ספר וֹ  [בּ ראׁש  א ׁש רזיע"א את הּמ שׂ כּ יל ויבין הוֹ מע  "יׁש מע  ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
בּ עסק ה ּק ד ׁש  אל  לגׁש ת ישׂ ראל איׁש  לכל  וה וֹ דיע וּ  הזהירוּ  ואׁש ר ה גּ ידוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

בּ ּה ", ל ּמ חזיקים היא  חיּ ים  עץ  ונסּת ריה ה ּת וֹ רה דּ בריס וֹ דוֹ ת  מפר ׁש ים ועוֹ ד ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
קכד :]: דּ ף ג' חלק  נשׂ א, [זהר לרׁש בּ "י רבּ ינ וּ  מׁש ה  נ ׁש מת מהימנא ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהרעיא
מן ה זּ הר , ספר דּ איה וּ  ,דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע, כּ זהר  יזהירוּ  ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והּמ שׂ כּ ילים
ישׂ ראל  דּ עתידין וּ בגין נּס יוֹ ן,  צרי א  בּ אילּ ין  ּת ׁש וּ בה , עלּ אה , דּ אי ּמ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲז וֹ הרא
בּ רחמי..." גּ לוּ תא  מן בּ י ּה  יּפ ק וּ ן הזּ הר, ספר האי דּ איה וּ  דּ חיּ י , מאילנא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמטעם 
הרב  לבנוֹ  מסר א ׁש ר  זיע"א הרׁש "ש י שׂ ראל קדוֹ ׁש  ור בּ נוּ  מוֹ רנוּ  דּ ברי והם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְוכ וּ '.
חכמי דּ ברי נוֹ דעוּ  גּ ם מרוֹ מים. לגנזי  נ ׁש מתוֹ  עליּ ת טרם  זיע "א  יצחק ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
 ּזּ כּ ו ׁש הם  ח"ן  ות וֹ רת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  ה לּ ּמ וּ ד  ׁש ל  הרבּ ה  בּ ּמ עלה ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ לּמ וּ ד  מתחילה  בּ ּת וֹ רה  הרא וּ יה  ההגה  כּ ל כּ י ואמר וּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה ,
לקרא  לחזּ ק הרבּ וּ  לפיכ יּ גלּ ה . בּ מה ׁש מ וּ עה יבין  ּכ אחר ורק  ּת וֹ רה  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוסתרי 
לוֹ , ּת בין בּ ו דּ אי נׁש מת וֹ  יבין  ׁש א ּפ י על  ואף בּ גירסא, ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר

והגּ וּ ף . הלּ ב וטהרת  ׁש מים  בּ יראת  ׁש יּ הא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ו 

- ג  מכתב  -

טר מאיר מרהרב ואזר  מיר קי א אתרא 046987107הרב טל' הליל    ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
33 ת .ד. 046990382

תש"ע . ׁש בט ◌ָ◌ְח'

בּ ר(לא:)בּ כ וֹ רוֹ ת (צז.)בּ יבמ וֹ ת  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  מ וּ ם  יוֹ חנן ר בּ י  דּ אמר  ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם  מ ּפ יו  ׁש מוּ עה דּ בר  ׁש אוֹ מרים  חכם ּת למיד כּ ל  שׂ פתוֹ תיויוֹ חאי, ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּק ברבּ ּק בר.דּ וֹ בבוֹ ת נעוֹ ת  שׂ פתי ׁש יּ הא ל ׁש וֹ נ וֹ , וזה  בּ יבמ וֹ ת ׁש ם  ורׁש "י  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
חי. אני ׁש דּ וֹ מה כּ א לּ וּ  לוֹ  ה וּ א  והנאה  לׁש וֹ נוֹ : וזה  בּ בכ וֹ רוֹ ת  ׁש ם ורׁש "י ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

בּ עוֹ לם  דּ וֹ בבוֹ ת ושׂ פת וֹ תיו הזּ ה בּ עוֹ לם  דּ וֹ בב וֹ ת  ׁש ם גּ ר ׁש וֹ ם ר בּ ינוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְכּ חי .
ׁש ל  ּת כן  לפרׁש  ואמר ּת י דּ וֹ בבוֹ ת ",הבּ א . וּ מה "שׂ פת וֹ תיו ה ּמ ׁש מעוּ ת מה וּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אחד  כּ ל  וּ מב ּק ׁש ים להר ׁש בּ "י בּ אים אנ וּ  כּ י זה, ידי על  ולנוּ  לוֹ  יוֹ צא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה 
זה , בּ לי  זה  אפׁש ר  אי כּ י  אחד, ׁש ניהם  והגּ ׁש מית , הר וּ חנית  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ בּק ׁש תוֹ 
ימ לּ א  יתבּ ר ׁש ה ם  בּ עדנ וּ  ויעתיר  ׁש יּ ת ּפ לּ ל הרׁש בּ "י  לפני  נתר צּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַוּ ב ּמ ה
[גּ ּט ין ּת וֹ רתי" "למד וּ  כּ ב ּק ׁש ת וֹ  ּת וֹ רת וֹ  לוֹ מדים  ׁש אנוּ  ידי על  וזה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תנוּ ,
וּ מתּפ לּ ל  רוּ ח  נחת לנ וּ  מחזיר  ה וּ א  זה ידי ועל ר וּ ח, נחת  ל וֹ  ועוֹ שׂ ים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְס"ז]
מן העוֹ לם כּ ל  את  לפטר יכ וֹ לני עצמוֹ : על  ׁש אמר כמ וֹ  גּ ד וֹ לּ , וכחוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עדנ וּ ,

ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר וכמבאר  קכ "ח)הדּ ין. דּ ף ג' עלמין,(חלק קיּ וּ מי  אנן  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מת בּ ר בּ גינן.דּ עלמא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כ "ק  גּ ראס , יה וּ דה  ׁש ל וֹ ם  ר בּ י  הצּ דּ יק להרב  ט וֹ בה ונחזיק  בּ וֹ אוּ  כּ ן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַעל
ולילה  יוֹ מם בּ ה ׁש ּת דּ לוּ תוֹ  רבּ ים וּ מזכּ ה  ׁש זּ וֹ כה  ׁש ליט "א , מהאלמין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאדמוֹ "ר
וללמד  לעסק קדוֹ ׁש ים, ישׂ ראל בּ ני לבּ וֹ ת  את  וּ להלהיב הזּ הר" "אוֹ ר  ֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהפיץ
ההתעוֹ רר וּ ת  גּ דל  וּ מלּ בד ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר הר ׁש בּ "י ּת וֹ רת  את כּ סדרן  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת מידין
לה ּק ד וֹ ׁש  להתקרב הּק דוֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ידי על מק בּ לים  י שׂ ראל בּ ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מת 
וּ להתקדּ ׁש  להּט הר בּ אמת , ׁש למה  ולת ׁש וּ בה ׁש למה בּ אמוּ נה  ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ט וֹ ב  ׁש יּ מליץ הר ׁש בּ "י ה ּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א לע וֹ רר  גּ ם  זוֹ כים  מעלה , ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קד ה

עלינוּ  ויג לּ וּ  הדּ ין, מן אוֹ תנוּ  לפטר לגא לּ ה בּ עדנוּ  ׁש נּ ז כּ ה הרחמים, מ דּ ת  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌
רצ וֹ ן.אמןבּ מהרה ,ׁש למה  יהי כּ ן ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עב וֹ דת וֹ  גּ ד וֹ לה בּ הצלחה מברכ וֹ  הרמה, כּ ערכּ וֹ  מ וֹ קירוֹ  עז ידידוֹ  דּ ברי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹכּ ה
הנּ "ל . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה 

ׁשטרן   ְ ֶ ְ ִ ֵמאיר

הטבעת הסרת זמכתבים גדולה 

- ד  מכתב -
יצחקי מרדּ כי אברהם  097963061הרב טלפוֹ ן  ּפ רת  מוֹ ׁש ב מקוֹ מי רב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌

ה ר וֹ ן לב ד.נ . ּפ רת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ָמ וֹ ׁש ב

"קבּ לה  והיינוּ  ה'תש"ע ", הם" "יצ וּ ה  ׁש נת ׁש בט, לחד ׁש  דּ ׁש מיּ א , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
ה ּק ד וֹ "ׁש . הזּ וה"ר  גּ ימטריּ א  – ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ"התש "ע"

גּ ראס  יה וּ דה ׁש לוֹ ם  רבּ י הצּ דּ יק  ה גּ אוֹ ן  ּת וֹ רתוֹ  לכבוֹ ד  וּ ברכה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמלצה 
ק "ק  י ׁש עיה" "עטרת הּמ דרׁש  בּ ית הרבּ ים, מז כּ ה מהאלמין, האדמוֹ "ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א

ׁש מ ׁש . בּ ית  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָרמת

הכּ בּ יר הּמ פעל  את בּ רא וֹ תי  לבּ י  ויגל  שׂ מח ּת י הארץ. ותגל המים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ מחוּ 
בּ מי הרבּ ים  את לזכּ וֹ ת – העוֹ למי" ה זּ הר  "מפעל  ׁש מ וֹ  ונעלה  עשׂ תה, יד וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 

ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי וּ לכל עדן  לנוּ  ּת עמד זכוּ תוֹ  יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י מ ּת וֹ רת  ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן י שׂ ראל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ית

כּ מאמר הּק בּ לה , חכמת ל ּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת  מעלת  גּ דל  בּ ערים  נ וֹ דע ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
מארי אינ וּ ן  יבינוּ  "והּמ שׂ כּ ילים  קנ "ג ]:  תבּ הע] הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר זיע"א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַר ׁש בּ "י
דּ קא  אינ וּ ן  אי לּ ין הרקיע , כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים בּ הוֹ ן  דאּת מר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה
ׁש נים  בּ ּה  דּ מתכּ נּ שׂ ין  נח כּ תבת דּ אינ וֹ  ה זּ הר  ספר דּ אתקרי דּ א בּ זהר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לין

מ ּמ לכוּ  וׁש בע ודא מעיר  ּת ׁש ליכהוּ  היארה היּ לּ וֹ ד ה בּ ן  כּ ל  יתקיּ ם דּ בה וֹ ן תא  ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌
האהי המקבּ ל  עזּ נ וּ  גּ אוֹ ן  ודברי  דּ א". דספרא  חיאורה  איׁש  בּ ן חיּ ים  יוֹ סף רבּ י  ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

וּ תב וּ נה]: דּ עת ספר וֹ  [בּ ראׁש  א ׁש רזיע"א את הּמ שׂ כּ יל ויבין הוֹ מע  "יׁש מע  ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
בּ עסק ה ּק ד ׁש  אל  לגׁש ת ישׂ ראל איׁש  לכל  וה וֹ דיע וּ  הזהירוּ  ואׁש ר ה גּ ידוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

בּ ּה ", ל ּמ חזיקים היא  חיּ ים  עץ  ונסּת ריה ה ּת וֹ רה דּ בריס וֹ דוֹ ת  מפר ׁש ים ועוֹ ד ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
קכד :]: דּ ף ג' חלק  נשׂ א, [זהר לרׁש בּ "י רבּ ינ וּ  מׁש ה  נ ׁש מת מהימנא ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהרעיא
מן ה זּ הר , ספר דּ איה וּ  ,דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע, כּ זהר  יזהירוּ  ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והּמ שׂ כּ ילים
ישׂ ראל  דּ עתידין וּ בגין נּס יוֹ ן,  צרי א  בּ אילּ ין  ּת ׁש וּ בה , עלּ אה , דּ אי ּמ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲז וֹ הרא
בּ רחמי..." גּ לוּ תא  מן בּ י ּה  יּפ ק וּ ן הזּ הר, ספר האי דּ איה וּ  דּ חיּ י , מאילנא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמטעם 
הרב  לבנוֹ  מסר א ׁש ר  זיע"א הרׁש "ש י שׂ ראל קדוֹ ׁש  ור בּ נוּ  מוֹ רנוּ  דּ ברי והם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְוכ וּ '.
חכמי דּ ברי נוֹ דעוּ  גּ ם מרוֹ מים. לגנזי  נ ׁש מתוֹ  עליּ ת טרם  זיע "א  יצחק ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
 ּזּ כּ ו ׁש הם  ח"ן  ות וֹ רת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  ה לּ ּמ וּ ד  ׁש ל  הרבּ ה  בּ ּמ עלה ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ לּמ וּ ד  מתחילה  בּ ּת וֹ רה  הרא וּ יה  ההגה  כּ ל כּ י ואמר וּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה ,
לקרא  לחזּ ק הרבּ וּ  לפיכ יּ גלּ ה . בּ מה ׁש מ וּ עה יבין  ּכ אחר ורק  ּת וֹ רה  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוסתרי 
לוֹ , ּת בין בּ ו דּ אי נׁש מת וֹ  יבין  ׁש א ּפ י על  ואף בּ גירסא, ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר

והגּ וּ ף . הלּ ב וטהרת  ׁש מים  בּ יראת  ׁש יּ הא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ח

כּ ּמ ה  זה ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  בּ ספר  וּ ללּמ ד ללמד  ית בּ ר הם  ז כּ נ וּ  הם   ָּוּ בּ רו◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ר בּ וֹ ת , מא וֹ תׁש נים  מחמׁש  למעלה עם להס ּת וֹ פף ז וֹ כים  קדׁש  ׁש בּ ת מוֹ צאי וּ בכל  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

ח "ן ׁש ע וּ רי מלּ בד  ּפ רת , מוֹ ׁש ב  "הּמ ל "דּ וד  מדרׁש נוּ  בּ בית קבוּ עים  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל וֹ מדים
הבוּ ע . נוֹ דעבּ ליל וֹ ת עצמםע וֹ ד  על מקבּ לים  אׁש ר קדּ יׁש א  בּ חבוּ רא מנהגנוּ  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּק  ה זּ הר  חלקי בּ כל ליוֹ ם  דּ ף  לּמ וּ ד בּ חדׁש וֹ  חדׁש  חדׁש מ דּ י לרא ׁש   ּוּ בסמ ו ד וֹ ׁש  ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹֹ◌
ס יּ וּ ם  ותלמידיה וֹ ן.עוֹ רכים  לר בּ נן טבא  בּ יוֹ מא ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

וּ מּק יף  סוֹ בב  הזּ הר " "אוֹ ר  ספר וֹ  את בּ המ וֹ ן להפיץ  ּת וֹ רתוֹ  כּ ב וֹ ד  זכה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר 
הדּפ יס  וע וֹ ד בּ וֹ . ה לּ ּמ וּ ד וּ זכוּ ת זיע"א  הרׁש בּ "י וּ מעלת ה ּק ד וֹ ׁש , הּס פר  מעלת  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַעל
בּ וֹ  יה גּ וּ  למען  הנה, ימי  לׁש ס"ה  וחלּ קוֹ  ה זּ הר", "ּת ּק וּ ני ה ּק ד וֹ ׁש  ה ּס פר ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
הבּ ר וּ כה  יזמתוֹ  את וכן  ּת מימה . לׁש נה להם  ויעלה ליוֹ ם  דּ ף והלּ וֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ וֹ רסים
וּ מה  ויוּ ב, מקוֹ ם בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  ללּמ וּ ד הרׁש בּ "י " "אוֹ ר  ׁש עוּ רי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְבּ עידוּ ד
מ -550 למעלה למנין כּ יּ וֹ ם והתר בּ ה עלה ׁש עוּ רים, כּ -180 כּ חד ׁש ים לפני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהיה 
הזּ הר " "אוֹ ר  בּ עלוֹ ני מת ּפ רסמים  וה דּ ברים מק וֹ ם . בּ כל ׁש התקבּ לוּ  ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִׁש עוּ רים
לה וֹ סיף  ונתע לּ ה  עלה ועּת ה  אחד. עם להי וֹ ת ה לּ וֹ מדים  את  וּ מק רים  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמחזּ קים

י שׂ ראל . בּ ית בּ המ וֹ ן ולהפיצ וֹ  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  מהדוּ רת  וּ להד ּפ יס  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ לים

לז כּ וֹ ת  ה וּ א  גּ ד וֹ ל  דּ בר  י וֹ ם". יוֹ ם דּ לתוֹ תי על לׁש קד לי  ׁש וֹ מע  אדם  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"א ׁש רי
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  ישׂ ראלהרבּ ים בּ ית  המוֹ ני לבבוֹ ת  לחזּ ק ועליוֹ נה  רמה  וּ סג לּ תוֹ  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

גּ זרוֹ ת . ׁש רע בּ יוּ לבּט ל מרדּ כי הרב הא הי  המקבּ ל ור בּ נוּ  מוֹ רנוּ  דּ ברי  ונת ּפ רסמוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש נים  75 לל ּמ וּ ד ׁש וה בּ ׁש בּ ת אחת  ׁש עה  וק בּ לה  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִזיע"א,

החל  דּ וד בּ ימוֹ ת "בּ ן  חביבה", "ּת וֹ רה גּ ימטר יּ א ה וּ א  ה ּק דוֹ ׁש " "ה זּ הר  וּ מנין ! ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ידינוּ  "וּ מעשׂ ה ה'", חסדי "ויתבּ וֹ ננ וּ  הארץ", כּ ל  על עליוֹ ן "ה' ,"צדק ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמׁש יח
י ׁש וֹ טטוּ  ציּ וֹ ן". על  חד ׁש  "א וֹ ר כּ מנין – ה "תש "ע  – הזּ וֹ  בּ נה  וּ בפרט ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ".

ה ּת וֹ רה . ּפ רדּ "ס בּ כל  מכ ּס ים ל יּ ם  כּ ּמ ים ה דּ עת  ותר בּ ה  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַרבּ ים

וי ר בּ א  גּ ברא  להאי נמטיי ּה  מזכּ ה וא ּפ רי וֹ ן  וּ מגדּ וֹ ל מע וֹ ז הגּ אוֹ ן  הרב ּק ירא ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לעם  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  קד ׁש  מזּ יו וּ נצ וּ רוֹ ת  גּ דוֹ לוֹ ת לפעל נפׁש וֹ  אותה אׁש ר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,
 מבר  לבר והננוּ  א ּת וֹ . הם בּ א ׁש ר  לא וֹ ריתא  חילּה  איׁש ר  ואמינא ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקדוֹ ׁש .
ּפ ר דּ "ס  להג דּ יל חוּ צה מעינוֹ תיו  יפוּ צוּ  גּ ד לּ תוֹ , ּת רב יצלח. בּ יד וֹ  הם  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש חפץ

וּ להאדיר ּה . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 

מ גּ לוּ תא  ׁש כינ ּת א להקים  יהא לּמ וּ דינוּ  ׁש כּ ל דּ ׁש מ יּ א  בּ ס יּ ע ּת א  כּ לּ נ וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונז כּ ה
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  שׂ מחה , ה בּ נים  אם ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ קר וֹ ב,

הּתֹורה,  ָ ַ ַ ְ ִ ְּבברּכת
ּפֹורת ּפה החֹונה – יצחקי מרּדכי  ָֹ ֶ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ְ ְ ָ ָ ָ ְ ַאברהם

הטבעת הסרת טמכתבים גדולה 

- ה  מכתב -

נח ני  מה 0548481181הרב 039648512 טל ' לצ  רא 12 קק הרב  רחב ְְְִִִֶַַַָָֹ

תש "ע  אדר כ"ד דּ ׁש מ יּ א , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א

וּ להעמיד  ישׂ ראל  עם  את  לזכּ וֹ ת  ׁש זּ כה ה ּמ פרסם  הגה "צ  נפ ׁש י  ידיד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלכב וֹ ד 
ר בּ ים  ספרים והוֹ ציא ועוֹ ד. בּ טהרה, בּ נ ּק וּ ר, בּ ׁש חיטה, בּ כׁש רוּ ת , ּת ּק נה  על ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהדּ ת
מהאלמין גראס  יה וּ דה ׁש ל וֹ ם  רבּ י האדמוֹ "ר כ"ק מעו וֹ ן  ר בּ ים  הׁש יב  ידם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש על 

ׁש מ ׁש . בּ בית  ה יּ וֹ ׁש ב  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַׁש לּ יט"א

בּ ׁש נים  עוֹ שׂ ים ׁש הנכם  הרבּ ים זיכּ וּ י  על וּ להוֹ דוֹ ת להעל וֹ ת  בּ זה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָרציתי
והחוֹ בר וֹ ת  הּס פרים וּ בּ חיבּ וּ ר  בּ עוֹ לם  הזּ הר  לּמ וּ ד  את בּ הפיצכם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נוֹ ת 
ה גּ אוּ לה  ה ּמ קרבת  ה לּ ימוּ ד לת וֹ עלת  והן  ההמ וֹ נים  להלהיב הן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים

חלקיכם .וא ׁש רי  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ה צּ ר וֹ ת  ּמ ּת וֹ אר  מהימנא בּ רעיה קכ"ב דּ ף נשׂ א ּפ ר ׁש ת  ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַוּ בזּ הר 
יׁש מעאל  בּ גלוּ ת הן עשיו  בּ גל וּ ת  הן ה ּמ ׁש יח  ימ וֹ ת  לפני בּ גלוּ ת ׁש יּ היה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש וֹ ת 
נחׁש  נקרא ׁש יּ ׁש מעאל מבוֹ אר מדּ בׁש  מת וֹ ק  ו בּ פיר וּ ש ונח ׁש  כּ לב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶנּ קראים 
ל יׁש  הנאה מה  לנח ׁש  ׁש א וֹ מרים  בּ חז"ל י ׁש  כּ י להס בּ יר  ונראה  כּ לב . ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוע שׂ יו

וּ  ארס , וּ מטיל יוֹ רק  ּוּ מתפוֹ צצים ׁש ה נ נהרגים  ׁש ה יּ ׁש מעאלים ר וֹ אים  ּכ באמת  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יהרגוּ  א עצמם  ואת  יּת אבדוּ  א עשיו  ואילוּ  יהוּ דים, להר וֹ ג ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ שהעיקר
[בּ זמן י וּ כל  "מי  הּק ד וֹ ׁש  ב זּ הר  ׁש ם  מוֹ סיף  זה ועל  כּ כלב. א לּ א  יהוּ דים. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
והּמ שׂ כּ ילים  נאמר] [בּ ׁש בילם איּת מר  בּ גינם  בּ אמ וּ נה] להינצל הּמ ׁש יח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פני
דעתידין וּ בגין וכ וּ ' ה זּ הר  ספר  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא  "בּ האי הרקיע כּ זּ הר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהרוּ 
בּ רחמי גלוּ תא מן  יפקוּ ן  ה זּ הר  ספר  האי דּ איה וּ  דּ ח יּ י ּמ אילנא למיטעם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד ׁש בּ זכוּ ת לנ וּ  מגלּ ה  מהימנא  רעיא  רבּ נוּ  מ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ[דהיינוּ 
דּ יל ח בּ וּ רא  "מהאי  וכוּ ' ו' ּת יקוּ ן  ס וֹ ף  זּ הר  בּ ת ּק וּ ני וכן מה גּ ל וּ ת ] יפק וֹ ד ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִהוּ א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וקראת  י'] כּ "ה [ו יּ קרא  וּ בגיני ּה  י וֹ מיּ א בּ ּס וֹ ף  בּ תרא בּ דרא לת ּת א  אתגּ ליא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכּ ד
מסבּ יר, בּ עוֹ מר  ל"ג איּ ר  ט ' מאמר  ישׂ כר  בּ ני ה ּק דוֹ ׁש  וּ בספר בּ ארץ". ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְדּ רוֹ ר
הגּ נ וּ ז הא וֹ ר את גּ לּ ה ׁש מעוֹ ן  ׁש ר בּ י מוֹ סיף וה וּ א  בּ ּת וֹ רה נחבּ א  ה גּ נוּ ז ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הא וֹ ר
חז"ל  כּ מאמר צדקנ וּ  מ ׁש יח אוֹ ר  ׁש יּ ת גּ לּ ה עד  וּ מדוּ ר וֹ ת א וֹ רוֹ ת  מדליקים  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ט וֹ ב  כּ י בּ האוֹ ר  התע ּס קוּ ת וּ בזכ וּ ת  מׁש יח  ׁש ל אוֹ ר  זה א וֹ ר יהי אל וֹ קים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
הּס פר ה וֹ ציא  כּ בוֹ ד וֹ  וגם י שׂ ראל . כּ ל  לעיני ולהאיר  לח יּ ים לברכה  נזכּ ה  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוכ וּ '
והן ה ּמ זרח מ יּ וֹ צאי  הן החוּ גים מ כּ ל  י שׂ ראל  מ גּ ד וֹ לי  ל ּק ט  וּ בוֹ  הזּ הר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַאוֹ ר 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ח

כּ ּמ ה  זה ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  בּ ספר  וּ ללּמ ד ללמד  ית בּ ר הם  ז כּ נ וּ  הם   ָּוּ בּ רו◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ר בּ וֹ ת , מא וֹ תׁש נים  מחמׁש  למעלה עם להס ּת וֹ פף ז וֹ כים  קדׁש  ׁש בּ ת מוֹ צאי וּ בכל  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

ח "ן ׁש ע וּ רי מלּ בד  ּפ רת , מוֹ ׁש ב  "הּמ ל "דּ וד  מדרׁש נוּ  בּ בית קבוּ עים  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל וֹ מדים
הבוּ ע . נוֹ דעבּ ליל וֹ ת עצמםע וֹ ד  על מקבּ לים  אׁש ר קדּ יׁש א  בּ חבוּ רא מנהגנוּ  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּק  ה זּ הר  חלקי בּ כל ליוֹ ם  דּ ף  לּמ וּ ד בּ חדׁש וֹ  חדׁש  חדׁש מ דּ י לרא ׁש   ּוּ בסמ ו ד וֹ ׁש  ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹֹ◌
ס יּ וּ ם  ותלמידיה וֹ ן.עוֹ רכים  לר בּ נן טבא  בּ יוֹ מא ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

וּ מּק יף  סוֹ בב  הזּ הר " "אוֹ ר  ספר וֹ  את בּ המ וֹ ן להפיץ  ּת וֹ רתוֹ  כּ ב וֹ ד  זכה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר 
הדּפ יס  וע וֹ ד בּ וֹ . ה לּ ּמ וּ ד וּ זכוּ ת זיע"א  הרׁש בּ "י וּ מעלת ה ּק ד וֹ ׁש , הּס פר  מעלת  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַעל
בּ וֹ  יה גּ וּ  למען  הנה, ימי  לׁש ס"ה  וחלּ קוֹ  ה זּ הר", "ּת ּק וּ ני ה ּק ד וֹ ׁש  ה ּס פר ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
הבּ ר וּ כה  יזמתוֹ  את וכן  ּת מימה . לׁש נה להם  ויעלה ליוֹ ם  דּ ף והלּ וֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ וֹ רסים
וּ מה  ויוּ ב, מקוֹ ם בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  ללּמ וּ ד הרׁש בּ "י " "אוֹ ר  ׁש עוּ רי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְבּ עידוּ ד
מ -550 למעלה למנין כּ יּ וֹ ם והתר בּ ה עלה ׁש עוּ רים, כּ -180 כּ חד ׁש ים לפני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהיה 
הזּ הר " "אוֹ ר  בּ עלוֹ ני מת ּפ רסמים  וה דּ ברים מק וֹ ם . בּ כל ׁש התקבּ לוּ  ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִׁש עוּ רים
לה וֹ סיף  ונתע לּ ה  עלה ועּת ה  אחד. עם להי וֹ ת ה לּ וֹ מדים  את  וּ מק רים  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמחזּ קים

י שׂ ראל . בּ ית בּ המ וֹ ן ולהפיצ וֹ  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  מהדוּ רת  וּ להד ּפ יס  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ לים

לז כּ וֹ ת  ה וּ א  גּ ד וֹ ל  דּ בר  י וֹ ם". יוֹ ם דּ לתוֹ תי על לׁש קד לי  ׁש וֹ מע  אדם  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"א ׁש רי
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  ישׂ ראלהרבּ ים בּ ית  המוֹ ני לבבוֹ ת  לחזּ ק ועליוֹ נה  רמה  וּ סג לּ תוֹ  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

גּ זרוֹ ת . ׁש רע בּ יוּ לבּט ל מרדּ כי הרב הא הי  המקבּ ל ור בּ נוּ  מוֹ רנוּ  דּ ברי  ונת ּפ רסמוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש נים  75 לל ּמ וּ ד ׁש וה בּ ׁש בּ ת אחת  ׁש עה  וק בּ לה  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִזיע"א,

החל  דּ וד בּ ימוֹ ת "בּ ן  חביבה", "ּת וֹ רה גּ ימטר יּ א ה וּ א  ה ּק דוֹ ׁש " "ה זּ הר  וּ מנין ! ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ידינוּ  "וּ מעשׂ ה ה'", חסדי "ויתבּ וֹ ננ וּ  הארץ", כּ ל  על עליוֹ ן "ה' ,"צדק ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמׁש יח
י ׁש וֹ טטוּ  ציּ וֹ ן". על  חד ׁש  "א וֹ ר כּ מנין – ה "תש "ע  – הזּ וֹ  בּ נה  וּ בפרט ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ".

ה ּת וֹ רה . ּפ רדּ "ס בּ כל  מכ ּס ים ל יּ ם  כּ ּמ ים ה דּ עת  ותר בּ ה  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַרבּ ים

וי ר בּ א  גּ ברא  להאי נמטיי ּה  מזכּ ה וא ּפ רי וֹ ן  וּ מגדּ וֹ ל מע וֹ ז הגּ אוֹ ן  הרב ּק ירא ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לעם  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  קד ׁש  מזּ יו וּ נצ וּ רוֹ ת  גּ דוֹ לוֹ ת לפעל נפׁש וֹ  אותה אׁש ר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,
 מבר  לבר והננוּ  א ּת וֹ . הם בּ א ׁש ר  לא וֹ ריתא  חילּה  איׁש ר  ואמינא ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקדוֹ ׁש .
ּפ ר דּ "ס  להג דּ יל חוּ צה מעינוֹ תיו  יפוּ צוּ  גּ ד לּ תוֹ , ּת רב יצלח. בּ יד וֹ  הם  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש חפץ

וּ להאדיר ּה . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 

מ גּ לוּ תא  ׁש כינ ּת א להקים  יהא לּמ וּ דינוּ  ׁש כּ ל דּ ׁש מ יּ א  בּ ס יּ ע ּת א  כּ לּ נ וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונז כּ ה
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  שׂ מחה , ה בּ נים  אם ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ קר וֹ ב,

הּתֹורה,  ָ ַ ַ ְ ִ ְּבברּכת
ּפֹורת ּפה החֹונה – יצחקי מרּדכי  ָֹ ֶ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ְ ְ ָ ָ ָ ְ ַאברהם

הטבעת הסרת טמכתבים גדולה 

- ה  מכתב -

נח ני  מה 0548481181הרב 039648512 טל ' לצ  רא 12 קק הרב  רחב ְְְִִִֶַַַָָֹ

תש "ע  אדר כ"ד דּ ׁש מ יּ א , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א

וּ להעמיד  ישׂ ראל  עם  את  לזכּ וֹ ת  ׁש זּ כה ה ּמ פרסם  הגה "צ  נפ ׁש י  ידיד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלכב וֹ ד 
ר בּ ים  ספרים והוֹ ציא ועוֹ ד. בּ טהרה, בּ נ ּק וּ ר, בּ ׁש חיטה, בּ כׁש רוּ ת , ּת ּק נה  על ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהדּ ת
מהאלמין גראס  יה וּ דה ׁש ל וֹ ם  רבּ י האדמוֹ "ר כ"ק מעו וֹ ן  ר בּ ים  הׁש יב  ידם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש על 

ׁש מ ׁש . בּ בית  ה יּ וֹ ׁש ב  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַׁש לּ יט"א

בּ ׁש נים  עוֹ שׂ ים ׁש הנכם  הרבּ ים זיכּ וּ י  על וּ להוֹ דוֹ ת להעל וֹ ת  בּ זה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָרציתי
והחוֹ בר וֹ ת  הּס פרים וּ בּ חיבּ וּ ר  בּ עוֹ לם  הזּ הר  לּמ וּ ד  את בּ הפיצכם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נוֹ ת 
ה גּ אוּ לה  ה ּמ קרבת  ה לּ ימוּ ד לת וֹ עלת  והן  ההמ וֹ נים  להלהיב הן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים

חלקיכם .וא ׁש רי  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ה צּ ר וֹ ת  ּמ ּת וֹ אר  מהימנא בּ רעיה קכ"ב דּ ף נשׂ א ּפ ר ׁש ת  ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַוּ בזּ הר 
יׁש מעאל  בּ גלוּ ת הן עשיו  בּ גל וּ ת  הן ה ּמ ׁש יח  ימ וֹ ת  לפני בּ גלוּ ת ׁש יּ היה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש וֹ ת 
נחׁש  נקרא ׁש יּ ׁש מעאל מבוֹ אר מדּ בׁש  מת וֹ ק  ו בּ פיר וּ ש ונח ׁש  כּ לב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶנּ קראים 
ל יׁש  הנאה מה  לנח ׁש  ׁש א וֹ מרים  בּ חז"ל י ׁש  כּ י להס בּ יר  ונראה  כּ לב . ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוע שׂ יו

וּ  ארס , וּ מטיל יוֹ רק  ּוּ מתפוֹ צצים ׁש ה נ נהרגים  ׁש ה יּ ׁש מעאלים ר וֹ אים  ּכ באמת  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יהרגוּ  א עצמם  ואת  יּת אבדוּ  א עשיו  ואילוּ  יהוּ דים, להר וֹ ג ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ שהעיקר
[בּ זמן י וּ כל  "מי  הּק ד וֹ ׁש  ב זּ הר  ׁש ם  מוֹ סיף  זה ועל  כּ כלב. א לּ א  יהוּ דים. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
והּמ שׂ כּ ילים  נאמר] [בּ ׁש בילם איּת מר  בּ גינם  בּ אמ וּ נה] להינצל הּמ ׁש יח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פני
דעתידין וּ בגין וכ וּ ' ה זּ הר  ספר  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא  "בּ האי הרקיע כּ זּ הר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהרוּ 
בּ רחמי גלוּ תא מן  יפקוּ ן  ה זּ הר  ספר  האי דּ איה וּ  דּ ח יּ י ּמ אילנא למיטעם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד ׁש בּ זכוּ ת לנ וּ  מגלּ ה  מהימנא  רעיא  רבּ נוּ  מ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ[דהיינוּ 
דּ יל ח בּ וּ רא  "מהאי  וכוּ ' ו' ּת יקוּ ן  ס וֹ ף  זּ הר  בּ ת ּק וּ ני וכן מה גּ ל וּ ת ] יפק וֹ ד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִהוּ א
וקראת  י'] כּ "ה [ו יּ קרא  וּ בגיני ּה  י וֹ מיּ א בּ ּס וֹ ף  בּ תרא בּ דרא לת ּת א  אתגּ ליא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכּ ד
מסבּ יר, בּ עוֹ מר  ל"ג איּ ר  ט ' מאמר  ישׂ כר  בּ ני ה ּק דוֹ ׁש  וּ בספר בּ ארץ". ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְדּ רוֹ ר
הגּ נ וּ ז הא וֹ ר את גּ לּ ה ׁש מעוֹ ן  ׁש ר בּ י מוֹ סיף וה וּ א  בּ ּת וֹ רה נחבּ א  ה גּ נוּ ז ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הא וֹ ר
חז"ל  כּ מאמר צדקנ וּ  מ ׁש יח אוֹ ר  ׁש יּ ת גּ לּ ה עד  וּ מדוּ ר וֹ ת א וֹ רוֹ ת  מדליקים  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ט וֹ ב  כּ י בּ האוֹ ר  התע ּס קוּ ת וּ בזכ וּ ת  מׁש יח  ׁש ל אוֹ ר  זה א וֹ ר יהי אל וֹ קים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
הּס פר ה וֹ ציא  כּ בוֹ ד וֹ  וגם י שׂ ראל . כּ ל  לעיני ולהאיר  לח יּ ים לברכה  נזכּ ה  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוכ וּ '
והן ה ּמ זרח מ יּ וֹ צאי  הן החוּ גים מ כּ ל  י שׂ ראל  מ גּ ד וֹ לי  ל ּק ט  וּ בוֹ  הזּ הר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַאוֹ ר 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  י 

על  החסידים  קהילוֹ ת ורבּ ני  האדמוֹ רי"ם  מ גּ ד וֹ לי  והן  וליטא אׁש כּ נז ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמיּ וֹ צאי
ללוֹ מדיה  הּמ גּ עת מר וּ בה  וט וֹ בה ה נּ שׂ גּ בה, וּ מעלת ּה  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחׁש יבוּ ת

ׁש זּ כיתם לזה .ואשריכם  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ּת מיד  י ׁש  אבל  וכוּ ' הגּ אוּ לה  מקרב  הזּ הר  לּמ וּ ד  ׁש אמנם  לדעת  יׁש  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ וּ בן
נכוֹ נה . ׁש אינּה  בּ צוּ רה יל ּמ ד וּ  ׁש א כּ די מסמכים חכמים אצל  וּ ל ׁש אוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִללּמ וֹ ד

רב,  ַ ָ ְּבכבֹוד 
נחׁשֹוני,  ִ ֲ ַ ֶֹמׁשה 
לצ ּיֹון   ִ ְ ִראׁשֹון

- ו  מכתב  -

המקוואות רב  ראזענבערג  נחו ברוקלי,הרב פה   " מחשבו יצאה  "אש  ובעמח"ס
יארק נוא

דהילולא . יומא – מירון  קדישא אתרא  – עש"ו עמ"י 

הגדול  המאור  ולתהלה , לשם המפורסם  ויקירא  רבא גברא האי לכבוד 
אור מגלה  העולם, עיני מאיר ונקי, קב  משנתו ובקי, חריף ומגדול , מעוז 
הרבים , ממצדיקי המחשכים, כל  יאירו  ובנרו העדרים, כל  ישקו  ממנו  הנעלם ,
מהאלמין, האדמו"ר כ "ק המפורסם , הרבני הרב  כבוד בשחקים, לעד זכותו 
אהני מנהוריה  ישגיה, לעד שלומו  שליט"א, גראס יהודה שלום  רבי  הרה"צ

סלה . לעד טוב וכל ברכות  רוב שרגיה, לן 

יוחאי. בר שמעון רבי האלוקי התנא  לכבוד במילי  פי אפתח

ישראל  תפוצות ומכל ונורא . קדוש יום – בעומר ל"ג  אשר לכל כנודע 
כל  ולהוושע , רשב"י  האלוקי התנא עם לשמוח  מירונה ועולים מתקבצים 
אכן לישועתו, ומייחל בקשתו מבקש מתחנן כוחו , כפי תהילים  אומר  אחד
הזוהר בספר  ללמוד מאוד  מאוד גדול  ענין  יש ההילולא שביום לדעת  יש
דובבות  ושפתותיו הצדיק, עם  כביכול, מדבק, שאז האלוקי, התנא  שחיברו 
גם  הזוהר ספר  מן ללמוד  עצמו על  שיקבל ונחוץ  כדאי כן כמו  יוושע . ובודאי
נשגב  יום  של הטובות ההשפעות כל וכך ביומו , יום  מידי כולה  השנה  במשך

השנה . לכל  תמשכנה זה 

בעצמו, זצ"ל ה "סולם " בעל מפי  ושמעתי  זכיתי אשר  חורפי בימי אזכרה
אמרתי באירופה, יהודים מליון  6 רצח ימ "ש הגדול  כשהרשע לי: סיפר וכך
יקומו כן אם  אלא תסתיים  לא  זו  ומלחמה זה , רשע לנצח אפשר  "אי  לכולם :

הטבעת הסרת יאמכתבים גדולה 

הזוהר ותרגם "הסולם" בעל  ישב  לכן הקדוש". זוהר  וילמדו יהודים 
עבודתו, בסיום  ואכן השגתם . כפי פשוטים ליהודים  מובן שיהי' ללשוה "ק 
במלחמה , קשה  תבוסה  ימ"ש היטלר  נחל הזוהר, ספר  על התרגום  שגמר  ביום 
ישראל  ארץ ניצלה  גלויים ובנסים  ששרדו, היהודים  מעט ניצלו וכך

הקדוש. הזוהר בזכות  – ימ"ש. רשע  אותו של מציפורניו 

גלותא  מן  יפקון  דא בספרא נשא  פרשת  בזוה"ק מפורש  נכתב  כך ואכן
הספר  בזה הקדוש )ברחמי – ברחמים .(הזוהר הגלות  מן יצאו

ב "ב וויזניץ בישיבת  למדתי הימים ", "ששת מלחמת עת  תשכ"ז, בשנת
מדינותא 4 יצאו דאז, בימים  זצוק "ל, חיים" ה "אמרי  בעל  וקדוש הגאון צל 

הסכנה נגדינו , להלחם החליטו ולבנון סוריה  ירדן, מצרים , ישראל: עם  נגד
היו כבר המלחמה  תחילת  לפני ימים  שלושה - נורא ממש והפחד גדולה היתה 
ולא הצפון. את לבנון תתקוף שמא  האויב , פחד מפני הגליל  כבישי סגורים
להגיע מיוחד רשיון וקיבל ביקש מוויזניץ האדמו"ר בדרכים. לנוע  הרשו
לציון עלה וכך שצריך. מה  כל אפעל שמעון לרבי כשאגיע ואמר : למירון,
ראשון דף פתח הזוהר ספר לקח  הקדוש  לציון כשנכנס  רשב"י. של  הקדוש
די איז דאס ופירש: רשב"י", האלוקי מהתנא  הזוהר "ספר  כתוב כאן  ואמר:
געטליכקייט "מהתנא" אונז לערנט וואס  הזוהר " "ספר ספר לעכטיגע

וועם פון המואר"האלוק" הספר  זה  ללשה"ק: [תרגום רשב"י , פון  (הזוהר )?

אותנו ממי(מהתנא)שמלמד  הקדוש אלוקות , לציון ניגש אח "כ מרשב "י]. ?
לישראל . להרע הרוצות האומות  כל  של  הקשרים כל ניתקתי כבר ואמר: נשק 

זאת  עשיתי הניסים היאך על יודעים וכולנו רשב "י. הקדוש בתנא דבקתי כי  ?
זו. במלחמה  שקרו הגדולים 

אמורא  על  בגמ ' מובא מאירן , גדולה בסכנה  נמצאת ישראל כשארץ כיום 
יהיה  לא כי  באדמה , עמוק עמוק  אותי לקבור ראו פטירתי זמן בהגיע שאמר ,

הבבלי שהסוס בישראל  אירן)קש החובה (שהוא  עלינו מוטלת  כן על  יאכל . לא
גדולות , לישועות  זקוק  ישראל עם  כי  הקדוש , הזוהר בלימוד להזדרז

משיח . חבלי כל  נמתיק  הזוהר  בספר  וכשנדבק 

נ"ב , ברכות  אומרת  הגמ' ובטהרה.. בקדושה  יהיה  שהלימוד  צריכים רק
הגמ', מספרת זו , תפילה גדולה כמה  ועד עזרא", "תפילת תיקן  הסופר  עזרא 

תטהר היאך מקוה  לך אין אם  האשה : לו אמרה ח"ו , לחטוא שרצה אדם ?על
נכשל . ולא העבירה מן  ופרש

– נהר עלי  כגנות  נטיו  "כנחלים הפסוק  על  ט "ז דף ברכות  גמרא [עיין 
דף  השלם פנחס  אמרי בספר  זי"ע מקאריץ פנחס רבי  הקדוש  מהצדיק ראיתי 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  י 

על  החסידים  קהילוֹ ת ורבּ ני  האדמוֹ רי"ם  מ גּ ד וֹ לי  והן  וליטא אׁש כּ נז ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמיּ וֹ צאי
ללוֹ מדיה  הּמ גּ עת מר וּ בה  וט וֹ בה ה נּ שׂ גּ בה, וּ מעלת ּה  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחׁש יבוּ ת

ׁש זּ כיתם לזה .ואשריכם  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ּת מיד  י ׁש  אבל  וכוּ ' הגּ אוּ לה  מקרב  הזּ הר  לּמ וּ ד  ׁש אמנם  לדעת  יׁש  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ וּ בן
נכוֹ נה . ׁש אינּה  בּ צוּ רה יל ּמ ד וּ  ׁש א כּ די מסמכים חכמים אצל  וּ ל ׁש אוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִללּמ וֹ ד

רב,  ַ ָ ְּבכבֹוד 
נחׁשֹוני,  ִ ֲ ַ ֶֹמׁשה 
לצ ּיֹון   ִ ְ ִראׁשֹון

- ו  מכתב  -

המקוואות רב  ראזענבערג  נחו ברוקלי,הרב פה   " מחשבו יצאה  "אש  ובעמח"ס
יארק נוא

דהילולא . יומא – מירון  קדישא אתרא  – עש"ו עמ"י 

הגדול  המאור  ולתהלה , לשם המפורסם  ויקירא  רבא גברא האי לכבוד 
אור מגלה  העולם, עיני מאיר ונקי, קב  משנתו ובקי, חריף ומגדול , מעוז 
הרבים , ממצדיקי המחשכים, כל  יאירו  ובנרו העדרים, כל  ישקו  ממנו  הנעלם ,
מהאלמין, האדמו"ר כ "ק המפורסם , הרבני הרב  כבוד בשחקים, לעד זכותו 
אהני מנהוריה  ישגיה, לעד שלומו  שליט"א, גראס יהודה שלום  רבי  הרה"צ

סלה . לעד טוב וכל ברכות  רוב שרגיה, לן 

יוחאי. בר שמעון רבי האלוקי התנא  לכבוד במילי  פי אפתח

ישראל  תפוצות ומכל ונורא . קדוש יום – בעומר ל"ג  אשר לכל כנודע 
כל  ולהוושע , רשב"י  האלוקי התנא עם לשמוח  מירונה ועולים מתקבצים 
אכן לישועתו, ומייחל בקשתו מבקש מתחנן כוחו , כפי תהילים  אומר  אחד
הזוהר בספר  ללמוד מאוד  מאוד גדול  ענין  יש ההילולא שביום לדעת  יש
דובבות  ושפתותיו הצדיק, עם  כביכול, מדבק, שאז האלוקי, התנא  שחיברו 
גם  הזוהר ספר  מן ללמוד  עצמו על  שיקבל ונחוץ  כדאי כן כמו  יוושע . ובודאי
נשגב  יום  של הטובות ההשפעות כל וכך ביומו , יום  מידי כולה  השנה  במשך

השנה . לכל  תמשכנה זה 

בעצמו, זצ"ל ה "סולם " בעל מפי  ושמעתי  זכיתי אשר  חורפי בימי אזכרה
אמרתי באירופה, יהודים מליון  6 רצח ימ "ש הגדול  כשהרשע לי: סיפר וכך
יקומו כן אם  אלא תסתיים  לא  זו  ומלחמה זה , רשע לנצח אפשר  "אי  לכולם :

הטבעת הסרת יאמכתבים גדולה 

הזוהר ותרגם "הסולם" בעל  ישב  לכן הקדוש". זוהר  וילמדו יהודים 
עבודתו, בסיום  ואכן השגתם . כפי פשוטים ליהודים  מובן שיהי' ללשוה "ק 
במלחמה , קשה  תבוסה  ימ"ש היטלר  נחל הזוהר, ספר  על התרגום  שגמר  ביום 
ישראל  ארץ ניצלה  גלויים ובנסים  ששרדו, היהודים  מעט ניצלו וכך

הקדוש. הזוהר בזכות  – ימ"ש. רשע  אותו של מציפורניו 

גלותא  מן  יפקון  דא בספרא נשא  פרשת  בזוה"ק מפורש  נכתב  כך ואכן
הספר  בזה הקדוש )ברחמי – ברחמים .(הזוהר הגלות  מן יצאו

ב "ב וויזניץ בישיבת  למדתי הימים ", "ששת מלחמת עת  תשכ"ז, בשנת
מדינותא 4 יצאו דאז, בימים  זצוק "ל, חיים" ה "אמרי  בעל  וקדוש הגאון צל 

הסכנה נגדינו , להלחם החליטו ולבנון סוריה  ירדן, מצרים , ישראל: עם  נגד
היו כבר המלחמה  תחילת  לפני ימים  שלושה - נורא ממש והפחד גדולה היתה 
ולא הצפון. את לבנון תתקוף שמא  האויב , פחד מפני הגליל  כבישי סגורים
להגיע מיוחד רשיון וקיבל ביקש מוויזניץ האדמו"ר בדרכים. לנוע  הרשו
לציון עלה וכך שצריך. מה  כל אפעל שמעון לרבי כשאגיע ואמר : למירון,
ראשון דף פתח הזוהר ספר לקח  הקדוש  לציון כשנכנס  רשב"י. של  הקדוש
די איז דאס ופירש: רשב"י", האלוקי מהתנא  הזוהר "ספר  כתוב כאן  ואמר:
געטליכקייט "מהתנא" אונז לערנט וואס  הזוהר " "ספר ספר לעכטיגע

וועם פון המואר"האלוק" הספר  זה  ללשה"ק: [תרגום רשב"י , פון  (הזוהר )?

אותנו ממי(מהתנא)שמלמד  הקדוש אלוקות , לציון ניגש אח "כ מרשב "י]. ?
לישראל . להרע הרוצות האומות  כל  של  הקשרים כל ניתקתי כבר ואמר: נשק 

זאת  עשיתי הניסים היאך על יודעים וכולנו רשב "י. הקדוש בתנא דבקתי כי  ?
זו. במלחמה  שקרו הגדולים 

אמורא  על  בגמ ' מובא מאירן , גדולה בסכנה  נמצאת ישראל כשארץ כיום 
יהיה  לא כי  באדמה , עמוק עמוק  אותי לקבור ראו פטירתי זמן בהגיע שאמר ,

הבבלי שהסוס בישראל  אירן)קש החובה (שהוא  עלינו מוטלת  כן על  יאכל . לא
גדולות , לישועות  זקוק  ישראל עם  כי  הקדוש , הזוהר בלימוד להזדרז

משיח . חבלי כל  נמתיק  הזוהר  בספר  וכשנדבק 

נ"ב , ברכות  אומרת  הגמ' ובטהרה.. בקדושה  יהיה  שהלימוד  צריכים רק
הגמ', מספרת זו , תפילה גדולה כמה  ועד עזרא", "תפילת תיקן  הסופר  עזרא 

תטהר היאך מקוה  לך אין אם  האשה : לו אמרה ח"ו , לחטוא שרצה אדם ?על
נכשל . ולא העבירה מן  ופרש

– נהר עלי  כגנות  נטיו  "כנחלים הפסוק  על  ט "ז דף ברכות  גמרא [עיין 
דף  השלם פנחס  אמרי בספר  זי"ע מקאריץ פנחס רבי  הקדוש  מהצדיק ראיתי 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  יב

מקוה  להם ואין  בכפרים  שיושבין בעבור  אומרים אדם  בני קצת אמר: קס"ד:
מהרב  ששמעתי דרך על  - אדרבא  להם אומר ואני זוהר, ללמד רוצים אינם 
צריך  מה  כי השבת , על לטבול  צריך  אין שבת בערב  טוב יום כשחל  שאמר 

טוב .מ  יום מקדושת  גדולה הקבלה)קוה  בקדושת להעמקה  הזוהר גירסת בין לחלק ].(ויש 

פרשת  ושמש " ה "מאור  שמביא כפי  הקדוש, הזוהר  ללימוד  שכן וכל
שלא  קבלה שלמדו  רק  גדולים , צדיקים כולם שהיו  ימ "ש, ש"ץ כת  על אחרי,
בזוה "ק  נלמד  אם אבל רח"ל. וכופריםבה ' אפיקורסים  נהיו  לכן  בטהרה 
הגאולה  בכך ונביא ועוון  חטא מכל משומרים  נהיה  ובטהרה בקדושה

השלימה .

לכלל  להמתיק  הזכות לו שיש קדוש אדם זכאי, ע "י הזכות  גלגל הקב "ה 
שמסר שליט"א, גראס יהודה  שלום רבי  הצדיק  הרב משיח , חבלי ישראל 
שבקדושה , דבר  ולכל למצות, למקוואות, לשחיטה , ממש  כפשוטו נפשו 

לביאתו. שסייע  באצבעו, עליו  יראה  ודאי צדקינו  משיח

משיח  פני ולקבל  ושנים  ימים  לאריכות  לזכות נברכו ישראל  כלל  עם  יחד
בב "א . זו , בשמחה  עינינו ותחזינה צדקינו,

הרם , כערכו  ומוקירו מכבדו

ה' לעבדי  עבד
ראזנבערג, נחום הרב
המקוואות רב

- ז  מכתב -
ט וּ בּ יאס  מנדל  מנחם ׁש טפנׁש ט הרב  דק"ק אב "ד ׁש מוּ אל  מוהר "ר  ה גּ אוֹ ן  בּ ן  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

העוֹ למי. הזּ הר ה ּק ד וֹ ׁש  ה ּמ פעל לכבוֹ ד  התשס"ט , ּת ּמ וּ ז  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכ "ו

ׁש וֹ נוֹ ת . טרדּ וֹ ת מּפ חד  מצוה, לדבר  נמנה להיוֹ ת  לענ וֹ ת ממהר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהנני

ה ּק ד וֹ ׁש  החסיד  ה ּמ בהק הרב אבי אד וֹ ני  כּ בוֹ ד איר, טבא  לפעלא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמרינן
ה מד, בּ ׁש נוֹ ת  זהר הּק דוֹ ׁש  לּמ וּ ד על והערב  ה ׁש כּ ם הרבּ ה  מזהיר בּ ימיהיה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ולדר ׁש  בּ רבּ ים קהלּ וֹ ת  להקהיל בּ קדׁש וֹ  נהג ירקב , רׁש עים  ׁש ם ותלמידיו  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסטלין
מאמרי להם  וּ מצּט ט  ּת וֹ רה , דּ ברי נאספיםבּ פניהם  הי וּ  נׁש מתם, לטהר  זהר  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

רצוּ פ וֹ ת, ׁש עוֹ ת  וחצי ארבּ ע כּ ארבּ ע , ויׁש בוּ  ה ּק יץ  בּ ׁש בּ תוֹ ת  יהוּ דים  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה 
מביא  ה לוֹ ם עליו ט וֹ ב יּ ה  ר בּ י  בּ ן  ישׂ ראל רבּ י הּמ ׁש  היה נדירוֹ ת  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים

מים . כּ וֹ ס ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָלרב 

הטבעת הסרת יגמכתבים גדולה 

ׁש הח מרגּ יׁש ים  היוּ  וּ בפנים  ּפ ה , בּ על הּק דוֹ ׁש  מ זּ הר מצּט ט ׁש כּ ׁש היה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמתגּ רׁש .

ויס ּת כּ לוּ  ׁש יּ ׁש מעוּ  ׁש ׁש  חמׁש  בּ ני ילדים יד וֹ  על לה וֹ ׁש יב  בּ קד ׁש וֹ  נהג כן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
הּק דוֹ ׁש . ה זּ הר ה ּס פר  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פנים

זצ "ל  מּק וֹ מרנא  איזיק  ר בּ י  מעלה מרי הּק דוֹ ׁש  ה גּ אוֹ ן  את  מצ ּט ט  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה
ׁש ׁש  בּ ני ילדים  וגוֹ ', יה לּ כ וּ " בּ דרכי  ישׂ ראל  לי ׁש וֹ מע  ע ּמ י "לוּ  בּ קד ׁש וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

ׁש מים . יראת  בּ הם ויכּ נס ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

א  א וֹ מרים ׁש ּמ ה  אוֹ מר היה קטנּ ים , עם חכמה רא ׁש ית ללמד  נהג כן  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ל צּ לן. רחמנא  מהּמ שׂ כּ ילים מקוֹ ר וֹ  [זהר] ילד  ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

טּוּביאס  מנדל מנחם  ָ ְ ֶ ְ ֶ ֵ ַ ְ ַ ָהרב 
ׁשמּואל  רּבי הרב מֹורנ ּו ה ּגאֹון   ֵ ְ ִ ַ ַ ָ ֵ ָ ַ ֶּבן
ׁשטפנ ׁשט  דק"ק  ְ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ֲאב"ד 

- ח מכתב -
ׁש ווייצער יוּ דא ׁש מה הּת וֹ רה הרב  בּ עיר נעם  דּ רכי דּ קהל  רב  מלּ פנים  ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ישׂ ראל  ארץ אׁש ד וֹ ד , ה ּק דׁש  עיר ּפ ה חוֹ נה כּ עת  ה בּ רית , ארצוֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָמאנסי 

"נעם  הבּ על ׁש ל קדּ י ׁש א דּ הילוּ לא  י וֹ מא  אדר  כ"א דּ ׁש מ יּ א , ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
זיע "א  מלּ יז'ענסק  אלימל ר' ר בּ י ה ּק ד וֹ ׁש  הצּ דּ יק " ֱאלימל◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

ׁש מוֹ  כּ ב וֹ ד  וי ּק ירא רבּ א  גּ ברא  האי  לכבוֹ ד סלה ט וּ ב וכל וה לוֹ ם  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
גּ ראס  יוּ דא ׁש לוֹ ם ר בּ י  הרב מוֹ רנוּ  העוֹ למי  הרבּ ים המז כּ ה הצּ דּ יק הרב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת פארּת וֹ 

האלמין. דק "ק  אב"ד  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט "א 

ׁש נה  כּ אר בּ עים זה  אמעריקא, מ גּ ל וּ ת  עוֹ ד לי יד וּ ע  ה צּ דּ יק  הרב כּ בוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה
היוּ  ה בּ רית  בּ ארצ וֹ ת  אח וּ ז 90% ש הּפ סוּ לוֹ ת מזוּ זוֹ ת נגד כּ ׁש לּ חם  נעוּ ריו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִבּ ימי
ואחר ה ּס ת "ם , כּ ׁש ר וּ ת על ספרים וע שׂ רוֹ ת  קוֹ רא 'ס  קוֹ ל  הרבּ ה וּ פרסם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְּפ סוּ לוֹ ת,

יד  ׁש א  כּ נס יּ וֹ ת בּ ּת י קדת  על  לחם   ּגּ ם כ זה  על והד ּפ יס הּת פלּ ה, בּ עת בּ ר וּ  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הגּ דוֹ לה  החיטה בּ בית  כּ ׁש התקבּ ל   ּכ ואחר וק וּ נטרסים, ספרים  כּ חמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵכּ ן
בּ ׁש חיטה  נוֹ הגים  ה וֹ חטים ׁש אין לוֹ  נתבּ רר ה חיטה מלאכת את  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתחיל 
וּ טרפ וֹ ת , נבלוֹ ת בּ אכילת  ח ׁש ׁש  ויׁש  , ּער ו בּ ׁש לחן כּ מבאר ה ּס כּ ינים  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִוּ בבדיקת 
נפ ׁש , וּ במסיר וּ ת אדּ ירה, מחאה בּ קוֹ ל  ה נּ ביא , כּ מאמר ק וֹ ל וֹ  כּ וֹ פר הרים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָאז
כּ ל  על וּ להזהיר  כּ ׁש רוּ ת  עניני  על ספרים מאוֹ ת והוֹ ציא  ׁש קט , ו א נח  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו א
זצ "ל  מדבּ רעצין הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן לחיּ ים  חיּ ים  בּ ין להב דּ יל עם ויחד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּפ רצוֹ ת,



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  יב

מקוה  להם ואין  בכפרים  שיושבין בעבור  אומרים אדם  בני קצת אמר: קס"ד:
מהרב  ששמעתי דרך על  - אדרבא  להם אומר ואני זוהר, ללמד רוצים אינם 
צריך  מה  כי השבת , על לטבול  צריך  אין שבת בערב  טוב יום כשחל  שאמר 

טוב .מ  יום מקדושת  גדולה הקבלה)קוה  בקדושת להעמקה  הזוהר גירסת בין לחלק ].(ויש 

פרשת  ושמש " ה "מאור  שמביא כפי  הקדוש, הזוהר  ללימוד  שכן וכל
שלא  קבלה שלמדו  רק  גדולים , צדיקים כולם שהיו  ימ "ש, ש"ץ כת  על אחרי,
בזוה "ק  נלמד  אם אבל רח"ל. וכופריםבה ' אפיקורסים  נהיו  לכן  בטהרה 
הגאולה  בכך ונביא ועוון  חטא מכל משומרים  נהיה  ובטהרה בקדושה

השלימה .

לכלל  להמתיק  הזכות לו שיש קדוש אדם זכאי, ע "י הזכות  גלגל הקב "ה 
שמסר שליט"א, גראס יהודה  שלום רבי  הצדיק  הרב משיח , חבלי ישראל 
שבקדושה , דבר  ולכל למצות, למקוואות, לשחיטה , ממש  כפשוטו נפשו 

לביאתו. שסייע  באצבעו, עליו  יראה  ודאי צדקינו  משיח

משיח  פני ולקבל  ושנים  ימים  לאריכות  לזכות נברכו ישראל  כלל  עם  יחד
בב "א . זו , בשמחה  עינינו ותחזינה צדקינו,

הרם , כערכו  ומוקירו מכבדו

ה' לעבדי  עבד
ראזנבערג, נחום הרב
המקוואות רב

- ז  מכתב -
ט וּ בּ יאס  מנדל  מנחם ׁש טפנׁש ט הרב  דק"ק אב "ד ׁש מוּ אל  מוהר "ר  ה גּ אוֹ ן  בּ ן  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

העוֹ למי. הזּ הר ה ּק ד וֹ ׁש  ה ּמ פעל לכבוֹ ד  התשס"ט , ּת ּמ וּ ז  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכ "ו

ׁש וֹ נוֹ ת . טרדּ וֹ ת מּפ חד  מצוה, לדבר  נמנה להיוֹ ת  לענ וֹ ת ממהר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהנני

ה ּק ד וֹ ׁש  החסיד  ה ּמ בהק הרב אבי אד וֹ ני  כּ בוֹ ד איר, טבא  לפעלא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמרינן
ה מד, בּ ׁש נוֹ ת  זהר הּק דוֹ ׁש  לּמ וּ ד על והערב  ה ׁש כּ ם הרבּ ה  מזהיר בּ ימיהיה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ולדר ׁש  בּ רבּ ים קהלּ וֹ ת  להקהיל בּ קדׁש וֹ  נהג ירקב , רׁש עים  ׁש ם ותלמידיו  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסטלין
מאמרי להם  וּ מצּט ט  ּת וֹ רה , דּ ברי נאספיםבּ פניהם  הי וּ  נׁש מתם, לטהר  זהר  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

רצוּ פ וֹ ת, ׁש עוֹ ת  וחצי ארבּ ע כּ ארבּ ע , ויׁש בוּ  ה ּק יץ  בּ ׁש בּ תוֹ ת  יהוּ דים  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה 
מביא  ה לוֹ ם עליו ט וֹ ב יּ ה  ר בּ י  בּ ן  ישׂ ראל רבּ י הּמ ׁש  היה נדירוֹ ת  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים

מים . כּ וֹ ס ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָלרב 

הטבעת הסרת יגמכתבים גדולה 

ׁש הח מרגּ יׁש ים  היוּ  וּ בפנים  ּפ ה , בּ על הּק דוֹ ׁש  מ זּ הר מצּט ט ׁש כּ ׁש היה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמתגּ רׁש .

ויס ּת כּ לוּ  ׁש יּ ׁש מעוּ  ׁש ׁש  חמׁש  בּ ני ילדים יד וֹ  על לה וֹ ׁש יב  בּ קד ׁש וֹ  נהג כן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
הּק דוֹ ׁש . ה זּ הר ה ּס פר  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פנים

זצ "ל  מּק וֹ מרנא  איזיק  ר בּ י  מעלה מרי הּק דוֹ ׁש  ה גּ אוֹ ן  את  מצ ּט ט  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה
ׁש ׁש  בּ ני ילדים  וגוֹ ', יה לּ כ וּ " בּ דרכי  ישׂ ראל  לי ׁש וֹ מע  ע ּמ י "לוּ  בּ קד ׁש וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

ׁש מים . יראת  בּ הם ויכּ נס ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

א  א וֹ מרים ׁש ּמ ה  אוֹ מר היה קטנּ ים , עם חכמה רא ׁש ית ללמד  נהג כן  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ל צּ לן. רחמנא  מהּמ שׂ כּ ילים מקוֹ ר וֹ  [זהר] ילד  ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

טּוּביאס  מנדל מנחם  ָ ְ ֶ ְ ֶ ֵ ַ ְ ַ ָהרב 
ׁשמּואל  רּבי הרב מֹורנ ּו ה ּגאֹון   ֵ ְ ִ ַ ַ ָ ֵ ָ ַ ֶּבן
ׁשטפנ ׁשט  דק"ק  ְ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ֲאב"ד 

- ח מכתב -
ׁש ווייצער יוּ דא ׁש מה הּת וֹ רה הרב  בּ עיר נעם  דּ רכי דּ קהל  רב  מלּ פנים  ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ישׂ ראל  ארץ אׁש ד וֹ ד , ה ּק דׁש  עיר ּפ ה חוֹ נה כּ עת  ה בּ רית , ארצוֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָמאנסי 

"נעם  הבּ על ׁש ל קדּ י ׁש א דּ הילוּ לא  י וֹ מא  אדר  כ"א דּ ׁש מ יּ א , ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
זיע "א  מלּ יז'ענסק  אלימל ר' ר בּ י ה ּק ד וֹ ׁש  הצּ דּ יק " ֱאלימל◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

ׁש מוֹ  כּ ב וֹ ד  וי ּק ירא רבּ א  גּ ברא  האי  לכבוֹ ד סלה ט וּ ב וכל וה לוֹ ם  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
גּ ראס  יוּ דא ׁש לוֹ ם ר בּ י  הרב מוֹ רנוּ  העוֹ למי  הרבּ ים המז כּ ה הצּ דּ יק הרב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת פארּת וֹ 

האלמין. דק "ק  אב"ד  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט "א 

ׁש נה  כּ אר בּ עים זה  אמעריקא, מ גּ ל וּ ת  עוֹ ד לי יד וּ ע  ה צּ דּ יק  הרב כּ בוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה
היוּ  ה בּ רית  בּ ארצ וֹ ת  אח וּ ז 90% ש הּפ סוּ לוֹ ת מזוּ זוֹ ת נגד כּ ׁש לּ חם  נעוּ ריו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִבּ ימי
ואחר ה ּס ת "ם , כּ ׁש ר וּ ת על ספרים וע שׂ רוֹ ת  קוֹ רא 'ס  קוֹ ל  הרבּ ה וּ פרסם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְּפ סוּ לוֹ ת,

יד  ׁש א  כּ נס יּ וֹ ת בּ ּת י קדת  על  לחם   ּגּ ם כ זה  על והד ּפ יס הּת פלּ ה, בּ עת בּ ר וּ  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הגּ דוֹ לה  החיטה בּ בית  כּ ׁש התקבּ ל   ּכ ואחר וק וּ נטרסים, ספרים  כּ חמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵכּ ן
בּ ׁש חיטה  נוֹ הגים  ה וֹ חטים ׁש אין לוֹ  נתבּ רר ה חיטה מלאכת את  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתחיל 
וּ טרפ וֹ ת , נבלוֹ ת בּ אכילת  ח ׁש ׁש  ויׁש  , ּער ו בּ ׁש לחן כּ מבאר ה ּס כּ ינים  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִוּ בבדיקת 
נפ ׁש , וּ במסיר וּ ת אדּ ירה, מחאה בּ קוֹ ל  ה נּ ביא , כּ מאמר ק וֹ ל וֹ  כּ וֹ פר הרים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָאז
כּ ל  על וּ להזהיר  כּ ׁש רוּ ת  עניני  על ספרים מאוֹ ת והוֹ ציא  ׁש קט , ו א נח  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו א
זצ "ל  מדבּ רעצין הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן לחיּ ים  חיּ ים  בּ ין להב דּ יל עם ויחד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּפ רצוֹ ת,



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  יד

מ צּ ב  את לבדּ ק העוֹ למי " הכּ ׁש ר וּ ת "ועד  את  יסד  מׁש ה ] בּ אר  ׁש וּ "ת ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ[בּ על
גּ דוֹ לה  בּ מאפ יּ ה  נתגּ לּ ה  הּק ּפ דנית בּ דיקתם  ידי ועל ׁש וֹ נים, בּ מפעלים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ׁש ר וּ ת
ׁש ּמ ס ּפ ק  מ ּמ פעל ׁש רכׁש וּ  נבלה  בּ יצת  בּ ויליאמס בּ וּ רג, בּ לע"ז ] ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ["בּ עקערי "
בּ בּת י ה נּ הרגים ע וֹ פ וֹ ת  ׁש ל  בּ ּמ עים  ה נּ מצא וֹ ת  הבּ יצים  את ׁש ּמ ק בּ צים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ זוֹ ל,
אפ לּ וּ  בּ הם  לה ׁש ּת ּמ ׁש  אסוּ ר  ׁש ּמ דּ ינא בּ זוֹ ל , ׁש ּמ וֹ כרים  ה גּ ד וֹ לים , ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ טבּ חים 
בּ מיני אוֹ תם  ל שׂ ים ואסוּ ר  בּ שׂ ר, כּ דין  ׁש דּ ינם  ה חוּ טים , בּ עוֹ פוֹ ת  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ נּ מצאים 
בּ ע וֹ פוֹ ת  והנּ מצאים פ"ז . וּ בסימן  פ "ב  סימן דּ עה  בּ יוֹ רה  כּ מבאר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמאפה,

כּ נבלה . דּ ינם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַההרוּ גים

ה ּמ אפיּ וֹ ת  ׁש בּ כל  מצאוּ  בּ פלעיווער"ס (בּ עקעריס)ועוֹ ד הׁש ּת ּמ ׁש וּ  ה כּ ׁש רים ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
את  לב דּ ק לׁש ם  בּ א  היה  א  רב וׁש וּ ם  אחר וֹ ת, מ ּמ דינוֹ ת  בּ אים מהם ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הרבּ ה 
היה  ר בּ ן  בּ ית ׁש ל לתינ וֹ קוֹ ת ׁש ּמ וֹ כרים  ׁש הּמ מּת ּק ים  מצאוּ  ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַכּ ׁש רוּ תן .

טוֹ ב . הכ ׁש ר  ּת חת נכנסוּ  ה וּ עד ּפ עילוּ ת ידי  ועל טוֹ ב, א  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַההכ ׁש ר 

וּ בעוֹ פ וֹ ת , בּ המה  בּ בשׂ ר  הגּ ד וֹ לה  ההזנחה את ׁש ם ׁש ּת אר וּ  ספרים  הוֹ ציאוּ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם 
בּ חמים  ׁש קעוּ  ׁש כּ בר  אוֹ תם  ורק  בּ שׂ ר, לאכל  ּת כף הפסיקוּ  ה' דּ בר את ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוה יּ רא
רק  ׁש הכּ ל אמרוּ  וּ ב "פרעסס" בּ זלילה רק וּ מ ׁש ּק עים  אמריקה ׁש ל  טמאה  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
א , אוֹ  כּ ׁש ר אם להם  אכ ּפ ת וא ה"פרעסס ", את  ׁש יּ מ ׁש יכ וּ  כּ די  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִּפ וֹ ליטיק,
בּ וילנא , ע וֹ ד  ׁש כּ תב זצ"ל איׁש  החז וֹ ן  מכּת ב [וכיּ דוּ ע ׁש כּ ׁש ר. ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהע ּק ר 

לה  אכּפ ת ׁש א א לּ וּ  ּפ ל וֹ ניעל רב  ׁש ל  חתימה  ׁש יּ ׁש  רק  א לּ א כּ ׁש ר , בּ כלל  אם  ם ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש ר ]. ׁש בּ אמת  וא  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאלמ וֹ ני ,

גּ ם  א לּ א  נבלה , בּ שׂ ר  רק  א ׁש אוֹ כלים  נתגּ לּ ה  זמן  אחר  בּ זה, דּ י  א  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
ויּ קרא  בּ סדר  [כּ כּ ת וּ ב  כּ ריתוּ ת, אּס וּ רי  ׁש הם  ודם  כד -כז)חלב ז ' נבלה (ּפ רק "וחלב  ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה בּ המה  מן  חלב אכל כּ ל כּ י  תאכלה וּ  א  ואכל  מלאכה לכל  יעשׂ ה  טרפה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌◌ְֹֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוחלב
א  דּ ם וכל מעּמ יה האכלת  הנּ פׁש  ונכרתה ליהוה א ה מּמ נּ ה  יקריב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ונכרתה  דּ ם  כּ ל ּת אכל א ׁש ר נפׁש  כּ ל ול בּ המה  לעוֹ ף מ וֹ ׁש בתיכם  בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ְ◌ְֹתאכלוּ 
מן מה דּ רין ׁש ל המה דּ רוֹ ת  הׁש גּ חוֹ ת ּת חת  היה  וזה מע ּמ יה".] ההוא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש 
בּ תל  רב זצ"ל  מלאכי  מרדּ כי  ר בּ י הצּ דּ יק ה גּ א וֹ ן ידי  על נת גּ לּ ה  וזה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמהדּ רין ,
הראׁש ית , הרבּ נ וּ ת ּת חת  ׁש ם  המנ ּק רים על ראׁש י כּ מפּק ח  ׁש ם ׁש ּמ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָאביב,
את  ׁש ּמ בּק ר  הר בּ נ וּ ת, מ ּט עם ממנּ ה  עליהם  ויׁש  גּ דוֹ ל ּפ ּק וּ ח ּת חת היה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הנּ ּק וּ ר 

כּ הלכה . הם אם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם 

"קנּ אים" לעצמם  ה ּק וֹ ראים ׁש ל  הּפ ּק וּ ח  ּת חת [אמריקה] ה בּ רית  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ בארצ וֹ ת 
"קנּ אים" הם מאחוֹ רי עצמם  את וּ מסּת ירים ודם, וחלב  נבלה בּ שׂ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמאכילים
קד ת  על נפׁש ם ׁש ּמ וֹ סרים ישׂ ראל ארץ וצ דּ יקי גּ דוֹ לי מבזּ ים הזּ ה ה ם  ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְוּ בכח
ע "א  י"ז דּ ף הנה בּ ראׁש  ה גּ מרא  על רׁש "י  מהם ונתעלמה  ישׂ ראל, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוטהרת

הטבעת הסרת טו מכתבים גדולה 

סנהדרין בּ מ ּס כת  וכן  חכמים . ּת למידי מב זּ ה - ע "ב )אּפ יקוֹ ר וֹ ס צ"ט :(דּ ף ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

איתא  וכן  חכם", ּת למיד המב זּ ה  "זה ּת רוייה וּ  אמרי  חנינא  ור בּ י רבּ י ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶאּפ יקוֹ ר וֹ ס:
ׁש בּ ת  ע "ב )בּ מ ּס כת  קי "ט  חכמים (דּ ף ּת למידי  המבזּ ה כּ ל רב  אמר יהוּ דה  רב אמר : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

במ ׁש יחי ּת גּ ע וּ  אל  דּ כתיב מאי רב  אמר  יה וּ דה רב אמר  למכּ ת וֹ , רפוּ אה  לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין 
ּת  אל ּת רעוּ  אל אל ולנביאי  ולנביאי רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת  א לּ וּ  במׁש יחי  גּ עוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

עכ"ל . חכמים, ּת למידי אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָּת רעוּ 

וה לּ ל , ׁש ּמ אי ׁש חלקוּ  מאז הרי  ה ׁש קפה, בּ עניני  אחרת  דּ עה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְואף
ׁש ּמ ק בּ לים  הר בּ נים גּ ד וֹ לי  לפי  וּ מכריעים  ה דּ וֹ ר, גּ דוֹ לי בּ ין מחקת יׁש  היּ וֹ ם  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַעד
קיּ מוּ  בּ הלכה מח קת ׁש יּ ׁש  דּ אף  יבמוֹ ת בּ מּס כת דּ איתא וּ כמוֹ  הצּ בּ וּ ר, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ׁש ביל חבר וֹ  את אחד בּ זּ וּ  א וׁש לוֹ ם וחס  אהב וּ " וה לוֹ ם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ"האמת

. להארי מקוֹ מוֹ  כּ אן  ואין  בּ זה להארי ויׁש  אחרת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵדּ עה 

קוֹ רא  כּ ק וֹ ל  ק וֹ ל וֹ  היה מלאכי הרב כּ ׁש צּ עק גּ ם  כּ י הכּ ׁש רוּ ת  לפר ׁש ת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְונחזר 
הּס וֹ ד  עם י שׂ ראל לארץ  חזרה דּ ר כּ וֹ  על  הרב  היה וּ כבר  אמעריקא, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ד בּ ר

חמוּ ר וֹ ת  בּ טמאוֹ ת ישׂ ראל את  ׁש ּמ טמטמים וה נּ וֹ רא  איןהגּ דוֹ ל אם  יּ ע שׂ ה וּ מה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌


בלõí מה  éל  א . הזוה"ק : âברי  נõראים  ְְִִֵֵֶַַָָָוכëה

àמאכלõת  נזהר  êŁא מïני הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
מ"ב )אסäר õת âף  ח"ג  Łõ דñה מרäŁת (זהר יõצא ב. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס הñדŁõה ñדה  (זהר ְְְְְֳִִִַַַַָָָָָָֹֻ

מ"ב ) âף יתàâקäח"ג  לא éי  לנפŁם  ואõי להם  אõי ג. . ְְְְְִִֶַַַָָֹ
éאדם õמיתת לאחר õתõא ודנין éלל  החçים àְְְְְִִִִַַַַָָָָָצרõר 
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי ְֲִֶַַָָָָָֹמגעל ,

הàא מ"א )äבע õלם  âף ח"ג Łõ דñה נפõŁ(זהר מדàק ד. . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
הæמאה  ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל אחרא íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָֻטרא

עליו מ"ב )õŁרה âף  ח"ג Łõדñ ה חçה (זהר ïני נע łה ה. . ְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ
קכ"ה )רעה âף  ח"ב  Łõדñ ה õíבל(זהר מה  éל ו . . ֵֶַַַַָָָָֹ

àמאכלõת  נזהר  êŁא מïני הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
מ"ב )אסäרõת âף  ח"ג Łõדñ ה מרäŁת (זהר י õצא  ז. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס הñדŁõה ñדה  (זהר ְְְְְֳִִִַַַַָָָָָָֹֻ

מ"ב ) âף  יתàâקäח"ג לא éי  לנפ Łם וא õי להם  אõי  ח . . ְְְְְִִֶַַַָָֹ
éאדם õמיתת לאחר õתõא ודנין éלל  החçים àְְְְְִִִִַַַַָָָָָצרõר 
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי ְֲִֶַַָָָָָֹמגעל ,

הàא מ"א )äבעõלם âף  ח "ג  Łõ דñה נפõŁ(זהר מדàק  ט . . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
הæמאה  ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל אחרא íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָֻטרא

עליו מ"ב )õŁרה âף  ח"ג  Łõ דñה חçה (זהר ïני  נע łה י . . ְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ
קכ"ה )רעה âף ח "ב  Łõדñ ה .(זהר ַַַָָָֹ

äנŁקד àית àנין מע éב אסäרõת מאכל õת Łל  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָוהעוõן 
äרנõדà לדעת מה õìגע  האביב àספר éŁתäב õמéְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
סõפר מ Łה  ר' õ ותלמיד אדלר  נתן ר' ְְְְִֵֶֶַַָָוז"ל :
רצה  אדלר נתן ר ' ìàסôר, מקàלים  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻמ ïרע äàŁרג
חõתם äלהכניע  âמין , âפרנקפ äרט הõחטים ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַֹלפסל

àסõד ïסäלים õŁחטים על  õŁרה אחרא ְְְֲֳִִִֶֶַַָָָהíטרא
àא õנõרצ éל  הfiיג ואלמלא 'õ וג ôחיה ýàחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָעל 

ק רõדפים  עליו  העמיד הס"ם  üא והצר üמ Łיח, ðבים ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָֻ
[וזה  ïרסאõת. י ' אחריו רץ החת"ס õותלמיד ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹלברח
הâין לעלמא Łõ דñה ט õב Łם  הàעל ירידת סõד ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָהיה
ôבõת  ראŁי ארץ, ôצעד  à"זע"ם" זה  על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָורמז

מ 'קוא õת]. ע 'ירäבין  ְְִִִֵָָז'ביחה
äיתנà את החריב מי  àאäר, àיתר קצת להבין äְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָכדי 
עדין àגלäת  והכינה ,äימינà נבנה לא עדין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹא Łר
הõçם? áם ôמõל  áם  יŁי àן  àא לא  äמ äâע  ?äננõעוàְֲִֵֶַַַַַַַָֹ
ïסח  Łל הáדה על מ Łה" מ æה "àרית íàפר  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָראה
לõŁן וזה Łנה] מאõת ד' לפני  [נדïס האחר õן âàְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָף
âŁבר למפרע  äראינ חזקתם Łאיתרע  ועכŁו :õŁְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָקד
,äימינà נבנה לא עדין  אŁר äיתנà את החריב ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹזה
ëéה  נמצא וכא Łר .äננõעוà עדין  àגלäת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָוה כינה 
קצר éי  הíפר על להעלõת  אין אŁר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָקלק äלים
הéבłים Łàחיטת äבפרט .'äוכ מ êהŁתרע, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהיריעה
äמחמת  äלקלקל  לפŁע הâבר  קרõב õצמר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹמחמת 
,üé éל מדקâקים õאינ הרàה לŁחט  להם ŁçŁְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
נבלõת  ëŁאכילין לוâאי  וקרõב לŁחט, äְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹממהרים
âàבר מ ôäמה çŁהיה äמי נתàרר ... éאŁר  äְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָטרפõת
âàבר ויקל מõçמים  õçם äמה àגäברין  áבר מה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָולõמר
את  õŁחטים  àידם אבõתיהם מנהג  àוâאי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהåה 
ôקרי ואל łàר  לאכל  äלנ יôן  מי  לאמר  âְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹבריהם 
Łל õłנאיהם äבçנתחŁ äחטŁçו אêא äטחŁç ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָו
äהינ ôאוה łàר לאכל äŁñàŁ על  éליה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹי łראל



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  יד

מ צּ ב  את לבדּ ק העוֹ למי " הכּ ׁש ר וּ ת "ועד  את  יסד  מׁש ה ] בּ אר  ׁש וּ "ת ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ[בּ על
גּ דוֹ לה  בּ מאפ יּ ה  נתגּ לּ ה  הּק ּפ דנית בּ דיקתם  ידי ועל ׁש וֹ נים, בּ מפעלים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ׁש ר וּ ת
ׁש ּמ ס ּפ ק  מ ּמ פעל ׁש רכׁש וּ  נבלה  בּ יצת  בּ ויליאמס בּ וּ רג, בּ לע"ז ] ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ["בּ עקערי "
בּ בּת י ה נּ הרגים ע וֹ פ וֹ ת  ׁש ל  בּ ּמ עים  ה נּ מצא וֹ ת  הבּ יצים  את ׁש ּמ ק בּ צים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ זוֹ ל,
אפ לּ וּ  בּ הם  לה ׁש ּת ּמ ׁש  אסוּ ר  ׁש ּמ דּ ינא בּ זוֹ ל , ׁש ּמ וֹ כרים  ה גּ ד וֹ לים , ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ טבּ חים 
בּ מיני אוֹ תם  ל שׂ ים ואסוּ ר  בּ שׂ ר, כּ דין  ׁש דּ ינם  ה חוּ טים , בּ עוֹ פוֹ ת  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ נּ מצאים 
בּ ע וֹ פוֹ ת  והנּ מצאים פ"ז . וּ בסימן  פ "ב  סימן דּ עה  בּ יוֹ רה  כּ מבאר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמאפה,

כּ נבלה . דּ ינם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַההרוּ גים

ה ּמ אפיּ וֹ ת  ׁש בּ כל  מצאוּ  בּ פלעיווער"ס (בּ עקעריס)ועוֹ ד הׁש ּת ּמ ׁש וּ  ה כּ ׁש רים ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
את  לב דּ ק לׁש ם  בּ א  היה  א  רב וׁש וּ ם  אחר וֹ ת, מ ּמ דינוֹ ת  בּ אים מהם ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הרבּ ה 
היה  ר בּ ן  בּ ית ׁש ל לתינ וֹ קוֹ ת ׁש ּמ וֹ כרים  ׁש הּמ מּת ּק ים  מצאוּ  ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַכּ ׁש רוּ תן .

טוֹ ב . הכ ׁש ר  ּת חת נכנסוּ  ה וּ עד ּפ עילוּ ת ידי  ועל טוֹ ב, א  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַההכ ׁש ר 

וּ בעוֹ פ וֹ ת , בּ המה  בּ בשׂ ר  הגּ ד וֹ לה  ההזנחה את ׁש ם ׁש ּת אר וּ  ספרים  הוֹ ציאוּ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם 
בּ חמים  ׁש קעוּ  ׁש כּ בר  אוֹ תם  ורק  בּ שׂ ר, לאכל  ּת כף הפסיקוּ  ה' דּ בר את ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוה יּ רא
רק  ׁש הכּ ל אמרוּ  וּ ב "פרעסס" בּ זלילה רק וּ מ ׁש ּק עים  אמריקה ׁש ל  טמאה  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
א , אוֹ  כּ ׁש ר אם להם  אכ ּפ ת וא ה"פרעסס ", את  ׁש יּ מ ׁש יכ וּ  כּ די  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִּפ וֹ ליטיק,
בּ וילנא , ע וֹ ד  ׁש כּ תב זצ"ל איׁש  החז וֹ ן  מכּת ב [וכיּ דוּ ע ׁש כּ ׁש ר. ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהע ּק ר 

לה  אכּפ ת ׁש א א לּ וּ  ּפ ל וֹ ניעל רב  ׁש ל  חתימה  ׁש יּ ׁש  רק  א לּ א כּ ׁש ר , בּ כלל  אם  ם ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש ר ]. ׁש בּ אמת  וא  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאלמ וֹ ני ,

גּ ם  א לּ א  נבלה , בּ שׂ ר  רק  א ׁש אוֹ כלים  נתגּ לּ ה  זמן  אחר  בּ זה, דּ י  א  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
ויּ קרא  בּ סדר  [כּ כּ ת וּ ב  כּ ריתוּ ת, אּס וּ רי  ׁש הם  ודם  כד -כז)חלב ז ' נבלה (ּפ רק "וחלב  ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה בּ המה  מן  חלב אכל כּ ל כּ י  תאכלה וּ  א  ואכל  מלאכה לכל  יעשׂ ה  טרפה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌◌ְֹֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוחלב
א  דּ ם וכל מעּמ יה האכלת  הנּ פׁש  ונכרתה ליהוה א ה מּמ נּ ה  יקריב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ונכרתה  דּ ם  כּ ל ּת אכל א ׁש ר נפׁש  כּ ל ול בּ המה  לעוֹ ף מ וֹ ׁש בתיכם  בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ְ◌ְֹתאכלוּ 
מן מה דּ רין ׁש ל המה דּ רוֹ ת  הׁש גּ חוֹ ת ּת חת  היה  וזה מע ּמ יה".] ההוא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש 
בּ תל  רב זצ"ל  מלאכי  מרדּ כי  ר בּ י הצּ דּ יק ה גּ א וֹ ן ידי  על נת גּ לּ ה  וזה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמהדּ רין ,
הראׁש ית , הרבּ נ וּ ת ּת חת  ׁש ם  המנ ּק רים על ראׁש י כּ מפּק ח  ׁש ם ׁש ּמ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָאביב,
את  ׁש ּמ בּק ר  הר בּ נ וּ ת, מ ּט עם ממנּ ה  עליהם  ויׁש  גּ דוֹ ל ּפ ּק וּ ח ּת חת היה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הנּ ּק וּ ר 

כּ הלכה . הם אם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם 

"קנּ אים" לעצמם  ה ּק וֹ ראים ׁש ל  הּפ ּק וּ ח  ּת חת [אמריקה] ה בּ רית  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ בארצ וֹ ת 
"קנּ אים" הם מאחוֹ רי עצמם  את וּ מסּת ירים ודם, וחלב  נבלה בּ שׂ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמאכילים
קד ת  על נפׁש ם ׁש ּמ וֹ סרים ישׂ ראל ארץ וצ דּ יקי גּ דוֹ לי מבזּ ים הזּ ה ה ם  ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְוּ בכח
ע "א  י"ז דּ ף הנה בּ ראׁש  ה גּ מרא  על רׁש "י  מהם ונתעלמה  ישׂ ראל, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוטהרת

הטבעת הסרת טו מכתבים גדולה 

סנהדרין בּ מ ּס כת  וכן  חכמים . ּת למידי מב זּ ה - ע "ב )אּפ יקוֹ ר וֹ ס צ"ט :(דּ ף ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

איתא  וכן  חכם", ּת למיד המב זּ ה  "זה ּת רוייה וּ  אמרי  חנינא  ור בּ י רבּ י ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶאּפ יקוֹ ר וֹ ס:
ׁש בּ ת  ע "ב )בּ מ ּס כת  קי "ט  חכמים (דּ ף ּת למידי  המבזּ ה כּ ל רב  אמר יהוּ דה  רב אמר : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

במ ׁש יחי ּת גּ ע וּ  אל  דּ כתיב מאי רב  אמר  יה וּ דה רב אמר  למכּ ת וֹ , רפוּ אה  לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין 
ּת  אל ּת רעוּ  אל אל ולנביאי  ולנביאי רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת  א לּ וּ  במׁש יחי  גּ עוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

עכ"ל . חכמים, ּת למידי אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָּת רעוּ 

וה לּ ל , ׁש ּמ אי ׁש חלקוּ  מאז הרי  ה ׁש קפה, בּ עניני  אחרת  דּ עה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְואף
ׁש ּמ ק בּ לים  הר בּ נים גּ ד וֹ לי  לפי  וּ מכריעים  ה דּ וֹ ר, גּ דוֹ לי בּ ין מחקת יׁש  היּ וֹ ם  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַעד
קיּ מוּ  בּ הלכה מח קת ׁש יּ ׁש  דּ אף  יבמוֹ ת בּ מּס כת דּ איתא וּ כמוֹ  הצּ בּ וּ ר, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ׁש ביל חבר וֹ  את אחד בּ זּ וּ  א וׁש לוֹ ם וחס  אהב וּ " וה לוֹ ם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ"האמת

. להארי מקוֹ מוֹ  כּ אן  ואין  בּ זה להארי ויׁש  אחרת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵדּ עה 

קוֹ רא  כּ ק וֹ ל  ק וֹ ל וֹ  היה מלאכי הרב כּ ׁש צּ עק גּ ם  כּ י הכּ ׁש רוּ ת  לפר ׁש ת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְונחזר 
הּס וֹ ד  עם י שׂ ראל לארץ  חזרה דּ ר כּ וֹ  על  הרב  היה וּ כבר  אמעריקא, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ד בּ ר

חמוּ ר וֹ ת  בּ טמאוֹ ת ישׂ ראל את  ׁש ּמ טמטמים וה נּ וֹ רא  איןהגּ דוֹ ל אם  יּ ע שׂ ה וּ מה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌


בלõí מה  éל  א . הזוה"ק : âברי  נõראים  ְְִִֵֵֶַַָָָוכëה

àמאכלõת  נזהר  êŁא מïני הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
מ"ב )אסäר õת âף  ח"ג  Łõ דñה מרäŁת (זהר יõצא ב. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס הñדŁõה ñדה  (זהר ְְְְְֳִִִַַַַָָָָָָֹֻ

מ"ב ) âף יתàâקäח"ג  לא éי  לנפŁם  ואõי להם  אõי ג. . ְְְְְִִֶַַַָָֹ
éאדם õמיתת לאחר õתõא ודנין éלל  החçים àְְְְְִִִִַַַַָָָָָצרõר 
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי ְֲִֶַַָָָָָֹמגעל ,

הàא מ"א )äבע õלם  âף ח"ג Łõ דñה נפõŁ(זהר מדàק ד. . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
הæמאה  ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל אחרא íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָֻטרא

עליו מ"ב )õŁרה âף  ח"ג Łõדñ ה חçה (זהר ïני נע łה ה. . ְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ
קכ"ה )רעה âף  ח"ב  Łõדñ ה õíבל(זהר מה  éל ו . . ֵֶַַַַָָָָֹ

àמאכלõת  נזהר  êŁא מïני הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
מ"ב )אסäרõת âף  ח"ג Łõדñ ה מרäŁת (זהר י õצא  ז. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס הñדŁõה ñדה  (זהר ְְְְְֳִִִַַַַָָָָָָֹֻ

מ"ב ) âף  יתàâקäח"ג לא éי  לנפ Łם וא õי להם  אõי  ח . . ְְְְְִִֶַַַָָֹ
éאדם õמיתת לאחר õתõא ודנין éלל  החçים àְְְְְִִִִַַַַָָָָָצרõר 
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי ְֲִֶַַָָָָָֹמגעל ,

הàא מ"א )äבעõלם âף  ח "ג  Łõ דñה נפõŁ(זהר מדàק  ט . . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
הæמאה  ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל אחרא íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָֻטרא

עליו מ"ב )õŁרה âף  ח"ג  Łõ דñה חçה (זהר ïני  נע łה י . . ְֲֵֶַַַַַָָָָָֹ
קכ"ה )רעה âף ח "ב  Łõדñ ה .(זהר ַַַָָָֹ

äנŁקד àית àנין מע éב אסäרõת מאכל õת Łל  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָוהעוõן 
äרנõדà לדעת מה õìגע  האביב àספר éŁתäב õמéְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
סõפר מ Łה  ר' õ ותלמיד אדלר  נתן ר' ְְְְִֵֶֶַַָָוז"ל :
רצה  אדלר נתן ר ' ìàסôר, מקàלים  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻמ ïרע äàŁרג
חõתם äלהכניע  âמין , âפרנקפ äרט הõחטים ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַֹלפסל

àסõד ïסäלים õŁחטים על  õŁרה אחרא ְְְֲֳִִִֶֶַַָָָהíטרא
àא õנõרצ éל  הfiיג ואלמלא 'õ וג ôחיה ýàחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָעל 

ק רõדפים  עליו  העמיד הס"ם  üא והצר üמ Łיח, ðבים ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָֻ
[וזה  ïרסאõת. י ' אחריו רץ החת"ס õותלמיד ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹלברח
הâין לעלמא Łõ דñה ט õב Łם  הàעל ירידת סõד ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָהיה
ôבõת  ראŁי ארץ, ôצעד  à"זע"ם" זה  על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָורמז

מ 'קוא õת]. ע 'ירäבין  ְְִִִֵָָז'ביחה
äיתנà את החריב מי  àאäר, àיתר קצת להבין äְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָכדי 
עדין àגלäת  והכינה ,äימינà נבנה לא עדין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹא Łר
הõçם? áם ôמõל  áם  יŁי àן  àא לא  äמ äâע  ?äננõעוàְֲִֵֶַַַַַַַָֹ
ïסח  Łל הáדה על מ Łה" מ æה "àרית íàפר  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָראה
לõŁן וזה Łנה] מאõת ד' לפני  [נדïס האחר õן âàְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָף
âŁבר למפרע  äראינ חזקתם Łאיתרע  ועכŁו :õŁְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָקד
,äימינà נבנה לא עדין  אŁר äיתנà את החריב ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹזה
ëéה  נמצא וכא Łר .äננõעוà עדין  àגלäת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָוה כינה 
קצר éי  הíפר על להעלõת  אין אŁר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָקלק äלים
הéבłים Łàחיטת äבפרט .'äוכ מ êהŁתרע, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהיריעה
äמחמת  äלקלקל  לפŁע הâבר  קרõב õצמר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹמחמת 
,üé éל מדקâקים õאינ הרàה לŁחט  להם ŁçŁְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
נבלõת  ëŁאכילין לוâאי  וקרõב לŁחט, äְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹממהרים
âàבר מ ôäמה çŁהיה äמי נתàרר ... éאŁר  äְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָטרפõת
âàבר ויקל מõçמים  õçם äמה àגäברין  áבר מה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָולõמר
את  õŁחטים  àידם אבõתיהם מנהג  àוâאי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהåה 
ôקרי ואל łàר  לאכל  äלנ יôן  מי  לאמר  âְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹבריהם 
Łל õłנאיהם äבçנתחŁ äחטŁçו אêא äטחŁç ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָו
äהינ ôאוה łàר לאכל äŁñàŁ על  éליה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹי łראל



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  טז

אנ ׁש ים  ל וֹ  ואמרוּ  לב מכּ אב  ׁש גּ נח  עד ׁש בּ חמוּ ר וֹ ת בּ חמ וּ רוֹ ת  אפלּ וּ  ל וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְׁש וֹ מעים
ׁש ּמ ע שׂ יהם  הּק נּ אים  ׁש ל כּ הרבּ נים  א הם  ה כּ ׁש ר וּ ת, ועד  אנׁש י  אל   ֵּת ל◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
הכּ ׁש ר וּ ת  ועד  אל ּת דבּ ר  המתעבים , מעשׂ יהם יתּפ רסמוּ  ׁש א הכּ ל  את ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש ּת יק
וס ּפ ר גּ ראס יהוּ דה  ׁש ל וֹ ם  הרב אל  א וֹ ת וֹ  וׁש לחוּ  בּ ׁש תיקה  זה  על יעבר וּ  א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵהם 
מּק אׁש וֹ י ה צּ דּ יק  לה גּ א וֹ ן  וה וֹ דיע  וּ בע ּת וֹ נים לרחוֹ ב בּ דּ בר יצא  ותכף הכּ ל. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַלוֹ 
מכ ּת ב  עם  יצא  ואז ה וּ א , ׁש כּ ן הדּ בר את  וּ ברר וּ  דּ ין בּ ית ה וֹ ׁש יב  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַזצ "ל.
בּ יאת  ׁש עד  ּפ עמים  הרבּ ה  אמר  ּפ ה  וּ בעל בּ המה  בּ שׂ ר  לאכל ׁש א  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתלמידיו
יר וּ ׁש למי על  הרידבּ "ז  אמר  כן  [וּ כמוֹ  כּ ׁש רה, בּ המה בּ שׂ ר יהיה א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח 
ה בּ רית  ׁש בּ ארצוֹ ת אמר : בּ ׁש יקאגוֹ י, הּק צּ בים נגד ׁש נה  מאה לפני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש לּ חם 
ׁש ל  ה כּ בּ ירים  לפע לּ וֹ תיו  ה וֹ ד וֹ ת  הכּ ל וזה  כּ ׁש רה ] בּ המה  בּ שׂ ר  יהיה א  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
י וֹ דע  וּ מי ׁש ליט "א , גּ ראס יוּ דא ׁש לוֹ ם  ר בּ י הצּ דּ יק  הרב  הע וֹ למי  הר בּ ים  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמזכּ ה 

ּפ עם . אי  מת גּ לּ ה ׁש היה בּ כלל ואם עוֹ בר היה  זמן ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

י וילדי  בּ ח וּ רי  והריגת  ה זּ נוּ ת  מעשׂ ה  בּ מוֹ סדוֹ ת כּ מוֹ  להסּת יר ׁש ּמ נ ּס ים  שׂ ראל ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
את  להזהיר ק וֹ ל וֹ  הרים  אחד  ואם  ׁש נה , אר בּ עים  זה הרבּ נים  וּ בהעלמת  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
וזה  עליו, ּפ לסטר כּ תב בּ הוֹ צאת הריקים  מן אחד היה כּ א לּ וּ  נג דּ וֹ  יצא וּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעם,

נ צּ ל . נס וּ בדר להרגוֹ , בּ וֹ  ירה וחאמאסי  טרוֹ ריסטי חסידי ׁש רוֹ צח ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָגּ רם 


אם äואנחנ ואינם , äחטא äתינõואב נחירה łàְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָר
àעוõנם נלéדים להיõת ט õבים  לא éמעłיהם  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנע łה 
מõçם äלנ ואõי  הâין מ õçם  äלנ ואõי ו Łל õם, ְְְִִִַַָָָחס
äלס ïר לה áיד יäכל äמי  לדàר , ïה  äלנ ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהõôכחה:
ëéה  הõחטים  äלנ ä רמáŁ éה עד  äעלינ עבר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה
õמé ïג äמה, àסéין  לעצמם äחטŁ ä ידע ולא ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָֹרעõת,
הñל ïה  הäא ל éל äטרפה  נבלה àכלל מיתתם  יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹכן
'äוכ àכלב  מגלáל להיõת äמכרח א õתם, üליŁô ְְְְְְְִִֶֶַָָָֻֻרח "ל 

áדõל . àאריכäת ֲִַָעיי"ש
ג' üלער הâת מן äיצא äáïל łàר ידי Łעל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוידäע
âבר בשו"ת éמבאר רח"ל, יהäדים מיליאן יוחצי  ְְְְִִִִֵֵַָָָֹ

ז')חçים " סימן  ח"א  éמאכלõת (יו"ד עברה Łאין ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
äתינõנõבעוä הłçראלי, הêב ëŁטמטם  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַאסäרõת
קהõêת  ëéה הâת מן ä יצא זה ידי  על äראינ ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהר àים 
על äטרפõת àנבלõת ä מæïונת ä אכלŁ לõע "ז  àְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
עד זר õת âעõת  עליהם  äוגבר הêñים, הõŁבי "ם  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָידי 

הñהל מן äאבדìŁ(Łא להבõת החõצבים âבריו .(עיי "ש  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אפרים" מחנה מהרמ à"ם äב"דגל מכôב עקב  (ïרŁת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הëתיםזצ "ל ) àתחçת äפרé Ł אי אלף Łְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָבעים 
עד אסäרõת àמאכלõת äמæïונת ä אכלŁ àְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָגלל
êéם את והרג  ü מל עליהם äבא מהâת äצאçŁְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

רח"ל .
אס äרõת : מאכל õת הא õכל  על הñבר àחäàט  Ł הענâ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוידäע 

צ âיקים א õר àספר י"ט)éתב éי(ïרק âע  :õŁ קד ל õŁן וזה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

נזהר היה  ולא  ה åה  àע õלם  àמאכלים מדקâק היה êŁא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמי
õôàרה Ł מפר א äíר  õ אינ äê ואפ לה ôר, א äíר àין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהבחין
על הממìה  àא  õתõ מ êŁאחר õŁ ענ ז"ל . ä מחכמינ ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻא êא 
עד ,Ł וא àרזל Łל õרביטŁà õ טנà על äמéה ה ñבר  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַח äàר
ïניו  על  õתõ א מהïכין ואז ïרŁנ âא , ויõצא נבקעת õרסéŁְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ה ם הõצאת , מה  àלע  õל וא õמרים ,õתõ א äְְְִִֵֵֶַַַַָמ éים 
äבפרט ,ã תיõמדכוä הåה  ה Łñה מâין ä ילנðוי ä מרנŁ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי

.õ נõŁל éאן  עד חמäר , ע õן Łהäא  àחלב łàר àְְְִֶַָָָָָָָא äíר
הרה"ק Łàם מע ôי מה âàרŁה אמרôי äְְְְְִִֵַַַַָָָָָכבר
Łל õחé éל  éי  זי "ע : מ àעלז  רקח אהרן רàי ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹהאלקי 
מאכלõת  äאכלŁ ידי  על  àא ימ "ש  הáרמני ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהר Łע 
עמלק נõלד äמ åה ק êים õŁחטים äהיŁ ֲֲֲִִִֵֶֶַַָָאסäרõת
äחיזŁ ה êŁא  מ ïני מâה  éנגד àמ âה והיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהáרמני,
âבר הàעל Łל החרב את הŁחיז éדבעי , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהéíינים 
ל Łחט õכחà היה  זה ידי ועל  עמלק Łל  łר Łְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהäא

רח"ל , יהäדים  ְְִִֵמילי õני
Łנים עłרõת יהäדים  אלפי ע łר õת äילŁהכ ְְְְְְִִִִֵֵַַַָוכן
הרב Łéהיה  קראקא àעיר   äטרפõת àְְְְִִֵֵֶַָָָָָָנבלõת
המקàל Łõדñה ה áאõן  עמ õñת" "מג êה àעל Łõדñְְֲֶַַַַַַַָָָָֻֻה
 קראקא âין àית אב זצוק "ל  ïŁירא נטע  נתן  ְִִִֵֶַַַַָָָָָר àי
ר' הâðיק  הáאõן  àתקäפת ŁהתרחŁ מסעיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹמארע
זצ "ל , עמ õñת" "מג êה àעל  זצ "ל  ïŁירא נטע  ְֲִֶַַַַַָָָָֻנתן 
áדõל äñôן  נתן  עמõñת" "מגêה àעל Łõדñה ְְֲִֶַַַַַַָָָָֻוהרב

äŁôבה. ְְֲֵַַָלהàעלי 
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לאפר וּ ׁש י מרע בּ סוּ ר  ה כּ בּ יר וֹ ת לפעלּ וֹ תיו ׁש ה וֹ ד וֹ ת  גּ ראס, להרב  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַנחזר
ל"וע שׂ ה  לעוֹ רר  התחיל ישׂ ראל בּ ארץ וּ פה ישׂ ראל, לארץ לעלוֹ ת זכה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאי ּס וּ רא
ה ּק ד וֹ ׁש  ר ׁש בּ "י ׁש ל  מנּ ׁש מת וֹ  ניצוֹ ץ בּ וֹ  ונתל בּ ׁש  עוֹ למית , בּ תעמוּ לה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְטוֹ ב",
על  ספרים  הרבּ ה  ועוֹ ד ה זּ הר  ואוֹ ר  זהר  ות ּק וּ ני הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וּ להפיץ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהדּפ יס
ליראת  ׁש ּמ ס גּ ל  הּק דוֹ ׁש , הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת  ללמד יּ שׂ ראל בּ ני לע וֹ רר  בּ ח נּ ם , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר

א לּ וּ . בּ ספרים כּ ּמ וּ בא הגּ אלּ ה, וּ לקרב ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
בּ וֹ  ׁש ר בּ וּ  בּ אמריקה וּ בפרט  ה זּ ה  העכ וּ ר בּ דּ וֹ ר  בּ פרט ע שׂ ה, גּ ד וֹ ל  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְודבר 
כּ פנחס", שׂ כר  וּ מבּק ׁש ים  זמרי מעשׂ ה  "ע וֹ שׂ ים  קנּ אים, עצמם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמה ּק וֹ ראים 
ה "בּ וּ ט ׁש ערס" - [ׁש האטליזים כּ רית וּ ת  וא ּס וּ רי בּ נבלוֹ ת ׁש נּ תּפ ּט מוּ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר 

ס וֹ טה בּ מ ּס כת  כּ מבאר  גּ ר וּ עים, הכי ׁש הם  א וֹ תם], מלעיטים  כב :)ה ּט מאים, :(דּ ף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ּפ רוּ ׁש ין ׁש אינן  מּמ י  ו א ה ּפ ר וּ ׁש ין  מן  ּת תיראי אל לדביתי ּה  מל כּ א  ינּ אי  לּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
שׂ כר וּ מבקׁש ין זמרי כּ מעשׂ ה  ׁש ּמ עשׂ יהן ל ּפ רוּ ׁש ין, ׁש דּ וֹ מין הצּ בוּ עין מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מראיתם  ׁש אין כּ לוֹ מר - ה צּ בוּ עים מן  א לּ א  ׁש ם : בּ רׁש "י  וּ ראה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ פנחס .
- זמרי  כּ מעשׂ ה  ׁש ּמ ע שׂ יהם  כּ ברם . ּת וֹ כן  ואין מ בּ חוּ ץ צב וּ עין אלּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְכּ ת וֹ לדוֹ תם
ואיכּ א  כּ פנחס , לכבּ דן לבּ ר יּ וֹ ת  א וֹ מרים כּ פנחס שׂ כר  וּ מבּק ׁש ים  ר ׁש עים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן
חוֹ ׁש בים  וה ּט מאים והחנפים  ה צּ בוּ עים ואלּ וּ  צניעוּ תא . לענין ל ּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִדּ מפר ׁש 

ּת פ  ה ּט מא ראׁש ם על וּ מ נּ יחים הכּ נסת לבית  בּ אים  הא כּ צ דּ יקים , לּ ין,עצמם ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אבל  יפרק", בּ צדקה ׁש "חטאוֹ  בּ בל  מל כּ נב וּ כדנאצּ ר וע וֹ שׂ ים  צדקה  ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים
אחרא , הּס טרא  ׁש ל  הּט מאה רוּ ח  עליהם ו ׁש וֹ רה  עריוֹ ת, בּ קל ּפ ת  נטמאים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהם 

מׁש ּפ טים  ּפ ר ׁש ת  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  וע "ב )[כּ מבאר  ע "א קכ"ה  הגּ ר"א (דּ ף כּ תב וכן , ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה זּ הר את  בּ חלב  בּ שׂ ר  ענין על  ׁש ּמ ציּ ן  ּפ עמים ב ' בּ הגּ ה וֹ תיו פ "ז סימן ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ יוֹ "ד
קל ּפ ת  עם ׁש נּ ע שׂ וּ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני מאוּ סים א לּ וּ  מצו וֹ ת  א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה],

ה ּק ד וֹ ׁש  החיּ ים בּ אוֹ ר  ׁש כתוב כּ מוֹ  אחרי)ערי וֹ ת , ּפ רׁש ת  .(בּ סוֹ ף ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

היראים  מאוֹ תם  ּפ נים כּ ל  על הרע את  לגר ׁש  בּ אמריקה  ׁש זּ כה  לאחר  כּ ן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַעל
ידי על  זכה  ה ּמ אכלים  בּ כׁש ר וּ ת לה זּ הר  והחלּ וּ  ידוֹ  על  ׁש נּ תע וֹ רר וּ  הם  דּ בר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶאת 
ר בּ ים  בּ לב  וּ להכניסם  הּק דוֹ ׁש  הר ׁש בּ "י ׁש ל ה זּ הר  ספרי  את  ללמד  לעוֹ רר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶזה 

ה גּ א לּ ה . ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב
בּ ממדּ י יעבד  ואם ה ּק דוֹ ׁש ה , בּ עב וֹ דתוֹ  ׁש יּ צליח לוֹ  מאחלים אנ וּ  כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעל
ּפ ני לקבּ ל עצמנוּ  להכין  אנחנ וּ  יכוֹ לים ׁש מים , יראת  להכניס הגּ דוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹכּ ח וֹ ת 

בּ ימינ וּ . בּ מהרה  ׁש יּ ת גּ לּ ה צדקנוּ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמ ׁש יח 
טוּ ב . כּ ל וּ בבר כּ ת ו שׂ מח כּ ׁש ר חג  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ברכּ ת 

ׁשווייצער יּודא  ֶ ֵ ְ ָֹֹ ְׁשלמה
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אנ ׁש ים  ל וֹ  ואמרוּ  לב מכּ אב  ׁש גּ נח  עד ׁש בּ חמוּ ר וֹ ת בּ חמ וּ רוֹ ת  אפלּ וּ  ל וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְׁש וֹ מעים
ׁש ּמ ע שׂ יהם  הּק נּ אים  ׁש ל כּ הרבּ נים  א הם  ה כּ ׁש ר וּ ת, ועד  אנׁש י  אל   ֵּת ל◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
הכּ ׁש ר וּ ת  ועד  אל ּת דבּ ר  המתעבים , מעשׂ יהם יתּפ רסמוּ  ׁש א הכּ ל  את ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש ּת יק
וס ּפ ר גּ ראס יהוּ דה  ׁש ל וֹ ם  הרב אל  א וֹ ת וֹ  וׁש לחוּ  בּ ׁש תיקה  זה  על יעבר וּ  א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵהם 
מּק אׁש וֹ י ה צּ דּ יק  לה גּ א וֹ ן  וה וֹ דיע  וּ בע ּת וֹ נים לרחוֹ ב בּ דּ בר יצא  ותכף הכּ ל. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַלוֹ 
מכ ּת ב  עם  יצא  ואז ה וּ א , ׁש כּ ן הדּ בר את  וּ ברר וּ  דּ ין בּ ית ה וֹ ׁש יב  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַזצ "ל.
בּ יאת  ׁש עד  ּפ עמים  הרבּ ה  אמר  ּפ ה  וּ בעל בּ המה  בּ שׂ ר  לאכל ׁש א  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתלמידיו
יר וּ ׁש למי על  הרידבּ "ז  אמר  כן  [וּ כמוֹ  כּ ׁש רה, בּ המה בּ שׂ ר יהיה א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח 
ה בּ רית  ׁש בּ ארצוֹ ת אמר : בּ ׁש יקאגוֹ י, הּק צּ בים נגד ׁש נה  מאה לפני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש לּ חם 
ׁש ל  ה כּ בּ ירים  לפע לּ וֹ תיו  ה וֹ ד וֹ ת  הכּ ל וזה  כּ ׁש רה ] בּ המה  בּ שׂ ר  יהיה א  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
י וֹ דע  וּ מי ׁש ליט "א , גּ ראס יוּ דא ׁש לוֹ ם  ר בּ י הצּ דּ יק  הרב  הע וֹ למי  הר בּ ים  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמזכּ ה 

ּפ עם . אי  מת גּ לּ ה ׁש היה בּ כלל ואם עוֹ בר היה  זמן ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

י וילדי  בּ ח וּ רי  והריגת  ה זּ נוּ ת  מעשׂ ה  בּ מוֹ סדוֹ ת כּ מוֹ  להסּת יר ׁש ּמ נ ּס ים  שׂ ראל ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
את  להזהיר ק וֹ ל וֹ  הרים  אחד  ואם  ׁש נה , אר בּ עים  זה הרבּ נים  וּ בהעלמת  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
וזה  עליו, ּפ לסטר כּ תב בּ הוֹ צאת הריקים  מן אחד היה כּ א לּ וּ  נג דּ וֹ  יצא וּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעם,

נ צּ ל . נס וּ בדר להרגוֹ , בּ וֹ  ירה וחאמאסי  טרוֹ ריסטי חסידי ׁש רוֹ צח ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָגּ רם 


אם äואנחנ ואינם , äחטא äתינõואב נחירה łàְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָר
àעוõנם נלéדים להיõת ט õבים  לא éמעłיהם  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנע łה 
מõçם äלנ ואõי  הâין מ õçם  äלנ ואõי ו Łל õם, ְְְִִִַַָָָחס
äלס ïר לה áיד יäכל äמי  לדàר , ïה  äלנ ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהõôכחה:
ëéה  הõחטים  äלנ ä רמáŁ éה עד  äעלינ עבר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה
õמé ïג äמה, àסéין  לעצמם äחטŁ ä ידע ולא ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָֹרעõת,
הñל ïה  הäא ל éל äטרפה  נבלה àכלל מיתתם  יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹכן
'äוכ àכלב  מגלáל להיõת äמכרח א õתם, üליŁô ְְְְְְְִִֶֶַָָָֻֻרח "ל 

áדõל . àאריכäת ֲִַָעיי"ש
ג' üלער הâת מן äיצא äáïל łàר ידי Łעל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוידäע
âבר בשו"ת éמבאר רח"ל, יהäדים מיליאן יוחצי  ְְְְִִִִֵֵַָָָֹ

ז')חçים " סימן  ח"א  éמאכלõת (יו"ד עברה Łאין ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
äתינõנõבעוä הłçראלי, הêב ëŁטמטם  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַאסäרõת
קהõêת  ëéה הâת מן ä יצא זה ידי  על äראינ ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהר àים 
על äטרפõת àנבלõת ä מæïונת ä אכלŁ לõע "ז  àְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
עד זר õת âעõת  עליהם  äוגבר הêñים, הõŁבי "ם  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָידי 

הñהל מן äאבדìŁ(Łא להבõת החõצבים âבריו .(עיי "ש  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אפרים" מחנה מהרמ à"ם äב"דגל מכôב עקב  (ïרŁת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הëתיםזצ "ל ) àתחçת äפרé Ł אי אלף Łְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָבעים 
עד אסäרõת àמאכלõת äמæïונת ä אכלŁ àְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָגלל
êéם את והרג  ü מל עליהם äבא מהâת äצאçŁְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

רח"ל .
אס äרõת : מאכל õת הא õכל  על הñבר àחäàט  Ł הענâ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוידäע 

צ âיקים א õר àספר י"ט)éתב éי(ïרק âע  :õŁ קד ל õŁן וזה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

נזהר היה  ולא  ה åה  àע õלם  àמאכלים מדקâק היה êŁא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמי
õôàרה Ł מפר א äíר  õ אינ äê ואפ לה ôר, א äíר àין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהבחין
על הממìה  àא  õתõ מ êŁאחר õŁ ענ ז"ל . ä מחכמינ ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻא êא 
עד ,Ł וא àרזל Łל õרביטŁà õ טנà על äמéה ה ñבר  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַח äàר
ïניו  על  õתõ א מהïכין ואז ïרŁנ âא , ויõצא נבקעת õרסéŁְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ה ם הõצאת , מה  àלע  õל וא õמרים ,õתõ א äְְְִִֵֵֶַַַַָמ éים 
äבפרט ,ã תיõמדכוä הåה  ה Łñה מâין ä ילנðוי ä מרנŁ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי

.õ נõŁל éאן  עד חמäר , ע õן Łהäא  àחלב łàר àְְְִֶַָָָָָָָא äíר
הרה"ק Łàם מע ôי מה âàרŁה אמרôי äְְְְְִִֵַַַַָָָָָכבר
Łל õחé éל  éי  זי "ע : מ àעלז  רקח אהרן רàי ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹהאלקי 
מאכלõת  äאכלŁ ידי  על  àא ימ "ש  הáרמני ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהר Łע 
עמלק נõלד äמ åה ק êים õŁחטים äהיŁ ֲֲֲִִִֵֶֶַַָָאסäרõת
äחיזŁ ה êŁא  מ ïני מâה  éנגד àמ âה והיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהáרמני,
âבר הàעל Łל החרב את הŁחיז éדבעי , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהéíינים 
ל Łחט õכחà היה  זה ידי ועל  עמלק Łל  łר Łְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהäא

רח"ל , יהäדים  ְְִִֵמילי õני
Łנים עłרõת יהäדים  אלפי ע łר õת äילŁהכ ְְְְְְִִִִֵֵַַַָוכן
הרב Łéהיה  קראקא àעיר   äטרפõת àְְְְִִֵֵֶַָָָָָָנבלõת
המקàל Łõדñה ה áאõן  עמ õñת" "מג êה àעל Łõדñְְֲֶַַַַַַַָָָָֻֻה
 קראקא âין àית אב זצוק "ל  ïŁירא נטע  נתן  ְִִִֵֶַַַַָָָָָר àי
ר' הâðיק  הáאõן  àתקäפת ŁהתרחŁ מסעיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹמארע
זצ "ל , עמ õñת" "מג êה àעל  זצ "ל  ïŁירא נטע  ְֲִֶַַַַַָָָָֻנתן 
áדõל äñôן  נתן  עמõñת" "מגêה àעל Łõדñה ְְֲִֶַַַַַַָָָָֻוהרב

äŁôבה. ְְֲֵַַָלהàעלי 

הטבעת הסרת יזמכתבים גדולה 

לאפר וּ ׁש י מרע בּ סוּ ר  ה כּ בּ יר וֹ ת לפעלּ וֹ תיו ׁש ה וֹ ד וֹ ת  גּ ראס, להרב  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַנחזר
ל"וע שׂ ה  לעוֹ רר  התחיל ישׂ ראל בּ ארץ וּ פה ישׂ ראל, לארץ לעלוֹ ת זכה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאי ּס וּ רא
ה ּק ד וֹ ׁש  ר ׁש בּ "י ׁש ל  מנּ ׁש מת וֹ  ניצוֹ ץ בּ וֹ  ונתל בּ ׁש  עוֹ למית , בּ תעמוּ לה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְטוֹ ב",
על  ספרים  הרבּ ה  ועוֹ ד ה זּ הר  ואוֹ ר  זהר  ות ּק וּ ני הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וּ להפיץ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהדּפ יס
ליראת  ׁש ּמ ס גּ ל  הּק דוֹ ׁש , הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת  ללמד יּ שׂ ראל בּ ני לע וֹ רר  בּ ח נּ ם , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר

א לּ וּ . בּ ספרים כּ ּמ וּ בא הגּ אלּ ה, וּ לקרב ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
בּ וֹ  ׁש ר בּ וּ  בּ אמריקה וּ בפרט  ה זּ ה  העכ וּ ר בּ דּ וֹ ר  בּ פרט ע שׂ ה, גּ ד וֹ ל  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְודבר 
כּ פנחס", שׂ כר  וּ מבּק ׁש ים  זמרי מעשׂ ה  "ע וֹ שׂ ים  קנּ אים, עצמם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמה ּק וֹ ראים 
ה "בּ וּ ט ׁש ערס" - [ׁש האטליזים כּ רית וּ ת  וא ּס וּ רי בּ נבלוֹ ת ׁש נּ תּפ ּט מוּ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר 

ס וֹ טה בּ מ ּס כת  כּ מבאר  גּ ר וּ עים, הכי ׁש הם  א וֹ תם], מלעיטים  כב :)ה ּט מאים, :(דּ ף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ּפ רוּ ׁש ין ׁש אינן  מּמ י  ו א ה ּפ ר וּ ׁש ין  מן  ּת תיראי אל לדביתי ּה  מל כּ א  ינּ אי  לּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
שׂ כר וּ מבקׁש ין זמרי כּ מעשׂ ה  ׁש ּמ עשׂ יהן ל ּפ רוּ ׁש ין, ׁש דּ וֹ מין הצּ בוּ עין מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מראיתם  ׁש אין כּ לוֹ מר - ה צּ בוּ עים מן  א לּ א  ׁש ם : בּ רׁש "י  וּ ראה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ פנחס .
- זמרי  כּ מעשׂ ה  ׁש ּמ ע שׂ יהם  כּ ברם . ּת וֹ כן  ואין מ בּ חוּ ץ צב וּ עין אלּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְכּ ת וֹ לדוֹ תם
ואיכּ א  כּ פנחס , לכבּ דן לבּ ר יּ וֹ ת  א וֹ מרים כּ פנחס שׂ כר  וּ מבּק ׁש ים  ר ׁש עים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן
חוֹ ׁש בים  וה ּט מאים והחנפים  ה צּ בוּ עים ואלּ וּ  צניעוּ תא . לענין ל ּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִדּ מפר ׁש 

ּת פ  ה ּט מא ראׁש ם על וּ מ נּ יחים הכּ נסת לבית  בּ אים  הא כּ צ דּ יקים , לּ ין,עצמם ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אבל  יפרק", בּ צדקה ׁש "חטאוֹ  בּ בל  מל כּ נב וּ כדנאצּ ר וע וֹ שׂ ים  צדקה  ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים
אחרא , הּס טרא  ׁש ל  הּט מאה רוּ ח  עליהם ו ׁש וֹ רה  עריוֹ ת, בּ קל ּפ ת  נטמאים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהם 

מׁש ּפ טים  ּפ ר ׁש ת  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  וע "ב )[כּ מבאר  ע "א קכ"ה  הגּ ר"א (דּ ף כּ תב וכן , ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה זּ הר את  בּ חלב  בּ שׂ ר  ענין על  ׁש ּמ ציּ ן  ּפ עמים ב ' בּ הגּ ה וֹ תיו פ "ז סימן ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ יוֹ "ד
קל ּפ ת  עם ׁש נּ ע שׂ וּ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני מאוּ סים א לּ וּ  מצו וֹ ת  א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה],

ה ּק ד וֹ ׁש  החיּ ים בּ אוֹ ר  ׁש כתוב כּ מוֹ  אחרי)ערי וֹ ת , ּפ רׁש ת  .(בּ סוֹ ף ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

היראים  מאוֹ תם  ּפ נים כּ ל  על הרע את  לגר ׁש  בּ אמריקה  ׁש זּ כה  לאחר  כּ ן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַעל
ידי על  זכה  ה ּמ אכלים  בּ כׁש ר וּ ת לה זּ הר  והחלּ וּ  ידוֹ  על  ׁש נּ תע וֹ רר וּ  הם  דּ בר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶאת 
ר בּ ים  בּ לב  וּ להכניסם  הּק דוֹ ׁש  הר ׁש בּ "י ׁש ל ה זּ הר  ספרי  את  ללמד  לעוֹ רר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶזה 

ה גּ א לּ ה . ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב
בּ ממדּ י יעבד  ואם ה ּק דוֹ ׁש ה , בּ עב וֹ דתוֹ  ׁש יּ צליח לוֹ  מאחלים אנ וּ  כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעל
ּפ ני לקבּ ל עצמנוּ  להכין  אנחנ וּ  יכוֹ לים ׁש מים , יראת  להכניס הגּ דוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹכּ ח וֹ ת 

בּ ימינ וּ . בּ מהרה  ׁש יּ ת גּ לּ ה צדקנוּ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמ ׁש יח 
טוּ ב . כּ ל וּ בבר כּ ת ו שׂ מח כּ ׁש ר חג  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ברכּ ת 

ׁשווייצער יּודא  ֶ ֵ ְ ָֹֹ ְׁשלמה





הטבעת הסרת מכתבים גדולה  יח

הנורא  הסיפור על ברכה  מכתבי
15 בן הנער של

- ט מכתב  -

מטורונטו שליט "א  אדמו"ר  מרן לכ "ק  מכתב

נביאות ושבע  נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר טבעת הסרת  גדולה

שליט "א , האדמו"ר לכבוד

"נתן" לילד וההתנגדות הרעש כל  מה  לבי מעומק  להבין יכול לא אני 
מה  אז  אבל הנבואה , שבטלה  למרות  משיח. על ?שחלם

תשובה  עושים אנשים  הרבה הזה הסרט !בגלל

של  בניו  ולמנוע  עמלק מעשה ולעשות האמבטיה את לקרר אפשר  איך
בתשובה  מלחזור יתברך  ?הבורא

מגילה במסכת אומרתהגמרא  כ יד  בר אבא  רבי הסרתהנא"אמר  גדולה
לישראל להם שנתנבאו נביאות  ושבע נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר טבעת

למוטב". החזירתן טבעת הסרת ואילו למוטב  החזירום  לא  שכולן

בעולם , גדולים  הכי  רשעים  שני  בין מעשה לנו שהיה לנו  מעידה  הגמרא
וכזב, שקר של מעשה הטומאה , אבות אבי של  שלהמעשה  התוצאה  ובגלל 

יותר ה' בעיני חשוב יותר  עצמה  היא  שבשמים לאביהם  ישראל את  שהחזיר 
נביאות. ושבע  נביאים ושמונה  מארבעים 

שרצו אלו  לכל  האחריות  את  היטב והדק הדק  היטב ולחשוב  לדעת  צריך
אשם . כבה שקר שהכל  ששמעו ועכשיו בתשובה, לחזור

נתנם . אחד  מרועה  וכולם לישועה, מצפים כולנו

שמים . לשם  הלבבות את  לקרב ותמשיך  תתחזק 

נ .ד.
טוראנטא 

הטבעת הסרת יטמכתבים גדולה 

המונעים . כל נגד  ברזל, כעמוד  ניצב אשר  שליט"א לאדמו "ר  כח  וישר 
הצדיקים . את להצדיק ספרים , עשרה  ועשה

שמו ויקרא הפלאים , הילד את שהביא שליט"א לוי רמי להרב כח  ויישר
ולעגים. לעז  המוצאים  החולקים, כל  נגד איתן וניצב הנביאים. מן נתן פלא ,

הניסונים. בכל ועמד

שלא  אמר  שליט"א האדמו"ר שכ"ק למה בתשובה  אמר שאחד ואפילו 
גם  הילד את  שהביא  מי  כי  וטריפות . נבילות אוכל  הוא  כי  במומחה להאמין

וטריפות . נבילות אוכל

ולא שליט"א האדמו"ר בקול שמע שליט "א לוי  רמי שהרב ידע לא  אבל 
רע שם הוצאת ממש וזה  שנה. חצי בשר כבר !!!אוכל

ושמר, שומר אשר  לה ' ולהודות המוגמר , על  שהחיינו  לברך אלא  לנו ואין
שאמר. ברוך ומר . הרע  מהסוף ולהניצל 

שליט "א , לוי רמי  לרב הפלא, לנער  יתברך , לה' הטוב והכרת בברכה ,
שליט "א . לעט"ר חביב  ואחרון

מ.ה.
שמש בית

- יא  מכתב  -
מהאלמין, האדמו "ר  לכב' שלום

" הספר את והפיץ שכתב לאדמו "ר  רבה נידחתודה  ממנו  ידח  עם"שלא 
לזכות ישראל עם לכל גדולה זכות  זה  - הנער של  קליני המוות  העדות  סיפור

ולהתחזק. זה  ספר ולקרוא הסרטון  לראות 

להתחזק  לי  גרם וזה מאד אותי והרשימו  ללבי נגעו מאד הילד  דברי 
שערכם  המצוות , את  מאד  ולייקר  מצווה , כל על  ולהקפיד  ומצוות , בתורה
שמחה  יותר עכשיו לי שמביא  דבר יהלום... מצווה  כל  מאד ... בעיני  גדל

השם . בעבודת

לאמיתה אמת  הילד  דברי שכל האישית!ניכר  החוויה  מתוך מדבר והוא !
הספקנים.. לכל להוכיח אפשר  סוף  וסוף  - עליונים  בעולמות שחווה  עמוקה

הבא עולם משם!שיש שחזר מי שיש מתברר עכשיו  וכן ... !!!

נוספ  לשפות והתרגומים  ובעברית  באנגלית  התמלולים  על  רבה ות תודה 
וממש  בעולם , יהודי  כל ולזכות להפיץ דואג שהאדמו "ר  הנער, עדות של
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שמש בית

- יא  מכתב  -
מהאלמין, האדמו "ר  לכב' שלום

" הספר את והפיץ שכתב לאדמו "ר  רבה נידחתודה  ממנו  ידח  עם"שלא 
לזכות ישראל עם לכל גדולה זכות  זה  - הנער של  קליני המוות  העדות  סיפור

ולהתחזק. זה  ספר ולקרוא הסרטון  לראות 
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שערכם  המצוות , את  מאד  ולייקר  מצווה , כל על  ולהקפיד  ומצוות , בתורה
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לאמיתה אמת  הילד  דברי שכל האישית!ניכר  החוויה  מתוך מדבר והוא !
הספקנים.. לכל להוכיח אפשר  סוף  וסוף  - עליונים  בעולמות שחווה  עמוקה

הבא עולם משם!שיש שחזר מי שיש מתברר עכשיו  וכן ... !!!

נוספ  לשפות והתרגומים  ובעברית  באנגלית  התמלולים  על  רבה ות תודה 
וממש  בעולם , יהודי  כל ולזכות להפיץ דואג שהאדמו "ר  הנער, עדות של



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כ

מה  מכל חיזוק דברי ולקבל העליונים, העולמות  אל הצצה  לנו לאפשר
הקדושים . בספרים שכתוב 

היהודים  מיליוני  את מזכים  שאתם  - העולמי הזוהר  מפעל אשריכם
בתשובה ,... לחזור  פתח  להם ובאמת,בעולםלפתוח  נידח ". ממנו  ידח  "לא כי

פותח הקב "ה  , משיח  ביאת  ולפני מפז, היא  יקרה יהודי כל של התקרבות
וניכר ודרגתו. במקומו  אחד כל להתחזק. כדי האפשרויות כל את  בפנינו

משיח. ביאת  לפני  הזה.. לעולם הבא  העולם  מחיי לנו  מביא שממש 

חייבים  אנשים  אלפי  שמאות  ספק ואין האדמו"ר, לכבוד  מאד מודה  אני 
שחת  לבאר  מנפילה נפשם את הצלת  בעצם  כי  העמוקה, תודתם את  לכבודו 
ואגב  באמת, שכופרים  המקטרגים  כל נגד שנלחם לכבודו  תודה  נצחים , לנצח
בטוחני אבל  הכתב, אל  תודה  של  דברים  להביא טורח  ואחד אחד כל לא 
העולם  ברחבי  בליבם  מרגישים  רבים שיהודים  תודות  אלפי  מייצג זה שמכתב 

לכבודו. ומודים 

רב  בכבוד
ג  אסתר.

- יב  מכתב -
שליט "א  מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק לכבוד 

דברים  לנו ויגלה שיספר  נער , בחזרה  לנו  שלחו  שמשמים  זכינו הנה
נוראים .

בכל  שמחזקינו  הגדול החיזוק על שליט"א אדמו "ר  לעט"ר  גדול  כח  יישר 
ומהזוהר הקדושה  מהגמרא הקדושים מחז "ל מקורות  שהביא  ובפרט עת ,

ראה . שהנער  לדברים  מוסר , וספרי הנביאים , ודברי הקדוש,

הרבים  מזכי של  חלקם  אשרי

תהיה". כפי מזולל יקר תוציא "ואם הנביא לנו  גילה  וכבר 

בשמים . מאוד גדול שליט"א אדמו "ר  כ"ק של  שכוחו ובודאי 

והצלחה , ברכה 

י . מ .

הטבעת הסרת כאמכתבים גדולה 

- יג  מכתב -
שליט "א , מהאלמין האדמו "ר  מו"ר לכבוד 

וקירוב  רבים בזיכוי עסקת  חייך  כל שלך . העבודה כל על כחך יישר 
כסף . ובלי  וכבוד שם  בקשת  בלי  לבבות 

שוטה  חרש ואפילו וזקנים, נערים , גוים , יהודים, כולל יודעים העולם  כל
גדול . בשינוי לשנות  עומד הזה שהעולם וקטן

הקיצין כל !כלו 

בזה , זה מתגרים  האומות  כל

שבכיס , הפרוטות  כל כלו 

השערים , יוקר

נעדרה , האמת

וכו '.... וכו' יסגי חוצפה 

ישראל  לכם כלל  תדעו לא ! אותנו , והזהיר  לנו שעמד  אמת  נביא  כל !
הנביא שמענו ואליהו רבינו, משה ואפילו !!

לי. אמר פעם  הקדוש האדמו "ר 

אדמו"ר לעצמי  קורא אני למה יודע אתה ?"האם 

הדור גדולי מאלף  ויותר  ספרים מאלף למעלה  שחברת "בגלל  לו אמרתי 
והסכמות  מכתבים  לך !כתבו

ושלום  חס לא, "לא לי !"ענה

כלום  ולא אדמו"ר לא  !""אני 

לעצמי קראתי אז אלי. שמעו  ולא המשיח , ביאת  את לקרב  "רציתי
לי ". שומעים והיום אדמו "ר 

ענוה  !!!!!איזה

כל  מכל בכל לו ולעזור  בקולו  לשמוע !!!!!!!!!!!חייבים 

הקודש  עבודת !!!ממש

טוראנטא נ.ד.



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כ

מה  מכל חיזוק דברי ולקבל העליונים, העולמות  אל הצצה  לנו לאפשר
הקדושים . בספרים שכתוב 
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וניכר ודרגתו. במקומו  אחד כל להתחזק. כדי האפשרויות כל את  בפנינו

משיח. ביאת  לפני  הזה.. לעולם הבא  העולם  מחיי לנו  מביא שממש 

חייבים  אנשים  אלפי  שמאות  ספק ואין האדמו"ר, לכבוד  מאד מודה  אני 
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ואגב  באמת, שכופרים  המקטרגים  כל נגד שנלחם לכבודו  תודה  נצחים , לנצח
בטוחני אבל  הכתב, אל  תודה  של  דברים  להביא טורח  ואחד אחד כל לא 
העולם  ברחבי  בליבם  מרגישים  רבים שיהודים  תודות  אלפי  מייצג זה שמכתב 

לכבודו. ומודים 

רב  בכבוד
ג  אסתר.

- יב  מכתב -
שליט "א  מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק לכבוד 

דברים  לנו ויגלה שיספר  נער , בחזרה  לנו  שלחו  שמשמים  זכינו הנה
נוראים .

בכל  שמחזקינו  הגדול החיזוק על שליט"א אדמו "ר  לעט"ר  גדול  כח  יישר 
ומהזוהר הקדושה  מהגמרא הקדושים מחז "ל מקורות  שהביא  ובפרט עת ,

ראה . שהנער  לדברים  מוסר , וספרי הנביאים , ודברי הקדוש,

הרבים  מזכי של  חלקם  אשרי

תהיה". כפי מזולל יקר תוציא "ואם הנביא לנו  גילה  וכבר 
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השערים , יוקר

נעדרה , האמת
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ישראל  לכם כלל  תדעו לא ! אותנו , והזהיר  לנו שעמד  אמת  נביא  כל !
הנביא שמענו ואליהו רבינו, משה ואפילו !!
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אדמו"ר לעצמי  קורא אני למה יודע אתה ?"האם 

הדור גדולי מאלף  ויותר  ספרים מאלף למעלה  שחברת "בגלל  לו אמרתי 
והסכמות  מכתבים  לך !כתבו

ושלום  חס לא, "לא לי !"ענה

כלום  ולא אדמו"ר לא  !""אני 

לעצמי קראתי אז אלי. שמעו  ולא המשיח , ביאת  את לקרב  "רציתי
לי ". שומעים והיום אדמו "ר 
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כל  מכל בכל לו ולעזור  בקולו  לשמוע !!!!!!!!!!!חייבים 
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הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כב

- יד  מכתב  -
שליט ''א  מהאלמין האדמו ''ר  לכבוד 

ששלחתם  שלי , במייל  שראיתי  הנפלאים הספרים  על  לכם  רבה תודה 
דואר תיבות  בהרבה  אותם  להפיץ  אפשר יהיה לאור  אותם  נוציא  אם  אלי ,

אנשים .של

ג. מ.

- טו  מכתב  -
מהאלמין האדמו"ר לכב ' וברכה שלום  ב"ה,

את  ששינה  נידח" ממנו ידח "לא  הספר לכבודועל להודות רוצה  אני 
הריקה . נפשי  את להחיות  מהשמיים  אלי  ירד עדן שגן  מרגיש  אני חיי..."

לכבודו ,שעכשיו מודה שאני  התודה  גודל את  להביע  שיכולים  מילים  אין 
לחיי. טעםגדול  קבלתי

השם , למרותשברוך הזה , בעולם עושה  אני מה  בכלל  הבנתי לא  היום  עד
משמעות . בלי  חי הייתי  אבל טוב ... לי  והיה  דבר, לי  חסר  לא 

כאן חי אני  מה בשביל הבנתי .. לא  ולשתות אףפעם לאכול כדי רק ?
די!ולהנות  מהכל ?.. נמאס הכל ! את וחוויתי הכל את  ראיתי  ... לא ! כבר !אני

לי שיש ממה  הכל נהנה לי שיש  מקנאים אחרים אנשים  בעצםאני! אבל ...!
ליכלום  שאין  מבפנים !מרגיש עצוב אני  כי  הכל !! לי שיש להיות  יכול  איך !

עצוב  הבנתי???ואני עכשיו הנשמה !? את לי אין עם !!! מתעסק  רק אני !
בחצץ  הנשמה את מלאתי הנשמה . את  למלא במקום  שלי הגוף תאוות

ומצוות . בתורה  אותה להחיות  במקום  ועקרבים... בנחשים  ואבנים,

ריק , יותר נעשיתי כך תענוגות, יותר  לי  שהיה  שככל נוכחתי..
לשמיים  צעקה שלי... הנשמה !!!ומסכנההיתה 

התענוגי כל את אםתקח מאד עכשיו  הרבה לי  והיו בחיים , לי  שהיו !!!ם 
שלמוות  הסרט  שבעקבות  שהרגשתי ממה אחוז .. למאות  מתקרבים לא  הם 
היה  זה בשבילי נידח .. ממנו  ידח  לא  כי הזה. והספר  ,15 בן הנער של קליני 
החכם.. שהוא שמי  והבנתי לעולם, בורא  שיש הבנתי לנשמה. גאולה
אלה... כל  ולא מצוות , שעושיםומקיימיםתורה אלה כל זה  האמיתי.

הטבעת הסרת כגמכתבים גדולה 

האספסוף  כמו  הםיהיו בשמיים... למעלה שם  כי הכבוד ... ורודפי  העשירים ...
הסרט  את  רואה הייתי  לא  אם לי .. לקרות יכול שהיה  מה וזה הזה.... שבעולם

כבודו.... של הספר  את אחרון.וקורא שצוחק  מי וצוחק

משמעות, של  טעם התחדשות , של  טעם לחיי , חדש טעם קבלתי ועכשיו
החיים זה  תורה .... בו ללמוד שאפשר מקום  למצוא  רוצה  אני  עכשיו

מתרגש!האמיתיים נורא  אני  ווואו .. ..!!!

הגדולה . שליחותך  האדמו"ר ...על לך  תודה  עולם , לבורא  תודה

בברכה,
ו. א.
הרצליה 

- טז  מכתב -
העולמי הזהר  מפעל ראש מורנו לכבוד

עם  ה 15 בן  הנער  דברי על  ספרים  הרבה  מוציא  שכתה"ר  ראיתי לאחרונה 
מהנעשה  שראה והנער - גדול בתשובה ומחזיר  הרבים המזכה הצדיק הרב
התחלתי זה  בעקבות אותי, מחזק  זה קליני , מות העליוןשחווה  במעולם
ונא  לאורייתא, חילכם  המחשבות, ולשמור  תפילין  ולהניח שבת לשמור

שבת . לשמור יתחילו  הם  שגם  קרובי על  גם  להתפלל

רבה . תודה

הכהן  א.

- יז  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר קדושת לכבוד וברכה  שלום

שהרגשתילאחר העצומה בשמחה  האדמו"ר כבוד את  לשתף  רציתי
ברחובות  החוצה לרוץ  רציתי נידח " ממנו ידח  "שלא  הספר  את שקראתי 
להתעורר, יתחילו  ושכולם  הבא .... עולם ויש לעולם , בורא  שיש  ולצעוק

לעולם  מנהיג שיש !ולהבין

לעשות  זה חשוב הכי והדבר  אמת , והתורה אמת שהכל  לי  מתברר  עכשיו
הבלים . הבל השארזה  והכל  טובים , ומעשים מצוות



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כב

- יד  מכתב  -
שליט ''א  מהאלמין האדמו ''ר  לכבוד 

ששלחתם  שלי , במייל  שראיתי  הנפלאים הספרים  על  לכם  רבה תודה 
דואר תיבות  בהרבה  אותם  להפיץ  אפשר יהיה לאור  אותם  נוציא  אם  אלי ,

אנשים .של

ג. מ.

- טו  מכתב  -
מהאלמין האדמו"ר לכב ' וברכה שלום  ב"ה,

את  ששינה  נידח" ממנו ידח "לא  הספר לכבודועל להודות רוצה  אני 
הריקה . נפשי  את להחיות  מהשמיים  אלי  ירד עדן שגן  מרגיש  אני חיי..."

לכבודו ,שעכשיו מודה שאני  התודה  גודל את  להביע  שיכולים  מילים  אין 
לחיי. טעםגדול  קבלתי

השם , למרותשברוך הזה , בעולם עושה  אני מה  בכלל  הבנתי לא  היום  עד
משמעות . בלי  חי הייתי  אבל טוב ... לי  והיה  דבר, לי  חסר  לא 

כאן חי אני  מה בשביל הבנתי .. לא  ולשתות אףפעם לאכול כדי רק ?
די!ולהנות  מהכל ?.. נמאס הכל ! את וחוויתי הכל את  ראיתי  ... לא ! כבר !אני

לי שיש ממה  הכל נהנה לי שיש  מקנאים אחרים אנשים  בעצםאני! אבל ...!
ליכלום  שאין  מבפנים !מרגיש עצוב אני  כי  הכל !! לי שיש להיות  יכול  איך !

עצוב  הבנתי???ואני עכשיו הנשמה !? את לי אין עם !!! מתעסק  רק אני !
בחצץ  הנשמה את מלאתי הנשמה . את  למלא במקום  שלי הגוף תאוות

ומצוות . בתורה  אותה להחיות  במקום  ועקרבים... בנחשים  ואבנים,

ריק , יותר נעשיתי כך תענוגות, יותר  לי  שהיה  שככל נוכחתי..
לשמיים  צעקה שלי... הנשמה !!!ומסכנההיתה 

התענוגי כל את אםתקח מאד עכשיו  הרבה לי  והיו בחיים , לי  שהיו !!!ם 
שלמוות  הסרט  שבעקבות  שהרגשתי ממה אחוז .. למאות  מתקרבים לא  הם 
היה  זה בשבילי נידח .. ממנו  ידח  לא  כי הזה. והספר  ,15 בן הנער של קליני 
החכם.. שהוא שמי  והבנתי לעולם, בורא  שיש הבנתי לנשמה. גאולה
אלה... כל  ולא מצוות , שעושיםומקיימיםתורה אלה כל זה  האמיתי.

הטבעת הסרת כגמכתבים גדולה 

האספסוף  כמו  הםיהיו בשמיים... למעלה שם  כי הכבוד ... ורודפי  העשירים ...
הסרט  את  רואה הייתי  לא  אם לי .. לקרות יכול שהיה  מה וזה הזה.... שבעולם

כבודו.... של הספר  את אחרון.וקורא שצוחק  מי וצוחק

משמעות, של  טעם התחדשות , של  טעם לחיי , חדש טעם קבלתי ועכשיו
החיים זה  תורה .... בו ללמוד שאפשר מקום  למצוא  רוצה  אני  עכשיו

מתרגש!האמיתיים נורא  אני  ווואו .. ..!!!

הגדולה . שליחותך  האדמו"ר ...על לך  תודה  עולם , לבורא  תודה

בברכה,
ו. א.
הרצליה 

- טז  מכתב -
העולמי הזהר  מפעל ראש מורנו לכבוד

עם  ה 15 בן  הנער  דברי על  ספרים  הרבה  מוציא  שכתה"ר  ראיתי לאחרונה 
מהנעשה  שראה והנער - גדול בתשובה ומחזיר  הרבים המזכה הצדיק הרב
התחלתי זה  בעקבות אותי, מחזק  זה קליני , מות העליוןשחווה  במעולם
ונא  לאורייתא, חילכם  המחשבות, ולשמור  תפילין  ולהניח שבת לשמור

שבת . לשמור יתחילו  הם  שגם  קרובי על  גם  להתפלל

רבה . תודה

הכהן  א.

- יז  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר קדושת לכבוד וברכה  שלום

שהרגשתילאחר העצומה בשמחה  האדמו"ר כבוד את  לשתף  רציתי
ברחובות  החוצה לרוץ  רציתי נידח " ממנו ידח  "שלא  הספר  את שקראתי 
להתעורר, יתחילו  ושכולם  הבא .... עולם ויש לעולם , בורא  שיש  ולצעוק

לעולם  מנהיג שיש !ולהבין

לעשות  זה חשוב הכי והדבר  אמת , והתורה אמת שהכל  לי  מתברר  עכשיו
הבלים . הבל השארזה  והכל  טובים , ומעשים מצוות



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כד

אני לעשות , מה יודע  לא בלילות ... נרדם  לא אני ושמחה , התרגשות מרוב
לעו בורא מנסה באמת שיש  שיבינו  המשפחה... וכל  אשתי  את עכשיו  רר

של !לעולם  הספר  את  לקרוא להם אתן  אני  אבל  עלי... צוחקים  בינתיים  הם ..!
כמוני. שירגישו  בטוח  ואני האדמור..

היום  עד  הייתי ישן?איפה הייתי  עלי ...!!? שעברו  השנים  עלכל לי חבל ...!
התורה... כל  את  לקיים  רוצה אני  להתחזק... איך  אותי תנחה  האדמו"ר אנא

עושים  מה סיני....בבקשה ... לוהר  שהביאו  קטן, ילד כמו מרגיש אני  ?

בברכה,
ה. צ .
תקוה  פתח

- יח מכתב  -
שמש  בית העולמי " "הזוהר  החשובים  הרבנים  לכבוד

ובא , נחזה עצום אור  הקדושים , בספרים  מתגלה  וצח בהיר העולם  אור 
ומופיע . מפציע  גדול  אור 

שמסוגל  בגירסא אפילו הזוהר  קריאת סוד והוא  "רז", בגימטריא  "אור"
הטובים . העניינים  לכל

תודה  פעם ושוב תודה, !!תודה

הבאים  לספרים  !!מחכים 

דוד  בן ג .

- יט מכתב  -
העולמי הזוהר  מפעל  הצדיקים  אל

הילד  של הסיפור את  ראה מי ושאלתי  המדרש לבית בבוקר  היום  נכנסתי
לכאן. וחזר העליון בעולם שהיה 

ראו. שהם אמרו אנשים כמה 

לאמיתה . אמת  כשמש ברור  שזה ממש ורואים  נכון , שהכל אמרו  וכולם

צריך  ולא  מזה התקרר  ממילא  נגד, שטוענים  כאלה  שיש אמר אחד  רק
נוהג. כמנהגו  עולם רק תשובה לעשות 

הטבעת הסרת כהמכתבים גדולה 

על  לכם ותודה ישראל , כל כל  בלב צועק  האמת  כי  האמת, את  מזה רואים
האמת . פירסום 

ש . יחזקאל

- כ  מכתב -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר ראשינו  עטרת לכבוד

באה "ר אחדשה"ט

והאדירים  הנפלאים  הספרים עשרת  את נידח"ראיתי  ממנו  ידח  לא  ,"כי
העולם , בכל ולהפיצם עותקים , אלפים בעשרות  להדפיסם  מאוד  וחשוב 

ולהאדירה . תורה  להגדיל

כח  !יישר 

התורה  בברכת  באה"ר  הכ"ד 

ל. א.
ברק בני

- כא  מכתב  -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

וברכה  !שלום 

שנמצא  תהילה פי וימלא הקדוש, הזוהר מספרי  מאוד  התחזקתי הנה
כאלו. נפלאים  ספרים  בדורינו 

ישועות  ורואים יום  כל  זה את  אומר  אני הזוהר , סולם  הספר על  רבה תודה 
גדולות .

התקשרתי לנתח . ויש  בסכנה , והתינוק שהאם  אמרו הרופאים  לידה בחדר 
את  תאמר  רשב"י , את  לרופא תיקח  ואמר שליט "א , מהאלמין האדמו "ר  לכ "ק

א  מ"ח, תיקון מ"ג תיקון ל ' תיקון  אליהו , עד פתח  הזמן , כל השני  אחרי  חד
ניתוח . יצטרכו ולא  ונפלאות . ניסים  ותראה הלידה ,

ניתוח , לעשות מרשה  לא שהרב לרופאים  ואמרתי עשיתי, וכך
גדול  רופא  נכנס הכל, שגמרתי  הראשון ובפעם אליהו פתח  לומר והתחלתי 
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של !לעולם  הספר  את  לקרוא להם אתן  אני  אבל  עלי... צוחקים  בינתיים  הם ..!
כמוני. שירגישו  בטוח  ואני האדמור..

היום  עד  הייתי ישן?איפה הייתי  עלי ...!!? שעברו  השנים  עלכל לי חבל ...!
התורה... כל  את  לקיים  רוצה אני  להתחזק... איך  אותי תנחה  האדמו"ר אנא

עושים  מה סיני....בבקשה ... לוהר  שהביאו  קטן, ילד כמו מרגיש אני  ?

בברכה,
ה. צ .
תקוה  פתח

- יח מכתב  -
שמש  בית העולמי " "הזוהר  החשובים  הרבנים  לכבוד

ובא , נחזה עצום אור  הקדושים , בספרים  מתגלה  וצח בהיר העולם  אור 
ומופיע . מפציע  גדול  אור 

שמסוגל  בגירסא אפילו הזוהר  קריאת סוד והוא  "רז", בגימטריא  "אור"
הטובים . העניינים  לכל

תודה  פעם ושוב תודה, !!תודה

הבאים  לספרים  !!מחכים 

דוד  בן ג .

- יט מכתב  -
העולמי הזוהר  מפעל  הצדיקים  אל

הילד  של הסיפור את  ראה מי ושאלתי  המדרש לבית בבוקר  היום  נכנסתי
לכאן. וחזר העליון בעולם שהיה 

ראו. שהם אמרו אנשים כמה 

לאמיתה . אמת  כשמש ברור  שזה ממש ורואים  נכון , שהכל אמרו  וכולם

צריך  ולא  מזה התקרר  ממילא  נגד, שטוענים  כאלה  שיש אמר אחד  רק
נוהג. כמנהגו  עולם רק תשובה לעשות 

הטבעת הסרת כהמכתבים גדולה 

על  לכם ותודה ישראל , כל כל  בלב צועק  האמת  כי  האמת, את  מזה רואים
האמת . פירסום 

ש . יחזקאל

- כ  מכתב -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר ראשינו  עטרת לכבוד

באה "ר אחדשה"ט

והאדירים  הנפלאים  הספרים עשרת  את נידח"ראיתי  ממנו  ידח  לא  ,"כי
העולם , בכל ולהפיצם עותקים , אלפים בעשרות  להדפיסם  מאוד  וחשוב 

ולהאדירה . תורה  להגדיל

כח  !יישר 

התורה  בברכת  באה"ר  הכ"ד 

ל. א.
ברק בני

- כא  מכתב  -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

וברכה  !שלום 

שנמצא  תהילה פי וימלא הקדוש, הזוהר מספרי  מאוד  התחזקתי הנה
כאלו. נפלאים  ספרים  בדורינו 

ישועות  ורואים יום  כל  זה את  אומר  אני הזוהר , סולם  הספר על  רבה תודה 
גדולות .

התקשרתי לנתח . ויש  בסכנה , והתינוק שהאם  אמרו הרופאים  לידה בחדר 
את  תאמר  רשב"י , את  לרופא תיקח  ואמר שליט "א , מהאלמין האדמו "ר  לכ "ק

א  מ"ח, תיקון מ"ג תיקון ל ' תיקון  אליהו , עד פתח  הזמן , כל השני  אחרי  חד
ניתוח . יצטרכו ולא  ונפלאות . ניסים  ותראה הלידה ,

ניתוח , לעשות מרשה  לא שהרב לרופאים  ואמרתי עשיתי, וכך
גדול  רופא  נכנס הכל, שגמרתי  הראשון ובפעם אליהו פתח  לומר והתחלתי 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כו 

בשעה  התינוק נולד  כך אחר  ומיד לנתח , צריך לא  בסדר , הכל ואמר  ובדק
ומוצלחת .טובה

הנפלאים . הספרים על תודה

ד. ר.

ועל  הציצית, של  הספר  על האדמו "ר  לכ"ק להודות רציתי עוד  נ .ב.
נידח"הספרים  ממנו ידח לא העשירי,"כי החלק את לקרוא עכשיו  שגמרתי

הילד  של הזה הסיפור  בענין הציבור, את לעורר שזכיתם חלקכם אשרי תודה .
.15 בן

- כב  מכתב  -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

לאור, להוציא  שזכיתם הקדוש הזוהר  של הספרים כל על רבה תודה 
הרבה  בתשובה שמחזירים  נידח ", ממנו  ידח לא  "כי  הספרים  על  רבה  ותודה

אנשים .
מאוד . שמחנו

קליין  י .

- כ"ג  מכתב  -
מאמין!!!!!וואי לא  אני בפתח !!!! משיח  באמת  בא !!! משיח  אנחנו!!! !

אותנו מחזק  מהאלמין האדמו ''ר להתחזק , על !!צריכים  ספרים עוד  תוציא !
רב  מהערב תפחד ואל ה 15 בן !!!הנער

הדרך  כל לאורך איתך  אנחנו

ו. מ.

- כד  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר כ "ק אל:

רב  !שלום

לא  עוד כזה  דבר  הילד. על עשה האדמו"ר שכ"ק הספרים  10 את ראיתי 
אני ניכרת. והאמת הוכחות. הרבה כך  כל מקורות , הרבה כך  כל בבריאה . היה
אני הסיפור, את שראיתי מיד כי  הילד, על  הספרים כל את  צריך הייתי לא 

הטבעת הסרת כזמכתבים גדולה 

התעוררות , איזה נס, איזה גילוי, איזה  ישלח  שהשם  התפללתי וגם  האמנתי.
ישראל . עם לכל

שמח . כך כל היה הילד , של  הסיפור לאור כשיצא  ועכשיו 

הנפלאים . והספרים האדמו"ר. של פעולותיו אחרי  עוקב אני 

רבה  תודה 

והצלחה  ברכה 

בוחבוט  א.

- כה  מכתב -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

וברכה  !שלום 

2000 ברדיו הזוהר" "חיים  התוכנית  על רבה !תודה 

על  השיעור  את  לשמוע שמחתי  רבנים מאוד  ואחד משבעים  הדין פסק
בדרשות . ואפילו  בתערובת  לשבת  שאסור

כדי ש"ח  613 דין, הפסק  עם הזה הספר  להדפסת  לתרום  מאוד אשמח
בתשובה . ולחזור  חטאי לתקן

העולם . ברחבי  הספרים  את  להפיץ  בעצמי  רוצה  והנני

כהן  א.

- כו  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר לכבוד

בדורינו הרבים  מזכי  מגדולי

גודל  ולפרסם הרבים  את  לזכות  ידו, על  נתגלגלה  ונוראה עצומה  זכות 
וחזר. מעלה , של דין  בבית שהיה נער  של  הנורא  הסיפור  אמיתות 

עוז. בכל הטורח  שליט"א לוי  רמי  הרב  להגה"צ כח יישר וברכת 

הקדושה , גבולי  להרבות להמשיך שיזכה  שליט"א לאדמו "ר  ברכה  נכפיל 
ובתעצומות . בעוז

כברכת,
וו. מ.
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לאור, להוציא  שזכיתם הקדוש הזוהר  של הספרים כל על רבה תודה 
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הנפלאים . והספרים האדמו"ר. של פעולותיו אחרי  עוקב אני 

רבה  תודה 

והצלחה  ברכה 

בוחבוט  א.

- כה  מכתב -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

וברכה  !שלום 

2000 ברדיו הזוהר" "חיים  התוכנית  על רבה !תודה 

על  השיעור  את  לשמוע שמחתי  רבנים מאוד  ואחד משבעים  הדין פסק
בדרשות . ואפילו  בתערובת  לשבת  שאסור

כדי ש"ח  613 דין, הפסק  עם הזה הספר  להדפסת  לתרום  מאוד אשמח
בתשובה . ולחזור  חטאי לתקן

העולם . ברחבי  הספרים  את  להפיץ  בעצמי  רוצה  והנני

כהן  א.

- כו  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר לכבוד

בדורינו הרבים  מזכי  מגדולי

גודל  ולפרסם הרבים  את  לזכות  ידו, על  נתגלגלה  ונוראה עצומה  זכות 
וחזר. מעלה , של דין  בבית שהיה נער  של  הנורא  הסיפור  אמיתות 

עוז. בכל הטורח  שליט"א לוי  רמי  הרב  להגה"צ כח יישר וברכת 

הקדושה , גבולי  להרבות להמשיך שיזכה  שליט"א לאדמו "ר  ברכה  נכפיל 
ובתעצומות . בעוז

כברכת,
וו. מ.



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כח

- כז  מכתב  -
הזוהר " פי  על "חיים לכבוד

שדיבר אלפיים, ברדיו  מהאלמין  האדמו "ר  כבוד של  הדרשה את שמעתי
בדרשות . ואפילו  בתערובות  ונשים אנשים  ישיבה  נגד

בזה  יזהר  אני ומהיום גדולה, עבירה  זה כמה עד  ידעתי לא היום ועד 
מאוד .

עיני. את  שהאיר  על  האדמו"ר לכבוד תודתי את  להעביר נא 

בן חיים  מ.

- כח מכתב -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

תמיד . אותי מחזקים שאתם על הלב , מעומק לכם  שגורה ברכתי

ווייס  ח.

- כט מכתב -
בארץ  כאן הזוהר מפעל ומנהיג נשיא מהאלמין האדמו ''ר  מרן  לכבוד 
ישראל  ארץ כל  ועל  ירושלים  על פרוסה ומצודתו שמש  בבית  ישיבתו ישראל 

העולם . כל ועל

באמצע , כבר  ואנחנו הארץ, מן זדון  ממשלת  תעביר  כי מבקשים אנחנו 
כבר האטום  פצצת  כי  בעבודתכם  תמשיכו צריך , קצת עוד  צריך  קצת עוד רק

נינצל . אנחנו  ורק בדרך 

שיוצאים  כמה  יש אפילו  תחפזו  ואל  תערצו אל  תחזקו, הזוהר מפעל
שלהם  המצוות כל את  מקבלים אתם מזה , מתחזקים  רק  אתם תתחזקו  נגדכם

תערצו. אל

את  שולח  אני ה15 בן  נער של  בנושא חיבורים  ועוד עוד  לראות  רוצה  אני 
וואו לינקים, לי  שולחים  וכולם שלי  הקבוצה לכל כולם !!זה  מתפלאים  כולם  !

יום  כל  זהר ללמוד  עצמם על  מקבלים 

ג. משה

הטבעת הסרת כטמכתבים גדולה 

- ל מכתב -
ופרשנויות  ספרים  הרבה  עוד לכתוב נא מהאלמין האדמו''ר לכבוד 

מאוד  אותנו  מחזק זה  ה15 בן  הנער דברי על אותנו!וחיבורים  מקרב זה !
לגאולה 

להבנה , בתקוה

ג. י.

- לא  מכתב -
ה'תש "ע  ּת צוּ ה  ואּת ה לסדר  דּ ׁש מיּ א , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א

עלּ  מקים והדר, כ "ק לכת"ר  העוֹ למי ", הזּ הר בּ "מפעל ּת וֹ רה  ׁש ל ּה  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌
השי"ת  נעם ׁש ליט"א, גּ ראס  יה וּ דה  ׁש ל וֹ ם  ר בּ י הגה "צ  מהאלמין  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאדמ וֹ "ר 

◌ָ◌ִבּ יׁש וּ עתוֹ .

ּפ עלוֹ  על ׁש ליט"א, האדמוֹ "ר לכת "ר בּ ר כּ תה לּ ב  את  לה בּ יע אנוּ  ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבּק ׁש ים
וּ במפעליו היקרים בּ ספריו הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר הרׁש בּ "י  א וֹ ר בּ הפצת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ מרץ

הזּ הר. לּמ וּ ד בּ אוֹ ר  מ וּ אר  להיוֹ ת זוֹ כה ואתר  מק וֹ ם  ׁש כּ ל  עד – ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה כּ בּ ירים 

ונזכּ ה  ּת איר  צ יּ וֹ ן  על  חדׁש  "אוֹ ר  הּת פלּ ה: מאמר  עלינוּ  מתכּ וֹ נן  בּ ו דּ אי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָוּ בזה
מהימנא  רעיא רבּ נ וּ  מׁש ה  מאמר  וּ מפרסם כּ יּ דוּ ע והוּ א לאוֹ ר וֹ ". בּ מהרה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌כּ לּ נוּ 
מהרה" בּ רחמים מגּ לוּ תא  ישׂ ראל עם יּפ ק וּ ן ספרא  "בּ האי  כּ י זיע"א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלרׁש בּ "י 

קכד:) .(נשׂ א ָ◌

י וֹ סף  הרב הגה "צ  מו"ר אצל  לקר וּ ב השי"ת  ז כּ ני א ׁש ר את אזכּ ר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָזכוֹ ר
ות וֹ רת  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר מעלת על ה '" "אמוּ נת  ספר  בּ על זיע "א  זצ"ל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַצובירי

ׁש נים  16 בּ ן  וּ מהיוֹ ת וֹ  וה ּק בּ לה . מלחמת !!הּס וֹ ד  ללחם  ּת ימן חכמי כּ ל מנּ וּ ה וּ  ! ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א ׁש ר וה וּ א  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר  מעלת על וה ּמ ריעים  המערערים  נגד ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
בּ עלּ וּ ם  ּת חלּ ה ה נּ "ל הּס פר  את כּ תב זיע"א ּת ימן  חכמי  ורבּ נן  מרנן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ליח וּ ת 
כּ מח בּ ר ׁש מוֹ  ּפ רסם  ר בּ וֹ ת  ׁש נים כּ עב וֹ ר בּ ארץ ורק  הצּ עיר , גּ יל וֹ  מ ּפ ני  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש מוֹ 
לה וֹ כיח  קדׁש  בּ מלחמת  מ וּ אר  כּ לּ וֹ  והוּ א הּס פר , מן בּ עתק זכיתי  וב "ה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר .
ולעוֹ לם  י שׂ ראל לעם  וחׁש יבוּ תוֹ  וּ מעלת וֹ  זיע"א , מרׁש בּ "י ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִצדקת
נפ ׁש וֹ  מוֹ סר  מּמ ׁש , חיּ יו  כּ ל  בּ הנהגת וֹ  היה כּ ן  ספר , עלי וּ כמע שׂ ה וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌כּ לּ וֹ .
מו"ר את  אזכּ ר וכן בּ וֹ . והלּ ּמ וּ ד ה זּ הר  מעלת את  לח זּ ק  קדה  ׁש ל ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְבּ ת ּק יפ וּ ת 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  כח

- כז  מכתב  -
הזוהר " פי  על "חיים לכבוד

שדיבר אלפיים, ברדיו  מהאלמין  האדמו "ר  כבוד של  הדרשה את שמעתי
בדרשות . ואפילו  בתערובות  ונשים אנשים  ישיבה  נגד

בזה  יזהר  אני ומהיום גדולה, עבירה  זה כמה עד  ידעתי לא היום ועד 
מאוד .

עיני. את  שהאיר  על  האדמו"ר לכבוד תודתי את  להעביר נא 

בן חיים  מ.

- כח מכתב -
העולמי הזוהר  מפעל  לכבוד 

תמיד . אותי מחזקים שאתם על הלב , מעומק לכם  שגורה ברכתי

ווייס  ח.

- כט מכתב -
בארץ  כאן הזוהר מפעל ומנהיג נשיא מהאלמין האדמו ''ר  מרן  לכבוד 
ישראל  ארץ כל  ועל  ירושלים  על פרוסה ומצודתו שמש  בבית  ישיבתו ישראל 

העולם . כל ועל

באמצע , כבר  ואנחנו הארץ, מן זדון  ממשלת  תעביר  כי מבקשים אנחנו 
כבר האטום  פצצת  כי  בעבודתכם  תמשיכו צריך , קצת עוד  צריך  קצת עוד רק

נינצל . אנחנו  ורק בדרך 

שיוצאים  כמה  יש אפילו  תחפזו  ואל  תערצו אל  תחזקו, הזוהר מפעל
שלהם  המצוות כל את  מקבלים אתם מזה , מתחזקים  רק  אתם תתחזקו  נגדכם

תערצו. אל

את  שולח  אני ה15 בן  נער של  בנושא חיבורים  ועוד עוד  לראות  רוצה  אני 
וואו לינקים, לי  שולחים  וכולם שלי  הקבוצה לכל כולם !!זה  מתפלאים  כולם  !

יום  כל  זהר ללמוד  עצמם על  מקבלים 

ג. משה

הטבעת הסרת כטמכתבים גדולה 

- ל מכתב -
ופרשנויות  ספרים  הרבה  עוד לכתוב נא מהאלמין האדמו''ר לכבוד 

מאוד  אותנו  מחזק זה  ה15 בן  הנער דברי על אותנו!וחיבורים  מקרב זה !
לגאולה 

להבנה , בתקוה

ג. י.

- לא  מכתב -
ה'תש "ע  ּת צוּ ה  ואּת ה לסדר  דּ ׁש מיּ א , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א

עלּ  מקים והדר, כ "ק לכת"ר  העוֹ למי ", הזּ הר בּ "מפעל ּת וֹ רה  ׁש ל ּה  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌
השי"ת  נעם ׁש ליט"א, גּ ראס  יה וּ דה  ׁש ל וֹ ם  ר בּ י הגה "צ  מהאלמין  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאדמ וֹ "ר 

◌ָ◌ִבּ יׁש וּ עתוֹ .

ּפ עלוֹ  על ׁש ליט"א, האדמוֹ "ר לכת "ר בּ ר כּ תה לּ ב  את  לה בּ יע אנוּ  ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבּק ׁש ים
וּ במפעליו היקרים בּ ספריו הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר הרׁש בּ "י  א וֹ ר בּ הפצת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ מרץ

הזּ הר. לּמ וּ ד בּ אוֹ ר  מ וּ אר  להיוֹ ת זוֹ כה ואתר  מק וֹ ם  ׁש כּ ל  עד – ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה כּ בּ ירים 

ונזכּ ה  ּת איר  צ יּ וֹ ן  על  חדׁש  "אוֹ ר  הּת פלּ ה: מאמר  עלינוּ  מתכּ וֹ נן  בּ ו דּ אי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָוּ בזה
מהימנא  רעיא רבּ נ וּ  מׁש ה  מאמר  וּ מפרסם כּ יּ דוּ ע והוּ א לאוֹ ר וֹ ". בּ מהרה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌כּ לּ נוּ 
מהרה" בּ רחמים מגּ לוּ תא  ישׂ ראל עם יּפ ק וּ ן ספרא  "בּ האי  כּ י זיע"א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלרׁש בּ "י 

קכד:) .(נשׂ א ָ◌

י וֹ סף  הרב הגה "צ  מו"ר אצל  לקר וּ ב השי"ת  ז כּ ני א ׁש ר את אזכּ ר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָזכוֹ ר
ות וֹ רת  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר מעלת על ה '" "אמוּ נת  ספר  בּ על זיע "א  זצ"ל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַצובירי

ׁש נים  16 בּ ן  וּ מהיוֹ ת וֹ  וה ּק בּ לה . מלחמת !!הּס וֹ ד  ללחם  ּת ימן חכמי כּ ל מנּ וּ ה וּ  ! ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א ׁש ר וה וּ א  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר  מעלת על וה ּמ ריעים  המערערים  נגד ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
בּ עלּ וּ ם  ּת חלּ ה ה נּ "ל הּס פר  את כּ תב זיע"א ּת ימן  חכמי  ורבּ נן  מרנן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ליח וּ ת 
כּ מח בּ ר ׁש מוֹ  ּפ רסם  ר בּ וֹ ת  ׁש נים כּ עב וֹ ר בּ ארץ ורק  הצּ עיר , גּ יל וֹ  מ ּפ ני  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש מוֹ 
לה וֹ כיח  קדׁש  בּ מלחמת  מ וּ אר  כּ לּ וֹ  והוּ א הּס פר , מן בּ עתק זכיתי  וב "ה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר .
ולעוֹ לם  י שׂ ראל לעם  וחׁש יבוּ תוֹ  וּ מעלת וֹ  זיע"א , מרׁש בּ "י ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִצדקת
נפ ׁש וֹ  מוֹ סר  מּמ ׁש , חיּ יו  כּ ל  בּ הנהגת וֹ  היה כּ ן  ספר , עלי וּ כמע שׂ ה וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌כּ לּ וֹ .
מו"ר את  אזכּ ר וכן בּ וֹ . והלּ ּמ וּ ד ה זּ הר  מעלת את  לח זּ ק  קדה  ׁש ל ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְבּ ת ּק יפ וּ ת 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ל

הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר ּת דיר  הוֹ גה  ׁש היה  זיע "א , נחוּ ם יחיא  ב"ר  סעדיא  הרב ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמקבּ ל 
בּ ן יחיא  אבי מו "ר  נוֹ הג  היה וּ בדרכּ ם  ונפלא וֹ ת . י ׁש וּ עוֹ ת ּפ וֹ על  היה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מאוֹ ר וֹ 

ׁש מע  רבּ וֹ ת  וּ פעמים  הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  ה וֹ גה  ׁש היה  זיע "א , עואמי מ ּפ ה עוואד  ּת י ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
יקר ׁש היה ,מל מקדּ ׁש  ּפ רוּ ׁש  עם ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ספרי על ר בּ ה התּפ עלוּ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקדׁש וֹ 

אדמה . עלי עדן  בּ גן חלקוֹ  בּ מנת  כּ ז וֹ כה  היה בּ וֹ  ׁש זּ כה מי  וכל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ ציאוּ ת

החיד "א  בּ וֹ  וה וֹ סיף  חק-לי שׂ ראל, סדר  סדּ ר בּ זה  כּ י  ל בּ נוּ  נ ׁש ית ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶוּ באמת ,
ויהיוּ  לכּ ל, נפׁש  ׁש וה ויהיה ה כּ ל  בּ וֹ  יה גּ וּ  למען ה ּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר מאמר גּ ם ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַזיע"א

ויוֹ ם . י וֹ ם בּ כל  בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת דירים

מהאלמין האדמוֹ "ר  כ "ק ׁש ל  העצוּ ם בּ מפעלוֹ  מ יּ עקב כּ וֹ כב   דּ ר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה
ּפ עלוּ  א ׁש ר ה דּ וֹ ר וֹ ת, גּ ד וֹ לי וכל א לּ ה גּ ד וֹ לים  ׁש ל בּ דר כּ ם  להמ ׁש י ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,
מגּמ תם  ע ּק ר וּ בודּ אי הכּ ל. בּ וֹ  יהגּ וּ  למען ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  לּמ וּ ד  סדרי ות ּק נוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַר בּ וֹ ת 

הלמה . הגּ א לּ ה  בּ קרוֹ ב  וּ להאדירּה  ּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהגדּ יל

לּמ וּ ד  סדר  לקבּ ע אנוּ  גּ ם זכינ וּ  ׁש ליט"א מהאלמין  האדמוֹ "ר כ"ק ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
להג וֹ ת  לעצמוֹ  זוֹ כה אחד  כּ ל – ּת ח לּ ה  קד ׁש : בּ ׁש בּ ת  הּק הלּ תי בּ ע וּ ר ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָקבוּ ע
בּ כל  דּ ּפ ים וכּמ ה כּ ּמ ה מ ׁש לימים  ׁש בּ יחד בּ אפן  הזּ הר ", "ּת ּק וּ ני מּס פר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ עּמ וּ ד 
א ׁש ר את  לדעת  "א וֹ ר-ה זּ הר", בּ ספר והרחבה  לּמ וּ ד  ממׁש יכים  ואח"כ ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת .
יס וֹ דוֹ ת  ע ּק רי  מלּק טים אנוּ  קדׁש  וּ מדּ ברי הזּ הר , בּ מעלת  ישׂ ראל חכמי ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָקרא וּ 

הּק דוֹ ׁש . ל זּ הר מפּת ח-הקדּ מוֹ ת לנ וּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הן 

והוּ א  ה '", עוֹ לם  "א הי בגי' ׁש וה  = 218 בגי ' זהר ואתבּ וֹ נן: השי"ת  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִז כּ ני
בגי' ׁש וה  וכן  ז וֹ . אמן בּ אמוּ נת  וּ להוּ דע  לידע  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד  ּת כלית  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעּק ר
ׁש וה  העוה"ב. בּ ן  הוּ א בזוה "ק וה וֹ גה הזּ וֹ כה  כּ ל  היינ וּ  ה בּ א", עוֹ לם  בּ ן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ"ה וּ א 

עוֹ לם". "חסד ובגי' כּ פ וּ לה", טוֹ בה  ז וֹ  "וה א ובגי ' עּמ נ וּ ", היה  "וה' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבגי'

מ "ש  היינוּ  ,"הּמ ל דּ וד  "עם בגי ' ׁש וה  = 219 הכּ וֹ לל ועם  218 בגי' ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹזהר 
דּ וד  בּ ן  מ ׁש יח בּ יאת מקרב הזוה "ק  לּמ וּ ד  כּ י הנּ "ל  מהימנא  הרעיא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאמר

◌ֵ◌ְ◌ִצדקנ וּ .

היס וֹ ד  וה וּ א  מלּ בדּ וֹ ", עוֹ ד "אין  בגי ' ׁש וה = 223 בגי ' הידיעה בּ ה' ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בּ מאמר כּ נּ "ל גּ א לּ ה " "בּ כ ּס וּ פי  בגי ' ׁש וה  ח "ן. בּ תוֹ רת  ה לּ ּמ וּ ד מ כּ לל  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ וֹ דע

מהימ  בזוה "ק .הרעיא להגוֹ ת  ׁש זּ וֹ כים  ּת בה וּ בכל  ּפ רק  בּ כל ה גּ א לּ ה  קרוּ ב  על  נא ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
א היכם". ה' אני "כּ י בגי ' ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ"ׁש וה 

כּ ל  על עליוֹ ן "ה' בגי ' ׁש וה .638 = 415 + 223 בגי' ׁש וה  ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בגי' ׁש וה יעקב ". יצחק "אברהם האב וֹ ת  ׁש ׁש ת לׁש מ וֹ ת  בגי' ו ׁש וה ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ".
ׁש בּ לּמ וּ ד  ה זּ וֹ  התיּ ה אבן על היא  עּמ נ וּ  ה' בּ רית  עּק ר כּ י להוֹ ר וֹ ת  ה '", ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ"בּ רית

הטבעת הסרת לאמכתבים גדולה 

דּ וד  "וּ בׁש ירי בגי' ׁש וה  לע וֹ לם". ה וּ א  א וֹ ת  "כּ י גּ ם בגי ' ׁש וה והיינ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהזוה "ק ,
גּ ם  ׁש וה זה וּ בכל ."צדק מ ׁש יח דּ וד  "בּ ן  ובגי ' צדקנ וּ " "למ ׁש יח  ובגי' " ַּעבד◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

רצ וֹ ן. יהי כּ ן כּ וֹ ננה וּ " ידינ וּ  "וּ מעשׂ ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבגי'

גּ וּ פא  לבריאוּ ת ה בּ רכ וֹ ת , מּמ ק וֹ ר ׁש ליט"א האדמ וֹ "ר  כ "ק  יבר כּ ן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל 
העוֹ לם  ית בּ ּס ם  למען  העוֹ למי , ה זּ הר  בּ מפעל  חיל וֹ  להמ ׁש י מעליא, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ נהוֹ רא 
ההוּ א  בּ יּ וֹ ם  הארץ  כּ ל  על למל ה' "והיה  לקיּ ם ׁש עּק רוֹ  הרׁש בּ "י  מא וֹ ר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌כּ לּ וֹ 

אחד". וּ ׁש מוֹ  אחד  ה ' ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 

וּ פר ׁש ה . ּפ רׁש ה בּ כל להת גּ לּ וֹ ת  הוּ א נכוֹ ן  וּ באמת  בּ ּפ רׁש ה , הת בּ וֹ ננוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִסימן 
"ּת צוּ ה" הזּ הר(501)והב וּ ע : ה גּ נוּ ז(223)= אוֹ ר  הגּ נ וּ ז(278)+ "אוֹ ר  וּ בלּמ וּ ד . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה כינה ,(501)הזּ הר" עלּ וּ י על שׂ מחה " ה בּ נים  "אם בגי' ׁש וה = בע "ה  יתגּ לּ ה  ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אני ". קד וֹ ׁש  "כּ י ובגי ' ה'", את "דּ ע ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַבגי'

זיע "א , הר ׁש בּ "י  וּ זכוּ ת הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  והדר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִבּ יקר

בּ נימינה . הּת וֹ רה מ וֹ רׁש ת בביהמ"ד  ה לּ וֹ מדים  החברים  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 

ע ּמיאל   ֵ ִ ַ ֶֹמׁשה

- לב  מכתב  -
– לפניהם" ּת שׂ ים אׁש ר  הּמ ׁש ּפ טים  "ואלּ ה לסדר ג' י וֹ ם דּ ׁש מ יּ א , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
זצוקללה "ה . סלנטר י שׂ ראל רבּ י האדמוֹ "ר דמרנא דהילוּ לא  יוֹ מא ׁש בט  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכ "ה 

הגּ אוֹ ן  ׁש ליט "א .לכבוֹ ד מהאלמין האדמ וֹ "ר  ה צּ דּ יק  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אמר ּת י מזּ עיר, מ לּ ים הכּ תב  על אעלה  בּ טרם ה ּט וֹ ב, ׁש לוֹ מוֹ  דּ רי ׁש ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאחר 
לאדרא , בּ הקדּ מה הל וֹ ם  עליו הר ׁש בּ "י וּ כמאמר  ע ּת ה , לחׁש וֹ ת עת א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְללבּ י 

.ּת וֹ רת הפרוּ  לה' לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵעת 

זי "ע], סלנטר י שׂ ראל  רבּ י [ה גּ א וֹ ן ההיל וּ לא. בּ על ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכיּ ד וּ ע
ואפילוּ  הרבּ ים, זכּ וּ י  ה וּ א  דּ העּק ר נסּת ר  צדּ יק  להי וֹ ת אפ ׁש ר וּ ת אין  אנ וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בד וֹ רנ וּ 
דּ רא ׁש י מרנא העצוּ ם ה גּ אוֹ ן  מאמר  יד וּ ע  ואדּ ר בּ ה , ר וּ חניּ וֹ ת. עליּ וֹ ת  ח ׁש בּ וֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ַעל
על יּ ת וֹ  דּ כל זצוקללה "ה , ׁש קא ּפ  ה כּ הן  י וּ דא  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  הרב מוֹ רנוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהיׁש יבוֹ ת 
וכנּ ראה  – ר וּ חני  מעשׂ ר – לאחרים  מ זּ מנּ וֹ  מע שׂ ר ׁש נּ תן  ידי  על היתה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרוּ חנית
יׁש ר ׁש ערי לספר וֹ  בּ הק דּ מה כּ ּמ וּ בא ׁש ּת תער, בּ ׁש ביל  ע ר  מבטח בּ זה  ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש גּ ם
בּ על  זיע"א, לביא ׁש מעוֹ ן  רבּ י הּק דוֹ ׁש  על מ וּ בא בּ ּק וֹ ד ׁש  למעלה  וּ כבר  ׁש ם. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן 
להתעלּ וֹ ת  יּ שׂ ראל לארץ  ה לּ וּ כוֹ  ׁש בּ דר היּ דוּ ע, יוֹ חאי בּ ר היר וּ מח בּ ר ּפ ז  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶכּ תם
את  גּ נז  רוּ חני, מ וֹ רה לא נבוֹ כים  וּ מצאם  טריּפ וֹ לי בּ קהלּ ת עבר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קד תּה ,

ה ּק ד ׁש . אר וֹ ן  נגנז וׁש ם וּ מצו וֹ ת, ּת וֹ רה ללּמ דם  ׁש ם ונ ׁש אר  הּק דוֹ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְרצוֹ נ וֹ 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  ל

הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר ּת דיר  הוֹ גה  ׁש היה  זיע "א , נחוּ ם יחיא  ב"ר  סעדיא  הרב ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמקבּ ל 
בּ ן יחיא  אבי מו "ר  נוֹ הג  היה וּ בדרכּ ם  ונפלא וֹ ת . י ׁש וּ עוֹ ת ּפ וֹ על  היה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מאוֹ ר וֹ 

ׁש מע  רבּ וֹ ת  וּ פעמים  הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  ה וֹ גה  ׁש היה  זיע "א , עואמי מ ּפ ה עוואד  ּת י ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
יקר ׁש היה ,מל מקדּ ׁש  ּפ רוּ ׁש  עם ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ספרי על ר בּ ה התּפ עלוּ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקדׁש וֹ 

אדמה . עלי עדן  בּ גן חלקוֹ  בּ מנת  כּ ז וֹ כה  היה בּ וֹ  ׁש זּ כה מי  וכל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ ציאוּ ת

החיד "א  בּ וֹ  וה וֹ סיף  חק-לי שׂ ראל, סדר  סדּ ר בּ זה  כּ י  ל בּ נוּ  נ ׁש ית ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶוּ באמת ,
ויהיוּ  לכּ ל, נפׁש  ׁש וה ויהיה ה כּ ל  בּ וֹ  יה גּ וּ  למען ה ּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר מאמר גּ ם ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַזיע"א

ויוֹ ם . י וֹ ם בּ כל  בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת דירים

מהאלמין האדמוֹ "ר  כ "ק ׁש ל  העצוּ ם בּ מפעלוֹ  מ יּ עקב כּ וֹ כב   דּ ר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה
ּפ עלוּ  א ׁש ר ה דּ וֹ ר וֹ ת, גּ ד וֹ לי וכל א לּ ה גּ ד וֹ לים  ׁש ל בּ דר כּ ם  להמ ׁש י ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,
מגּמ תם  ע ּק ר וּ בודּ אי הכּ ל. בּ וֹ  יהגּ וּ  למען ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  לּמ וּ ד  סדרי ות ּק נוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַר בּ וֹ ת 

הלמה . הגּ א לּ ה  בּ קרוֹ ב  וּ להאדירּה  ּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהגדּ יל

לּמ וּ ד  סדר  לקבּ ע אנוּ  גּ ם זכינ וּ  ׁש ליט"א מהאלמין  האדמוֹ "ר כ"ק ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
להג וֹ ת  לעצמוֹ  זוֹ כה אחד  כּ ל – ּת ח לּ ה  קד ׁש : בּ ׁש בּ ת  הּק הלּ תי בּ ע וּ ר ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָקבוּ ע
בּ כל  דּ ּפ ים וכּמ ה כּ ּמ ה מ ׁש לימים  ׁש בּ יחד בּ אפן  הזּ הר ", "ּת ּק וּ ני מּס פר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ עּמ וּ ד 
א ׁש ר את  לדעת  "א וֹ ר-ה זּ הר", בּ ספר והרחבה  לּמ וּ ד  ממׁש יכים  ואח"כ ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת .
יס וֹ דוֹ ת  ע ּק רי  מלּק טים אנוּ  קדׁש  וּ מדּ ברי הזּ הר , בּ מעלת  ישׂ ראל חכמי ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָקרא וּ 

הּק דוֹ ׁש . ל זּ הר מפּת ח-הקדּ מוֹ ת לנ וּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הן 

והוּ א  ה '", עוֹ לם  "א הי בגי' ׁש וה  = 218 בגי ' זהר ואתבּ וֹ נן: השי"ת  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִז כּ ני
בגי' ׁש וה  וכן  ז וֹ . אמן בּ אמוּ נת  וּ להוּ דע  לידע  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד  ּת כלית  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעּק ר
ׁש וה  העוה"ב. בּ ן  הוּ א בזוה "ק וה וֹ גה הזּ וֹ כה  כּ ל  היינ וּ  ה בּ א", עוֹ לם  בּ ן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ"ה וּ א 

עוֹ לם". "חסד ובגי' כּ פ וּ לה", טוֹ בה  ז וֹ  "וה א ובגי ' עּמ נ וּ ", היה  "וה' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבגי'

מ "ש  היינוּ  ,"הּמ ל דּ וד  "עם בגי ' ׁש וה  = 219 הכּ וֹ לל ועם  218 בגי' ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹזהר 
דּ וד  בּ ן  מ ׁש יח בּ יאת מקרב הזוה "ק  לּמ וּ ד  כּ י הנּ "ל  מהימנא  הרעיא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאמר

◌ֵ◌ְ◌ִצדקנ וּ .

היס וֹ ד  וה וּ א  מלּ בדּ וֹ ", עוֹ ד "אין  בגי ' ׁש וה = 223 בגי ' הידיעה בּ ה' ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בּ מאמר כּ נּ "ל גּ א לּ ה " "בּ כ ּס וּ פי  בגי ' ׁש וה  ח "ן. בּ תוֹ רת  ה לּ ּמ וּ ד מ כּ לל  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ וֹ דע

מהימ  בזוה "ק .הרעיא להגוֹ ת  ׁש זּ וֹ כים  ּת בה וּ בכל  ּפ רק  בּ כל ה גּ א לּ ה  קרוּ ב  על  נא ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
א היכם". ה' אני "כּ י בגי ' ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ"ׁש וה 

כּ ל  על עליוֹ ן "ה' בגי ' ׁש וה .638 = 415 + 223 בגי' ׁש וה  ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בגי' ׁש וה יעקב ". יצחק "אברהם האב וֹ ת  ׁש ׁש ת לׁש מ וֹ ת  בגי' ו ׁש וה ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ".
ׁש בּ לּמ וּ ד  ה זּ וֹ  התיּ ה אבן על היא  עּמ נ וּ  ה' בּ רית  עּק ר כּ י להוֹ ר וֹ ת  ה '", ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ"בּ רית

הטבעת הסרת לאמכתבים גדולה 

דּ וד  "וּ בׁש ירי בגי' ׁש וה  לע וֹ לם". ה וּ א  א וֹ ת  "כּ י גּ ם בגי ' ׁש וה והיינ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהזוה "ק ,
גּ ם  ׁש וה זה וּ בכל ."צדק מ ׁש יח דּ וד  "בּ ן  ובגי ' צדקנ וּ " "למ ׁש יח  ובגי' " ַּעבד◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

רצ וֹ ן. יהי כּ ן כּ וֹ ננה וּ " ידינ וּ  "וּ מעשׂ ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבגי'

גּ וּ פא  לבריאוּ ת ה בּ רכ וֹ ת , מּמ ק וֹ ר ׁש ליט"א האדמ וֹ "ר  כ "ק  יבר כּ ן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל 
העוֹ לם  ית בּ ּס ם  למען  העוֹ למי , ה זּ הר  בּ מפעל  חיל וֹ  להמ ׁש י מעליא, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ נהוֹ רא 
ההוּ א  בּ יּ וֹ ם  הארץ  כּ ל  על למל ה' "והיה  לקיּ ם ׁש עּק רוֹ  הרׁש בּ "י  מא וֹ ר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌כּ לּ וֹ 

אחד". וּ ׁש מוֹ  אחד  ה ' ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 

וּ פר ׁש ה . ּפ רׁש ה בּ כל להת גּ לּ וֹ ת  הוּ א נכוֹ ן  וּ באמת  בּ ּפ רׁש ה , הת בּ וֹ ננוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִסימן 
"ּת צוּ ה" הזּ הר(501)והב וּ ע : ה גּ נוּ ז(223)= אוֹ ר  הגּ נ וּ ז(278)+ "אוֹ ר  וּ בלּמ וּ ד . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה כינה ,(501)הזּ הר" עלּ וּ י על שׂ מחה " ה בּ נים  "אם בגי' ׁש וה = בע "ה  יתגּ לּ ה  ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אני ". קד וֹ ׁש  "כּ י ובגי ' ה'", את "דּ ע ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַבגי'

זיע "א , הר ׁש בּ "י  וּ זכוּ ת הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  והדר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִבּ יקר

בּ נימינה . הּת וֹ רה מ וֹ רׁש ת בביהמ"ד  ה לּ וֹ מדים  החברים  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 

ע ּמיאל   ֵ ִ ַ ֶֹמׁשה

- לב  מכתב  -
– לפניהם" ּת שׂ ים אׁש ר  הּמ ׁש ּפ טים  "ואלּ ה לסדר ג' י וֹ ם דּ ׁש מ יּ א , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א
זצוקללה "ה . סלנטר י שׂ ראל רבּ י האדמוֹ "ר דמרנא דהילוּ לא  יוֹ מא ׁש בט  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכ "ה 

הגּ אוֹ ן  ׁש ליט "א .לכבוֹ ד מהאלמין האדמ וֹ "ר  ה צּ דּ יק  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אמר ּת י מזּ עיר, מ לּ ים הכּ תב  על אעלה  בּ טרם ה ּט וֹ ב, ׁש לוֹ מוֹ  דּ רי ׁש ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאחר 
לאדרא , בּ הקדּ מה הל וֹ ם  עליו הר ׁש בּ "י וּ כמאמר  ע ּת ה , לחׁש וֹ ת עת א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְללבּ י 

.ּת וֹ רת הפרוּ  לה' לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵעת 

זי "ע], סלנטר י שׂ ראל  רבּ י [ה גּ א וֹ ן ההיל וּ לא. בּ על ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכיּ ד וּ ע
ואפילוּ  הרבּ ים, זכּ וּ י  ה וּ א  דּ העּק ר נסּת ר  צדּ יק  להי וֹ ת אפ ׁש ר וּ ת אין  אנ וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בד וֹ רנ וּ 
דּ רא ׁש י מרנא העצוּ ם ה גּ אוֹ ן  מאמר  יד וּ ע  ואדּ ר בּ ה , ר וּ חניּ וֹ ת. עליּ וֹ ת  ח ׁש בּ וֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ַעל
על יּ ת וֹ  דּ כל זצוקללה "ה , ׁש קא ּפ  ה כּ הן  י וּ דא  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  הרב מוֹ רנוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהיׁש יבוֹ ת 
וכנּ ראה  – ר וּ חני  מעשׂ ר – לאחרים  מ זּ מנּ וֹ  מע שׂ ר ׁש נּ תן  ידי  על היתה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרוּ חנית
יׁש ר ׁש ערי לספר וֹ  בּ הק דּ מה כּ ּמ וּ בא ׁש ּת תער, בּ ׁש ביל  ע ר  מבטח בּ זה  ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש גּ ם
בּ על  זיע"א, לביא ׁש מעוֹ ן  רבּ י הּק דוֹ ׁש  על מ וּ בא בּ ּק וֹ ד ׁש  למעלה  וּ כבר  ׁש ם. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן 
להתעלּ וֹ ת  יּ שׂ ראל לארץ  ה לּ וּ כוֹ  ׁש בּ דר היּ דוּ ע, יוֹ חאי בּ ר היר וּ מח בּ ר ּפ ז  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶכּ תם
את  גּ נז  רוּ חני, מ וֹ רה לא נבוֹ כים  וּ מצאם  טריּפ וֹ לי בּ קהלּ ת עבר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קד תּה ,

ה ּק ד ׁש . אר וֹ ן  נגנז וׁש ם וּ מצו וֹ ת, ּת וֹ רה ללּמ דם  ׁש ם ונ ׁש אר  הּק דוֹ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְרצוֹ נ וֹ 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לב

א  כּ י חוּ ׁש ים , והחלץ כּ גּ בר  אזר וישׂ ראל, ליה וּ דא  יאמר  כּ עת  כּ ן, על ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
מחׁש ים . ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵעת

מ בּ וֹ ר להעל וֹ ת הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א ה וּ א בּ גע גּ וּ עים, דּ וֹ פק  דּ וֹ די ק וֹ ל א ׁש ר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָבּ עת 
ישׂ ראל. כּ נסת  עם  עּת ה  בּ גלוּ ת  היא א ׁש ר הּק דוֹ ׁש ה הכינה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

וגוֹ אלי. צ וּ רי  בּ עזרת פי אמרי לרצוֹ ן  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיהי וּ 

ּת ּק וּ ן בּ תּק וּ נים  ה לוֹ ם עליו  י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  בּ דברי לפּת ח  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוראוּ י 
גּ "ן:כ"א ◌ַ◌ַדּ ף

ּפ יר וּ ש: ּת ּת אה , ׁש כינ ּת א דּ א  הּס פינה  ירכּ תי  אל ירד ויוֹ נה זימנא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יּה 
החוֹ בל  רב מאן ועוֹ ד עּמ הם , יוֹ רדת  הקד וֹ שה  ה כינה יוֹ רדים, י שׂ ראל ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר
ּת ח בּ ל  רא ׁש וֹ ן בּ בית  חבל  , רע שׂ למת  ּת ח בּ ל חבל  אם בּ יּה  דּ איּת מר  ההוּ א –ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ

טבין  ויוֹ מין בּ ׁש בּ תא עלייהוֹ  כּ נפיו  יפר ׁש  וכ וּ ', ׁש ני  קוּ ם בּ בית  דּ א  וּ בגין  וכוּ ' ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הרי ׁש ם . עיּ ן  וכוּ ' דּ יל ּת יוּ בתא  דּ איהי עלּ אה  ׁש כינּת א  דּ איהי  קיא אל ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְקרא 
לכל  א וֹ מרת , [זאת ה כינה לגלוּ ת יגרם  ׁש א  ׁש יּ זּ הר  בּ אדם  דּ מתרין  ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְמבאר 
בּ בית  ׁש היה  כּ מוֹ  הלם ]. לּת ּק וּ ן כּ ללית  להעל וֹ ת ּה  וּ בודּ אי  ּפ רטית בּ צ וּ רה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
וימים  בּ ׁש בּ ת וֹ ת  הקדוֹ שה ל כינה  ועליּ ה ּת וֹ ספת  י ׁש  ועוֹ ד, ׁש ני. וּ בבית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִרא ׁש וֹ ן
הּק דוֹ ׁש ה  הכינה  את מעלה  ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד  וּ בּ וודאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִטוֹ בים.
ׁש נּ ח ׁש ב  ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת בּ ל ּמ וּ ד הנעשׂ ה ה ּפ על גּ דל  מ וּ בן  זה וּ לפי  מעלה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
בּ אלף  ׁש וּ ב הכּ ל  מכ ּפ יל וּ בשׂ מחה חי איׁש  הבּ ן  ׁש ּמ ביא כּ מוֹ  אלף ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ פוּ ל

המחה ] ׁש ער  צ דּ יקים, זּ הר[א וֹ רחוֹ ת מלּ ּמ וּ ד  יוֹ תר גּ דוֹ לה שׂ מחה   ל ואין  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌
הרעיוֹ ן על מבהיל ׁש נה , מליוֹ ן לער ׁש עוֹ לה בּ ׁש בּ ת !!!הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌

גּ לוּ תא  דּ א י וֹ נה ", את לבע  גּ ד וֹ ל  דּ ג  ה' וימן  זימנא  "בּ הה וּ א  ׁש ם  ַוּ בהמׁש◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
 ע ּמ ארד אנכי הוּ א ודא  הּס פינה , יר כּ תי אל ירד  ויוֹ נה בּ יּה  דא ּת מר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקדמאה 
" סמ דּ א גּ דוֹ ל דּ ג ה ' וימן וע וֹ ד  נפלא וֹ ת , ותראה דּ בריו ׁש ם  ע יּ ן וכ וּ ' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצרימה
דאּת מר רב  ערב דּ איהוּ  חוֹ בל רב מהה וּ א  זוּ גיּה , בּ ת  ּפ לוֹ נית נח ׁש  דּ א דּ גה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמ"ם,
כּ סילים  בּ חיק כּ עס  כּ י א ּת מר  עלי ּה  ה כּ סיל שׂ חוק הוּ א וּ טחוֹ ל רב , ערב וגם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵבּ יּה 
ׁש ם   וּ בהמ ׁש הגּ ר "א]. גּ ירסת  [לפי ׁש ם  עיּ ן  וכוּ ' נפׁש א דּ א יוֹ נה את  לב ע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָינוּ ח ,
הם  ׁש הּס יגים  בּ א וּ ר – סגיאין מ נּ ייהוּ  קטיל  מ ּמ צרים ישׂ ראל דּ נפקוּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בזמנא 
לוֹ ן לקטלא הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  עתיד  בּ תראה וּ בגלוּ תא  בּ מצרים, מתוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים

רב . הערב  ׁש הם  הרׁש עים את בּ א וּ ר, –ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

– לּמ וּ ד  ידי על מ ּמ נּ ה ׁש יּ גּ אל וּ  – בּ תראה  בּ גל וּ תא דּ א  כּ גוּ ונא  –  ַוּ בהמׁש◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ ר דּ איה וּ  – ה זּ הר בּ ספר ילמד וּ  ׁש אם – ר"ז הו"ה  – רמוּ ז  – בּ יּה  – ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהזּ וֹ ה "ר

– בּ תריתא  ה גּ א לּ הדּ פ וּ רקנא  אוֹ ר את  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לנוּ  יאיר זה ידי על ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
לעמק ׁש יּ זכּ וּ  – נפלא וֹ ת ארא נּ וּ  מצרים  מארץ  צאת כּ ימי לקיּ ם  – ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה

הטבעת הסרת לגמכתבים גדולה 

מ ּת וֹ רת נפלא וֹ ת וא בּ יטה עיני גּ ל ׁש כּ תוּ ב : כּ מ וֹ  הּת וֹ רה  כּ ל ס וֹ דוֹ ת  איהוּ  ודא – ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וע וֹ ד  וכוּ '. ה ּת וֹ רה  א וֹ ר  ּפ נימיּ וּ ת את ׁש יּ למדוּ  – ּת ׁש ליכהוּ  היארה  ה יּ לּ וֹ ד ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַהבּ ן 
יוֹ נה  את  ויּ קא ל דּ ג ה' ו יּ אמר  זימנא  בּ הה וּ א  וכ וּ ' דּ ג  ה' וימן אחר: דּ בר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָׁש ם:
מּפ ני ׁש דּ וֹ אגים ה גּ ד וֹ ל  מה דּ חק  – ענ יּ וּ תא מן דּ דוֹ אגין דּ לה וֹ ן דּ דאגה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְבּ דוּ חקא
גּ לוּ תא , מן י ּפ ק וּ ן – ה גּ ל וּ ת  ׁש ל ה ּס אה  יׁש לים זה ׁש דּ חק  – מדּ וּ חקא – ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ וּ ת 
חז"ל  [כּ מאמר עניּ וּ ת  בּ תכלית כּ ׁש יּ היוּ  – ּת וֹ ׁש יע  עני  עם  ואת  דּ כתיב ה וּ א  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהדּ א

ׁש ם . ע יּ ן א וֹ תם, ּת וֹ ׁש יע אז ה כּ יס] מן ּפ ר וּ טה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת כלה

רמ וּ ז, הכּ ל  אי לראוֹ ת מ ׁש ּת וֹ מם  ׁש ם , ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  דּ ברי הרוֹ אה ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ולצנ וּ תא . דּ דוּ חקא גּ לוּ ת היא רב , דּ ערב ז וֹ  אחרוֹ נה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ לוּ ת

ועסק  ל ּמ וּ ד ידי  על  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  לר בּ י  לרוּ ץ וּ בר וּ רה , אחת עצה  לנוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
מה גּ ל וּ ת , בּ רחמים ׁש נּ צא הרׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח  ׁש בּ זאת ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
רבּ י הרב מ וֹ רנ וּ  המק בּ לים , דּ ברי וכיּ דוּ ע  עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [ו א נ ּס י וֹ ן   צרי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְו א
זה  ל ּמ וּ ד דּ עתיד ועוֹ ד, חי אי ׁש  והבּ ן  טוֹ ב, ׁש ם  ה בּ על  הר ׁש "ש, ויטאל , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים 

ה גּ א לּ ה . ותבוֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה  ּת גּ אל  יד וֹ  ועל  וּ להגּ לוֹ ת, ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהת ּפ רסם 

דּ רזי ׁש מוּ אל ר בּ י  הצּ דּ יק  הגּ אוֹ ן מ וֹ רנ וּ  דּ ברי  אזכּ ירה , זאת  גּ ם  דּ ברי  ְֹוּ בת ו◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ת וֹ רת  ילמד  כּ לוֹ מר הח יּ ים, בּ עץ יחזיק ימים  להארי דּ הר וֹ צה  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְזצללה "ה ,
נאמרה  זי"ע  ּפ תי "ה יאוּ דה  רבּ י מרנא  מ ּפ י ז וֹ  וקבּ לה ימיו , יאריכוּ  וּ בזה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהּס וֹ "ד

ז כּ ר וֹ ן ]. בּ קוּ נטרס  דּ בריו  [הוּ בא  ּפ עמים וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  למעשׂ ה  גּ ם  הוה ְוכ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

וא  לׁש מע, אבה  וא  ׁש חלה  אחד בּ חכם ׁש בק וּ מעשׂ ה  ימים  כּ ּמ ה  לאחר כן  ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ליצלן. רחמנא חי לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים 

ידי על  מעלתם  כּ ל ה יג וּ  – כּ א וּ לם רחב  היה ׁש לּ בּ ם ה ּס פרדּ ים גּ דוֹ לי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכל
כּ סדרם . ּת מידים ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

ּת מיד  וע וֹ ד , מר וֹ קוֹ  מצרים עירק, בּ חאל בּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הּק הלּ וֹ ת  ׁש כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ יּ ד וּ ע
וּ בפרט  ה ּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  יוֹ ם  וּ בכל לילה בּ כל ׁש ע וֹ ת  ׁש לּ מדוּ  חבוּ ר וֹ ת חבוּ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֲ◌ָהיוּ 
למדוּ  מצוה  מעשׂ ה כּ ל  על זיע"א , חי איׁש  ה בּ ן מרנא ׁש ל  בּ ד וֹ רוֹ  האחר וֹ ן , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר 
וכן ט וֹ בים , וּ בימים  קדׁש  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  וּ בכל ל ּמ צוה, הּק ׁש וּ ר הזּ הר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִעניני 
וּ בברית  והאדרוֹ ת , דּ מ ׁש ּפ טים  סבּ א הּק דוֹ ׁש  זהר  למד וּ  נפטרים, על ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אז כּ רוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ה לּ ב  לפּת ח  הר ׁש בּ "י כּ תוֹ רת  לנ וּ  ׁש אין ידעוּ , זאת  כּ י – שׂ מחה וכל ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמילה 
בּ הקדּ מה  [ׁש ה וּ בא לט וֹ ב  זכ וּ ר אליּ ה וּ  ּפ תח  – ּת פלּ ה כּ ל ולפני ה נּ ׁש מה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לטהרת 
בּ זּ הר ל וֹ מדים וע וֹ ד  עוֹ ד לה וֹ סיף  וּ מתחזּ קים מתעוֹ ררים  אנ וּ  ולכן ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלּת ּק וּ נים].
בּ רכה  ר וֹ אים הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד  ידי  ועל ה ּס וֹ גר, וה וּ א  הּפ וֹ תח הוּ א כּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
מעינ וֹ ת  ונפּת חים ּת וֹ רה  ח דּ וּ ׁש י  וּ מתרבּ ים בּ חוּ ׁש , וכּמ ר גּ ׁש  כּ יּ דוּ ע ה נּ גלה  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ ד 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לב

א  כּ י חוּ ׁש ים , והחלץ כּ גּ בר  אזר וישׂ ראל, ליה וּ דא  יאמר  כּ עת  כּ ן, על ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
מחׁש ים . ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵעת

מ בּ וֹ ר להעל וֹ ת הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א ה וּ א בּ גע גּ וּ עים, דּ וֹ פק  דּ וֹ די ק וֹ ל א ׁש ר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָבּ עת 
ישׂ ראל. כּ נסת  עם  עּת ה  בּ גלוּ ת  היא א ׁש ר הּק דוֹ ׁש ה הכינה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

וגוֹ אלי. צ וּ רי  בּ עזרת פי אמרי לרצוֹ ן  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיהי וּ 

ּת ּק וּ ן בּ תּק וּ נים  ה לוֹ ם עליו  י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  בּ דברי לפּת ח  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוראוּ י 
גּ "ן:כ"א ◌ַ◌ַדּ ף

ּפ יר וּ ש: ּת ּת אה , ׁש כינ ּת א דּ א  הּס פינה  ירכּ תי  אל ירד ויוֹ נה זימנא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יּה 
החוֹ בל  רב מאן ועוֹ ד עּמ הם , יוֹ רדת  הקד וֹ שה  ה כינה יוֹ רדים, י שׂ ראל ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר
ּת ח בּ ל  רא ׁש וֹ ן בּ בית  חבל  , רע שׂ למת  ּת ח בּ ל חבל  אם בּ יּה  דּ איּת מר  ההוּ א –ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ

טבין  ויוֹ מין בּ ׁש בּ תא עלייהוֹ  כּ נפיו  יפר ׁש  וכ וּ ', ׁש ני  קוּ ם בּ בית  דּ א  וּ בגין  וכוּ ' ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הרי ׁש ם . עיּ ן  וכוּ ' דּ יל ּת יוּ בתא  דּ איהי עלּ אה  ׁש כינּת א  דּ איהי  קיא אל ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְקרא 
לכל  א וֹ מרת , [זאת ה כינה לגלוּ ת יגרם  ׁש א  ׁש יּ זּ הר  בּ אדם  דּ מתרין  ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְמבאר 
בּ בית  ׁש היה  כּ מוֹ  הלם ]. לּת ּק וּ ן כּ ללית  להעל וֹ ת ּה  וּ בודּ אי  ּפ רטית בּ צ וּ רה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
וימים  בּ ׁש בּ ת וֹ ת  הקדוֹ שה ל כינה  ועליּ ה ּת וֹ ספת  י ׁש  ועוֹ ד, ׁש ני. וּ בבית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִרא ׁש וֹ ן
הּק דוֹ ׁש ה  הכינה  את מעלה  ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד  וּ בּ וודאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִטוֹ בים.
ׁש נּ ח ׁש ב  ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת בּ ל ּמ וּ ד הנעשׂ ה ה ּפ על גּ דל  מ וּ בן  זה וּ לפי  מעלה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
בּ אלף  ׁש וּ ב הכּ ל  מכ ּפ יל וּ בשׂ מחה חי איׁש  הבּ ן  ׁש ּמ ביא כּ מוֹ  אלף ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ פוּ ל

המחה ] ׁש ער  צ דּ יקים, זּ הר[א וֹ רחוֹ ת מלּ ּמ וּ ד  יוֹ תר גּ דוֹ לה שׂ מחה   ל ואין  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַֹ ◌
הרעיוֹ ן על מבהיל ׁש נה , מליוֹ ן לער ׁש עוֹ לה בּ ׁש בּ ת !!!הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌

גּ לוּ תא  דּ א י וֹ נה ", את לבע  גּ ד וֹ ל  דּ ג  ה' וימן  זימנא  "בּ הה וּ א  ׁש ם  ַוּ בהמׁש◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
 ע ּמ ארד אנכי הוּ א ודא  הּס פינה , יר כּ תי אל ירד  ויוֹ נה בּ יּה  דא ּת מר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקדמאה 
" סמ דּ א גּ דוֹ ל דּ ג ה ' וימן וע וֹ ד  נפלא וֹ ת , ותראה דּ בריו ׁש ם  ע יּ ן וכ וּ ' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצרימה
דאּת מר רב  ערב דּ איהוּ  חוֹ בל רב מהה וּ א  זוּ גיּה , בּ ת  ּפ לוֹ נית נח ׁש  דּ א דּ גה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמ"ם,
כּ סילים  בּ חיק כּ עס  כּ י א ּת מר  עלי ּה  ה כּ סיל שׂ חוק הוּ א וּ טחוֹ ל רב , ערב וגם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵבּ יּה 
ׁש ם   וּ בהמ ׁש הגּ ר "א]. גּ ירסת  [לפי ׁש ם  עיּ ן  וכוּ ' נפׁש א דּ א יוֹ נה את  לב ע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָינוּ ח ,
הם  ׁש הּס יגים  בּ א וּ ר – סגיאין מ נּ ייהוּ  קטיל  מ ּמ צרים ישׂ ראל דּ נפקוּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בזמנא 
לוֹ ן לקטלא הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  עתיד  בּ תראה וּ בגלוּ תא  בּ מצרים, מתוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים

רב . הערב  ׁש הם  הרׁש עים את בּ א וּ ר, –ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

– לּמ וּ ד  ידי על מ ּמ נּ ה ׁש יּ גּ אל וּ  – בּ תראה  בּ גל וּ תא דּ א  כּ גוּ ונא  –  ַוּ בהמׁש◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ ר דּ איה וּ  – ה זּ הר בּ ספר ילמד וּ  ׁש אם – ר"ז הו"ה  – רמוּ ז  – בּ יּה  – ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהזּ וֹ ה "ר

– בּ תריתא  ה גּ א לּ הדּ פ וּ רקנא  אוֹ ר את  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לנוּ  יאיר זה ידי על ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
לעמק ׁש יּ זכּ וּ  – נפלא וֹ ת ארא נּ וּ  מצרים  מארץ  צאת כּ ימי לקיּ ם  – ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה

הטבעת הסרת לגמכתבים גדולה 

מ ּת וֹ רת נפלא וֹ ת וא בּ יטה עיני גּ ל ׁש כּ תוּ ב : כּ מ וֹ  הּת וֹ רה  כּ ל ס וֹ דוֹ ת  איהוּ  ודא – ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וע וֹ ד  וכוּ '. ה ּת וֹ רה  א וֹ ר  ּפ נימיּ וּ ת את ׁש יּ למדוּ  – ּת ׁש ליכהוּ  היארה  ה יּ לּ וֹ ד ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַהבּ ן 
יוֹ נה  את  ויּ קא ל דּ ג ה' ו יּ אמר  זימנא  בּ הה וּ א  וכ וּ ' דּ ג  ה' וימן אחר: דּ בר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָׁש ם:
מּפ ני ׁש דּ וֹ אגים ה גּ ד וֹ ל  מה דּ חק  – ענ יּ וּ תא מן דּ דוֹ אגין דּ לה וֹ ן דּ דאגה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְבּ דוּ חקא
גּ לוּ תא , מן י ּפ ק וּ ן – ה גּ ל וּ ת  ׁש ל ה ּס אה  יׁש לים זה ׁש דּ חק  – מדּ וּ חקא – ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ וּ ת 
חז"ל  [כּ מאמר עניּ וּ ת  בּ תכלית כּ ׁש יּ היוּ  – ּת וֹ ׁש יע  עני  עם  ואת  דּ כתיב ה וּ א  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהדּ א

ׁש ם . ע יּ ן א וֹ תם, ּת וֹ ׁש יע אז ה כּ יס] מן ּפ ר וּ טה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת כלה

רמ וּ ז, הכּ ל  אי לראוֹ ת מ ׁש ּת וֹ מם  ׁש ם , ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  דּ ברי הרוֹ אה ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ולצנ וּ תא . דּ דוּ חקא גּ לוּ ת היא רב , דּ ערב ז וֹ  אחרוֹ נה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ לוּ ת

ועסק  ל ּמ וּ ד ידי  על  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  לר בּ י  לרוּ ץ וּ בר וּ רה , אחת עצה  לנוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
מה גּ ל וּ ת , בּ רחמים ׁש נּ צא הרׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח  ׁש בּ זאת ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
רבּ י הרב מ וֹ רנ וּ  המק בּ לים , דּ ברי וכיּ דוּ ע  עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [ו א נ ּס י וֹ ן   צרי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְו א
זה  ל ּמ וּ ד דּ עתיד ועוֹ ד, חי אי ׁש  והבּ ן  טוֹ ב, ׁש ם  ה בּ על  הר ׁש "ש, ויטאל , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים 

ה גּ א לּ ה . ותבוֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה  ּת גּ אל  יד וֹ  ועל  וּ להגּ לוֹ ת, ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהת ּפ רסם 

דּ רזי ׁש מוּ אל ר בּ י  הצּ דּ יק  הגּ אוֹ ן מ וֹ רנ וּ  דּ ברי  אזכּ ירה , זאת  גּ ם  דּ ברי  ְֹוּ בת ו◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ת וֹ רת  ילמד  כּ לוֹ מר הח יּ ים, בּ עץ יחזיק ימים  להארי דּ הר וֹ צה  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְזצללה "ה ,
נאמרה  זי"ע  ּפ תי "ה יאוּ דה  רבּ י מרנא  מ ּפ י ז וֹ  וקבּ לה ימיו , יאריכוּ  וּ בזה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהּס וֹ "ד

ז כּ ר וֹ ן ]. בּ קוּ נטרס  דּ בריו  [הוּ בא  ּפ עמים וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  למעשׂ ה  גּ ם  הוה ְוכ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

וא  לׁש מע, אבה  וא  ׁש חלה  אחד בּ חכם ׁש בק וּ מעשׂ ה  ימים  כּ ּמ ה  לאחר כן  ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ליצלן. רחמנא חי לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים 

ידי על  מעלתם  כּ ל ה יג וּ  – כּ א וּ לם רחב  היה ׁש לּ בּ ם ה ּס פרדּ ים גּ דוֹ לי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכל
כּ סדרם . ּת מידים ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

ּת מיד  וע וֹ ד , מר וֹ קוֹ  מצרים עירק, בּ חאל בּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הּק הלּ וֹ ת  ׁש כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ יּ ד וּ ע
וּ בפרט  ה ּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  יוֹ ם  וּ בכל לילה בּ כל ׁש ע וֹ ת  ׁש לּ מדוּ  חבוּ ר וֹ ת חבוּ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֲ◌ָהיוּ 
למדוּ  מצוה  מעשׂ ה כּ ל  על זיע"א , חי איׁש  ה בּ ן מרנא ׁש ל  בּ ד וֹ רוֹ  האחר וֹ ן , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר 
וכן ט וֹ בים , וּ בימים  קדׁש  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  וּ בכל ל ּמ צוה, הּק ׁש וּ ר הזּ הר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִעניני 
וּ בברית  והאדרוֹ ת , דּ מ ׁש ּפ טים  סבּ א הּק דוֹ ׁש  זהר  למד וּ  נפטרים, על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אז כּ רוֹ ת 
ה לּ ב  לפּת ח  הר ׁש בּ "י כּ תוֹ רת  לנ וּ  ׁש אין ידעוּ , זאת  כּ י – שׂ מחה וכל ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמילה 
בּ הקדּ מה  [ׁש ה וּ בא לט וֹ ב  זכ וּ ר אליּ ה וּ  ּפ תח  – ּת פלּ ה כּ ל ולפני ה נּ ׁש מה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לטהרת 
בּ זּ הר ל וֹ מדים וע וֹ ד  עוֹ ד לה וֹ סיף  וּ מתחזּ קים מתעוֹ ררים  אנ וּ  ולכן ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלּת ּק וּ נים].
בּ רכה  ר וֹ אים הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד  ידי  ועל ה ּס וֹ גר, וה וּ א  הּפ וֹ תח הוּ א כּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
מעינ וֹ ת  ונפּת חים ּת וֹ רה  ח דּ וּ ׁש י  וּ מתרבּ ים בּ חוּ ׁש , וכּמ ר גּ ׁש  כּ יּ דוּ ע ה נּ גלה  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ ד 



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לד

והגּ ר"א  וּ ברמח "ל  ויטאל חיּ ים  בּ ר בּ י  כּ מבאר ח יּ ים. ּת וֹ צא וֹ ת  מ ּמ נּ וּ  כּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה 
בּ אריכ וּ ת . הזּ הר" בּ "אוֹ ר  ע וֹ ד  ועיּ ן  ה ּק דוֹ ׁש ים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהחיד"א 

– זאת כּ ל "מפעלואחר – ועצוּ ם  כּ בּ יר מפעל  יׁש  אנוּ  דּ בד וֹ רנוּ  זכינ וּ  הנּ ה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ בוֹ ד בּ רא ׁש וֹ  והעוֹ מד  הזּ ה, ה ּק דוֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד את וּ מג לּ ה ׁש ּמ פיץ  - הע וֹ למי" ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַה זּ הר

ׁש ליט"א. מהאלמין הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן האדמוֹ "ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְקד ת 

חיּ לים  ע וֹ ד  וּ להרבּ וֹ ת להפיץ לּק דׁש , וּ להתח בּ ר להתחזּ ק מצוה  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
וּ מהּפ כת  הּק ד וֹ ׁש ים  חבּ וּ ריו  בּ רב היּ דוּ ע ׁש ליט "א  ׁש האדמוֹ "ר וּ ביוֹ דעני  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַלּק ד ה .

הר בּ  וּ ספריו הּס ת"ם וכ ׁש ר וּ ת הּמ אכלים כּ ׁש ר וּ ת בּ ענין ׁש עשׂ ה  לזכּ וּ יהע וֹ לם ים  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וע וֹ ד  וענ ׁש  שׂ כר  וּ ספריו הכּ נסת, בּ ית  וּ קדת  ה בּ רית  קדת  וּ בענין ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,
מאכל  בּ מע וּ ט  מּמ ׁש , וליל וֹ ת  ימים  – חילוֹ  כּ ל  אזר ׁש מים . לׁש ם  וה כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְספרים ,

וּ באהבה . בּ רחמים  בּ מהרה  ׁש ּת בוֹ א ה גּ אלּ ה  לזרז  העּק ר  – ׁש נה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מעוּ ט 

ׁש ּמ רגּ י ׁש ים  להטּפ יח , מנת  על וט וֹ פח הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ׁש עוּ רים כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְויסד
הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד  רבּ וּ י ידי  על  ית בּ ר הם  רחמי את  י שׂ ראל  כּ לל  כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
ׁש לּ ּמ וּ ד  זי"ע , ׁש רע בּ י מר דּ כי והרב זי "ע חי איׁש  ה בּ ן דּ ברי ּפ רסוּ ם ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט 
ׁש עה  ,מל הכּ ּס א ודברי חל , מ בּ יוֹ ם  יוֹ תר  ּפ עמים אלף עוֹ לה  קד ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ ת
י שׂ ראל , בּ ני לבּ וֹ ת מלהיב  זה  כּ ל  הּפ ׁש ט. בּ לּמ וּ ד  ל ׁש נה  ע וֹ לה הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר
הארץ  ׁש כּ ל עד מסּפ ר , לאין ׁש עוּ רים וּ מ ּת וֹ ספים  חיּ לים מרבּ ים ליוֹ ם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מ יּ וֹ ם
ּת בוֹ א  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  והמלּמ דים  הלּ וֹ מדים  כּ ל ידי  ועל עלּ אה, זיהרא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִּת ּמ לא 

ואהב "ה . בּ ח "ן ו שׂ מחה  בּ שׂ שׂ וֹ ן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

כּ מוֹ  ה כּ ח , בּ כל  זה קד וֹ ׁש  למפעל בּ ּק דה  להדּ בק וּ לס יּ ע  לעזר ר בּ תי  ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה 
לעשׂ וֹ ת  דּ עת  זי "ע, סלנטר ישׂ ראל  רבּ י ה גּ א וֹ ן דּ ברי  דּ ברי , בּ ראׁש ית  ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הבאנוּ 

זה . בּ ד וֹ ר הצּ לה  בּ חבל  לאחז ה נּ ה , יסוּ ר  א ּפ תי וּ מי  ,ּת וֹ רת הפרוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַלה'

קכ"ד] [נ שׂ א מהימנא בּ רעיא  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  להבטחת  נז כּ ה  כּ ן ידי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל 
ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד "ה' ה ּפ סוּ ק בּ נוּ  ויתק יּ ם  בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן בּ י ּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ יּפ קוּ ן 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  נכר" ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵאל

חבריא, ּדמן  זעירא חד  הּתֹורה,  ָ ַ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ְ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ְּבברּכת 
זלה"ה  טֹוב  יֹום מׁשה רּבי אאמֹו"ר ּבן חּיים  ֶֹ ִ ַ ֲ ַ ֶ ִ ַ ִ ֵמאיר
זלה"ה  יֹוסף רּבי אאזמ ֹו"ר  ֵ ִ ַ ְ ֲ ַ ֶּבן

ואחוה", "אהבה קה לּ ת  מר בּ ני זצ"ל, לסבי ׁש היה  הצּ לה  נס  ואס ּפ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַנ .ב.
נכנסוּ  ׁש מם  יּמ ח  כּ ׁש ה גּ רמנים  הע וֹ למית, הּמ לחמה בּ תק וּ פת  בּ מצרים, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ עוֹ דוֹ 

ׁש כּ  הכריז וּ  בּ ר כּ בת , הנּ סיעוֹ ת בּ אחת  בּ ּת חנה למצרים כּ אן ירד וּ  ה יּ ה וּ דים  ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
משׂ ים  כּ א  עצמוֹ  עשׂ ה זצ"ל  סבי להמית . דּ ת וֹ  אחת ירד  ׁש א וּ מי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ר וֹ בה,

הטבעת הסרת להמכתבים גדולה 

סבי, ואלּ וּ  נהרג, ׁש יּ רד  מי  כּ ל א – ירדוּ  ה יּ הוּ דים כּ ל וא לּ וּ  בּ ּת חנה , ירד ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְו א
נ צּ ל .  וכ לרדת, א  לוֹ  מ וֹ רים  המים  מן  כּ אלּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הרגּ יׁש 

זצ "ל  דּ סבי הוּ דעי  הרבאחר  עם ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר חברוּ תא  כּ סדרן לוֹ מד היה  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
יוֹ סף ע וֹ בדיה  רבּ י ה גּ א וֹ ן מרן  ט וֹ בים  לחיּ ים י בּ דל  עם  למד וכן זצ "ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָחמווי

– הּק דוֹ ׁש  וזהר ק בּ לה  כּ יׁש ליט "א  – לר בּ ים  ידוּ עה  אינ ּה  בּ נּ ס ּת ר גּ דלוּ תוֹ  א ׁש ר  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
היא  !רבּ ה  ַ◌ָ◌ִ◌

לה צּ ילוֹ . הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י ׁש ל  זכוּ תוֹ  ל וֹ  עמד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי 

זכוּ ת  מל ּמ ד  הּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתוֹ  וּ בכח הּק דוֹ ׁש  ׁש הר ׁש בּ "י וּ מפרסם , ידוּ ע ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְדּ זהוּ 
וּ מצּ יל . ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵוּ מגן 

– רׁש וּ מוֹ ת  דּ וֹ רׁש י 'מא ׁש ר'ודר ׁש וּ  לחמוֹ , ׁש מנה ּת ב וֹ תרא ׁש ימא ׁש "ר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
– ׁש 'מעוֹ ן  ר'בּ י א 'מר  בּ גׁש מיּ וּ ת ,מ 'לּ ּמ וּ ד  והן בּ ר וּ חנ יּ וּ ת הן  – לחמוֹ  וכל ׁש מנה ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחיּ ים . יכּ תב בּ חיּ ים  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה דּ בוּ ק

 ָ ָ ְ ִּבברכה,
חּיים  מאיר  ִ ַ ִ ֵהק'

- לג  מכתב  -
לה'" קרבּ ן מכּ ם יקריב כּ י "אדם לסדר קוֹ ד ׁש  ׁש בּ ת  מוֹ צאי דּ ׁש מיּ א, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א

ׁש מ ׁש . בּ ית  ק"ק ּפ ה  העוֹ לם  לבריאת ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִתש"ע

זכוּ ת  מגלגּ לין  ׁש ליט"א: גראס יה וּ דה ׁש ל וֹ ם  רבּ י מהאלמין  האדמוֹ "ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְכּ בוֹ ד
גּ וֹ רר מצוה ז כּ אי, ידי וחינוּ ך על  כּ ׁש ר וּ ת על ה ם מלחמ וֹ ת  ל וֹ חם מצוה, ת  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּ ית  העיר   ֹבּ ת ו לוֹ " למ וֹ ׁש ב "אוּ ּה  יפרח" כּ ּת מר  "צדּ יק  וכעת  בּ זה , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוכ יּ וֹ צא 
◌ֶ◌ֶׁש מ ׁש .

ּפ רׁש ת  הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר כמבוֹ אר דּ וֹ רנ וּ  וזכה י וֹ צרינוּ , ׁש בּ רא  מאוֹ ר וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִטוֹ בים 
ּת ּת אה  חכמה ׁש היא ה ּמ לכוּ ת  ּת תעלּ ה  ׁש נין  ׁש ּת ין  בּ כל ה ׁש יׁש י בּ אלף א ׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַו יּ רא 
רמז ויתקיים  החכמה , מבּ וּ עי ׁש יּ תּפ ּת ח וּ  עד  לדר גּ א מדרגא ׁש מה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחכמת
החר עלה  וגוֹ ', החכמה  מבּ וּ עי  יתּפ ּת חוּ  נח לח יּ י מא וֹ ת ׁש ׁש  בּ ׁש נת  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
האלוֹ קי ה ּק ד וֹ ׁש  המקוּ בל הרב  האמוּ נה  מגיני י שׂ ראל  מא וֹ רי  עם  ּת בל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוהאיר 
אוֹ ר והרה "ק  עטר , בּ ן ח יּ ים  ר בּ י  האלוֹ קי הרה "ק לצאט וֹ , חיּ ים  מ ׁש ה ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַר בּ י
ועל  זי "ע מ וּ ילנא אל יּ ה וּ  מ וֹ רינ וּ  החסיד וה גּ אוֹ ן  טוֹ ב, ׁש ם  בּ על מוֹ רינ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ונ שׂ גּ ב  מוּ רם  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ספר כּ י  ויען בּ וֹ , וכ יּ וֹ צא  ה זּ הר  בּ ספר בּ אוּ ריהם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְידי 

אלינוּ , ה ּמ א וֹ רוֹ ת  את  קרב וּ  ה זּ ה, בּ זמן העם מ ּמ דרגת גּ דוֹ ליוגב וֹ ּה  ע וֹ ררוּ  לחינם (וא ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

עג:) דּ ף ל' (ּת ּק וּ ן בּ ּת ּק וּ נים ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  האמת  חכמת לּ ימוּ ד על אינ וּ ןהדּ וֹ ר וֹ ת כּ ל  אפלּ וּ  : ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לד

והגּ ר"א  וּ ברמח "ל  ויטאל חיּ ים  בּ ר בּ י  כּ מבאר ח יּ ים. ּת וֹ צא וֹ ת  מ ּמ נּ וּ  כּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה 
בּ אריכ וּ ת . הזּ הר" בּ "אוֹ ר  ע וֹ ד  ועיּ ן  ה ּק דוֹ ׁש ים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהחיד"א 

– זאת כּ ל "מפעלואחר – ועצוּ ם  כּ בּ יר מפעל  יׁש  אנוּ  דּ בד וֹ רנוּ  זכינ וּ  הנּ ה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ בוֹ ד בּ רא ׁש וֹ  והעוֹ מד  הזּ ה, ה ּק דוֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד את וּ מג לּ ה ׁש ּמ פיץ  - הע וֹ למי" ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַה זּ הר

ׁש ליט"א. מהאלמין הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן האדמוֹ "ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְקד ת 

חיּ לים  ע וֹ ד  וּ להרבּ וֹ ת להפיץ לּק דׁש , וּ להתח בּ ר להתחזּ ק מצוה  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
וּ מהּפ כת  הּק ד וֹ ׁש ים  חבּ וּ ריו  בּ רב היּ דוּ ע ׁש ליט "א  ׁש האדמוֹ "ר וּ ביוֹ דעני  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַלּק ד ה .

הר בּ  וּ ספריו הּס ת"ם וכ ׁש ר וּ ת הּמ אכלים כּ ׁש ר וּ ת בּ ענין ׁש עשׂ ה  לזכּ וּ יהע וֹ לם ים  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וע וֹ ד  וענ ׁש  שׂ כר  וּ ספריו הכּ נסת, בּ ית  וּ קדת  ה בּ רית  קדת  וּ בענין ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,
מאכל  בּ מע וּ ט  מּמ ׁש , וליל וֹ ת  ימים  – חילוֹ  כּ ל  אזר ׁש מים . לׁש ם  וה כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְספרים ,

וּ באהבה . בּ רחמים  בּ מהרה  ׁש ּת בוֹ א ה גּ אלּ ה  לזרז  העּק ר  – ׁש נה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מעוּ ט 

ׁש ּמ רגּ י ׁש ים  להטּפ יח , מנת  על וט וֹ פח הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ׁש עוּ רים כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְויסד
הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד  רבּ וּ י ידי  על  ית בּ ר הם  רחמי את  י שׂ ראל  כּ לל  כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
ׁש לּ ּמ וּ ד  זי"ע , ׁש רע בּ י מר דּ כי והרב זי "ע חי איׁש  ה בּ ן דּ ברי ּפ רסוּ ם ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט 
ׁש עה  ,מל הכּ ּס א ודברי חל , מ בּ יוֹ ם  יוֹ תר  ּפ עמים אלף עוֹ לה  קד ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ ת
י שׂ ראל , בּ ני לבּ וֹ ת מלהיב  זה  כּ ל  הּפ ׁש ט. בּ לּמ וּ ד  ל ׁש נה  ע וֹ לה הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר
הארץ  ׁש כּ ל עד מסּפ ר , לאין ׁש עוּ רים וּ מ ּת וֹ ספים  חיּ לים מרבּ ים ליוֹ ם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מ יּ וֹ ם
ּת בוֹ א  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  והמלּמ דים  הלּ וֹ מדים  כּ ל ידי  ועל עלּ אה, זיהרא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִּת ּמ לא 

ואהב "ה . בּ ח "ן ו שׂ מחה  בּ שׂ שׂ וֹ ן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

כּ מוֹ  ה כּ ח , בּ כל  זה קד וֹ ׁש  למפעל בּ ּק דה  להדּ בק וּ לס יּ ע  לעזר ר בּ תי  ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה 
לעשׂ וֹ ת  דּ עת  זי "ע, סלנטר ישׂ ראל  רבּ י ה גּ א וֹ ן דּ ברי  דּ ברי , בּ ראׁש ית  ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הבאנוּ 

זה . בּ ד וֹ ר הצּ לה  בּ חבל  לאחז ה נּ ה , יסוּ ר  א ּפ תי וּ מי  ,ּת וֹ רת הפרוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַלה'

קכ"ד] [נ שׂ א מהימנא בּ רעיא  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  להבטחת  נז כּ ה  כּ ן ידי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל 
ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד "ה' ה ּפ סוּ ק בּ נוּ  ויתק יּ ם  בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן בּ י ּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ יּפ קוּ ן 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  נכר" ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵאל

חבריא, ּדמן  זעירא חד  הּתֹורה,  ָ ַ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ְ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ְּבברּכת 
זלה"ה  טֹוב  יֹום מׁשה רּבי אאמֹו"ר ּבן חּיים  ֶֹ ִ ַ ֲ ַ ֶ ִ ַ ִ ֵמאיר
זלה"ה  יֹוסף רּבי אאזמ ֹו"ר  ֵ ִ ַ ְ ֲ ַ ֶּבן

ואחוה", "אהבה קה לּ ת  מר בּ ני זצ"ל, לסבי ׁש היה  הצּ לה  נס  ואס ּפ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַנ .ב.
נכנסוּ  ׁש מם  יּמ ח  כּ ׁש ה גּ רמנים  הע וֹ למית, הּמ לחמה בּ תק וּ פת  בּ מצרים, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ עוֹ דוֹ 

ׁש כּ  הכריז וּ  בּ ר כּ בת , הנּ סיעוֹ ת בּ אחת  בּ ּת חנה למצרים כּ אן ירד וּ  ה יּ ה וּ דים  ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
משׂ ים  כּ א  עצמוֹ  עשׂ ה זצ"ל  סבי להמית . דּ ת וֹ  אחת ירד  ׁש א וּ מי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ר וֹ בה,

הטבעת הסרת להמכתבים גדולה 

סבי, ואלּ וּ  נהרג, ׁש יּ רד  מי  כּ ל א – ירדוּ  ה יּ הוּ דים כּ ל וא לּ וּ  בּ ּת חנה , ירד ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְו א
נ צּ ל .  וכ לרדת, א  לוֹ  מ וֹ רים  המים  מן  כּ אלּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הרגּ יׁש 

זצ "ל  דּ סבי הוּ דעי  הרבאחר  עם ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר חברוּ תא  כּ סדרן לוֹ מד היה  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
יוֹ סף ע וֹ בדיה  רבּ י ה גּ א וֹ ן מרן  ט וֹ בים  לחיּ ים י בּ דל  עם  למד וכן זצ "ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָחמווי

– הּק דוֹ ׁש  וזהר ק בּ לה  כּ יׁש ליט "א  – לר בּ ים  ידוּ עה  אינ ּה  בּ נּ ס ּת ר גּ דלוּ תוֹ  א ׁש ר  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
היא  !רבּ ה  ַ◌ָ◌ִ◌

לה צּ ילוֹ . הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י ׁש ל  זכוּ תוֹ  ל וֹ  עמד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי 

זכוּ ת  מל ּמ ד  הּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתוֹ  וּ בכח הּק דוֹ ׁש  ׁש הר ׁש בּ "י וּ מפרסם , ידוּ ע ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְדּ זהוּ 
וּ מצּ יל . ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵוּ מגן 

– רׁש וּ מוֹ ת  דּ וֹ רׁש י 'מא ׁש ר'ודר ׁש וּ  לחמוֹ , ׁש מנה ּת ב וֹ תרא ׁש ימא ׁש "ר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
– ׁש 'מעוֹ ן  ר'בּ י א 'מר  בּ גׁש מיּ וּ ת ,מ 'לּ ּמ וּ ד  והן בּ ר וּ חנ יּ וּ ת הן  – לחמוֹ  וכל ׁש מנה ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחיּ ים . יכּ תב בּ חיּ ים  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה דּ בוּ ק

 ָ ָ ְ ִּבברכה,
חּיים  מאיר  ִ ַ ִ ֵהק'

- לג  מכתב  -
לה'" קרבּ ן מכּ ם יקריב כּ י "אדם לסדר קוֹ ד ׁש  ׁש בּ ת  מוֹ צאי דּ ׁש מיּ א, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ עּת א

ׁש מ ׁש . בּ ית  ק"ק ּפ ה  העוֹ לם  לבריאת ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִתש"ע

זכוּ ת  מגלגּ לין  ׁש ליט"א: גראס יה וּ דה ׁש ל וֹ ם  רבּ י מהאלמין  האדמוֹ "ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְכּ בוֹ ד
גּ וֹ רר מצוה ז כּ אי, ידי וחינוּ ך על  כּ ׁש ר וּ ת על ה ם מלחמ וֹ ת  ל וֹ חם מצוה, ת  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּ ית  העיר   ֹבּ ת ו לוֹ " למ וֹ ׁש ב "אוּ ּה  יפרח" כּ ּת מר  "צדּ יק  וכעת  בּ זה , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוכ יּ וֹ צא 
◌ֶ◌ֶׁש מ ׁש .

ּפ רׁש ת  הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר כמבוֹ אר דּ וֹ רנ וּ  וזכה י וֹ צרינוּ , ׁש בּ רא  מאוֹ ר וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִטוֹ בים 
ּת ּת אה  חכמה ׁש היא ה ּמ לכוּ ת  ּת תעלּ ה  ׁש נין  ׁש ּת ין  בּ כל ה ׁש יׁש י בּ אלף א ׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַו יּ רא 
רמז ויתקיים  החכמה , מבּ וּ עי ׁש יּ תּפ ּת ח וּ  עד  לדר גּ א מדרגא ׁש מה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחכמת
החר עלה  וגוֹ ', החכמה  מבּ וּ עי  יתּפ ּת חוּ  נח לח יּ י מא וֹ ת ׁש ׁש  בּ ׁש נת  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
האלוֹ קי ה ּק ד וֹ ׁש  המקוּ בל הרב  האמוּ נה  מגיני י שׂ ראל  מא וֹ רי  עם  ּת בל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוהאיר 
אוֹ ר והרה "ק  עטר , בּ ן ח יּ ים  ר בּ י  האלוֹ קי הרה "ק לצאט וֹ , חיּ ים  מ ׁש ה ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַר בּ י
ועל  זי "ע מ וּ ילנא אל יּ ה וּ  מ וֹ רינ וּ  החסיד וה גּ אוֹ ן  טוֹ ב, ׁש ם  בּ על מוֹ רינ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ונ שׂ גּ ב  מוּ רם  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ספר כּ י  ויען בּ וֹ , וכ יּ וֹ צא  ה זּ הר  בּ ספר בּ אוּ ריהם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְידי 

אלינוּ , ה ּמ א וֹ רוֹ ת  את  קרב וּ  ה זּ ה, בּ זמן העם מ ּמ דרגת גּ דוֹ ליוגב וֹ ּה  ע וֹ ררוּ  לחינם (וא ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

עג:) דּ ף ל' (ּת ּק וּ ן בּ ּת ּק וּ נים ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  האמת  חכמת לּ ימוּ ד על אינ וּ ןהדּ וֹ ר וֹ ת כּ ל  אפלּ וּ  : ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לו 

זמנא בּ הה וּ א  עבדין , לגרמייהוּ  דעבדין  חסד כּ ל  בּ אוֹ רייתא  (ּת היליםדּמ ש ּת דלין  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

טל ) ר וּ חא עח איה וּ  ודא  לעלמא, יׁש וּ ב, וא   ה וֹ ל רוּ ח  ה ּמ ה  בּ שׂ ר  כּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַויּ זכּ וֹ ר 
חסד  כּ ל  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים  א לּ וּ  כּ ל אפ לּ וּ  הּק דׁש ]: ללׁש וֹ ן  [ּת רגּ וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מ ׁש יחא.

לעצמם  זמן(הם)ׁש עוֹ שׂ ים  בּ א וֹ ת וֹ  הוֹ ל(כּ תוּ ב )ע וֹ שׂ ים . רוּ ח  ה ּמ ה  בּ שׂ ר כּ י "ויּ ז כּ ר ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
יׁש וּ ב", מׁש יח)ו א ׁש ל רוּ ח  וזהוּ  לע וֹ לם , י ׁש וּ ב  ׁש א לוֹ מר .(רוֹ צה ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אינ וּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ולא  עלמא מן  לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין  מאן  לוֹ ן  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוי
דגרמין דקבּ לה , בחכמה לא ׁש ּת דלא  בעאן ולא  י בּ ׁש ה , לאוֹ רייתא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ עבדין 
ללׁש וֹ ן [ּת רגּ וּ ם יבי ׁש ה. ב' ואׁש ּת ארת  מינּה , י' דאיהי דחכמה נביעוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק
ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם , יׁש וּ ב  וא  העוֹ לם  מן  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ]:
ׁש גּ וֹ רמים  הּק בּ לה , בּ חכמת  לעסק רוֹ צים  ואינם  יב ׁש ה ה ּת וֹ רה  את  ׁש עוֹ שׂ ים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵהם 

נׁש ארת והבּ ' י'. ׁש היא החכמה נביעת  מּמ נּ ה  דּ גרמיןׁש ּמ ס ּת לּ קת  לוֹ ן  וי יבׁש ה. ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
להם  א וֹ י ה ּק ד ׁש ]: ללׁש וֹ ן  [ּת ר גּ וּ ם  בּ עלמא . ואבּ דן והרג  וּ ביזה  וחר בּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעניּ וּ תא 
טוֹ בה  ונחזיק בּ וֹ אוּ  כּ ן  על בּ ע וֹ לם ).- ואבדן  והרג וּ ב זּ ה  וחרב ענ יּ וּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רמים
מׁש יח  ּפ ני לקבּ ל  ויז כּ ה וחילוֹ  כּ חוֹ  וייר  ׁש ליט"א האדמוֹ "ר כּ ב וֹ ד  את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ נחזּ ק
ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זהר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּט הוֹ ר , כּ רצ וֹ נוֹ  הזּ הר  ספר הפצת  ידי על ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִצדקנ וּ 
וכוּ ' הזּ הר ספר  דּ איה וּ  דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי  הרקיע " כּ זהר  יזהר וּ  ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והּמ שׂ כּ ילים
יפקוּ ן הזּ הר ספר  האי  דּ איה וּ  דּ חיּ י  מאילנא  למטעם י שׂ ראל  דּ עתידין  ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד ׁש בּ זכוּ ת א וֹ מר  עצמ וֹ  ה זּ הר  [דּ הינוּ  בּ רחמי גל וּ תא ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
ח בּ וּ רא  "מהאי  וכ וּ ' ו' ּת ּק וּ ן  ס וֹ ף  זּ הר בּ תּק וּ ני וכן  מה גּ ל וּ ת ] יפק וּ ן ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
י '] כ "ה  [ו יּ קרא  וּ בגיני ּה  יוֹ מ יּ א  בּ ּס וֹ ף בּ תראה בּ דרא  לת ּת א  את גּ ליא  כּ ד  ִדּ יל◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ארץ .דּ ר וֹ ר וקראת ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

 ַ ִ ֲ ַּכעתירת
פיׁשר, ּדוד  ׁשלמה  ֶ ִ ִ ָֹֹ ְ ַ ָהרב
ׁשמׁש ּבית ׁשביעית, אריגת ספר  ֶ ֶ ֵ ִ ִ ְ ַ ִ ֲ ֶ ֵ ֵ ַ ְמח ּבר

- לד  מכתב -
העולמי הזוהר  מפעל  מנהלי לכבוד

וברכה  !שלום 

הרב לנו  שגילה העליון  מעולם הילד על הסיפור הפצת על לכם הכבוד  כל
העליון. בעולם  לו שגילו  מה הילד עם שליט "א  לוי רמי רבי הצדיק 

רוצה אני נכון. לא זה שכאילו זה , נגד  שאמרו אנשים  כמה שיש  שמעתי 
שלא דבר ויפרסם ויאמר ילך  אדם  שבן להיות  יכול איך פשוטה שאלה לשאול

הטבעת הסרת לזמכתבים גדולה 

לצאת יכולים ואיך  לא , או אמת  זה  אם זה  על לדון  דין בית אצל  ישב ולא בירר
אחיכם בין  שמוע כתוב  הלא  ישראל. עם  את לקרב שרוצים אנשים .ולבזות 

רבנים  ולבזות  הפה את  לפתוח  יכול שאדם איך מאוד  מתפלא  בליאני
ח "ו. אנשים אצל  הפקר  התורה האם אחיכם , בין  שמוע  תורה  לדין שישב

תיכף  הזה הסיפור את  ששומע  אחד  כל ישראל גאולת  כל  תלוי בזה  הלא 
לתשובה . מתעורר 

המשיח  ביאת  שלפני  וכתוב  בתשובה. יחזרו  יהודים רוצה  הוא גם והלא 
עצה  רק  לנו ויש  רח"ל, בארץ הדאע"ש את  כבר ויש בתשובה, יחזרו כולם 

ובוכה צועקת אמנו שרחל כמו  שבשמים  אבינו אל  לשוב  והיא , "קולאחת ,
לגבולם ". בנים  ושבו בניה... על מבכה  רחל נשמע ברמה 

לי נפתח שבזכותם 15 בן ולנער שליט"א לוי  רמי  להרב  גדולה  בתודה 
בתשובה . לחזור  והתחלתי בעולם  לעשות צריך שאני מה  העינים 

עבירות  הרבה  כך כל  על שעברתי כמוני, שבקלים  קל אם  בטוח ואני
ע"י ה' וברוך  לצלן , רחמנא  שעברתי ועבירות תאוות, חיי  וחייתי נפש, בשאט

בתשובה . לחזור  התחלתי הזה הסיפור

אביב , לתל ברכבת  לעבודה  בנסיעה  שלי  החברים  עם דיברתי כן  גם 
שאני כמו  אמרו כולם  ולפלא  הזה , הסיפור על אנשים הרבה שם דיברנו
אחד  אחר . באופן  מתחיל אחד  וכל  בתשובה. לחזור  מתחילים  כולם  אומר.
היסוד  עיקרי על  ודיברנו  מתקדם, אחד  כל  שבת , אחד תפילין , אחד  ציצית,

בתשובה . נחזור  שכולנו  עד 

שבת , חשוב , והכי לעשות , שהתחלתי  הראשון שהדבר להם אמרתי ואני
יום . כל ותפילין המשפחה, טהרת 

צריך  אני כי לי , סיפרו  שאנשים מה כל זה  במכתבי  להאריך  זמן  לי אין 
בתשובה  אותי  להחזיר  שזכיתם על  מאוד לכם  אודה לעבודה , להיכנס  כבר

אמיתיים . לחיים  ונכנסנו  וחברי, משפחתי  ואת

רב, בכבוד 
שלום  בן י .
יתכן איך  יודע  לא  אני  שאלה, אותי שאל הרכבת על מהאנשים  אחד  נ .ב.
אחד  והלא  בתשובה . יהודים  שמחזיר  דבר זה זה , נגד שאומרים אנשים  שיש 
תשובה , מלעשות  הרבים  את המעכב זה  התשובה , את המעכבים  דברים  מכ "ד

וז"ל : לח, דף התשובה  יסוד מספר ואעתיק



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לו 

זמנא בּ הה וּ א  עבדין , לגרמייהוּ  דעבדין  חסד כּ ל  בּ אוֹ רייתא  (ּת היליםדּמ ש ּת דלין  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

טל ) ר וּ חא עח איה וּ  ודא  לעלמא, יׁש וּ ב, וא   ה וֹ ל רוּ ח  ה ּמ ה  בּ שׂ ר  כּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַויּ זכּ וֹ ר 
חסד  כּ ל  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים  א לּ וּ  כּ ל אפ לּ וּ  הּק דׁש ]: ללׁש וֹ ן  [ּת רגּ וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מ ׁש יחא.

לעצמם  זמן(הם)ׁש עוֹ שׂ ים  בּ א וֹ ת וֹ  הוֹ ל(כּ תוּ ב )ע וֹ שׂ ים . רוּ ח  ה ּמ ה  בּ שׂ ר כּ י "ויּ ז כּ ר ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
יׁש וּ ב", מׁש יח)ו א ׁש ל רוּ ח  וזהוּ  לע וֹ לם , י ׁש וּ ב  ׁש א לוֹ מר .(רוֹ צה ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אינ וּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ולא  עלמא מן  לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין  מאן  לוֹ ן  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוי
דגרמין דקבּ לה , בחכמה לא ׁש ּת דלא  בעאן ולא  י בּ ׁש ה , לאוֹ רייתא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ עבדין 
ללׁש וֹ ן [ּת רגּ וּ ם יבי ׁש ה. ב' ואׁש ּת ארת  מינּה , י' דאיהי דחכמה נביעוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק
ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם , יׁש וּ ב  וא  העוֹ לם  מן  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ]:
ׁש גּ וֹ רמים  הּק בּ לה , בּ חכמת  לעסק רוֹ צים  ואינם  יב ׁש ה ה ּת וֹ רה  את  ׁש עוֹ שׂ ים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵהם 

נׁש ארת והבּ ' י'. ׁש היא החכמה נביעת  מּמ נּ ה  דּ גרמיןׁש ּמ ס ּת לּ קת  לוֹ ן  וי יבׁש ה. ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
להם  א וֹ י ה ּק ד ׁש ]: ללׁש וֹ ן  [ּת ר גּ וּ ם  בּ עלמא . ואבּ דן והרג  וּ ביזה  וחר בּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעניּ וּ תא 
טוֹ בה  ונחזיק בּ וֹ אוּ  כּ ן  על בּ ע וֹ לם ).- ואבדן  והרג וּ ב זּ ה  וחרב ענ יּ וּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רמים
מׁש יח  ּפ ני לקבּ ל  ויז כּ ה וחילוֹ  כּ חוֹ  וייר  ׁש ליט"א האדמוֹ "ר כּ ב וֹ ד  את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ נחזּ ק
ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זהר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּט הוֹ ר , כּ רצ וֹ נוֹ  הזּ הר  ספר הפצת  ידי על ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִצדקנ וּ 
וכוּ ' הזּ הר ספר  דּ איה וּ  דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי  הרקיע " כּ זהר  יזהר וּ  ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והּמ שׂ כּ ילים
יפקוּ ן הזּ הר ספר  האי  דּ איה וּ  דּ חיּ י  מאילנא  למטעם י שׂ ראל  דּ עתידין  ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד ׁש בּ זכוּ ת א וֹ מר  עצמ וֹ  ה זּ הר  [דּ הינוּ  בּ רחמי גל וּ תא ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
ח בּ וּ רא  "מהאי  וכ וּ ' ו' ּת ּק וּ ן  ס וֹ ף  זּ הר בּ תּק וּ ני וכן  מה גּ ל וּ ת ] יפק וּ ן ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
י '] כ "ה  [ו יּ קרא  וּ בגיני ּה  יוֹ מ יּ א  בּ ּס וֹ ף בּ תראה בּ דרא  לת ּת א  את גּ ליא  כּ ד  ִדּ יל◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ארץ .דּ ר וֹ ר וקראת ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

 ַ ִ ֲ ַּכעתירת
פיׁשר, ּדוד  ׁשלמה  ֶ ִ ִ ָֹֹ ְ ַ ָהרב
ׁשמׁש ּבית ׁשביעית, אריגת ספר  ֶ ֶ ֵ ִ ִ ְ ַ ִ ֲ ֶ ֵ ֵ ַ ְמח ּבר

- לד  מכתב -
העולמי הזוהר  מפעל  מנהלי לכבוד

וברכה  !שלום 

הרב לנו  שגילה העליון  מעולם הילד על הסיפור הפצת על לכם הכבוד  כל
העליון. בעולם  לו שגילו  מה הילד עם שליט "א  לוי רמי רבי הצדיק 

רוצה אני נכון. לא זה שכאילו זה , נגד  שאמרו אנשים  כמה שיש  שמעתי 
שלא דבר ויפרסם ויאמר ילך  אדם  שבן להיות  יכול איך פשוטה שאלה לשאול

הטבעת הסרת לזמכתבים גדולה 

לצאת יכולים ואיך  לא , או אמת  זה  אם זה  על לדון  דין בית אצל  ישב ולא בירר
אחיכם בין  שמוע כתוב  הלא  ישראל. עם  את לקרב שרוצים אנשים .ולבזות 

רבנים  ולבזות  הפה את  לפתוח  יכול שאדם איך מאוד  מתפלא  בליאני
ח "ו. אנשים אצל  הפקר  התורה האם אחיכם , בין  שמוע  תורה  לדין שישב

תיכף  הזה הסיפור את  ששומע  אחד  כל ישראל גאולת  כל  תלוי בזה  הלא 
לתשובה . מתעורר 

המשיח  ביאת  שלפני  וכתוב  בתשובה. יחזרו  יהודים רוצה  הוא גם והלא 
עצה  רק  לנו ויש  רח"ל, בארץ הדאע"ש את  כבר ויש בתשובה, יחזרו כולם 

ובוכה צועקת אמנו שרחל כמו  שבשמים  אבינו אל  לשוב  והיא , "קולאחת ,
לגבולם ". בנים  ושבו בניה... על מבכה  רחל נשמע ברמה 

לי נפתח שבזכותם 15 בן ולנער שליט"א לוי  רמי  להרב  גדולה  בתודה 
בתשובה . לחזור  והתחלתי בעולם  לעשות צריך שאני מה  העינים 

עבירות  הרבה  כך כל  על שעברתי כמוני, שבקלים  קל אם  בטוח ואני
ע"י ה' וברוך  לצלן , רחמנא  שעברתי ועבירות תאוות, חיי  וחייתי נפש, בשאט

בתשובה . לחזור  התחלתי הזה הסיפור

אביב , לתל ברכבת  לעבודה  בנסיעה  שלי  החברים  עם דיברתי כן  גם 
שאני כמו  אמרו כולם  ולפלא  הזה , הסיפור על אנשים הרבה שם דיברנו
אחד  אחר . באופן  מתחיל אחד  וכל  בתשובה. לחזור  מתחילים  כולם  אומר.
היסוד  עיקרי על  ודיברנו  מתקדם, אחד  כל  שבת , אחד תפילין , אחד  ציצית,

בתשובה . נחזור  שכולנו  עד 

שבת , חשוב , והכי לעשות , שהתחלתי  הראשון שהדבר להם אמרתי ואני
יום . כל ותפילין המשפחה, טהרת 

צריך  אני כי לי , סיפרו  שאנשים מה כל זה  במכתבי  להאריך  זמן  לי אין 
בתשובה  אותי  להחזיר  שזכיתם על  מאוד לכם  אודה לעבודה , להיכנס  כבר

אמיתיים . לחיים  ונכנסנו  וחברי, משפחתי  ואת

רב, בכבוד 
שלום  בן י .
יתכן איך  יודע  לא  אני  שאלה, אותי שאל הרכבת על מהאנשים  אחד  נ .ב.
אחד  והלא  בתשובה . יהודים  שמחזיר  דבר זה זה , נגד שאומרים אנשים  שיש 
תשובה , מלעשות  הרבים  את המעכב זה  התשובה , את המעכבים  דברים  מכ "ד

וז"ל : לח, דף התשובה  יסוד מספר ואעתיק



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לח

התשובה מ ויתייאש כפרה לי  שיהיה  אפשר   אי מספר   אי עד רבי  ה חטאי  האד יאמר  אל 

אברהם ": ה"ברית  לשון  איןוזה  עד רבים הם  חטאי האדם יאמר אל
שאמרו וכמו התשובה , מן ויתייאש  כפרה לי שיהיה  אפשר איך  מספר,
נוקפו שליבו  מי כי נחיה ", ואיך נמקים אנחנו ובם  אתנו פשעינו "כי ישראל:
חסד רב יתברך הוא  כי בדעתו, יחשוב  אלא כן, אומר  שלימה תשובתו ואין

במות אחפוץ לא  כי ה' נאום אני  "חי הנביא: שאמר כמו סליחות, המתורב 
בית תחטאו ולמה הרעים מדרכיכם שובו  שובו וחיה  מדרכיו בשובו אם  כי

אם ישראל", פרש: אונקלוס ותרגום שאת", תיטיב  אם  "הלא שכתוב: וכמו
נטיר, יהא חטאך דינא  ליום עובדך תוטיב  לא  ואם לך ישתבוק  עובדך  תוטיב
אותם  וקבל  רע לעשות  הגדילו כי ומנשה ואחאב נינוה אנשי כי ידעת וכבר 
ה ' עד ישראל  "שובה  לברכה: זכרונם חכמינו  ואמרו הוא , ברוך הקדוש 
לי"ה  כתות  ג ' ר"ה  בגמרא שאמרו  ומה בעיקר , כפרת אפילו – אלוקיך"
ונשמתן כלה גופן  חודש, י "ב בה  ונדונין לגהינם יורדין בגופן ישראל: פושעי
והמינים  בגופן עכו "ם פושעי אבל  הצדיקים , רגלי  תחת מפזרתן ורוח  נשרפת 
מדרכי ושפרשו  המתים , ובתחיית בתורה שכפרו והאפיקורסים , והמוסרים 
על  יתירה אימה המטיל פרנס והוא  החיים, בארץ  חתיתם  ושנתנו ציבור,
ירבעם  כגון : הרבים , את  ושהחטיאו  ושחטאו שמים, לשם  שלא הציבור 
כלים , אינם  והם  כלה  גהינם דורות . לדורי  ונידונין לגהינם יורדין  - וחביריו 
עשו אם אבל באחרונה, תשובה  עשו בדלא  מיירי זה  כל  התוספות  וכתבו
הרשעים "ורשעת שנאמר: מרשעו, דבר שום  לו  מזכירין אין באחרונה תשובה
את המעכבים דברים כ "ד  אותן ואפילו מרשעו", שובו ביום בה יכשלו לא
ונקרא משובח, זה  הרי  תשובה, עשו אם אלא  אותם, מונעים אינם  התשובה 

הבא עולם לו ויש  גמור, תשובה" כאן."בעל עד ,

כוחו כפי במעשיו ויפשפש דרכיו בליבו יחשוב  התשובה אל  גדול  שורש 

טהרתו ביום התשובה אל  גדול שורש חיים ": מים  "באר  בעל  כתב 
דרכיו בליבו יחשוב  בהקיצו  לבוראו . עבד  להיות ולבו  רוחו אדם בהתנדב
יעבור ואם האוכל, זמן עד אחת  פסיעה אף כוחו, כפי במעשיו  ויפשפש
מיד  ויתודה ידו , והשגת  כוחו  כפי לצדקה עצמו  יקנוס  חטא , באיזה ויכשל 
יתרחק  עבירה לידי יבוא  אם  כי עוון, מכל ירחיקנו הזה והוידוי הדבר , על
ואהיה  עליהם להתודות הזאת הגדולה  הרעה  אעשה איך יאמר: כי ממנה ,
ומשבח  מודה  יהא  מצא, ולא ופשפש האוכל עת  הגיע בידו . ושרץ כטובל 
וכאשר בעולם, שעות  כמה  בתשובה להיות  וזיכהו שעזרו  הוא  ברוך לבורא 
יתודה , האכילה  וקודם הערב, אכילת  עד יעשה  כן חצות , ועד  מהבוקר עשה 

הטבעת הסרת לטמכתבים גדולה 

זמן עד עצמו ירגיל כך  מיום אחר  שנה  או חודש עד  יעשה ככה  השכיבה 
הימים , כל לנהוג הבורא בעבודת ומוחזק קבוע  שיהא עד  תשובתו, תחילת

כאן. עד

- לה  מכתב -
ב "ה ,

ויקר כבוד  ברוב אחדשה "ט  שליט"א, מהאלמין האדמו"ר כ "ק  לכבוד 
וגדולה ,

באר ממש משמיים, שליח  שיהיה שזכינו יתברך  להשם והודאה  בשבח 
הצדיקים  רק  שישארו  בירושלים . לחיים הכתוב כל להכתב לזכות חיים , מים

המפרשים . שפירשו  כמו הקדושים . רק וישארו  "'קדוש". יאמר  שעליהם 

לח יּ ים  הכּ תוּ ב כּ ל  ל וֹ  יאמר  קד וֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לם וה נּ וֹ תר  בּ ציּ וֹ ן  הנּ ׁש אר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
ד )בּ ירוּ ׁש לם .(ישעיה ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וא ּמ וֹ  אביו  אליו ואמרוּ  ע וֹ ד , איׁש  ינּ בא כּ י והיה - בנו שהתקיים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְונראה
בּ ה נּ באוֹ . ילדיו ואּמ וֹ  אביהוּ  ה 'וּ דקרה וּ  בּ ׁש ם  דּ בּ ר ּת  ׁש קר כּ י  תחיה , א ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹילדיו 

יג ) .(זכריה

הסרטונים  את ומסירים האמת . ונגד  הקדושה נגד כאן נלחמים שממש
בתשובה , יהודי  כל יחזיר  והקב"ה תנצח , האמת  אבל  נגד. מדברים  ורבנים 

יהודי. כל ויציל 

עשר כנגד  ספרים, וקיבץעשרה שכתב  שליט"א לאדמו "ר  כח וישר 
הקדושה . את לחזק  הלולאות, מקבילות  מקומות, ומראי  מקורות  ספירות ,

נפלא . ודרש הילד, את שהביא  שליט"א לוי רמי להרב רבה ותודה

ברחמים . בקרוב  שלמה  לגאולה  ונזכה שכרכם, ישלם  ה'

ד .כ

- לו  מכתב  -
מהאלמין האדמו"ר כבוד לכבוד ב"ה,

של  גדולים הכי  מהימים שאחד לו ולומר  הרב, כבוד את  לשתף רוצה  אני 
15 - ה בן  הנער של הסרט את ראיתי בו  היום היה שלי, החתונה  מלבד חיי 
היתה  זו שנייה . חתונה  כמו עבורי היה זה האדמו "ר . של מהספר  וקראתי -

עולם . בורא  ובין ביני  וברית חתונה מעין



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  לח

התשובה מ ויתייאש כפרה לי  שיהיה  אפשר   אי מספר   אי עד רבי  ה חטאי  האד יאמר  אל 

אברהם ": ה"ברית  לשון  איןוזה  עד רבים הם  חטאי האדם יאמר אל
שאמרו וכמו התשובה , מן ויתייאש  כפרה לי שיהיה  אפשר איך  מספר,
נוקפו שליבו  מי כי נחיה ", ואיך נמקים אנחנו ובם  אתנו פשעינו "כי ישראל:
חסד רב יתברך הוא  כי בדעתו, יחשוב  אלא כן, אומר  שלימה תשובתו ואין

במות אחפוץ לא  כי ה' נאום אני  "חי הנביא: שאמר כמו סליחות, המתורב 
בית תחטאו ולמה הרעים מדרכיכם שובו  שובו וחיה  מדרכיו בשובו אם  כי

אם ישראל", פרש: אונקלוס ותרגום שאת", תיטיב  אם  "הלא שכתוב: וכמו
נטיר, יהא חטאך דינא  ליום עובדך תוטיב  לא  ואם לך ישתבוק  עובדך  תוטיב
אותם  וקבל  רע לעשות  הגדילו כי ומנשה ואחאב נינוה אנשי כי ידעת וכבר 
ה ' עד ישראל  "שובה  לברכה: זכרונם חכמינו  ואמרו הוא , ברוך הקדוש 
לי"ה  כתות  ג ' ר"ה  בגמרא שאמרו  ומה בעיקר , כפרת אפילו – אלוקיך"
ונשמתן כלה גופן  חודש, י "ב בה  ונדונין לגהינם יורדין בגופן ישראל: פושעי
והמינים  בגופן עכו "ם פושעי אבל  הצדיקים , רגלי  תחת מפזרתן ורוח  נשרפת 
מדרכי ושפרשו  המתים , ובתחיית בתורה שכפרו והאפיקורסים , והמוסרים 
על  יתירה אימה המטיל פרנס והוא  החיים, בארץ  חתיתם  ושנתנו ציבור,
ירבעם  כגון : הרבים , את  ושהחטיאו  ושחטאו שמים, לשם  שלא הציבור 
כלים , אינם  והם  כלה  גהינם דורות . לדורי  ונידונין לגהינם יורדין  - וחביריו 
עשו אם אבל באחרונה, תשובה  עשו בדלא  מיירי זה  כל  התוספות  וכתבו
הרשעים "ורשעת שנאמר: מרשעו, דבר שום  לו  מזכירין אין באחרונה תשובה
את המעכבים דברים כ "ד  אותן ואפילו מרשעו", שובו ביום בה יכשלו לא
ונקרא משובח, זה  הרי  תשובה, עשו אם אלא  אותם, מונעים אינם  התשובה 

הבא עולם לו ויש  גמור, תשובה" כאן."בעל עד ,

כוחו כפי במעשיו ויפשפש דרכיו בליבו יחשוב  התשובה אל  גדול  שורש 
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יתודה , האכילה  וקודם הערב, אכילת  עד יעשה  כן חצות , ועד  מהבוקר עשה 

הטבעת הסרת לטמכתבים גדולה 
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הסרטונים  את ומסירים האמת . ונגד  הקדושה נגד כאן נלחמים שממש
בתשובה , יהודי  כל יחזיר  והקב"ה תנצח , האמת  אבל  נגד. מדברים  ורבנים 

יהודי. כל ויציל 

עשר כנגד  ספרים, וקיבץעשרה שכתב  שליט"א לאדמו "ר  כח וישר 
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היתה  זו שנייה . חתונה  כמו עבורי היה זה האדמו "ר . של מהספר  וקראתי -

עולם . בורא  ובין ביני  וברית חתונה מעין



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מ

לעולם  בורא  שיש הבנתי  הסרט דיין!בזכות  ויש דין יש  אפשר!! אי  !
זו כי מקרה , והכל הפקר . הכל  כאילו חי, שאני  איך עם  לחיות להמשיך
שיותר כמה רוצים כולם  הזה בעולם  כי האנשים , רוב של  הרווחת התפיסה

אחת להנות  פעם הריחיים כי צריך !!... נמות ". מחר כי ונשתה "נאכל ולכן ,!
מתפיסות  ניזון  העולם שכל האלה... השקריים המשפטים  את  לשחוט 

הללו. השגויות 

הבא  עולם  שיש לדעת  אותי  שימח  מאד ונשתה"!!זה  "נאכל רק ואם  ...!
מהצ  רק  נמות ... באמת אז הבא... העולם  של למחר נדאג ולא החיים ערכל
שבאנו כלעומת ונחזור תפקידנו... את  לעשות  בלי זה ... לעולם  !..!שבאנו

לנשמה . יהיה צער  איזה 

מעלה  איזה  ואומר  מתלהב  הילד  את  שראיתי אושר .. מרוב בוכה  אני 
בשמיים  אחת  לברכה יש שלובש !גדולה למי יש עצומה מעלה איזה ...!

עדן!ציצית  בגן תשובה  לבעלי יש עצומה מעלה איזה להיות !!!!... אפשר  !
לזה  עצומה ?אדיש  בשמחה  מברך  ואני  עלהאוכל ... לברך התחלתי מאז ?!!!

שכל  הבנתי  ציצית ... ללבוש מתכוון  אני לה ', נחת  עושה שאני שמח  אני 
זכיתי מהשמיים , עלי נפל  שאוצר  מרגיש אני מצווה.. זו  ציצית  ללבוש  שנייה
ראיתי שלא חבל הבא... בעולם  מיליארדר  להיות  יכול אני הפיס"... ב"מפעל
שלי החיים  את  מרגיש אני  עכשיו  שנה.. שלושים לפני  הזה  הסרט את 

סביבו. מופלא לראשונה ..עולם  שמגלה קטן ילד כמו מתחדשים...

מצד  אבל  גדולה שמחה הרגשתי אחד  מצד  הסרט את  שראיתי  יום באותו
את  מקבל אני  שעכשיו  שההבדל  רק מצווה ... בר  כמו גדולה... מחוייבות שני
תורה  עול לקבל רוצה  אני  שלי, מהלב אלא  כפייה , מתוך  לא המחוייבות

עול ומצוות  מתוך ולא  עולם... לבורא אהבה  מתוך  !!

מהאמת  לברוח אפשר  החיים אי כל אבל האמת , את ידעתי  עמוק בלב  ...!
של  והספר  הזה  והסרט מחוייבות ... רציתי לא  כי קטן , ילד כמו  ממנה  ברחתי

האמת  מול אותי והציבו  העמידו  !!האדמור ...

והוא  אותו  קורא  אני שעכשיו הספר , את  שכתבת האדמו "ר , לך  תודה 
הסרט  את  להפיץ שחובה  חושב אני עייפה, לנפש קרים  מים  כמו  בשבילי 
שאר כל  ולבטח , ולבטח מזה , מאד  התחזקתי אני כי יהודים, לאלפי - והספר
וצריך  בפתח , המשיח דוחקת, שהשעה מרגיש אני לזה , שמייחלים ישראל  עם 

שבשמים . לאבינו  ולחזור  להזדרז

בברכה,
ג. מ.

הטבעת הסרת מאמכתבים גדולה 

- לז  מכתב -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר קדושת כבוד להוד וברכה שלום 

תשובה  הרהור  קיבלו אנשים  מיליון  שני  פה  קורה  מה מבין  לא אני 
הדברים  ובעקבות קליני, מוות  שחווה  ה -15 בן  הנער של  הפרסום בעקבות
רבנים  יש למה  אז אנשים, כמיליון  עוד שליט"א האדמו"ר מרן כ "ק שעושה
תשובה , הרהור  יקבלו אנשים כמה שעוד להם איכפת מה זה , נגד שיוצאים 

הזה  במקום  שמים יראת  הזה האין  במקום  אלקים יראת אין האם  זה ? מה ?
השקר עולם  או האמת לסמוך עולם אפשר  אי  גם  הרבנים  על האם ??

שנים  גבי  על שנים  כבר שזועק מהאלמין האדמו"ר שכ"ק מפה  רואים
אומרים  צדק, כהנא  שאומרים וכמו  צודק, היה רב ערב  הרבנים שכל 

צדק  מהאלמין  !!!האדמו"ר

צדק  מהאלמין  !!!האדמו"ר

צודק  מהאלמין !!!האדמו"ר

רב  הערב במלחמת  ה' בית מלאכת  על לנצח ובברכת !!!בברכה

מ . מ .

- לח מכתב -
ב "ה 

שליט "א  מהאלמין האדמור לכב' שלום 

התחלתי האחרונה  בשנה  ואני מזמן . לא  עד כחילוני עצמי את  הגדרתי אני 
להתקרב  אפשר איך  ושומע ... רואה שאני למה  מאמין  לא ואני להתחזק...

הגדולים לדת  הרבנים  בקרב  וקנוניות מלחמות  כאלה רואה אני כאשר  ?..?
בפרהסיה  הרבנים  אחיהם  את  מבזים גדולים רבנים  ארץ איך דרך  איפה ??

ישראל  אהבת "שדרך איפה האמרה... ידועה  אבל בתורה . גדול מבין  לא אני ?
לתורה" קדמה  לומרארץ להתנגד, דרך יש אחרת , חושב אתה  אם  וגם  ?
מסכים . לא  היהודישאתה  עם באהבה  להשאר אבל, האמת ... למען רק !

בשני. אחד  לפגוע ולא  חכמה ", תרבה  סופרים  "קנאת  השני,

הרע  לשון  של  החוקים נפ איפה התורה ... את איבדו  כאילו נראה  זה  לה ?...
ראשינו ... עטרת



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מ

לעולם  בורא  שיש הבנתי  הסרט דיין!בזכות  ויש דין יש  אפשר!! אי  !
זו כי מקרה , והכל הפקר . הכל  כאילו חי, שאני  איך עם  לחיות להמשיך
שיותר כמה רוצים כולם  הזה בעולם  כי האנשים , רוב של  הרווחת התפיסה

אחת להנות  פעם הריחיים כי צריך !!... נמות ". מחר כי ונשתה "נאכל ולכן ,!
מתפיסות  ניזון  העולם שכל האלה... השקריים המשפטים  את  לשחוט 

הללו. השגויות 

הבא  עולם  שיש לדעת  אותי  שימח  מאד ונשתה"!!זה  "נאכל רק ואם  ...!
מהצ  רק  נמות ... באמת אז הבא... העולם  של למחר נדאג ולא החיים ערכל
שבאנו כלעומת ונחזור תפקידנו... את  לעשות  בלי זה ... לעולם  !..!שבאנו

לנשמה . יהיה צער  איזה 

מעלה  איזה  ואומר  מתלהב  הילד  את  שראיתי אושר .. מרוב בוכה  אני 
בשמיים  אחת  לברכה יש שלובש !גדולה למי יש עצומה מעלה איזה ...!

עדן!ציצית  בגן תשובה  לבעלי יש עצומה מעלה איזה להיות !!!!... אפשר  !
לזה  עצומה ?אדיש  בשמחה  מברך  ואני  עלהאוכל ... לברך התחלתי מאז ?!!!

שכל  הבנתי  ציצית ... ללבוש מתכוון  אני לה ', נחת  עושה שאני שמח  אני 
זכיתי מהשמיים , עלי נפל  שאוצר  מרגיש אני מצווה.. זו  ציצית  ללבוש  שנייה
ראיתי שלא חבל הבא... בעולם  מיליארדר  להיות  יכול אני הפיס"... ב"מפעל
שלי החיים  את  מרגיש אני  עכשיו  שנה.. שלושים לפני  הזה  הסרט את 

סביבו. מופלא לראשונה ..עולם  שמגלה קטן ילד כמו מתחדשים...

מצד  אבל  גדולה שמחה הרגשתי אחד  מצד  הסרט את  שראיתי  יום באותו
את  מקבל אני  שעכשיו  שההבדל  רק מצווה ... בר  כמו גדולה... מחוייבות שני
תורה  עול לקבל רוצה  אני  שלי, מהלב אלא  כפייה , מתוך  לא המחוייבות

עול ומצוות  מתוך ולא  עולם... לבורא אהבה  מתוך  !!

מהאמת  לברוח אפשר  החיים אי כל אבל האמת , את ידעתי  עמוק בלב  ...!
של  והספר  הזה  והסרט מחוייבות ... רציתי לא  כי קטן , ילד כמו  ממנה  ברחתי

האמת  מול אותי והציבו  העמידו  !!האדמור ...

והוא  אותו  קורא  אני שעכשיו הספר , את  שכתבת האדמו "ר , לך  תודה 
הסרט  את  להפיץ שחובה  חושב אני עייפה, לנפש קרים  מים  כמו  בשבילי 
שאר כל  ולבטח , ולבטח מזה , מאד  התחזקתי אני כי יהודים, לאלפי - והספר
וצריך  בפתח , המשיח דוחקת, שהשעה מרגיש אני לזה , שמייחלים ישראל  עם 

שבשמים . לאבינו  ולחזור  להזדרז

בברכה,
ג. מ.

הטבעת הסרת מאמכתבים גדולה 

- לז  מכתב -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר קדושת כבוד להוד וברכה שלום 

תשובה  הרהור  קיבלו אנשים  מיליון  שני  פה  קורה  מה מבין  לא אני 
הדברים  ובעקבות קליני, מוות  שחווה  ה -15 בן  הנער של  הפרסום בעקבות
רבנים  יש למה  אז אנשים, כמיליון  עוד שליט"א האדמו"ר מרן כ "ק שעושה
תשובה , הרהור  יקבלו אנשים כמה שעוד להם איכפת מה זה , נגד שיוצאים 

הזה  במקום  שמים יראת  הזה האין  במקום  אלקים יראת אין האם  זה ? מה ?
השקר עולם  או האמת לסמוך עולם אפשר  אי  גם  הרבנים  על האם ??

שנים  גבי  על שנים  כבר שזועק מהאלמין האדמו"ר שכ"ק מפה  רואים
אומרים  צדק, כהנא  שאומרים וכמו  צודק, היה רב ערב  הרבנים שכל 

צדק  מהאלמין  !!!האדמו"ר

צדק  מהאלמין  !!!האדמו"ר

צודק  מהאלמין !!!האדמו"ר

רב  הערב במלחמת  ה' בית מלאכת  על לנצח ובברכת !!!בברכה

מ . מ .

- לח מכתב -
ב "ה 

שליט "א  מהאלמין האדמור לכב' שלום 

התחלתי האחרונה  בשנה  ואני מזמן . לא  עד כחילוני עצמי את  הגדרתי אני 
להתקרב  אפשר איך  ושומע ... רואה שאני למה  מאמין  לא ואני להתחזק...

הגדולים לדת  הרבנים  בקרב  וקנוניות מלחמות  כאלה רואה אני כאשר  ?..?
בפרהסיה  הרבנים  אחיהם  את  מבזים גדולים רבנים  ארץ איך דרך  איפה ??

ישראל  אהבת "שדרך איפה האמרה... ידועה  אבל בתורה . גדול מבין  לא אני ?
לתורה" קדמה  לומרארץ להתנגד, דרך יש אחרת , חושב אתה  אם  וגם  ?
מסכים . לא  היהודישאתה  עם באהבה  להשאר אבל, האמת ... למען רק !

בשני. אחד  לפגוע ולא  חכמה ", תרבה  סופרים  "קנאת  השני,

הרע  לשון  של  החוקים נפ איפה התורה ... את איבדו  כאילו נראה  זה  לה ?...
ראשינו ... עטרת



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מב

קליני מוות  של  באירוע ישראל עם  את  שיתף  ליבו שמטוב 15 בן נער יש
שהתעוררו ישראל  עם כל את לזכות  מנת על  להעיד  ובא וטרח חווה , שהוא
ומה  אחרים ... של מניסיונם  ללמוד  מאשר  חכם  יותר  דבר  אין כי  לתשובה...

מזה  דיבה...יצא  הוצאת השמצות , גדולים, רבנים  בין הרע, ולשון מלחמות ?
הכל  הורס ביןזה  מלחמות  כאלה  רואה  הקב"ה בשמיים, נחת עושה  לא  זה  ..!

המשיח  את ישלח  איך  אז  גדולים ... צדיקים  להיות  שאמורים  ?...מי 

למשיח  עצמינו את מכינים  אנו  מסויימים ככה  שרבנים  רואה  אני ...?
ונחשים , עקרבים  מלא  ריק בור מכינים לגאולה ... עצמינו את  להכין  במקום 
המתחזק , הציבור  בקרב  אמון  וחוסר  קונפליקטים רק  מותירות המלחמות  כל

דתי. שכבר  מי  בקרב רוח ומורת 

לבוא  למה הנער ... של  הסרטון בעקבות מאד להתחזק  התחלתי  כבר
שקר שהכל ישראל ולומר וגדולי  שליט"א  קוק והרב שליט"א  קנייבסקי  הרב ?

מדבר שהנער ניכר  בסרטון... ניכר  ממש זה  וכל אמת , דובר  שהנער  אישרו
אפשר אי דברים ... כאלה "לשחק " אפשר אי שעבר . עמוקה  חוויה מתוך 
של  גדולים הכי בסודות  כתוב  אמר  שהנער מה  כאלה . תשובות  "להמציא "

נגד  לצאת סתם למה הדברים חז"ל ... את  לעומק  לבדוק  לא  למה ולשבור? ?
הרוח  את אותנולנו  לבלבל  ורק  להתחזק... לנו לאפשר  לא למה  ??

החילוניים  לכל  נותנים הרבנים  דוגמא מן ?איזה

לנו נותנים  שאתם הדוגמא  להיות ,??זה שיכול  גדול הכי השם חילול זה  ?
לצלן !רחמנא 

אסמוך  אני מי  על אז  גדול, הרב על סומך לא  אני  אשעןאם  אני מי על  ??
רב ,נכון של בדמות  ודם בשר  צריך אני  אבל  הקב "ה ... על  רק להשען  צריך ..!

הקב "ה  לבין  ביני  רואה שיקשר  אני  ומה  והשמצות ! מלחמות יראת ? איפה ?
לחוף השמיים  עכשיו מגיע שאתה חושב ואתה  מהחילוניות... בורח אתה ...?

אחר מסוג לגו 'נגל  נופל  שוב  אתה אבל  שמתחיל מבטחים... תינוק  כמו אני  !
האמונה... את  הרוח, את  לי ומשחיתים ובאים  הרוחנית ... דרכו  תחילת  את 

למה  הטוב.... ???את

הדת  זו יגידו... שאנוהחילוניים  איפה  להשאר  עדיף רבה... תודה  אז  ...?
נמצאים .

המתחזקים... אחי לכל עושה  זה נזק איזה רואה  שאני למרות אבל 

למזלי ... לי, אבל  ומתבלבלים... היהודים  המלחמות  כל את  רואים  שמהצד 

אותי. שמחזיקה  קטנה אחת אור נקודת  לי  נשארה לי , קשה שמאד  למרות
בפרהסיה ]". השני  את הורג [שאחד  בסדום " אחד  צדיק "יש

הטבעת הסרת מגמכתבים גדולה 

הצדיק  הוא שליט "א  מהאלמין האדמו "ר  קדושת  כבוד  לצדיק  קוראים 
הרבנים  ונגד והצביעות , השקר כל  נגד נלחם הוא  בעבורי, שנשאר האמיתי.
טעה , אם להודות  מוכן  ותמיד  מאד, עניו  הוא  והאדמו"ר ראויים , שאינם
הוא  ישראל... אוהב  הוא לבן, אב כמו בחמימות  ואדם ... אדם כל  עם ומדבר
העניו להיות  מוכן  אתה גדול, הכי הרב שאתה גם  לענווה , בשבילי  דוגמא
ולכן מהאמת. רק אלא  כבודו, כלל לו  אכפת לא  גדולתך... וזו גדול . הכי 
בהפצת  ידיו, מעשי בכל  גדולה  כך כל  ברכה לו נותן  הקב"ה דעתי  לעניות 
והכל  לאור... שהוציא  ספרים  אלפים  ובאלפי  העולם... בכל קדוש הזוהר 

האמת  למען  כלילות ימים נפשו את  למסור  מוכן שהאדמו"ר ואת !בגלל  !
הרשב "י, תורת למען  ישראל , עם  למען הקב"ה, למען  כאפר, שם  נפשו 

כעיוורים ומעצמו צועדים  אנו  אם  שגם חלקנו . אשרי  כלום , לו  אכפת  לא 
דרכינו את  ומוביל שמאיר אמיתי... אחד  צדיק  לנו  יש אבל  בחושך,.. בשיירה

דיינו. אז
ומקווה  אחריך, רק והולך  איתך אני  ידך, את לחזק  באתי  האדמו"ר... לכן
צדיקי בעקבות  לצעוד לדעת  ודעת בינה  לחכמה יזכו  החילוניים , שאחי 

שבדורינו.האמת 

בברכה,
כ . ש.

- לט מכתב -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר מרן  לכבוד 

עוד  קליני, מות  שחווה הנער  בענין לאור שהוצאת  מהספרים נהניתי  מאוד
איך  ספרים, כמה יוצא  יום  כל יסופר, כי  יאומן  לא  ספר , עוד ספר, עוד  ספר,

כזה  דבר  להיות  הטבע ?יכול לדרך מעל ממש זה ודם !!! בשר  היה  לא  עוד !
ספרים . הרבה כך כל אחד ביום  לאור  שהוציא

ואמצו חזקו

ר פ.

- מ  מכתב -
רב  שלום העולמי הזוהר  מפעל  !!!לכבוד

את  ויביא  משיח , מחבלי  ינצל זוהר שילמד  שמי העת  כל  מפרסמים אתם
היה  שכבר  עכשיו אז אטום , מפצצת וינצל  נח, לתיבת  ויכנס הגאולהברחמים ,



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מב

קליני מוות  של  באירוע ישראל עם  את  שיתף  ליבו שמטוב 15 בן נער יש
שהתעוררו ישראל  עם כל את לזכות  מנת על  להעיד  ובא וטרח חווה , שהוא
ומה  אחרים ... של מניסיונם  ללמוד  מאשר  חכם  יותר  דבר  אין כי  לתשובה...

מזה  דיבה...יצא  הוצאת השמצות , גדולים, רבנים  בין הרע, ולשון מלחמות ?
הכל  הורס ביןזה  מלחמות  כאלה  רואה  הקב"ה בשמיים, נחת עושה  לא  זה  ..!

המשיח  את ישלח  איך  אז  גדולים ... צדיקים  להיות  שאמורים  ?...מי 

למשיח  עצמינו את מכינים  אנו  מסויימים ככה  שרבנים  רואה  אני ...?
ונחשים , עקרבים  מלא  ריק בור מכינים לגאולה ... עצמינו את  להכין  במקום 
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לצלן !רחמנא 

אסמוך  אני מי  על אז  גדול, הרב על סומך לא  אני  אשעןאם  אני מי על  ??
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למזלי ... לי, אבל  ומתבלבלים... היהודים  המלחמות  כל את  רואים  שמהצד 
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הטבעת הסרת מגמכתבים גדולה 
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כעיוורים ומעצמו צועדים  אנו  אם  שגם חלקנו . אשרי  כלום , לו  אכפת  לא 
דרכינו את  ומוביל שמאיר אמיתי... אחד  צדיק  לנו  יש אבל  בחושך,.. בשיירה
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כ . ש.
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איך  ספרים, כמה יוצא  יום  כל יסופר, כי  יאומן  לא  ספר , עוד ספר, עוד  ספר,

כזה  דבר  להיות  הטבע ?יכול לדרך מעל ממש זה ודם !!! בשר  היה  לא  עוד !
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ואמצו חזקו

ר פ.

- מ  מכתב -
רב  שלום העולמי הזוהר  מפעל  !!!לכבוד

את  ויביא  משיח , מחבלי  ינצל זוהר שילמד  שמי העת  כל  מפרסמים אתם
היה  שכבר  עכשיו אז אטום , מפצצת וינצל  נח, לתיבת  ויכנס הגאולהברחמים ,



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מד

כבר וזה  שיהיו, משיח  החבלי  כל את  וראה הכל, וראה העליון, נערבעולם
לעורר גדול היותר הזמן עכשיו  זה, את  ראה עכשיו מישהו  אלא  רקנבואה, לא 
התחילו עכשיו  כי בזוהר, שיעור יום כל לקבוע באמת  אתהאנשים 

!!!האנשיםלהאמין

הרבה  להוציא ותמשיכו  שהוצאתם, הספרים  על  רבה  !!!תודה

מירושלים  אלימלך

- מא  מכתב  -
תורתך  לאוהבי רב  שלום  שליט"א  מהאלמין  האדמו"ר חביבי ידידי  לכבוד 
אדברה  ורעי אחי  למען בארמנותיך, שלוה בחילך  שלום יהי מכשול , ואיןלמו 
יברך  ה ' יתן לעמו עוז ה ' לך, טוב אבקשה אלוקינו  ה ' בית  למען  בך, נאשלום

בשלום . אתעמו

ועוד  ירי פיגוע עוד  יום  כל מתים אנשים פיגועים הרבה  כך  כל ישנם
יכול  מה הסוף , יהיה  מתי הסוף יהיה מה  דריסה, פיגוע  ועוד פיגועהתאבדות

לעשות , עוד  יכולים עוד  אנחנו  מה מפיגועים , להצילאותנו 

מה  הכל ורואים  עכשיו כבודו  שהוציא  הספרים את ללמוד  צריך  זה  על
אותנו. יציל ומה  להיות הולך ומה שקורהבשמים ,

מפיגועים  אותנו מציל מהאלמין האדמו"ר האדמו"ר!!!!תשמעו  !
משיח  מחבלי מצילאותנו  משמים !!!מהאלמין נשלח מהאלמין האדמו "ר  !

צרה  בעת  לעשות  מה ללמדאותנו שלנו הגדול !!לדור במפעלכם תמשיכו  !!!!

הכל  צרות פיגועים  מלחמות יהיו ולא  בשלום , עמו את  יברך ה ' יקוים וכך
אמן פנים  כל  מעל  דמעה ה' יעלםומחה 

ב. מ.

- מב  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר מרן  לכבוד 

ה 51 בן  הנער  בנושא  ספרים  הוצאת על הפולמוס  כל  על  שמעתי  שמוע
בארץ , כאן אותם וסיפר העליון , בעולם שראה  מה  וראה קליני , שחווהמות
את  לו והראה  האמת  לעולם דקות  ל51 אותו לקח ה ' למה  הוא  דברפשוט אז

בארץ  כאן אותם  יספר  שהוא כדי  לא  יחזרו?כלהדברים , שאנשים  כדי לא !

הטבעת הסרת מהמכתבים גדולה 

ידובתשובה  ספרים ?על  הרבה זה על יוציא  מהאלמין שהאדמו"ר בשביל לא !
להגיע  יכול  שזה  המקומות ובכל  וביוטופ  ברדיא דרשות  זה !?ולהגידעל 

זה  נגד שיוצאים רבנים יש  למה אותם ?אז מבין  לא  ממש אני האם ?! !
בתשובה ?הםהשתגעו יחזרו ישראל  שכלל  רוצים  לא  הם  האם הם ! האם 1?

הגאולה  שיהיה  אטום ?לארוצים  פצצת  שיהיה  רוצים  הם  האם  קרה ?! מה  !
כמה ?להם  רק שנים  הרבה  כך כל  בתשובה  להחזיר הצליחו לא הם מאי  אלא !

שמפריע  מה  זה אנשים  וחצי כמיליון  בתשובה מעורר  אחד נער  מאותוכאן
שנים ?להם  הרבה כך כל זה על צועק שהאדמו "ר  רב ערב הם  האין !?!

ואיתו מהאלמין האדמו "ר  שהוא  רב מערב שאינו לנו  יש אחד רב  לפחות 
אמן בימינו במהרה  צדקנו משיח  פני !!!נלךלקבל

לכם . חן  חן 

י . ב.

- מג  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין הרבי הצדיק, הגאון לכבוד 

והברכה , השלום  מבוא דרך אחרי

הזה  כדבר היעשה  והזדעזענו, שמענו  ?שמועה 

שמות  שונים , משמות  שמות ומכנה  הרבים, מזכי  על סרה  ומדבר אחד בא
ייאי ייאי אי  : גדול בקול זה על  ואקרא  !!!גנאי, ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מציעא בבא במסכת  נח :)בגמרא  לגיהנם (דף היורדים כל  חנינא , רבי  אמר
לפיעולים  להם  שקצבו זמן איזה שאחרי דבר סוף לגיהנם, בשמים אותם שדנים הרשעים (כל

יותר  לגיהנם אדם  דנים שאין ואם, אב  כבוד בהלכות כנזכר  מגיהנם, ויוצאים עולים הם  מעשיהם,

חודש ) עשר  הבא משנים הן: ואלו  עולים, ואינם לגיהנם שיורדים משלושה חוץ  .
לחבירו. רע  שם  והמכנה  ברבים , חבירו  פני המלבין  איש, אשת  על

פני "המלבין  גם  שנינו מה לשם  כלומר  מלבין, היינו  מכנה  בגמרא, והקשו
לחבירו" שם  "המכנה וגם ברבים ", לחבירוחבירו שם מכנה  כל  והלא ?

ברבים . חבירו  פני מלבין הוא ממילא 

כך , אותו שמכנים רגיל בשם , שהמכונה באופן שאפילו  בגמרא, ותירצו
מכל  וכדומה , "הצהוב " לו  קוראים העולם  שכל  אדם  כגון  בכך , מתבייש ואינו 
העושה  וכל  לביישו, מתכוין  שהמכנה  מכיון  זה, בשם  לכנותו איסור  יש מקום

לעולם . מגהינם עולה  אינו כן
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כבר וזה  שיהיו, משיח  החבלי  כל את  וראה הכל, וראה העליון, נערבעולם
לעורר גדול היותר הזמן עכשיו  זה, את  ראה עכשיו מישהו  אלא  רקנבואה, לא 
התחילו עכשיו  כי בזוהר, שיעור יום כל לקבוע באמת  אתהאנשים 

!!!האנשיםלהאמין
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יברך  ה ' יתן לעמו עוז ה ' לך, טוב אבקשה אלוקינו  ה ' בית  למען  בך, נאשלום

בשלום . אתעמו

ועוד  ירי פיגוע עוד  יום  כל מתים אנשים פיגועים הרבה  כך  כל ישנם
יכול  מה הסוף , יהיה  מתי הסוף יהיה מה  דריסה, פיגוע  ועוד פיגועהתאבדות

לעשות , עוד  יכולים עוד  אנחנו  מה מפיגועים , להצילאותנו 

מה  הכל ורואים  עכשיו כבודו  שהוציא  הספרים את ללמוד  צריך  זה  על
אותנו. יציל ומה  להיות הולך ומה שקורהבשמים ,

מפיגועים  אותנו מציל מהאלמין האדמו"ר האדמו"ר!!!!תשמעו  !
משיח  מחבלי מצילאותנו  משמים !!!מהאלמין נשלח מהאלמין האדמו "ר  !

צרה  בעת  לעשות  מה ללמדאותנו שלנו הגדול !!לדור במפעלכם תמשיכו  !!!!

הכל  צרות פיגועים  מלחמות יהיו ולא  בשלום , עמו את  יברך ה ' יקוים וכך
אמן פנים  כל  מעל  דמעה ה' יעלםומחה 

ב. מ.

- מב  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין האדמו"ר מרן  לכבוד 

ה 51 בן  הנער  בנושא  ספרים  הוצאת על הפולמוס  כל  על  שמעתי  שמוע
בארץ , כאן אותם וסיפר העליון , בעולם שראה  מה  וראה קליני , שחווהמות
את  לו והראה  האמת  לעולם דקות  ל51 אותו לקח ה ' למה  הוא  דברפשוט אז

בארץ  כאן אותם  יספר  שהוא כדי  לא  יחזרו?כלהדברים , שאנשים  כדי לא !

הטבעת הסרת מהמכתבים גדולה 

ידובתשובה  ספרים ?על  הרבה זה על יוציא  מהאלמין שהאדמו"ר בשביל לא !
להגיע  יכול  שזה  המקומות ובכל  וביוטופ  ברדיא דרשות  זה !?ולהגידעל 

זה  נגד שיוצאים רבנים יש  למה אותם ?אז מבין  לא  ממש אני האם ?! !
בתשובה ?הםהשתגעו יחזרו ישראל  שכלל  רוצים  לא  הם  האם הם ! האם 1?

הגאולה  שיהיה  אטום ?לארוצים  פצצת  שיהיה  רוצים  הם  האם  קרה ?! מה  !
כמה ?להם  רק שנים  הרבה  כך כל  בתשובה  להחזיר הצליחו לא הם מאי  אלא !

שמפריע  מה  זה אנשים  וחצי כמיליון  בתשובה מעורר  אחד נער  מאותוכאן
שנים ?להם  הרבה כך כל זה על צועק שהאדמו "ר  רב ערב הם  האין !?!

ואיתו מהאלמין האדמו "ר  שהוא  רב מערב שאינו לנו  יש אחד רב  לפחות 
אמן בימינו במהרה  צדקנו משיח  פני !!!נלךלקבל

לכם . חן  חן 

י . ב.

- מג  מכתב  -
שליט "א  מהאלמין הרבי הצדיק, הגאון לכבוד 

והברכה , השלום  מבוא דרך אחרי

הזה  כדבר היעשה  והזדעזענו, שמענו  ?שמועה 

שמות  שונים , משמות  שמות ומכנה  הרבים, מזכי  על סרה  ומדבר אחד בא
ייאי ייאי אי  : גדול בקול זה על  ואקרא  !!!גנאי, ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מציעא בבא במסכת  נח :)בגמרא  לגיהנם (דף היורדים כל  חנינא , רבי  אמר
לפיעולים  להם  שקצבו זמן איזה שאחרי דבר סוף לגיהנם, בשמים אותם שדנים הרשעים (כל

יותר  לגיהנם אדם  דנים שאין ואם, אב  כבוד בהלכות כנזכר  מגיהנם, ויוצאים עולים הם  מעשיהם,

חודש ) עשר  הבא משנים הן: ואלו  עולים, ואינם לגיהנם שיורדים משלושה חוץ  .
לחבירו. רע  שם  והמכנה  ברבים , חבירו  פני המלבין  איש, אשת  על

פני "המלבין  גם  שנינו מה לשם  כלומר  מלבין, היינו  מכנה  בגמרא, והקשו
לחבירו" שם  "המכנה וגם ברבים ", לחבירוחבירו שם מכנה  כל  והלא ?

ברבים . חבירו  פני מלבין הוא ממילא 

כך , אותו שמכנים רגיל בשם , שהמכונה באופן שאפילו  בגמרא, ותירצו
מכל  וכדומה , "הצהוב " לו  קוראים העולם  שכל  אדם  כגון  בכך , מתבייש ואינו 
העושה  וכל  לביישו, מתכוין  שהמכנה  מכיון  זה, בשם  לכנותו איסור  יש מקום

לעולם . מגהינם עולה  אינו כן



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מו 

איסור מכלל  הוא לחבירו, רע  שם בכינוי  האיסור ששורש הדבר  וברור
לכנות  שלא  יזהר הלשון: בזו  ערוך  בשלחן מרן פסק וכן דברים". "אונאת 
אסור. לביישו , כוונתו אם  כינוי , באותו רגיל שהוא פי על  אף לחבירו, רע שם

שונים , בשמות  חבריהם  לכנות הנוהגים אלו אודות  להתעורר  יש  ומכאן
בעוון פעמים הרבה שרגילים בזה, וכיוצא הספר  בבתי הנערים  אצל ובפרט 
איסור בזה  ויש  הכיתה, מבני אחד  כלפי כינוי  להשתרש מתחיל כאשר זה ,
נזק  אף ולעתים  נפש, ועגמת צער  כך בשל נגרם  פעמים  וכמה כמבואר , חמור
הראשונים  על  רובץ והעוון  ואחרים , כאלה  גנאי בכינויי שנתכנו לאלו  ממש,

כזה . רע לענין  סוף ששם  מי ואשרי זה, מגונה בדבר  שהחלו 

איש  אשת  על  הבא  משלשה , חוץ  עולים  לגהנום  היורדים כל נח: ב "מ עיין
מכנה  הגמרא ושואלת לחבירו , רע שם  והמכנה ברבים חבירו  פני  המלבין 
אותו שמכנים בכך הורגל  כבר  וברש "י ביה  דדש אע "ג ומתרצת  מלבין, היינו 

ומ"מ מתלבנות פניו ואין  מתכוין,כן להכלימו זה

חלק  לו  אין  בהם רגיל  שאם  דברים על  תשובה  הלכות  ברמב"ם אולם 
והקורא  השם ] ממציא [היינו לחבירו  שם המכנה נקט  ראשון  דבר הבא לעולם 
ברמב "ם  שהבינו שם  ב "מ  במהרש"א וכן בכ"מ ועין  בכינויו , לחבירו 
לרבינו היראה  ס ' עוד  [ועין ממנו  בוש  שאינו בשם  גם  הוא  כינוי  דהאיסור 

כן ]. להדיא יונה

מד ' גדול סיוע יש יונה ורבינו  הרמב"ם של הקדושים  לדבריהם  ולדעתי 
שם  מכנה  של החמור האיסור  בטעם שכתב  משפטים פ' בזוהר  רשב "י
של  בשם לכנותם אסור הם  שקודש וכיון הם קודש  שישראל  'משום  לחבירו ,
בקדושת  תלוי שהדבר  הרי עיי "ש, גדול עונשו  לחבירו שם שמכנה ומי גנאי'
בגמרא ] כמבואר  מתבייש  אינו כבר  שהרי [בפרט  לבייש, בכוונה  ולא  ישראל 

משה  לרבי לג  סימן גלאנטי  מהר"ם  משו"ת  תשובה  בזה ונביא
זצ"ל : גלאנטי

כשמות שאלה: שמות להם  ולהוציא אדם  בני  על  להתלוצץ  שרגיל  מי 
אם  שאקיף . שי "ך ולאחרים דין, איל  צאלק שי "ך הישמעאלים: של הפלילים
מה  כדת  ורבינו מורנו  יורנו לאו. אם  מדרכיו , שובו עד  נידוי  חייב הוא

השמים . מן  כפול ושכרו  תורתו באור  עינינו ויאיר לעשות ,

עד תשובה: אותו  שמנדין  דברים  ועשרים  הארבעה  ממניין  אינו  זה  דבר
בתשובה יד )שישוב ו, ת "ת הל' עבד ,(רמב "ם לחבירו  הקורא  אם כי מצינו  ולא .

נדוי; חייב 

הטבעת הסרת מזמכתבים גדולה 

מצינו. לא כזה  ליצנות אבל לחייו ; עמו  יורד  ממזר, לחבירו הקורא 

והמתלוצץ  שכינה, פני מקבלת שאינה הליצנים' 'כת  מכלל נמנה הוא אבל 
לא  ואם  ברבים. ולביישו  בו, לגעור שמים  ירא לכל וראוי  בגיהינום; נופל
וחכמים : נביאים דברי  על שעובר מרדות; מכת אותו מכין ויחדל , ישמע

תתלוצצו' אל כב )'ועתה כח, מישראל .(ישעיהו שכינה  שיסלק וגורם ,

שם  ומסלק דמסאבותא שמות  הבעלים שמות  לקרוא כזה, ליצנותא  ובפרט 
ואין הוא , הכסילים  מקרב  פעמים או פעם  עושה כשהוא  וכבר ממנו. הקדושה
לחבירו, רע שם  מכנה לשיטותיה  ואזיל בכך , שרגיל  מי אבל אשם; כך  כל לו

הבא . לעולם חלק  לו  יהיה לא  והוא 

דין לבית רשות יש  אז קיאו , על חוזר שתים  או  אחת התראה  אחר  ואם
ואם  תורה. דברי על לעבור  מכווין שבכוונה  כיון השעה ; צורך כפי לנדותו

לו: ורפא  מדרכו, וישוב ויתחרט ישמע 

גאלנטי משה הצעיר נאם

כששומע  ואפילו וז"ל : בזה מוסיף שם  י "ט אות אברהם " "ויוסף ובספר
דיין שכן וכל  חכם  תלמיד שמבזה אחר יש מאדם בפניו שלא  ואפילו העיר 

דין שבית כאן שכתוב  וכמו בעדו , ולנקום  עלבונו  לתבוע עליו גדול חיוב 
בגמרא  ומצינו  זה . על דבעיא)מנדין  ד "ה ברש "י מ "ד דף וסנהדרין פ"ד, דף שגדולי(ב "מ

שכן וכל  ושתקו , חכם דתלמיד זילותא  אחת פעם דשמעו  זה  על נענשו ישראל 
כל  על מאד מאד  עצום חיוב שיש בפניו חכם לתלמיד אחד בייש  אם 
יהיה  אם ואף זה , על מאד  יענשו ענוש  לאו ואם תיכף , קלונו לתבוע השומעים 

שיהיה . מי  שמבזהו זה

נורא  מעשה  ז "ל ירושלים  איש דוד ר ' מהרב  הדורות קורא בספר  ונמצא 
בליעל  איש  אחד  שישראל  האשכנזים מחזור בסוף  כתוב וז "ל: זה , מענין 

ז"ל  לב  בן  יוסף  ר ' הרב עם לב )נתקוטט בן מהר"י  שו"ת המחבר על (הוא  בשאלונקי
מי היה  ולא  העם, כל בפני בשוק הלחי  על והכהו נגדו, שכתב דין  פסק ענין
הבליעל  האיש היות מפני  זה, ענין על דבר  אליו  דובר ואין בידו , שימחה 
של  חנות לפני הזאת  בעת שם היה והרב מאד, ואלם ותקיף  גדול, עשיר ההוא 
שומו גדול בקול ואמר  בגדיו , את הרב קרע קטלאנו , אברהם ושמו  אחד בשם 

זאת  על  !!!שמים 

ההוא  אב )ובלילה  לחודש ד' ש "ה אלפים ה' והאור(שנת כו', בחנות  הבושם  נכנס
בתים  אלפים חמשת כמו  ונשרפו  גדולה שריפה וקם  הלהב, ונתרבה נאחז



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מו 

איסור מכלל  הוא לחבירו, רע  שם בכינוי  האיסור ששורש הדבר  וברור
לכנות  שלא  יזהר הלשון: בזו  ערוך  בשלחן מרן פסק וכן דברים". "אונאת 
אסור. לביישו , כוונתו אם  כינוי , באותו רגיל שהוא פי על  אף לחבירו, רע שם

שונים , בשמות  חבריהם  לכנות הנוהגים אלו אודות  להתעורר  יש  ומכאן
בעוון פעמים הרבה שרגילים בזה, וכיוצא הספר  בבתי הנערים  אצל ובפרט 
איסור בזה  ויש  הכיתה, מבני אחד  כלפי כינוי  להשתרש מתחיל כאשר זה ,
נזק  אף ולעתים  נפש, ועגמת צער  כך בשל נגרם  פעמים  וכמה כמבואר , חמור
הראשונים  על  רובץ והעוון  ואחרים , כאלה  גנאי בכינויי שנתכנו לאלו  ממש,

כזה . רע לענין  סוף ששם  מי ואשרי זה, מגונה בדבר  שהחלו 

איש  אשת  על  הבא  משלשה , חוץ  עולים  לגהנום  היורדים כל נח: ב "מ עיין
מכנה  הגמרא ושואלת לחבירו , רע שם  והמכנה ברבים חבירו  פני  המלבין 
אותו שמכנים בכך הורגל  כבר  וברש "י ביה  דדש אע "ג ומתרצת  מלבין, היינו 

ומ"מ מתלבנות פניו ואין  מתכוין,כן להכלימו זה

חלק  לו  אין  בהם רגיל  שאם  דברים על  תשובה  הלכות  ברמב"ם אולם 
והקורא  השם ] ממציא [היינו לחבירו  שם המכנה נקט  ראשון  דבר הבא לעולם 
ברמב "ם  שהבינו שם  ב "מ  במהרש"א וכן בכ"מ ועין  בכינויו , לחבירו 
לרבינו היראה  ס ' עוד  [ועין ממנו  בוש  שאינו בשם  גם  הוא  כינוי  דהאיסור 

כן ]. להדיא יונה

מד ' גדול סיוע יש יונה ורבינו  הרמב"ם של הקדושים  לדבריהם  ולדעתי 
שם  מכנה  של החמור האיסור  בטעם שכתב  משפטים פ' בזוהר  רשב "י
של  בשם לכנותם אסור הם  שקודש וכיון הם קודש  שישראל  'משום  לחבירו ,
בקדושת  תלוי שהדבר  הרי עיי "ש, גדול עונשו  לחבירו שם שמכנה ומי גנאי'
בגמרא ] כמבואר  מתבייש  אינו כבר  שהרי [בפרט  לבייש, בכוונה  ולא  ישראל 

משה  לרבי לג  סימן גלאנטי  מהר"ם  משו"ת  תשובה  בזה ונביא
זצ"ל : גלאנטי

כשמות שאלה: שמות להם  ולהוציא אדם  בני  על  להתלוצץ  שרגיל  מי 
אם  שאקיף . שי "ך ולאחרים דין, איל  צאלק שי "ך הישמעאלים: של הפלילים
מה  כדת  ורבינו מורנו  יורנו לאו. אם  מדרכיו , שובו עד  נידוי  חייב הוא

השמים . מן  כפול ושכרו  תורתו באור  עינינו ויאיר לעשות ,

עד תשובה: אותו  שמנדין  דברים  ועשרים  הארבעה  ממניין  אינו  זה  דבר
בתשובה יד )שישוב ו, ת "ת הל' עבד ,(רמב "ם לחבירו  הקורא  אם כי מצינו  ולא .

נדוי; חייב 

הטבעת הסרת מזמכתבים גדולה 

מצינו. לא כזה  ליצנות אבל לחייו ; עמו  יורד  ממזר, לחבירו הקורא 

והמתלוצץ  שכינה, פני מקבלת שאינה הליצנים' 'כת  מכלל נמנה הוא אבל 
לא  ואם  ברבים. ולביישו  בו, לגעור שמים  ירא לכל וראוי  בגיהינום; נופל
וחכמים : נביאים דברי  על שעובר מרדות; מכת אותו מכין ויחדל , ישמע

תתלוצצו' אל כב )'ועתה כח, מישראל .(ישעיהו שכינה  שיסלק וגורם ,

שם  ומסלק דמסאבותא שמות  הבעלים שמות  לקרוא כזה, ליצנותא  ובפרט 
ואין הוא , הכסילים  מקרב  פעמים או פעם  עושה כשהוא  וכבר ממנו. הקדושה
לחבירו, רע שם  מכנה לשיטותיה  ואזיל בכך , שרגיל  מי אבל אשם; כך  כל לו

הבא . לעולם חלק  לו  יהיה לא  והוא 

דין לבית רשות יש  אז קיאו , על חוזר שתים  או  אחת התראה  אחר  ואם
ואם  תורה. דברי על לעבור  מכווין שבכוונה  כיון השעה ; צורך כפי לנדותו

לו: ורפא  מדרכו, וישוב ויתחרט ישמע 

גאלנטי משה הצעיר נאם

כששומע  ואפילו וז"ל : בזה מוסיף שם  י "ט אות אברהם " "ויוסף ובספר
דיין שכן וכל  חכם  תלמיד שמבזה אחר יש מאדם בפניו שלא  ואפילו העיר 

דין שבית כאן שכתוב  וכמו בעדו , ולנקום  עלבונו  לתבוע עליו גדול חיוב 
בגמרא  ומצינו  זה . על דבעיא)מנדין  ד "ה ברש "י מ "ד דף וסנהדרין פ"ד, דף שגדולי(ב "מ

שכן וכל  ושתקו , חכם דתלמיד זילותא  אחת פעם דשמעו  זה  על נענשו ישראל 
כל  על מאד מאד  עצום חיוב שיש בפניו חכם לתלמיד אחד בייש  אם 
יהיה  אם ואף זה , על מאד  יענשו ענוש  לאו ואם תיכף , קלונו לתבוע השומעים 

שיהיה . מי  שמבזהו זה

נורא  מעשה  ז "ל ירושלים  איש דוד ר ' מהרב  הדורות קורא בספר  ונמצא 
בליעל  איש  אחד  שישראל  האשכנזים מחזור בסוף  כתוב וז "ל: זה , מענין 

ז"ל  לב  בן  יוסף  ר ' הרב עם לב )נתקוטט בן מהר"י  שו"ת המחבר על (הוא  בשאלונקי
מי היה  ולא  העם, כל בפני בשוק הלחי  על והכהו נגדו, שכתב דין  פסק ענין
הבליעל  האיש היות מפני  זה, ענין על דבר  אליו  דובר ואין בידו , שימחה 
של  חנות לפני הזאת  בעת שם היה והרב מאד, ואלם ותקיף  גדול, עשיר ההוא 
שומו גדול בקול ואמר  בגדיו , את הרב קרע קטלאנו , אברהם ושמו  אחד בשם 

זאת  על  !!!שמים 

ההוא  אב )ובלילה  לחודש ד' ש "ה אלפים ה' והאור(שנת כו', בחנות  הבושם  נכנס
בתים  אלפים חמשת כמו  ונשרפו  גדולה שריפה וקם  הלהב, ונתרבה נאחז



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מח

ונשרפו הנושבות , הרוחות נלחמו השמים  מן  כי שעות , ו ' במשך ישראל מבני
לא  קץ, אין  וספרים הרבה  מדרשות  ובתי כנסיות ובתי נפשות מאתיים  כמו 
כמטחוי רחוק מהאש רכושם מבריחים  היו  ואנשים כזאת, גדולה צרה נראה 
בעם  הנגף עלה כך ואחר ושרפם, עליהם האש הלך  זה כל ועם  בשדות , קשת 
שנקברו אחד  ביום שהגיעו עד  מישראל  נפשות  הרבה  יום בכל  מתים והיו
הנגף  הי ' והלאה  ההוא ומהיום  שד"י , השם כמנין  מתים שי"ד  ההוא ביום 
מהגאון הדורות מסדר  הוספות  עם עכ"ל המגפה  שנעצרה עד ונתמעט הולך 

ז"ל . ממינסק יחיאל ר' מהגאון 

עלבון מלשמוע מאד  להיזהר  לנו יוצא גדול התעוררות זו ממעשה  והנה 
בלב  כעס  משום בזה  לזהר שצריך ודאי מקום  מכל  אבל  ולשתוק, חכם  תלמיד

שם . עכ"ל, ככועס . נראה רק יהיה ולא 

בגמרא  יעיינו שכולם  השכל מוסר  מזה , לנו דףהיוצא  וסנהדרין פ"ד, דף (ב "מ

דבעיא) ד"ה ברש"י  זילותא מ"ד  אחת  פעם דשמעו  זה על נענשו ישראל  שגדולי 
חיוב  שיש בפניו חכם לתלמיד  אחד בייש אם  שכן  וכל ושתקו, חכם דתלמיד
יענשו ענוש לאו ואם  תיכף , קלונו לתבוע השומעים כל על מאד מאד  עצום

שיהיה . מי  שמבזהו זה יהיה  אם ואף זה , על  מאד 

בחק  [ומובא ז ' פרק  דעות הלכות החזקה  יד הרמב"ם שכתב מה  וראה 
תולדות]: פרשת ד ' יום לישראל

על (א) ואף  בעמיך רכיל תלך לא  שנאמר תעשה בלא  עובר  בחבירו  המרגל 
מישראל  רבות נפשות להרוג וגורם  הוא גדול עון זה דבר על לוקין שאין פי

האדומי: לדואג אירע מה  ולמד  צא  רעך דם  על  תעמוד  ולא לו נסמך  לכך 

פלוני,(ב ) אמר כך  ואומר  לזה מזה והולך דברים  שטוען זה רכיל  זהו  אי
הר אמת , שהוא  פי על  אף  פלוני, על שמעתי  וכך העולם ,כך את מחריב זה י 

המספר והוא הרע, לשון  והוא זה  לאו  בכלל  והוא  מאד עד  מזה גדול  עון  יש 
רע  שם  מוציא נקרא  שקר  האומר  אבל  אמת, שאומר פי על  אף חבירו  בגנות
וכך  פלוני, עשה וכך כך ואומר  שיושב זה הרע לשון  בעל אבל  חבירו, על
אמר זה  על גנאי של דברים ואמר עליו, שמעתי  וכך  וכך אבותיו , היו  וכך

גדולות . מדברת  לשון  חלקות שפתי כל  ה' יכרת הכתוב

חלק (ג ) לו  ואין  הזה  בעולם האדם מן נפרעין עבירות שלש חכמים אמרו
כנגד  הרע ולשון דמים ושפיכות  עריות  וגילוי כוכבים  עבודת  הבא  לעולם 
שנאמר בעיקר כופר כאילו הרע  בלשון המספר כל  חכמים אמרו ועוד כולם 
חכמים  אמרו ועוד לנו  אדון  מי אתנו  שפתינו נגביר ללשוננו אמרו  אשר

הטבעת הסרת מטמכתבים גדולה 

יותר והמקבלו  עליו שאומר וזה והמקבלו האומרו  הורגת הרע לשון שלשה
האומרו: מן

תורה  של כבודה על ולמחות  ואפר שק  של עצרת לארגן  יש כן, !!!על

רב , בכבוד 

ה. מיכאל

- מד  מכתב  -

ונביאיו ושליחיו צדיקיו ועל ה ' ריק,על יהגו  ופוחזי  וריקי רבני רגשו  למה 

משיח  ביאת  עד לו, שככה  העם  אשרי  בדורו , היחיד  הרבים מזכה כבוד
יראי לכם  וזרחה  ובקי, חריף  ומגדול, מעוז הגדול , השם  נר "ו , יאיר צדקנו

הרה"צ מהאלמיןשמי, גרוס  יהודא  שלום שליט "א ,רבי

ומורי, רבי עליך שלום

לכם  שולח  אני  "הנה הבטיח: ה' הוא . ברוך  לישראל הבטחתו שומר ברוך
בנים , על אבות  לב והשיב והנורא הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליה את 

חרם" הארץ את והכיתי אבוא  פן

ולהודיע , לעורר השמיים , מן  שליח נשלח  יתברך , ה ' ובחסדי  זכינו , והנה 
והכיתי אבוא  פן תשובה , ולעשות להתעורר  ויש  והנורא, הגדול  ה' יום קרב כי

חרם  הארץ  !!!את 

צמאה  אשר  קמה , אשר  התשובה תנועת את  לקרר  ויצאו כמה, קמו  והנה 
שלהבת  את  לכבות וכמה, ועמלק  קורח מעשה ועשו  כמה, ובשרם נפשם

למה  המחלוקת, אש את  והדליקו ברמה, עלתה אשר  ?האש

מימי אשר ומחזה , ולענה בראש שקפץ  אחד , איזה  שיש  אלא  עוד ולא 
זה  ואיזה מיהו ועכשיו ומזכה, צדיק  הוחזק פיוקדם  ופוער ומבזה, עומד  ?

כזה  או  ראית הכזה  חוק, הקדי"ח לבלי  זיע"א  הדור גדול עליו  אמר וכבר  ?
ברבי "ם והכולל )תבשיל "ו האותיות  עם  פז"ה ,(בגימטריא... וקהילותיו ומזה , מזה

רוצה  אתה מה  אותו  ונשאל רוז "ה, נגד קשות ???ודיבר

חילל , המה בארץ  אשר  הקדושים  שם  ואת ימלל , עילאה לצד  ומילין
וגידף  וחירף ומכוערים, רעים דברים והמתים, החיים על  רע שם והוציא 
נקרא  החכמים את  והמבזה מהאלמין . האדמו "ר  את  הצדיקים, את 

ומין חמיןאפיקורוס במים לשורפו  וראוי  והוא !!! צודקים הנער  ודברי !
ומימין משמאל  !אמין,



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  מח

ונשרפו הנושבות , הרוחות נלחמו השמים  מן  כי שעות , ו ' במשך ישראל מבני
לא  קץ, אין  וספרים הרבה  מדרשות  ובתי כנסיות ובתי נפשות מאתיים  כמו 
כמטחוי רחוק מהאש רכושם מבריחים  היו  ואנשים כזאת, גדולה צרה נראה 
בעם  הנגף עלה כך ואחר ושרפם, עליהם האש הלך  זה כל ועם  בשדות , קשת 
שנקברו אחד  ביום שהגיעו עד  מישראל  נפשות  הרבה  יום בכל  מתים והיו
הנגף  הי ' והלאה  ההוא ומהיום  שד"י , השם כמנין  מתים שי"ד  ההוא ביום 
מהגאון הדורות מסדר  הוספות  עם עכ"ל המגפה  שנעצרה עד ונתמעט הולך 

ז"ל . ממינסק יחיאל ר' מהגאון 

עלבון מלשמוע מאד  להיזהר  לנו יוצא גדול התעוררות זו ממעשה  והנה 
בלב  כעס  משום בזה  לזהר שצריך ודאי מקום  מכל  אבל  ולשתוק, חכם  תלמיד

שם . עכ"ל, ככועס . נראה רק יהיה ולא 

בגמרא  יעיינו שכולם  השכל מוסר  מזה , לנו דףהיוצא  וסנהדרין פ"ד, דף (ב "מ

דבעיא) ד"ה ברש"י  זילותא מ"ד  אחת  פעם דשמעו  זה על נענשו ישראל  שגדולי 
חיוב  שיש בפניו חכם לתלמיד  אחד בייש אם  שכן  וכל ושתקו, חכם דתלמיד
יענשו ענוש לאו ואם  תיכף , קלונו לתבוע השומעים כל על מאד מאד  עצום

שיהיה . מי  שמבזהו זה יהיה  אם ואף זה , על  מאד 

בחק  [ומובא ז ' פרק  דעות הלכות החזקה  יד הרמב"ם שכתב מה  וראה 
תולדות]: פרשת ד ' יום לישראל

על (א) ואף  בעמיך רכיל תלך לא  שנאמר תעשה בלא  עובר  בחבירו  המרגל 
מישראל  רבות נפשות להרוג וגורם  הוא גדול עון זה דבר על לוקין שאין פי

האדומי: לדואג אירע מה  ולמד  צא  רעך דם  על  תעמוד  ולא לו נסמך  לכך 

פלוני,(ב ) אמר כך  ואומר  לזה מזה והולך דברים  שטוען זה רכיל  זהו  אי
הר אמת , שהוא  פי על  אף  פלוני, על שמעתי  וכך העולם ,כך את מחריב זה י 

המספר והוא הרע, לשון  והוא זה  לאו  בכלל  והוא  מאד עד  מזה גדול  עון  יש 
רע  שם  מוציא נקרא  שקר  האומר  אבל  אמת, שאומר פי על  אף חבירו  בגנות
וכך  פלוני, עשה וכך כך ואומר  שיושב זה הרע לשון  בעל אבל  חבירו, על
אמר זה  על גנאי של דברים ואמר עליו, שמעתי  וכך  וכך אבותיו , היו  וכך

גדולות . מדברת  לשון  חלקות שפתי כל  ה' יכרת הכתוב

חלק (ג ) לו  ואין  הזה  בעולם האדם מן נפרעין עבירות שלש חכמים אמרו
כנגד  הרע ולשון דמים ושפיכות  עריות  וגילוי כוכבים  עבודת  הבא  לעולם 
שנאמר בעיקר כופר כאילו הרע  בלשון המספר כל  חכמים אמרו ועוד כולם 
חכמים  אמרו ועוד לנו  אדון  מי אתנו  שפתינו נגביר ללשוננו אמרו  אשר

הטבעת הסרת מטמכתבים גדולה 

יותר והמקבלו  עליו שאומר וזה והמקבלו האומרו  הורגת הרע לשון שלשה
האומרו: מן

תורה  של כבודה על ולמחות  ואפר שק  של עצרת לארגן  יש כן, !!!על

רב , בכבוד 

ה. מיכאל

- מד  מכתב  -

ונביאיו ושליחיו צדיקיו ועל ה ' ריק,על יהגו  ופוחזי  וריקי רבני רגשו  למה 

משיח  ביאת  עד לו, שככה  העם  אשרי  בדורו , היחיד  הרבים מזכה כבוד
יראי לכם  וזרחה  ובקי, חריף  ומגדול, מעוז הגדול , השם  נר "ו , יאיר צדקנו

הרה"צ מהאלמיןשמי, גרוס  יהודא  שלום שליט "א ,רבי

ומורי, רבי עליך שלום

לכם  שולח  אני  "הנה הבטיח: ה' הוא . ברוך  לישראל הבטחתו שומר ברוך
בנים , על אבות  לב והשיב והנורא הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליה את 

חרם" הארץ את והכיתי אבוא  פן

ולהודיע , לעורר השמיים , מן  שליח נשלח  יתברך , ה ' ובחסדי  זכינו , והנה 
והכיתי אבוא  פן תשובה , ולעשות להתעורר  ויש  והנורא, הגדול  ה' יום קרב כי

חרם  הארץ  !!!את 

צמאה  אשר  קמה , אשר  התשובה תנועת את  לקרר  ויצאו כמה, קמו  והנה 
שלהבת  את  לכבות וכמה, ועמלק  קורח מעשה ועשו  כמה, ובשרם נפשם

למה  המחלוקת, אש את  והדליקו ברמה, עלתה אשר  ?האש

מימי אשר ומחזה , ולענה בראש שקפץ  אחד , איזה  שיש  אלא  עוד ולא 
זה  ואיזה מיהו ועכשיו ומזכה, צדיק  הוחזק פיוקדם  ופוער ומבזה, עומד  ?

כזה  או  ראית הכזה  חוק, הקדי"ח לבלי  זיע"א  הדור גדול עליו  אמר וכבר  ?
ברבי "ם והכולל )תבשיל "ו האותיות  עם  פז"ה ,(בגימטריא... וקהילותיו ומזה , מזה

רוצה  אתה מה  אותו  ונשאל רוז "ה, נגד קשות ???ודיבר

חילל , המה בארץ  אשר  הקדושים  שם  ואת ימלל , עילאה לצד  ומילין
וגידף  וחירף ומכוערים, רעים דברים והמתים, החיים על  רע שם והוציא 
נקרא  החכמים את  והמבזה מהאלמין . האדמו "ר  את  הצדיקים, את 

ומין חמיןאפיקורוס במים לשורפו  וראוי  והוא !!! צודקים הנער  ודברי !
ומימין משמאל  !אמין,



הטבעת הסרת מכתבים גדולה  נ

ה ' יזנח  לא  כי בבד , בד  תשובה עושים  ורבים  לעד , תיכון אמת שפת אך
עמד , לא התשובה  בעל  במקום והצדיק  עד , עדי תוקד  הקודש  ואש לעד ,

מיד  יתגלה  !ומשיח 

לוי רמי הרב  ויד יאיר , נר "ו  נתן  הנער ויד  ידיכם , את לחזק באתי כאן על
החיל , גיבורי עמכם ה' מפניהם , תערצו אל הרבים, מזכי כל ויד שליט"א

נידח  ממנו  ידח לא כי  התשובה, אש  את  לכבות יכולו לא הזידונים  !!!המים 

לפני מהר, שיותר  וכמה עותקים שיותר  כמה  הספר  את להדפיס ונא
- לכולם  ולהודיע והספר, הנער  מהרצאת  דיסקים  לעשות וגם יגמר , שהזמן

אחר לאל  תשתחווה !!!לא 

רשב "י. גלי, ברי"ש אונקולוס ותרגום  רמה , ביד יוצאים  ישראל  ובני
ברחמי מגלותא  ביה  יפקון  דא !ובספרא

רב , בכבוד 

מאי"ן  י "ש 




