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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו יגזכרונות

שוה  היה וזה ללמוד  נוספת  שעה יום כל מרויח היה  וכך הסעודה, את
כלל  שאז ודם, חלב וטריפות  מנבילות  ניצל  וכך רב , שלל כמוצא  אצלו 

זה . בשטח  מהנעשה  מושג לו  היה  לא

י  פרק 
במחנה  בחור בתור

שבוע  מדי אצלו נבחן והיה  זצ"ל, שאפראן  של רבה אצל  למד רבינו 
תיקוני את  ביער , רבינו עם  ללמוד נוהג  והיה  מאוד, קירבו  ויו"ד , באו"ח 
הענינים , אותם את נוראות  בבכיות  לומד היה הוא  חיים . עץ  עם זוהר 

לשו הולך היה  הוא מיוחד. משהו היה זה  אלול  בחודש לחנותיו,בפרט
ועוד . ש"ס  למד שם 

יא פרק
בדיעבד כשרות סאטמאר של עופות 

בכולל  אברך  זופניק )בתור פעמים (במחנה  הרבה ללכת  נוהג רבינו היה 
בענינים  עמו  משוחח  והיה  להבל "ח  שאפראן של רבה  עם ביחד  לטייל 
הנמכרים  סאטמאר  של העופות  בענין  אותו  שאל הוא  פעם שונים ,
באמת  זהו האם  הבשר, את  שם  לקנות  נהגו  שכולם המקומי , באטליז 
כשר הבשר  כי שאפראן של  רבה השיב  הוא  זה ועל שצריך, כמו כשר 

בדיעבד  !רק 

למה  אותו  שאל  שאלות הוא  פעמים  הרבה  שישנם לו הסביר הוא  אז ?
כשר לא שזה  פעמים הרבה וקורה  העופות , את  שמכשירים  בעת 
ואף  הביתה לקחו  כבר והקונים  כשרות אינן ועדיין מעורבבות  והעופות 
טוב  יותר הרבה  ממילא לפנות, למי  כלל  יודעים ואין העופות  את אכלו 
מכל  ונשמרים  נזהרים  ואז  בעצמם, ולהכשיר לשוחט בעצמם  שיילכו 

השאלות .

לאברכים  עופות

חתנו מייזלעס הערשיל ר' הרה "ג לחברו הסיפור  את  סיפר  מיד הוא
זצ"ל  שאפראן  של רבה  שאפראן)של  של כרבה  מכהן הוא נבהל (כיום  והוא

למדו ששם  הכולל בכל התפשט שהסיפור  עד הסיפור , מן  ונשתומם 
יילך  אחר מישהו שבוע שבכל  האברכים  בין סוכם  ואז  חשובים, אברכים
יקנו וכולם  עופות, האברכים לכל ויביא  העופות את ויכשיר  לשחיטה 

גדול . ממכשול  ינצלו וכך פריזער משותף  בכסף
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  הקדמת המחבר

  הקדמה

אמר העבד הצעיר משה בן לאדוני אבי כבוד הרב מרדכי 
לת דברי אמרי גאלנטי תנצב"ה, בראותי קדושת תהי

הקדוש האלוהי רבי שמעון וחבריו ז"ל, ומאמריהם 
הנעימים מתוקים מדבש ונופת צופים, ואריח את ריח 
נרדי ודדי מאמריהם החשובים, ודרושיהם הנפלאים, 
מאבני שיש טהור חצובים, ובבא משה אל המשכן משכן 
העדות, לא ידע לעת מצוא איה מקום כבודם, הדרם 

תגלע, ונלאה למצוא הפתח, ולכן והודם, בכל תושיה י
ראיתי ונתון אל לבי לפתח מפתחות מפותחות פתוחי 
חותם, תבנית באמת וישר עשויות תלויות כשרשרות 
ענקים לגרגרות, ונתתי אל לבי בתחילה להתנהל לרגל 
המלאכה הערוכה, כפי סדר כל פרשה ופרשה, ושמתים 
ר והיצגתים לפני כל יודע דת ודין, בראש כל ספר וספ

ערוכה בכל ושמורה, ומצאת כי תדרשנו, אם ככסף 
  תבקשנו וכמטמונים תחפשנו.

אחרי כן דיברתי אני אל לבי מה הבטחון הזה, אשר 
בטחת לבוא בגבורות ספורות כללי מהללי מאמרי הקדוש 
האלוהי הרשב"י וחבריו זצ"ל כי זה הים רחב ידיים, שם 

דו אניות יהלכון, כמצולות מבהילות, יעלו שמים יר
תהומות, וסוף סוף המעיין חתום וסתום כחומה גבוה 
דלתיים ובריח, מבריח מן הקצה אל הקצה, ויענני לבי 
לעבור עליו לכוין ולחונן מפתחות, לפתוח שער שומרי 



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ציצית כהלכתו דיניו ומנהגיו

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

מצב הכשרות בימינובה

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

לרבנים תורה  ז 'דין יג|תביעה

לוֹ  קׁש ה  ּכ אחר  וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה ¤¨¨©©¨¥¦¨¥£¤¤¨¥£©¤¤¨§¦מסּת אבת.
האמּת ית  ה דּ ר את מּמ נּ וּ  מ וֹ נע וזה היּ הד וּ ת, מצווֹ ת את ¦¦£¨¤¤©¤¤¦©¥¤§£©©§¦¤¥©§לקיּ ם

ולאה וּ בכל ליראה וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבד וֹ   יתבּ ר הם את  ב §¦§¨§¤¡Ÿ¤©¥¦§¨©§¨§¤¡¤§¨¦§¨
ׁש כּ ל  חלקים יׁש נם - אסוּ רוֹ ת. בּ מאכלוֹ ת מזלזלים הם ¨¤¦¨£¨§¤£¨£©§¦§§©§¥Ÿזאת
אחרים וי ׁש נם הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי ּפ י  על כּ לל מתנהל  אינוֹ  ¦¥£¨§¤§§©©¥¨§¦©¨§¥©§¦¥¨¥בּ יתם
העברה א הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י  על  מנהל הבּ ית  ¨¥£¨©§©©¥¨§¨¦©¨Ÿ§¦©©¨§¤¤ׁש אצלם
בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כ ׁש הם  בּ עיניהם, מאד  ק לּ ה ¤¤©§¨¦¢¨¦§¥¤§¤¥¥§Ÿ§¨©¦היא
לבּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד, הבּ א מכּ ל וא וֹ כלים  לעצמם מק לּ ים ¨¦¨¥¦¨©¨©¨¦¦§§¨§©§¦¦§¥הם
אז  יתבּ ר להם יצעקוּ  והם צרה  לעת יגּ יעוּ  כּ ׁש הם ¨©¨§¦¥©§£§¦¥§¨¨¥§¦©¥¤§¥§©¦מּט מטם.

להם י ׁש מע יתבּ ר וּ מׁש ּק ציםהם המטּמ אים אלּ וּ  ואוֹ תם ? ©¥¦§¨©¦§©¨¤§¨¥©§©§¦§©§¦
נבלוֹ ת בּ אכילת נפׁש ם את מפ ּט מים כּ ׁש הם נפׁש ם, ¥§©¦£©¨§©¤¦§©§¥¤§¨§©¤את
אּת ם אּת ם, ע ּמ י  א -  יתבּ ר הם אוֹ מר עליהם ¤©¤©¦©©¨§¦¥©¥¤¥£¥§וּ טרפוֹ ת

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים ¦¦¨©¤§¥אינכם
כּ וֹ תביט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')הדּ ברי  סי ' ח"א עברה(יו "ד ע וֹ ד אין : ©¦§¥©¦©¨¥¥£¥¨

לטמט וּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר, ׁש אינוֹ  אכל כּ מוֹ  חמוּ רה  ּכ §¦§¥¤¤¥¨¥¤¤Ÿ§¨£¨̈כּ ל
האמת  מ דּ ר ירדוּ  גּ דוֹ ל וֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה ¤¡¨¤¤¦§¥§¦§¤©¨¤©¤§¥©הלּ ב ,
אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת אכלוּ  כּ י זאת כּ ל ליצלן, רחמנא  £¨£©§¨¦Ÿ¨¨§¦¨¨§©§©§¦§והׁש ּת ּמ דוּ 
ּת קוּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ידי  ¨§§Ÿ¨¦§©¤¨¨¤¥§©§ועל

ה' דּ ר את עזבוּ  א')קצרה סי' תשובה  בדרכי מובא .(ע "ש §¨¨¨§¤¤¤
כּ וֹ תבכ. ד"ההרמבּ "ם עקב  אפרים מחנה דגל  הקדוש  בספר  מובא  שזה (כפי ¨©§©¥

שלהם) הרב  בשם שמעתי  ד"ה ס"ד יתרו פ' פענח  ובצפנת ׁש אינוֹ ומלתם ¥¤¤¤ׁש זּ ה
וה וּ א ל ּט מאה  נמׁש ׁש לּ וֹ  הכל אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת §¨§ª©¨§¦¤¤¥©£¨£©¦¨§¦נזהר
אינוֹ  והוּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי  על ¥§¨§¦¨¨§©¨¦§¦¨¦¨¨¥§©©¦©מגּ יע 
אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא והוּ א הדּ וֹ ר , מחכמי מ וּ סר  £§©©¦¥§©¥§©¥¨¥©§מקבּ ל

עכל"ק.
כּ וֹ תבכא. הלּ בבוֹ ת ה')החוֹ בוֹ ת  פרק התשובה  ׁש יּ תרחקוּ (שער  , ©©§¨¥¤¦§©£

האדם את להביא המסגּ לים מּת רים, ׁש הם  דּ ברים ¨¨¨¤¦¨§¦¨ª¨¦©§ª¥¤¦¨§¦§¦¦מבעים
אּס וּ ר , ספק רק ׁש הם דּ ברים למׁש ל חלילה, ׁש חס לאּס וּ ר  לפני  §¦¨¦¨§¨¨§¨¦¤¥©¨¥¦¦§¥¤©

אּס וּ ר. ׁש הוּ א בּ דבר  חלילה י כּ ׁש לוּ  ¦¤¨¨§¨¦¨§¨¦¨§וׁש לוֹ ם
כּ וֹ תבכב. הקדוֹ ׁש  ק')הל "ה אות האותיות ר בּ וֹ (שער  בּ ׁש ם ©§¨©¨¥§¥©

אּס וּ ר, ׁש ל מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת אלפי להתרחק ז"ל, ¦¤¨£©©£¥©¥§©¥©§¦§המהר"ש
לנצח. נׁש אר  וזה הגּ וּ ף על  ר ׁש ם מׁש איר זה ©¤¨¨§¦¤§©©¤Ÿ¦§©¤¦כּ י

חסידיםכג. בּ דר פ'כּ תוּ ב הגנוז אור בשם כ "ב  אות אכילה (מערכת ¨§¤¤£¦¦
מתחזּ ק תולדות) האדם ׁש ל  הכּ ח בּ קדה לאכל כּ ׁש נּ זהרים ,§¤¦§¨¦¤¡Ÿ¦§ª¨©Ÿ©¤¨¨¨¦§©¥

אבל  זרוֹ ת, מח ׁש בוֹ ת בּ לי וּ להתּפ לּ ל ללמד  ¨£¨¨£©¦§¥©§¦§Ÿ§¦¦¨£©©¥מהּמ אכלים
היּ צר כּ ח מתגּ בּ ר  וׁש ל וֹ ם חס  - אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל  ¤¥©©Ÿ¥©§¦¨§©£¨£©¥¤§כּ ׁש הוּ א
זרה. מחׁש בה בּ לי  ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל  יכוֹ ל אינוֹ  והוּ א ¨¨¨¨£©¦§¦¨¤§¥©§¦§¨¥§©̈הרע,

כּ וֹ תבכד. הּק ד וֹ ׁש  ס וֹ פר ד"ההחתם קדושים  פ' משה (תורת ¤¨¨¥©¨¥
האדםהמתקדשים) על  ׁש בּ א ליצלן רחמנא האּפ יקוֹ רס וּ ת ׁש רב ,¤Ÿ¨¤¦§©§¨¨¦§¨¤¨©¨¨¨

אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א -¨©¨¨¦©£¨£

כהלכתו ציצית ה 'כ  פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שלובש "הטלית בסופו: תורה בליקוטי איתא דהנה ואפ"ל,
 ולכ כשלמה, אור עוטה  מקי אור בחי' הוא  התפלה  בשעת
 ג והשטריימיל הספאדיק להסיר יש  הטלית ע מלובש כשהוא
השפה שתחתי' יארמילקע שקורי הראש כובע ע אז יל לא
 " בעי עור כתנות בחי ' מוחו על  ימשו שלא בכדי העור מ הוא
כי הראש  על  אוחזי התפלי עיקר רק  "באל אור א כי
שהי' כלומר  באל אור כתנות  נמצא  מאיר ר' של בתורתו

." באל לאור  בעי מהעור 

שכשהקב"ה כשלמה  אור עוטה  עה "פ כא הק'  באלשי ועיי
לועז  מע ילקוט ועיי ,לבושי בעשרה  נתעט העול ברא

וצ"ב. ,כא

המקיף אור  שזה  משום הטלית  עם הראש  לכסות יש
ס' בש שמביא יוס יעקב זכרו בס' שראיתי מה אקדי עוד

צ "ה: ד עיי"ש וז"ל : אוה "מ

בשעת  בטלית ראשו לכסות החיוב גודל להעתיק "ראיתי
 לכ בזה , נזהרי שאינ אנשי כמה  שראיתי על התפלה .
מועד  אוהל נקרא תורני בירחו זה  בעני שמצאתי מה אעתיק

ב ') ש :(חוברת  וז "ל

הרה "צ אצל הי' אשר הספרי עקד מבית באות אות העתק
תובב"א בירושלי הנמצא בכ"י מצאתי זלה "ה, מסאדיגערי

לשטרות תתנ"ו  אל המו"ל)שנת ליצירה ש"ו וחת (ד"א הס' נעתק
אחר ז"ל הנביא  מאליהו  קבל מירושלי זכאי ב יוחנ רבי עליו
הראש לכסות וצוה  משיח , אינו כזיבה  ב לו וגילה  הבית  חורב
ואפי' , סו ועד מראש התפלה  בשעת הכנסת בבית בטלית
את  אעלה  לא  א וסימנו  שמחה , ימי שהוא  טובי בימי
הראש מעל הטלית להסיר  צרי ואי שמחתי, ראש על  ירושלי
במחשבה אירע  א דהיינו לפעמי הטלית והמסיר ועיקר  כלל ,
נקרא התפלה  בתו כלל ראשו מכסה  שאינו  ומי הפסיד, לא
לכסות  הגבעוני צריכי היו  החורב שקוד מפני גבעוני,

א אפי ' התפלה , בשעת ופניה קדושראשיה ע בי עברו
יהושע מימות גבעוני  שה להראות ,ראש לכסות צריכי היו 
,ראש מעל הסודר הגבעוני פרקו הבית וכשנחרב , נו ב
 יכיר שלא כדי התפלה , בשעת אפי ' ראשיה יכסו  שלא ועשו

.גבעוני ה א

שישבתי בעת כ מירושלי זכאי ב יוחנ אני זה וכששמעתי
גלילות  בכל ונחותי בגדי, את קרעתי ביבנה , דירתי ומקו



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ִּתְתְרמּּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

קטז
אתמול בעת שהיתי בירושלים ראיתי את ספריו בענין פסח והדברים ממש 
ראיתים בעידנא  )רק הצטערתי על שלא  מסיני  כנתינתם  ומלהיבים  מאירין 
לפני חג-המצות( ממש לא יכולתי להניחו מידי למשך זמן רב פירוט הענינים 
וכל השיטות בחומרות אפית המצה וכו' ממש דבר נחוץ מאד הוא בפרט בערב 
פסח שקוצר הזמן מעכב ללמוד רוב הענינים במקורם. אשמח מאד אם ישלח לי 
ספריו הק' על פסח שאוכל להתענג עליהם כל השנה וביותר לקראת פסח הבא.
 בייקרא דאורייתא חיים דוד קאין
 החונה כאן תצור תובב"א למרגלות ציון חוני המעגל זיעו"עכי"א

המנוחהלאחר  משעות  באחת במדבר . רכיבה של  ימים מספר
אחד אילן של בצלו יעקב  ר' נח לעצמם, הרוכבים שהקציבו
עצמו את למצוא ונחרד נדהם משנתו בהקיצו  בתרדמה, ושקע בודד

לשיירה חבריו התירו בשנתו השומם. המדבר בלב  החמור בודד את
והסתלקו. עמם לקחוהו קשרו , שאליו מהעץ

ומשקה,פחד מאכל  ללא  במדבר יעשה מה  יעקב, ר' על נפל  גדול 
להן  אוו בו במקום לבדו כשהוא החשוך בלילה יעשה  ומה
רגליו שנשאוהו לאן לרוץ והחל בחרדה הרהר משכן מקום טרף חיות
וקריאה ריצה  של  ארוכות שעות גדול. בקול לעזרה  קורא כשהוא
לו נראה מרחוק לבד. איננו כי לשמחתו  שראה עד עליו עברו מיגעת
המקום אל  יעקב  ר' מהר הקלה ברגשת אדמתו. את חורש אדם
הוא רואה והנה היגעה, נפשו את  ולהשיב לנוח אחת אבן על והתישב 
עודנו אכזריות. במכות  למחרשה הרתום השור את החורש מכה  כיצד
פלא התרחש והנה העלובה, הבהמה  על  חס שאינו האיש, על מתפלא 
לאיש, היה השור לשור. הנדהמות עיניו לנגד נהפך  האיש וגדול. נוסף
יעקב ר' אכזריות. מכות השור  את הכה  האיש המחזה , נשנה ושוב 
באותו המופלא, החזיון מקום אל להתקרב והחל  בבהלה  ממקומו קם
ולאחר  לאיש – השור  לשור. הפך האיש יאומן. הבלתי שוב  קרה  רגע 
נמרצות. מכות להכותו החל למחרשה, השור את האיש  שרתם
את האיש הכה פעם ובכל והאיש השור התחלפו אחדות פעמים
"ברוך אליו. ובאו יעקב  בר ' הבחינו לאנשים, שניהם  היו לבסוף השור.
כבודו", בא  מצפת  "האם ושאלו: בשמחה שניהם אותו ברכו הבא",
ראה. אשר מהמראה  ונפחד נדהם עדיין כשהוא  יעקב, ר' השיב "כן"
אצלכם נמצא "האם שאלו: ובחפזון מאוד עד לקראתו שמחו השניים 

'ה יראי נדברו יגאז 

ה ר קב ספר קב)תב הניםר:(רק מנין  ימטרה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האב ת חיויעקב יצחק  עלה אברהם תק "ביחד ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹ

ר תב טימטרה הלה נגד קד ה , הם  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אותט. אל"ף  אות מן נעשה הראשון אדם חטא דמכח  לעיל, כתבנו והנה
ולכן  באל"ף , – "אור" להיות צריך שהיה עור", "כתנות  בתיבות  וזהו עי"ן,

אלוף " מפריד כח )"נרגן טז, מקובלים(משלי  ספרי בכמה זה ענין כמבואר ,
טז.) דף  דוד, בית מאמר  ח"א, של"ה  ידי(עיין על זה ופגם חטא  תיקנו והאבות  ,

והנה "שמע". תיבות  ראשי שהן – ערבית  מנחה, שחרית, תפילות : שלש
עמוד ידוע קמ "ז דף  י ', תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד קס "ז דף א', חלק זוהר (עיין 

הואב') וחמור וחמור, שור קליפות : שתי גברו  הראשון אדם חטא שמכח ,
אדום, קליפת הוא ושור ישמעאל, הןקליפת "ישמעאל" "אדום", ותיבות

תק "ב  אברהםגימטריא כי הזה , בעולם  חיים האבות  שהיו השנים  כמנין ,
ש קמ "ז – יעקב שנים , ק "פ – יצחק  שנים, קע"ה חי וק"פהיה  קע"ה נים ,

הקליפה. נגד בקדושה הן האבות  כי שנים , תק"ב יהיו – יחד צרפם – וקמ"ז 
הסוד  ל)וזהו כב, הוא(שמות "בשר" כי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר

נקרא הוא  עמלק דקליפת  להוסיף [ויש להבין. וקל תק"ב, גימטריא כן גם
וחצוף " פנים  עז  "כלב  המילים וחשב פנים, ועז חצוף ומדתו "כלב"
ושלום חס  שכאשר ,503 הכולל עם  בשר = 503 תיבות  ד ' עם בגימטריה

המשנה דברי גם נרמז  ובזה עמלק. כוח  זה טרף, בבשר סוטה )נכשלים ,(סוף
הרבים את  ולהזהיר להינצל  מוכרחים זאת  ולתקן הכלב, כפני הדור פני

הכשרות ]. על
עמלק" גוים  ש"ראשית ידוע, זה כ)והנה כד, ויש(במדבר הרשע, עשו מזרע ,

אחר" "אל כמנין – ר"מ  גימטריא  הוא  "עמלק" כי אחר, באל אחיזה  לו
יד) לד , הוי'"(שמות "רוח  הוא בקדושה  וכנגדו  ר"מ, גימטריא  כן גם  שהוא  ,

כט) יא , בן (שופטים משיח  בקדושה יש וחמור, שור קליפות  שתי כנגד והנה .
בסוד חמור של  הקליפה על יתגבר דהוא ט)דוד, ט, על(זכריה ורוכב  "עני :

הכתוב שאמר כמו  "שור", איקרי יוסף בן ומשיח יז )החמור", לג , :(דברים
לו ". הדר שורו "בכור

בזוהר איתא ע "ב )והנה ק "א דף רות, חדש וזוהר ב ', עמוד  קכ "ד דף ג' חלק  כי(עיין ,
יצא וחמור, שור מקליפות  דהיינו לעיל, הנזכרות  הקליפות  שתי מבין

צפע" יצא נחש "משורש כי "צפע", הנקראת  אחת  כט)קליפה יד, ,(ישעיה
במי תורה בספר לכתוב אנו צריכין ולכן ר"מ, – "עמלק " גימטריא ו"צפע"

א')עפץ עמוד  י"ט דף  גיטין ובזה(עיין  אתוון, בהיפוך "צפע" אותיות  שהוא 
עפצין. במי תורה הספר כותבין שאנו  מה צפע, של הקליפה מכניעין אנו
הראשונות קליפות שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות : ראשי הוא ונחש
אמרו  ולכן "צרעת ". גימטריא  "חמור" "שור" וקליפות  אומות. שבשבעים

לברכה זכרונם  ד)רבותינו  פ "כ , רבה צרעת ,(בראשית  היא דנחש סלעין הני
בצרעת. נלקה הרע, לשון דיבר שהנחש ולפי

ולילית סמא"ל הוא  שלו שהשר עשו , בן אליפז, בן צפו קליפת והנה
שכתבתי כמו וליטא פולין בארץ גדול  חורבן בקטרוגם עשו הרשעה,

הנעלם )לעיל והנה תורה(בד"ה הספרי הרבים בעוונותינו השונאים  ולקחו  ,


