
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת ויקהל-פקודי | יח אדר

1
4 

מ'
ע

צדקה: בעני נורא  הברכהמעשה היכל בספה"ק מובא נורא סיפור
ואתחנן דברו )פרשת אשר כל הטיבו פסוק מהאניפאלי(על זושא ר' הרבי מהרה"ק ,

וז"ל: מרדכי זי"ע, אברהם  מוהר "ר  המפורסם  הצדיק חמי מורי לי "וסיפר 
מאניפאלי זוסיא  ר' מוהר"ר קדוש אלקים מאיש ששמע שסיפר מפינטשוב

ושלשה  שנים  להתענות  דרכו והיה אוסטראה בעיר  שמש היה בעניותו  איך לו
להשיב לחם  על לו שיתן הבית בעל  מאיזה לבקש הולך  היה כך  ואחר  ימים,
יבטח  אלא לחם ולבקש לילך  אמונה חסרון שזהו  בלבו אמר אחד ופעם נפשו.

מזונו , יחסר שלא שלימה  באמונה ימים באלקיו  שלשה התענה  אחד ופעם
שהיה  עד והתענה  והלך לחם מעט  לו שיתן  מי היה  לא  התענית  ואחר כדרכו
היה  ולא  למעלה גדול רעש והיה  דבר, שום לו שיתן מי היה ולא למות קרוב 
כי  כזה. קדוש נפש לקיים הגדולה המצוה  זה לפניו  שיזדמן מי המקום  בכל 
לא הרבה כשרים אנשים שם שהיו אף לזה ראוי שיהיה אחד אפילו היה  לא
בזוהר כמבואר כזה  דורון יתברך השם לו שישלח זאת למצוה ראוים היו

ע "א )הקדוש קצ "ח דף הוציא(ויקהל אחד בפיו, דדין שני יתברך השם לו וברא ,
יונק שהיה וחלב הדבש מזה ניזון היה חדשים ושלשה חלב, הוציא ואחד דבש
קח זוסיא לו ואמר אחד אליו בא חדשים שלשה עבור ואחר שבפיו, הדדין מן
סיפר כך וחלב, הדבש זה נפסק ברגע אזי לחם לך וקנה גראשין ששה לך

וחמי" למורי בפיו הברכה .הצדיק היכל בספר עכ "ל  ,

לעניהעצה: לעזור שיזכה יתברך להשם הרבה להתפלל צריכים כן על
חס ולא הקדוש, זוהר שלומדים לישיבות רק צדקה ולתת הגון, חכם תלמיד
ואז הוא, ברוך הקדוש נגד שנלחמים רב הערב ועסקני לרבני לעזור ושלום

הוא. ברוך הקדוש לפני חשובה הצדקה תהיה

לדפוס ישר לשלם הוא והזולה הגדולה הכי והצדקה הטובה הכי העצה
פתח מ"ח תיקון מ"ג, תיקון ל, תיקון עולהלהדפיס וזה ז"ל, הנביא אליהו

כפול מיליון 15 שכר עלון כל על מקבל ואתה עלון כל אגורות 2.10 רק
גבריאל להרב לטלפן נא לדפוס לשלם ויום, יום בכל זוהר סיומי אלף 250

.0527-651911



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

הצעות אותה. מכירים שאנו כפי השחיטה, על וישירה
כדלהלן : בעיקרן הם אלו

בהתאםא) ועופות הבהמות כל להמם יש
"יכולים חברות מדינות אולם  מפורטים, לתהליכים
להרשות כדי  זו מדרישה הכלל" מן יוצאים להסמיך

דתיים". למנהגים בהתאם "שחיטה

למנהגיםב ) "בהאם הותרה שהשחיטה במקום 
הפ  "לכל  לבצעה יש לקביעותדתיים" בהתאם חות

ה '". בספח

ללאג) "יבוצע  השחיטה שחיתוך קובע ה' ספח
הבהמה, לגודל מתאים בסכין כליאה, אחרי  שהיה 
הבהמה את להזיז" "אסור  פגום". ולא חד  ובחוד 
שניות, שלושים במשך הפחות לכל שחיטה, אחרי 
המוח", גזע של הרפלקסים שיפסקו עד  מקרה "ובכל 

מדינה כל  של  המוסמכת" "כרשותה"רשות (שהוגדרה

וטרינאריות") בדיקות לבצע  המוסמך חבר מדינת כל של  המרכזית

שחיטה המבצע אדם שלכל ל "הבטיח " חייבת
לבצע  כדי הדרושים והמיומנות הידע את יש דתית...
חייבת היא ולבסוף יעילה", בצורה המשימה את
יזוהה זו משחיטה המופק הבשר "שכל להבטיח

דתית". משחיטה כמופק הסופי לצרכן

כלשהן ד ) כליאה באמצעי להשתמש אסור
או  רצויה, לא מצוקה או סבל, "כאב, הגורמים
להפוך  בהמות, לתלות "אסור  ובמיוחד התרגשות",

הריגתם". לפני  אותם, להטות או גבן על אותם

התקנה)זוקביעה של  הוראות שאר עם מראשון (ביחד חלים ,
עד  שיכולות חברות מדינות  להוציא ,1992 לינואר

1995 לינואר אתראשון  ההופכת במכלאה נמשך שימוש  (לאפשר 

בית בשמוש היתה  מכלאה אותה אם אותה , מטה  או גבה , על  הבהמה

(1992 בינואר פעיל .מטבחיים

שהמשמעותטיוטת דברים מספר כולל התקנה
כל , ראשית השחיטה. בנושא  וחמורה חשובה שלהם
הולך  לחץ לעבר הנמשכת בנטיה  נוסף צעד כאן יש 
שנת של  הוראה רק קיימת  כרגע השחיטה. על וגובר
נוגעת שאינה במפורש שקובעת היומם, בענין 1974

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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 34["קול קורא" בולעטין] # 
 ז"תשכתמוז 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 35["קול קורא" בולעטין] # 

 ז"תשכאב 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 36["קול קורא" בולעטין] # 
 ז"תשכאלול 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
ום הוראות ומדריך הדרכות לקי

 המצווה
 37["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשכתשרי 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 38["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשכחשון 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 39["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשככסליו 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 וההמצו

 40["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשכטבת 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 41["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשכשבט 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 42["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשכאדר 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 43ורא" בולעטין] # ["קול ק

 ח"תשכניסן 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 44["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשכאייר 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 45["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשכסיוון 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 46לעטין] # ["קול קורא" בו
 ח"תשכתמוז 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 47["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשכאב 
מורה  -יים מצוות תוכחה כהלכתהלק

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 
 

 48["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשכאלול 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 49["קול קורא" בולעטין] # 

 ט"תשכתשרי 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 
 

50יובל שנים של פעילות המערכה



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

חצי כל על בהוצאות  ההבדל  בא"י , שעשו  כפי בדיוק
אחד . סנט של  בשליש היה  בשר קילו

ב  חשבו  לא כלל כך על  הרבנים"אך שעם "התאחדות 
היתה , האמת  הדבר, את לתקן  ניתן כספי  מאמץ  קצת
ידעו וכולם  העצות, כל כתובים  היו רבינו של שבחיבור 
היו לא הם לדאבוננו אבל לעשות , ניתן  זה  שאת
חושבים  אין  כלל  שם  הדבר, את לתקן כלל מעונינים

דאשתקד... כשלג אותם  מעניין זה הדברים, את לתקן 

הפיאה  כמו  אותם  מעסיק  התיקונים  ענין
אך  מעסיק אותם רח "ל , כן-כשר -לא -כשר  השמאלית,

פוליטיקה . ורק 

רק הדבר את  ליישב  אפשר  הק 'אי הזוהר פי  על
הרבנים  רוב  יהיו  יבוא המשיח ביאת שלפני האומר

רח "ל . רב  הערב  חברי והרעבי"ס 

רב  ערב לאותו  יקראו האם  מקום  בשום כתוב לא 
מסאטמאר האדמו"ר אחר, שם  או הרבנים " "התאחדות 
שו"ת  בשם משה" "ויואל בספרו זאת מביא זצ"ל 

עיי "ש. הרשב"א

בשר  לאכול  הפסיקו

רבי 'ס  וכן  היראים, הרבנים עשו  מה נראה  בואו ?עתה

לאכול  אז  הפסיקו  היראים  היהודים מן גדול  חלק .1
בהמה  בבשר  נגעו שלא  למרות וזאת  עוף , בשר  !בכלל 

מוויזניץ  והאדמו"ר שליט"א מסקוור האדמו"ר .2
אלו אצל הגדלים  עופות  הזמינו  מאנסי  שליט "א 

לתרנגולים . זריקות  נותנים  שאינם הידועים 

ממאנטריאל  עופות  עם  שלמה  משאית  הביאו  .3
טאש. ליד 

מקום  לכל  שליחים  שלחו והרבנים היראים  הרבי'ס  .4
בעופות  משתמשים הינם היום ועד להתעניין, בכדי

זריקות . בהן מזריקים  שאין 

הודיעו ומצוות  תורה  שומרי אברכים  של קבוצה  .5
במקומות  בריאים עופות לקבל ניתן כי ברבים  מיד 

נספחים )שסימנו  .(ראה

"עמפייער " בעלי של דוד מבן  מכתב קיבל  רבינו .6
מאוד  לו  מודה הוא  כי לרבינו שכתב  ישראל, בארץ  הגר

הספר  כהלכתה"על התרנגולים  מציין"אכילת הוא  ,
כי להודיע ביקש והוא טעם, בטוב מבורר  שהענין

הדברים . לו כשנודעו הענין  את  תיקן  מיד "עמפייער "

הרבנים  מהתאחדות  המכורים הרע -בנים אבל  .7
זה  כשאין  אפילו לתקן, אופן בשום  רוצים  אינם הללו
להרוויח  מאשר יותר לעשות  צריכים  היו  לא כלל  קשה

àעב äרהמהרח"ä:וּכ תב éי  õà ל אל  יŁית ואחד אחד וכל  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
äלאחינ צרõת ëéה áרם ה åאת  àחכמה  מ êלמד õתä לְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהתר
ôכäפ õת צרõת  éסדרן ôמידין ר õא õת äעינינŁ õמé יłראל àְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָני 
הארץ éנפ õת àאר àע ה ìפ õצים י łראל àני  äאחינ ועל  עליו äְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָבא õת

מרâה וזה ר õדה Łזה  לעיל  הäëבא מאמר נתקçם àמניעתוâאי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
äב åה וחרàא ענ äçתא õáרם הåאת החכמה  éן ל äëד על  אŁר ...'äוכ ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

על הן ויחäס  יבין õבלבבä יראה  àעיניו הם âבר את  ה çרא Łְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאי
הåה לע õלם  ãאõà קדם  וע õמדת  ה àŁìעת  õŁסתרי נפà çŁלמד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

Łנפ על והן àגל äáל , לחזר üיצטר ולא ,ã למרי למינâע éדי  õôְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹרה 
והן האמת, àחכמת õדäë ל àמניעת  זה âבר על  äŁ יענ êŁא àְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹניו 
éל äבחסר àרעב ה æëלים  והאמללים האביõנים  נפ õŁת  ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻעל 

לזה , הõáרם וה äא מêéם, הŁñה  éיס  ëéהàחסרõן אäàד על והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
וõłנאי  אõיבי ידי על  הארץ àקצ õת äאבדìŁ מłçראל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנפ õŁת 

ה åה, ה ðער  êŁàי יאמר  אחד וכל  מריłראל, àקõל ויתו âה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
על äבלäàלים  äצערים צרõת áרמôי äמה עłיתי  מה אהה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹויאמר 
מêלמד  éמõני ואחרים עצמי  äמנעôי  ה ם  àעב õדת  ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹקäðרי 
ואם  àח äåק ואם àלäëד אם ה ðדדים  מן צד äŁàם הåאת  àְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹחכמה
õידà çכלת מה ואחד אחד éל  הõæב  àמניעת ואם àְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהתקרב äת 
לבב õת  לעõרר ôקף  äבכל חזק àכל äלהתחåק להתאëץ ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלעõłת 
õàל ויפìה לאחת  אחת äתבנéŁ הâברים àכל יłראל  àני äְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחינ
ü לכ éי  האדמה ïני  על חי אŁר Łäנõתיו ימיו àכל הם ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלעב õדת
äותקותנ õ מŁ éבõד על äויעזרנ אלקים  àצלם הñרäי  האדם ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנõצר
האדם  àלב  äנסé י ה êב מעמקי  הõçצאים äê א âŁברים  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחזקה 
õïא חרõן יסêק ה ם  המים , מן éפ äל  õכרłä ה fiכל  àעין  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהëבין

.ä" המהרח עכ"ל אמן, יłראל , õëע ְְִֵֵֵַַַַַָָמעל 

עלויׁש  יõחאי  àר Łמעõן לרàי לרäץ  äברäרה, אחת עצה äלנ ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
äלנ מבטיח àŁזאת ,Łõדñה ה åהר àספר  ועסק לäëד  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹידי
נíיõן  [ולא נíיõן  üצרי ולא מהáל äת , àרחמים  ìŁצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהרàŁ"י 
ויטאל , חçים  רàי הרב  äרנõמ המקàלים , âברי וכçדäע עני]. Łְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻל 
זה  ל äëד âעתיד ועõד, חי  Ł אי והàן טõב , Łם  הàעל  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהרŁ"ש,
ותב õא  ה ñדŁõה  הכינה  áôאל  õיד ועל äלהáלõת, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָלהתïרסם
זצ "ל âרזי Łמäאל רàי המקובל  הגה"צ âברי ועוד ְְְְִִִֵֵַַַָֻהáאêה.
àתõרת ילמד éלõמר החçים, àעץ יחזיק ימים üלהארי âְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהר õצה 

ימיו, äיאריכ äבזה יאäדה ה õí"ד רàי  מרנא מïי õז וקàלה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
ïעמים. וכëה  ëéה למעłה áם  הוה üוכ נאמרה  זי"ע ïְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָתי"ה 
ëéה  לאחר ואכן ל Łמע, אבה ולא Łחלה  אחד àחכם äְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹמעłה
הíפרâים  áדõלי וכל ליצלן. רחמנא חי לכל  חçים Łבק ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָימים 

ה  לäëד àêŁם ידי על מעלתם  éל äיגfiה – éאäלם רחב  יה  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
éסדרם. ôמידים  Łõדñה ְְְִִִַַַָָֹהåהר



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא
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ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְלֵסֶדר ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ה'תש"ע

לכת"ר ְוָהָדר, ֵמִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּב"ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי", כ"ק 
ֹנַעם  ְׁשִליָט"א,  ְּגָראס  ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  הגה"צ  ֵמָהאָלִמין  ָהַאְדמֹו"ר 

השי"ת ִּביׁשּוָעתֹו.

ְׁשִליָט"א,  ָהַאְדמֹו"ר  ַהֵּלב לכת"ר  ִּבְרַכּת   ֶאת  ְלַהִּביַע  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ַעל ָּפֳעלֹו ַהִּנְמָרץ ַּבֲהָפַצת אֹור ָהַרְׁשִּב"י ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּבְסָפָריו ַהְיָקִרים 
ּוְבִמְפָעָליו ַהַּכִּביִרים – ַעד ֶׁשָּכל ָמקֹום ַוֲאָתר זֹוֶכה ִלְהיֹות מּוָאר ְּבאֹור 

ִלּמּוד ַהֹּזַהר.

ִצּיֹון  ַעל  ָחָדׁש  "אֹור  ַהְּתִפָּלה:  ַמֲאַמר  ָעֵלינּו  ִמְתּכֹוֵנן  ְּבַוַּדאי  ּוָבֶזה 
ְוִנְזֶכּה ֻּכָּלנּו ִּבְמֵהָרה ְלאֹורֹו". ְוהּוא ַּכָּידּוַע ּוְמֻפְרָסם ַמֲאַמר מֶׁשה  ָּתִאיר 
ַרֵּבנּו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלַרְׁשִּב"י זיע"א ִּכי "ְּבַהאי ִסְפָרא ִיְּפקּון ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחִמים ְמֵהָרה" )ָנׂשא קכד:(.

המשך בעלון הבא

החר ׁשת , ּבבּתי  העׂשּויים ה ּדברים מאֹותם  רּבנים,  ֶֹ ֲ ַ ֵ ָ ְ ִ ֲ ָ ִ ָ ְ ַ ָ ֵ ִ ָ ַ ֶׁשל 
ׁשם.  ָ ֵ ַעּין

 ני בני ני לגל ינ וז" מבת: אא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָל
יראי  ה', אהבי  ,ני נב חכמי רה, סקיְְְֲֲִִִִֵֵַָָע
 מאירי , בקי בה' ,דק זרע אמת, אני ,קיְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַאל
 ז ואכ ."'וכ ביט יבמע רה להע ְְְֲִִֵֶַַָָָָאת
סר א נביא ,בכ י ראל. א ל  ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהאיפה
את  מטמטמי אסר ת מאכלת ה עד  דנ ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָהמל

. להית כלי א ,ְְְִִֵֶַָֹהילדי

 
ּבׁשנת סיון חדׁש ּברא ׁש לאמז'ה  ּבעיר ארע  ַ ְ ִ ָ ִ ֶֹֹ ְ ֶ ְ ַ ִ ָ ַ ֵ ִ ַה ּסּפּור
החג , לקראת  ההכנֹות ּבעת היתה  העיר ּכל   ָ ֶ ַ ְ ִ ָ ֲ ַ ֵ ְ ָ ְ ָ ִ ָ ָתקצ"ו.
ּומּוכנים, ערּוכים  היּו הּבּתים החג , אוירת את  ִ ָ ִ ֲ ָ ִ ָ ַ ָ ֶ ַ ִ ֲ ֶ ִ ְ ִהר ּגי ׁשּו
ּכיסּו הּסדר, ּבעת ּכלל  ּבדר הּמׁשּמׁשֹות לבנ ֹות  ִ ֶ ֵ ַ ֵ ְ ָ ְ ֶ ֶ ְ ְ ַ ְ ַ ָ ְ ַמּפֹות 

הּמּטֹות. את  ּכיסּו חגיגּיֹות וצּפּיֹות  ה ּׁשלחנ ֹות,  ִ ַ ֶ ִ ִ ִ ֲ ִ ִ ְ ָ ְ ֻ ַ ֶאת
רקים  ׁשהם ראה ה ּבּתים ּבתֹו ׁשהתּבֹונן מי ּכל   ִ ֵ ֵ ֶ ָ ָ ִ ָ ַ ְ ֵ ְ ִ ֶ ִ ָ ָ ֲאבל
זה ארּוע ּבׁשל  ה ּמקֹום  מן ּברחּו ה ּתֹוׁשבים  ּכא ּלּו  ֶ ַ ֵ ֶ ְ ָ ַ ִ ְ ָ ִ ָ ַ ִ ְ ָ ָ ֵמאדם,

אחר.  ֵ ַא ֹו
קרה ?  ָ ָ ַמה

ּפניו את  לקּבל  יצא ּו וטף נׁשים  אנׁשים  ּכּלה   ָ ָ ֶ ֵ ַ ְ ְ ָ ַ ְ ִ ָ ִ ָ ֲ ָ ֻ ִ ָהעיר
ל ּמקֹום  ׁשה ּגיע  איגער, עקיבא  ר ּבי  ה ּדֹור ּגא ֹון  ָ ַ ַ ִ ִ ֶ ֶ ֵ ָ ִ ֲ ִ ַ ַ ְ ֶׁשל 

קצר.  ַ ָ ִ ְלבּקּור
את העלה ּבּמקֹום , ׁשּנכח ה ּידּועים הּכּתבים  ֶ ָ ֱ ֶ ָ ַ ַ ָ ֶ ִ ְ ַ ִ ָ ַ ַ ָ ֶאחד 

ּכתב: וכ הּכתב ּגּבי מעל  ַ ָ ָ ְ ָ ְ ַ ֵ ַ ַ ֵ ַ ֵ ָהארּוע 
אל  ּבּכניסה ל ּדר יצאּו ּתֹוׁשבים ׁשל  מא ֹות   ֶ ָ ִ ְ ַ ֶ ֶ ַ ְ ָ ִ ָ ֶ ֵ ֵ"מאֹות
הּגאֹון, ׁשל  ּפניו את  לקּבל  וחּכּו צּפּו המּתינ ּו, ׁשם  ָ ַ ֶ ָ ָ ֶ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ִ ִָ  ָהעיר 
סּוסים, אר ּבעה  ידי על הּמּובלת עגלה  מתקרבת  ִ ָ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ֶ ֶ ַ ָ ָ ֲ ֶ ֶ ָ ְ ִ ָ ֵמרחֹוק
וחבּוׁש מׁשי ּבבגד  לבּוׁש ׁשהיה רזה אדם יֹוׁשב  ָ ְ ִ ֶ ֶ ֶ ְ ָ ָ ָ ֶ ֶ ָ ָ ָ ֵ ָ ָ ֲ ָּבעגלה 
את לראֹות היה  נּתן ּפניו על ראׁשֹו, על מיחד  ֶ ְ ִ ָ ָ ָ ִ ָ ָ ַֹ ַ ָ ֻ ְ ַ ְּבכ ֹובע 
אוירת להׁשרֹות ׁשּבאה הּמיחדת צּורת ֹו ואת  ַ ִ ֲ ְ ַ ְ ָ ָ ֶ ֶ ֶ ֻ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ֲעדינּות ֹו
מנהיגי להיֹות מנת על ׁשּקמּו ּכאל ּו זֹוכים  ל ּה ּכז ֹו  ֵ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ִ ָ ָָ  ָ ְ ַהנהגה 
ׁשהתקרבּו האנ ׁשים מאֹות ׁשל היתה  ז ֹו ּתחּוׁשה  ְ ָ ְ ִ ֶ ִ ָ ֲ ָ ֵ ֶ ָ ְ ָ ָ ְ ַהּדֹור,
אדם  קם  ּובאמצע לראֹותֹו, התּכֹופפ ּו ּכּלם   ָ ָ ָ ַ ְ ֶ ְ ְ ִ ְ ְ ִ ָ ֻ ָ ַל ּמק ֹום,

" ּבקֹול  אחריו".והכריז  הׁשיבּו וכ ּלם  ה ּבא!" ּברּו ְ ִ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ְ ֻ ָ ֵ ִ ַ ֲ ָ 
העסקנים  העיר, ּתֹוׁשבי  ּכל ה ּגיע ּו, ּכּלם  ִ ָ ְ ַ ָ ִ ָ ֵ ְ ָ ִ ִ ָ ֻ ָ ָּכאמּור,
העיר. ׁשל הּגד ֹול  ּבּכּכר התאּספּו ּכּלם  הּצּבּור,  ִ ָ ֶ ָ ַ ָ ִ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ֻ ִ ַ ֵ ָ ְורא ׁשי
ּבּתי את סגר ּו הּסֹוחרים גמר ֹותיהם, את  סגרּו הּתֹורה   ֵ ָ ֶ ְ ָ ִ ֲ ַ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ְ ָ ָ ַ ֵ ְּבני 
ּובאּו ּבּמטּבח עבֹודתם את ה ׁשאירּו ה ּנׁשים  ָ ָ ְ ִ ַ ָ ָ ֲ ֶ ִ ְ ִ ִ ָ ַ ֶ ֵ ָהעסק,

  
חõרב(ב) מהר י õצאת ק õל àת ויõם יõם àכל לוי, àן יהŁõע רàי ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאמר 

מי  éŁל õôרה Łל ã נõà מעל ל àרõçת להם אõי ואõמרת  äְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמכרזת 
יפה אה חזיר àאף זהב נזם ìŁאמר  נזäף , נקרא õôàרה עõסק õ אינŁְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אלהים מכôב  והëכôב  הëה  אלהים מעłה וה êחת ואõמר טעם, ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹֻוסרת
חõרין  àן ýל Łאין חרäת, אêא  חרäת ôקרא אל  הêחת , על חר äת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהäא
זה הרי õôרה àתלמäד Łעõסק מי וכל  õôרה , àתלמäד Łעõסק מי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא êא

àמõת. äמìחליאל נחליאל äמôëנה ìŁאמר  ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמתעêה,

ּב חכמת עוֹ סקים ׁש אינם  ּת וֹ רה ׁש ל מעלּב וֹ נּה  לּב ריּ וֹ ת להם אוֹ י 
וכל  הגּ לוּ ת מאריכים  הם  ּכ י לּת וֹ רה, ּכ בוֹ ד נוֹ תנת  ׁש היא ה ּק ּב לה 

ּב עוֹ לם לבוֹ א ה ּמ תרגּ ׁש וֹ ת  הרע וֹ ת
וזה ... וזל "ק: חיים, לעץ  בהקדמה  זי"ע  וויטאל  חיים רבי מורנו ְֶוכתב

ה נה  יר ב)אצלי ו ת(אבת  וים  ים  כל לוי  ן יה ע רי אמר  : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

מכרזת ח רב מהר יצאת לואמרת:קל נ מעל לר ת  להם אי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

לבת היא  לב ם בסריה פטיה ע סקים היתם ספק לי  י ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרה,

ד "מה  ליראל יאמר האת וכל   תס ה ת  וק  תאלמנ ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻגדי 

הע לם. הבלי  סרים רתכם ם הלא ,רתנ מ רתכם מה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ ד ",

מה, דל רה עלן ואינםאין רה ל נ מעל לרת  להם אי ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ה לת מאריכים הם י לרה, בד נתנת  היא ה לה חכמת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָע סקים

עלם, לבא  התרת  הרע ת התחלנ וכל אמר  לעיל זר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ים . כל  ה כריז קל ת ה א  עצמ וזה זאת , מתנהקְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

קרא ", אמר  "ק ל  ס ק ספרונרמז ן  ם אמר זה  צא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

העלת ר ת קנ "ב.)ההר להה א(ף ווי אמר, מע ן  רי :נ ל וזה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹ


