
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

המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל
גלגולי נשמות

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
עדות ה' נאמנה

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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
344

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | יט אלול | פרשת כי תבא

1

המשך בעלון הבא
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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות מו

כז  פרק

יהודי צורת - כהלכתו בישראל  הזקן

את  להדפיס הדפוס בית  בעל  אצל היה כשרבינו  תשל"ט  בשנת
הספר את  שם שמדפיסים  ראה  הוא  לפסח , זקן"הספרים  פנים  "הדרת

אבל  מעניין , מאוד אכן שהספר  הדפוס בית  לבעל  רבינו אמר  הזקן, בענין
לו יש זאת  לעומת  עליו , לעבור  בכדי  שעות 500 הזה לחיבור  זקוקים
עד  שעה  ובתוך עמודים, 20 רק הכולל הזקן בענין  באידיש קונטרס
בעל  לו  אמר  ואז  הזקן , את  לחתוך  שאסור  בבירור  לראות ניתן  שעתיים
השיב  יודפס, שהוא העיקר  הספר  עבור ישלם הספר שמחבר  הדפוס  בית 
שעות  כמה עברו  ולא  עמי , שיתקשר  המחבר  עם תדבר אדרבה רבינו  לו 
למכור מה  לו יש האם אותו  ששאל  שליט"א וויינער  מהרב טלפון הגיע

הזקן גילוח כןבענין השיב ורבינו על ? עבר  ושם פגישה  קבעו הם  !
זה  את  ונתנו  משלו  קטנים  דברים  כמה  עוד הוסיף הוא הקונטרס,
זאת  ושלחו באנגלית  לתרגום גם  נמסר ההדפסה  לאחר  מיד להדפיס,

אמריקא . רחבי ולכל  רבנים , הכנסת , לבתי

שלאחר ואמרו  טלפנו אנשים הרבה  טופסים, באלפי  הודפס  הספר
זקן. לגדל להתחיל נאלצים  הם  כי הבינו  הספר את  שקראו 

זקן  לגדל  החל  יהודי

הייתכן אותו: ושאל  מדרשו בית  ממתפללי  אחד  יהודי  אל  פנה  רבינו 
אצל  שנים הרבה התפלל  הוא  כי השיב והלה זקן, מגדל  שאינו
לא  אחד ואף  גדולים , רבנים כמה  אצל וכן בוויליאמסבורג , המלאכים 

בסם . להתגלח נוהג  הוא  זקן , לגדל  שצריך כך על לו  העיר

ולמד  כהלכתו " ישראל  "זקן הקונטרס את לקח רבינו  בקיצור ,
פעם  אף ומאז זקן, לגדל חייב הוא  כי  הבין וכבר דקות , 10 רק  עמו
עבירה  זו אכן שאם  היהודים , לאותם  טענות לו  היו  בזקנו, נגע לא

זקן לגדל חייב  שהוא  פעם אף לו אמרו לא מדוע גדולה  כך  ?כל

חדשים  לכמה  ישראל  בארץ אז בדיוק היתה  יהודי אותו של רעיתו 
גדול  די  זקן לבעלה  היה כבר  הביתה  חזרה  וכשהיא לנכדים , היא לעזור  !

כאן קרה מה  אותו , הכירה לא  היא מאוד, איך נבהלה - האשה  שאלה  - ?
זקן לגדל  שהחלטת  כשהזדקנת  פתאום קרה  רק זה שהוא השיב כך  ועל ?

הזקן, את  לגלח אסור  כי  לדעת  נוכח והוא הזקן  בענין  שורות כמה  למד 
לו  יש וכעת זקן , כעת  לו  יש באמת.ולכן יהודי צורת 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

גלגולי נשמות

היה זו  פסבדואפיגרפית מגילה של מזייפה כי  השתמע  ממנו צבי", נובל "ציצת ששפורטש
שלום ג' בקושטא  ש"צ של מקורבו היכיני, 186189)אברהם  המקורות(עמ' כיצד  מראה 

המגילההקדו של  זייפנה היה  העזתי כי  מודים מים

288289 עמ' יערי אברהם א"י, שלוחי  14

צמח יעקב בערך ראו  עמדין(מקובל)15 יעקב רבי  אך ברור, איננו  פטירתו  תאריך  כי

שלום ג' צבי  שבתי מחרימי בין  אותו 202)מעתיק עמ' מאורעות(ח "א על בשיר כי מציין
רודפיו ראש היה  מפורטוגל" ישיש "חכם  כי  במפורש נאמר הארמנית בשפה שהתחבר ש"צ

צמח  יעקב רבי את ורק אך הולם  זה ותיאור בירושלים , ש"צ של

רבינוביץ  הוצאת  מהמלין, גליקל זכרונות 16(1929)35 עמ'

שלום  ג ' אך הדיון, את  עצמו  הסולטאן ניהל המסורות רוב לפי 17(568569 עמ' על (ח"ב

"נוכח  היה הסולטאן כי וגרס בפועל הסולטאן השתתפות את  שלל  טורקיים מקורות  פי
וילון מאחורי  נסתר"

חסידים 'שבתאים העברית האוניברסיטה של בהרצאה  נשאלה  אליאור רחל פרופ' 18
יוטיוב)ומתנגדים ' ממשיכי (אתר  הפרנקיסטים  של בדעות "תומכת " נשמעת  היא מדוע

בכל  עניין  נוטה  אני  לא לשבתאים ? אהדה  נוטה  שאני חושב "אתה  וענתה : השבתאים ,
הסיפור את מספרת קהילה כל איך  לדעת  מאוד  אותי מעניין  שווה  במידה ישראל קהילות

בכל  שראו  המתנגדים , של דרכם ממשיכי  שהם  המשכילים  של הסיפור את רק שמענו  שלה 
ולו בהם  ראו  ולא אור, ומורדי אובסקורנטים  תוהו , ואבני אופל אבני  והשבתאות  הקבלה 

שבקבלה , חושבים  אחרת, ראיה  מזווית  שרואים דורנו , בני   1:45:00 אחת  זכות נקודת 

וכוחות מופלאות, תרבותיות  עוצמות  יש הזהר, ובספר ההיכלות  ובספרות ובשבתאות,
אנחנו אלא גורפת , פסילה  אותם  פוסלים  לא שאנחנו  ובוודאי ובוודאי נהדרים , יצירה 

הם ולמה  נוצרו , הם  מי ידי על נוצרו , הם ומתי  נוצרו , הם  איך להבין ומנסים בהם לומדים 
לכף נוטה ההיסטוריה  של  המאזניים  שכף  ככל אחד : במשפט אומר אני זה ועל נוצרו,

קשר יש השני האלף  אורך  לכל המיסטית  היצירה ופורחת  עולה ככה והאבסורדיות, הסבל
בהיסטוריה שעוסק למי חשוב לכן  האוטופיים, ההרהורים  לעוצם הסבל עוצם  בין  ישיר

קבלה לקרוא גם וסבל  רדיפה  של היסטוריה  גם  שהיא יהודית

העידן את מתאר ,2000 שנת  לקראת שנכתב החילונים , עונת  סוף  במאמרו  ענברי, אסף 19
בלע"ז )החדש אייג' תנועת(הניו  מנהיג מליובביץ  הרבי ואת  המתנגדים מנהיג שך הרב את

השבתאות תנועת מחדשי  הזויות , כתנועות חב"ד 

מסביר גורליצקי , אילי והסופר התיאטרון שחקן  של  'טהירו ' הספר  על האוהד במאמרו 20

ודמוי  הספר גיבור כיצד אשד והקבלהאלי השבתאות  תפישת  את  מקבלות אחרות ות
שפינוזה ברוך  של  הארציתמדעית מהגותו  בהרבה שונות  שאינן הלוריאנית ,

אשד אלי  של כתבותיו   צבי" שבתי  של ו "קללתו האימפריה"  באיבה "מטורקיה  21
ראשון במקור תרבות ')שפורסמו  'יקום  הדונמה(אתר  כת  שחר  שילה  של מאמרו וכן

ומשיחיותו צבי שבתי המנהיג   בטורקיה ירושלים ')השבתאית על 'הכל  תעוד(אתר  ביניהן 

השפה את  ידיעתו על לבןיהודה  גילה  בה  טורק, אטא ובין  בןיהודה  אליעזר בין  השיחה
יהודי  עצמו  המחשיב  שבתאי והיותו העברית 

צבי " "שבתאי  דיק, מאיר אייזיק ערך : הלאומית , הספרייה  אתר 22

ה לה  חכמת לל ד התע ררת    רא חלק  יהדה לח ית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָג)

לברכה : ציק זכר תא – י עה מה  יאדה  היק  ה אן  האלקי המקל להרב יה דה " לחם "ית ספר ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהקמת

מאד  עמק ה וּ א  ח יּ ים  עץ  לּמ וּ ד כּ י הענין  וּ מפרסם ה דּ בר יד וּ ע
לחכמים  גּ ם  מאד קׁש ה  והוּ א סוֹ ף להם  ׁש אין  מים הוּ א כּ י מאד
וק ׁש ה  מצּ וּ ר חזק ה וּ א  כּ י לּמ תחילים , ׁש כּ ן  וכל  ּת מיד בּ וֹ  ההוֹ גים
כּ לי ידי  על א  אם מא וּ מה מ ּמ נּ וּ  לחצב  אפ ׁש ר ׁש אי  מ בּ רזל
אם  ח יּ ים  עץ בּ לּמ וּ ד  הּמ תחיל  וכל  ׁש מיר. מצּ ּפ רן  חזקים מחצב 
הּפ רק  כּ וּ נת לוֹ  המפר ׁש  מפר ׁש  איזה  לפחוֹ ת  א וֹ  רב  ל וֹ  יהיה  א 
אם  כּ י הּפ רק על לעמד  יכ וֹ ל  ואינוֹ  יבּ ל, נבל ּפ ׁש וּ טוֹ  לפי ההוּ א
הרבּ ה  כּ י  וא וּ לי , האי וכוּ לי עצוּ מה  וּ ׁש קידה רבּ ה  יגיעה  לאחר

ׁש יּ למד  ואחר  כּ רא וּ י ההוּ א הענין  ׁש הבין  המע יּ ן יסבּ ר  ּפ עמים
הּפ רקים  את הבין  ׁש א  בּ עצמ וֹ  ירגּ יׁש  אחרים ּפ רקים איזה  עוֹ ד

ע  ׁש לּ ּמ וּ ד וּ לפי  זה . על  יעיד וה נּ ּס י וֹ ן  מאד הּק וֹ דמים, עמק חיּ ים ץ 
כּ ּמ ה  נמנע וּ  לכן  הּמ יג , קצר  מצּ ד והן  הּמ ג עמק מצּ ד הן 
ּפ רקים  עשׂ רה כּ מ וֹ  בּ וֹ  ל וֹ מדים כּ א ׁש ר כּ י  מלּ ּמ וּ דוֹ , חכמים ּת למידי
וא  ה ּמ דבּ "ר עליהם  וסגר  אדּ ירים  בּ מים צ וֹ ללים יהיוּ  יוֹ תר א וֹ 
מלּ ּמ וּ דוֹ  נפׁש ם  ותקצר א וֹ מרת  ה לּ ׁש וֹ ן  מה יבינ וּ  ו א ידעוּ 

מּמ נּ וּ . ידיהם  את  וּ מוֹ ׁש כים 

עסק לי  אי גל ת לי  י  והאמר רה, ל   נ מעל לרת לה וא י  מ מיו מא ר ת ראה  לא   א האמת חכמת טע טע א מי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹד)
עלמא . איברי לא  לי טב  ְְְְְִִֵֵַָָָָָסר ת,

המפר ׁש ים  בּ דברי  ר וּ ח קוֹ רת מוֹ צאים אינם הלּ וֹ מדים כּ ל  גּ ם 
ה ּמ קוֹ מוֹ ת  א וֹ תן  ליב אם כּ י  אינּה  מּט רתם ׁש כּ ל  יען לברכה זכרוֹ נוֹ 
לברכה , זכר וֹ נוֹ  ה ּת וֹ ספוֹ ת כּ דגמת  זה , את זה  כּ סוֹ תרים  ׁש נּ ראים 
מבארים  הם הנּ ה ואחת הנּ ה אחת מוּ עטים  מקוֹ מוֹ ת בּ איזה זוּ לתי

למתחילים. מסּפ יק  זה  ׁש אין לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרב וּ מימ וֹ תכּ וּ נת  
מפר לאיזה  זכינוּ  א  ה זּ ה ה זּ מן  עד  לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש יּ פרהרב ׁש ׁש  

כּ פרוּ  וקצר צח  בּ דר הזּ ה החתוּ ם  ספר  דּ ברי רלנוּ  זכרוֹ נוֹ ׁש  ׁש "י 
הגּ דוֹ לה לברכה. מצוה  לבּט וּ ל הרבּ ים בּ עוֹ נוֹ תינוּ  גּ רמה זוֹ  וס בּ ה  

נעדרת  האמת חכמת וּ תהי ה זּ ה . והנּ מהר  ה ּמ ר  הגּ לוּ ת  וּ לאר ה זּ את
א ׁש ר הּמ ּט ה  בּ קצה נוֹ גע מה לּ וֹ מדים מי ואין  זוית  בּ קרן מ וּ נחת 

כּ י  צוּ פיה. מ נּ פת לטעם האמתבּ ידוֹ  חכמת טעם טעם ׁש א מי 
ׁש ל מעל בּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת להם  ואוֹ י  מיּ מיו , מא וֹ רוֹ ת ראה א כּ א לּ וּ 
דּ לא ליּה  טב  בּ נּ ס ּת רוֹ ת, עסק  לי אין בּ נּ גלוֹ ת  לי דּ י והאוֹ מר  ּת וֹ רה.

בּ עלמא לׁש וֹ נ וֹ :איברי  וזה מ "ג ּת ּק וּ ן בּ ּת ּק וּ נים  כּ מבאר  
מאוֹ רייתא  וחכמתא קבּ לה דּ אסּת לּ ק  דּ גרים  מאן  והכי
בּ הוֹ ן יׁש ּת דל וּ ן דּ לא וגרים דבכתב , וּ מא וֹ רייתא  ּפ ה ,דבעל 

בּ ודּ אי וּ בתלמוּ דא , בּ אוֹ רייתא  ּפ ׁש ט  אלּ א אית דּ לא ואמרין 
גן, וּ מההוּ א נהר  מההוּ א נביעוּ  יסלּ ק הוּ א ליּה כּ א לּ וּ  ווי 

בּ עלמא אתבּ רי דּ לא  ליּה  אוֹ רייתא טב ההיא יוֹ ליף  ולא  
ּפ ה וא וֹ רייתאדבכתב וכ וּ '.דבעל 

המשך בעלון הבא
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נאמנה ה' עדות ד 

- ב -
להכיר  ולתמיד אחת לדעת  צריכי  ישראל בני אחינו 

עמלק ! של שותפיו  ה  שהמכשירי  האמת

? המכשירי  לרבני עמלק  בי החילק  מה 

לישראל טריפות ספיקי  רק  נות פ"ב)עמלק ד ' קידושי מס' עיי)

וטריפות  נבילות ישראל  לע  מאכילי  המכשירי הרבני
מהקב"ה. ולא  יהודי, מאיש ומפחדי יראי  ואינ ממש!

.בפני האמת את  לה  המראי הצדיקי כל על ומצפצפי

שיבינו אחר  דבר: סו( ועסקני קהילות מנהיגי   ולילה(רבני  יומ
: למסקנה באנו [נפש על ולעמוד [להקהל 

בוער  ואשר סיני , הר  על עמדו  רגליו אשר  איש שכל  .1
מאכילת  ביתו ובני  עצמו יפריש ,שמיי יראת של   ניצו בקרבו
, וזיו  סילו רק  אינו כשרותו כל  אשר , הזה .  הטר הבשר 
אי  על  וצועקי  מודי הצדיקי הרבני כאשר ,עיניי וסמיית

כשרותה.

" מהבדצי להפרד ורק  א  אחרת ברירה לנו אי .2
עצמאית  שחיטה  ולעשות  ולהקי וטריפות, נבילות המאכילי
זאת  ולתורתו  ה ' לדבר החרדי  בתי ובעלי   מרבני קטנה,
פירות  ופרי פירות ויעשה יביא  ועוד ההצלה , תחילת תהיה

צ הגואל בב"א.ויחיש דק

ה' לדבר החרדים  העסקנים ועד
עיה"ק ירושלים





 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
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קמג
יתקבל  כי  תקוה  חיבר, שאנו  אשר  החשוב,  ספרו  קבלת  בזה  לאשר  הנני 

באהבה ובחיבה ע"י לומדי ביהמ"ד וישמש תועלת רבה ללומדים.
יהא רעווא מלפני שמיא שכבודו יזכה להפיץ תורתן ברבים עד ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן!
בברכת התורה, וכתיבה וחתימה טובה

ההנהלה
בית מדרש גבוה לתורה-כולל אברכים.
זכרון יעקב

ושב הנער  מול עמד משה מוהר"ר דבר. יפול כיצד לראות בהמוניהם
למענו, לפעול הבטחתו  על חזר גם הוא הקדוש, הקהל  בשם בו והתרה
עתים יקבעו למענו, יתפללו כולם  לרוח, אמר עבורו, ישתדל הצבור כל 
הרוח  עמד הפעם גם אולם מנוחה. לו תהיה למען קדיש ויאמרו לתורה,
יזיזו לא שבעולם הרוחות "כל באומרו: כבראשונה פנים והעז במריו

נאמר  שעלי הרי אותי , לתקן שאמרתם ומה  ממקומי, טו)אותי א ' (קהלת

התודיתי  עליהם אשר החטאים כל כי לכם  ודעו לתקון ' יוכל  לא 'מעות 
מוהר"ר  מנשוא", גדול עווני שכן קטנים, חטאים אלא אינם עתה עד
שהוא אמר רק להשיב רצה לא הרוח אביו, ולשם לשמו שאלו משה

מדינה. ראש שם היה ושבימיו פולין  במדינת אשר נאראל העיר  מן

להשביעווכשראה החל לו , שומע  אינו הרוח כי משה  מוהר"ר החכם
גדול. בקול אמן אחריו  עונה  הקהל כשכל  קדושים בשמות
ואף  בפחד, וליילל  לזעוק  הרוח החל  שופרות בשבעה שתקעו לאחר 
אצא ולא אעמוד משמרתי על בכעס: וקרא לצאת רצה  לא כן פי על
את משה מוהר "ר אמר אז הנוכחים. מן רבים  קילל גם הוא החוצה !
וכל דוד מוהר"ר הגאון הרב עבורו שהכין הקדושים והפסוקים שמות 
שלוש  שמים. שערי להבקיע בכוחו היה אשר בקול אמן ענו הקהל
ולצעוק לחרף, הוסיף הוא  נצחוהו . ולא ברוח נלחמו רצופות שעות
יום משה  מוהר "ר לו קבע לבסוף לעולם. יצא לא  כי ונשבע לסרוגין 
הבטיח  זה ביום לפ"ק . תנ "ו שבט  לחודש כ"ו שני יום את ליציאתו אחר
ישיגו אשר  עד משם  יצאו ולא הכנסת לבית הנער את שוב  יוליכו הרב ,

מטרתם. את

טובלמחרת חש העלוב  הנער הרוח, של כוחו תש כי בעליל היה  נראה
קודש  בשבת האחרונות. השנים שש  במשך חש שלא  כפי

'ה יראי נדברו מהאז 

- יב  -
טומאת ענין הרמב"ם  הזכיר מדוע קושייתינו גם  ומיושב

דהרי מיושב, להנ"ל אך לזמנינו. נוגע שאינו הלשוןצרעת
בעוה"ר , בו נזהרים  אינם אדם  שבני  חולה רעה הוא הרע
הרמב"ם העתיקו  ושפיר זמן, ולכל עת  לכל  נוגע הוא וע"כ

בזה. האריך ועוד החזקה, ביד

תהלות יוסף בספרו זצ"ל החיד"א  כתב הת "ח  בזיון ומענין 
י"ד) משכיל(מזמור  היש לראות אדם  בני על השקיף ה ' וז"ל:

ועל הלימוד  מיעוט על דמתאונן אפשר  וכו'. דורש
אינם  ובזה  תורה , לומדי ביד  מחזיקים שאין העשירים
לביתם. טרף למצוא המה  דטרידי ללמוד , הת"ח  יכולים
ימצא אם  או בתורה, שעוסק  משכיל היש לראות וז"ש

הת"ח, ביד  מחזיק את,עשיר  אלקיךדורש ה' את דורש
חכמים תלמידי  לרבות ע"ב)תירא כ "ב דף הכל(פסחים  וראה  ,

מי אין  טוב, עושה אין מחזיק ולא  משכיל לא יחדיו סר ,
חכם לתלמיד שיעשה מי  אין התורה, שהיא טוב שיעשה
אין כי  בתורה שיעסוק אחד גם  אין הכי  ומשום  שילמוד ,
העשירים הם און, פועלי  כל  ידעו הלא  כי  ומהתימה  מחזיק,
העוה "ז, בהבלי  ומשאם וקימתם  שבתם  טרחם כל אשר 
הגד דמציעא  שני  בפרק כמ "ש הת"ח שהם עמי , אוכלי 
כלומר לחם, אכלו עמי  אוכלי ת"ח , אלו פשעם  לעמי
כאילו  להם  נחשב  משלהם , אוכלים  הת"ח שאם יודעים 
קראו, לא ה' ועכ"ז בתורה, עסקו עצמם  שהם  לחם , אכלו
באים כך ומפני  מחזיקים, שאינם על הוא  העון שכל ונמצא
בדור יש כי  העם, המון  תמהים וע"ז  רעות, גזירות  ח "ו

מוכיחצדיק הצדיק  כי הוא והתירוץ  לכפר , נתפס אינו ולמה
ניצול, ובזה  שומע, מוכיחםואין שהיה נח  גבי  ז"ל  כמ"ש

כי ואתה וכתיב  ניצול, והוא  אבדו והם  תוכחתו, שמעו ולא
שאמר וזה הצלת. נפשך את כיהזהרתו פחד  פחדו שם

צדיק , בדור  בגזירה אלהים הדין מדת אלהים  כי  פירוש
בידינו  מסורת  כי  פחדו וע"ז צדיק, בו שיש  בדור  ח "ו  רעה 
צדיק  בדור  הדין  במדת אלהים ועתה לכפר , נתפס שהצדיק
העצה  תבישו, עני  עצת אמר לזה ניצול, והוא  בכולל חיילא 
שומעים , אתם  ואין תבישו, הצדיק העני  מן  התוכחה גם
ולא הוכיח  שכבר  לפי  ניצול, לבדו והוא מחסהו ה' ולכן

בדור  אלהים לכו קשיא ומאי  עכ"ל.נשמע, צדיק


