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עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות מ

האמת , את  היטב היודעים הרבנים  התאחדות  שראשי היה  מעניין
לפסח . כשרות  הינן שהתרופות  לכתוב ממשיכים

כה  פרק 
לפסח המצות מלחמת

במצות  שמצאו  החיטים בענין  גדולה  מהומה קמה  תשל "ז בשנת
הי ': כך שהי ' ומעשה סאטמאר , חסידי של

שלמות  קבוצות סאטמאר  של  המצות  במאפיית  אז תלמידיאפו  של
וכו' תורה בני ושלמים יראים ויהודים חכמים

את  זרקו הם  המצות, בתוך  טחונים לא חיטים הרבנים  מצאו פתאום
ושוב , שוב הדבר עצמו על  חזר וכך  חדש, בצק לעשות והחלו  הבצק, כל
שהיה  שליט"א ראזענבערג יודיל הר"ר המאפיה למנהל  בטענות  פנו  הם

כאן קורה  מה אותו ושאלו  המאפיה  מנהל שנים מערהבמשך  בצק )? (גוש 

של  מלאה שקית יודל  ר ' להם נתן ואז  בחיטים, מלאה  השניה  אחרי אחת 
היהודים  אחד  שאל ואז בסדר, היה  הכל ואכן הקמח  את  ובדקו קמח ,

הזה  הסיפור כל  של  הפשט  ?מה
בלי טוב  טחון הוא הפעם ואילו בחיטים , מלא היה האחר  הבצק  מדוע 

דק חיטים  מדי יותר  עשוי הקמח והשנה שמאחר  יודיל ר' להם השיב  ?
החיטה  קליפת  עם זה  את ערבבו  לכן נשרף, מצאו(קלאייען)והכל ולכן 

בקמח . חיטים הרבה
בעצמם  שאפו הפרטיות  מהקבוצות  הרבה העיר , בכל  התפזר הסיפור
כשנודע  אך החיטים, את להוציא מאמצים עשו  חיטים, הרבה  ומצאו
רב , שאלת  ולשאול לרבנים לפנות  החליטו  הדברים , פני הם  מה להם 

המצות : אותן  את לאכול  שאסור  פסקו דלהלן  והרבנים 
זצ "ל  פאפא של  רבה  .1

שליט "א . קאשוי של רבה  .2
לייטנער. אברהם ר' הרה"ג  .3

קלויזנבורג. אב "ד  הערשקאוויץ  פישעל ר ' הרה"ג .4
אחת  בדעה היו כולם  בענין , אליהם שהצטרפו רבנים  הרבה עוד  וכן 

המצות . אותן  את  לאכול  אסור  כי 
כמה  ממש נודע לצבור  העיר, בחוצות  גדולה סערה  עמו גרר הנושא
מצות  לו שהיה  מי וכל  המצות , את  לאכול  אסור  כי  פסח לפני  ימים
כולם  לא אבל  אחרות, במאפיות  מצות לחפש החל  מאפיה  מאותה 
היה  זה מזעם , רתח בסאטמאר והצבור  אחרות, מצות  להשיג  הצליחו 

הגיעו. אליו מקום  בכל  דיברו  עליו סדר על הנושא

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו



50יובל שנים של פעילות המערכה

2

ם
כי

ש
מ

ה
ל ָהֱאלִֹקיב  ַהְמֻקּבָ

ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

גלגולי נשמות
עניינים תוכן

ביוגרפיה 1

ימיו ראשית  11

נדודיו 12

העזתי  נתן עם פגישתו  13

השבתאות צמיחת בימי האירועים 14

צבי  שבתי  של מאסרו  15

ההתאסלמות לאחר 16

בהיסטוריה צבי  שבתי של דמותו 2

בתיאטרון 3

נוספת לקריאה  4

חיצוניים קישורים  5
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ביוגרפיה
ימיו ראשית

ה'שפ "ו  באב ט ' בשבת, באיזמיר  נולד  צבי 1626)שבתי  באוגוסט 1)[2]

השני  בנו היה רומניוטי,הוא ממוצא כנראה  , וביצי עופות  סוחר  צבי , מרדכי של [3]

לקרוא המנהג פי על לו נית שבתי, שמו, אירופיי סוחרי של לסוכ והיה שהתעשר

שבתי. בש השבת  ביו שנולד  לילד 

בנערותו או שהותירהבילדותו ברורה , ולא קשה  מינית חוויה  צבי  שבתי חווה [4]

מפחדי ימיו כל סבל והוא טראומטי , באופ עליו השפיע זה אירוע מינו באיבר  פיזי מו

.הכושלי נישואיו את   בכ התולי יש במי  הכרו בכל ודמיונות

רבני  אצל שבתי למד ורבי בצעירותו  איסקפה,  יוס רבי איזמיר ,
איסקפה, יוס רבי  בידי  "חכ" לתואר  נסמ הוא  אלבה די יצחק 
שבתי  החל  ,עשרי  ב היותו לקראת איזמיר  חכמי בי מקובל והיה
את לסג נהג   וכ ובקבלה, במיסטיקה  ולעסוק רבות  להתבודד  צבי
,פעמיי נישא  לחייו  העשרי שנות  בתחילת שונות בצורות  עצמו 
תלו איזמיר  בני לנשיו כלל התקרב שלא  מאחר להתגרש, נאל  א
העלה שלו גרשו ופרישותו קדושתו בגודל זו  התנהלותו את 

דוקוטבית.טענה מהפרעה  זו בתקופה  סבל  שבתי  כי  [5]

נפוצי שהיו הרמ "ק  בכתבי עסק  לא הוא בקבלה שבעיסוקיו נראה
אז נפוצי להיות  שהחלו  האר"י בכתבי לא   וא ,המקובלי  בי אז 
בכתבי  מעמיק  לעיסוק  נטה  אלא  ,המקובלי בקרב רב לעניי וזכו 
שבתי  והפליאה הקנה וספרי הזוהר  כספרות  ,הקדמוני המקובלי
ב "כוונות " שלה הרחב ולעיסוק  האר "י  לקבלת  התנגד  עצמו צבי
הקיצונית, הקבלית  משנתו את  צבי שבתי מגבש החל אלו בשני
"עבירה חייבה  נפרדות , אלוהיות ישויות  שתי של לקיומ שטענה
איסורי התרת  ואפשרה ,העול  לתיקו חיוני כצור לשמה"
לא זו שמשנתו היטב ידע צבי שבתי העול תיקו ע הלכתיי
ורק א אותה לימד שני  ובמש זמנו , רבני בידי בברכה  תתקבל 

ביותר. הקרובי תלמידיו את
ה 'ת "ח  בסיוו של(1648)בכ"א גדולה התפרצות  צבי שבתי חווה

הוא ישראל  משיח הוא כי לו נאמר  ובחזונו סבל, מה ההתקפי
זרי מנהגי לנהוג  והחל  ,ברבי חזונו את מלפרס נמנע  לא 
המפורש  הש את בפרהסיה  לבטא  בנטייתו  בלט ובפרט  בפומבי ,
בכ מוסברת זו נטייה שבדבר  ההלכתי האיסור  למרות  ככתבו,

שהואשבתלמוד כמו ולא ככתבו המפורש  הש יבוטא המשיח  בימות כי  נאמר  [6]

כיו אדנ"י)מבוטא הש ומאחר(באותיות המשיח, הוא כי האמי צבי  שבתי 
הש את  לבטא  יש  שבה העת ג הגיעה  התגלותו זמ שהגיע 
צבי , שבתי "התגלה" שבו ,בסיוו כ"א התארי ככתבו  המפורש

רבות שני במש מאמיניו בידי נחגג 

איזמיר, רבני  מצד מיוחדת להתייחסות זכתה לא זו התפרצותו
שלאחר השנתיי במהל השפעתו בכוח  וזלזלו איתו הזדהו  שלא 
תלמידיו ע ועסק  באיזמיר ישב הוא וההתגלות ההתפרצות 
ובטבילות בסיגופי ובריבוי  קבלה של עיוני בלימוד  וחסידיו
טבילה במהל כאשר נוספת , טראומה חווה הוא אלו שני במהל
ט "ז הצלתו , יו ניצל ובקושי למערבולת  נקלע  באיזמיר  הי  בחו

למאמיניו. חג  כיו ידו על  נקבע בכסלו,
לאיזמיר בסמו הגבעות אחת  אל  תלמידיו ע עלה הימי באחד 
 נו ב יהושע  של למעשהו בדומה השמש מהל את  לעצור וניסה

של סבלנות פקעה זו החרפה רבי ע רבו, ובראש איזמיר , רבני
מנת על נגדו ברדיפות  החלו וה לפפה , אהר ורבי איסקפה, יוס
גורש  16541651 השני בי מסוי במועד איזמיר  את שיעזוב

העיר. מ צבי שבתי

נדודיו
לסלוניקי , ראשית  נסע  צבי תלמידי[7]שבתי  לו נוספו  בה 

אחד יו הזרי ממנהגיו  נגמל  לא  בסלוניקי  ג א רבי ומעריצי
תורה, ספר אלא איננה הכלה כאשר ,נישואי טקס לעצמו סידר 
התורה של בעלה  הוא  המשיח כביכול  משיחיות , של כאקט 
התנצל צבי  ושבתי  המעשה, בעקבות עזה סערה פרצה בסלוניקי 
של לבעלה נחשב מישראל  אד כל  כי וטע העיר  רבני בפני 

העיר. מ גורש והוא לו סייעו לא התנצלויותיו התורה
1658 בשנת  צבי שבתי הגיע  ,יוו בערי  נדודי שנות  כמה לאחר
,פומביי ראווה מפגני הנהיג  בקושטא  מעריציו קהל ע לקושטא
בעריסת ענקי  דג ע קושטא  בחוצות  שוטט אחד יו כאשר 
שלוש  את  חגג  מכ לאחר  קבליי בטעמי זאת  ונימק  תינוק ,
ישב כאשר  ,תאריכי לבלבול  מנטייתו  כחלק  אחד, ביו הרגלי

שבועות ליל  בתיקו וקרא הסדר ליל  את בה חגג  [8]בסוכה,

הברכה את הלכתיות  הפרות  בעת לבר נטייתו  הופיעה זו בתקופה
הנאמרת לברכה כפרפראזה   "איסורי מתיר   ברו" עליו  החביבה
בימות כי  הסיק  ממנו  קדו מדרש בסיס על  השחר  ברכות בעת 
תו לעזוב   נאל קושטא  את  ג הלכתיי איסורי יותרו המשיח 

איזמיר. מולדתו לעיר חזר  והוא קצר ,  זמ
ואחיו ,בדיכאו הנראה ככל צבי שבתי  שקע באיזמיר שהותו בימי
לאר אותו ושלחו למחייתו  בכס אותו ציידו באחיה שהתביישו
,ובמצרי ברודוס עבר  ,1662 בשנת  ישראל , לאר בדרכו ישראל

הצ'יליבי  היהודי , האוצר  שר את  בקסמו  לשבות הצליח  (תוארובה

המשך בעלון הבא
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לרבנים תורה  דין כב |מ תביעה

כלל  החיים בצרור  יתדבקו לא כי לנפשם ואי להם אוי .7
גועלו  הקב"ה כי  מגועל, כאדם מיתתו לאחר  אותו ודנין

הבא ובעולם הזה מ "א)(זוהבעולם דף ח "ג הקדוש .ר 

ורוח ורוחו, נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק .8
עליו שורה מ "ב )הטומאה דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו נכנס .(רמב "ם)10.

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)11. אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה מכניס ישרים)12. (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – עבור? !
קלים, משפט )שוחטים שמרו  הנשר , .(דרך

צדקינו  משיח ביאת מעכב אסורות מאכלות האוכל כל  .14
בימינו, נבנה לא עדיין אשר  ביתינו את החריב מי -

בעונינו  עדיין גםוהשכינהבגלות ישי  בן בא לא מדוע  - ?
וטריפות נבילות שמאכילים שוחטים עבור  ? היום גם תמול

פסח) של הגדה על משה .(בריתמטה 

הבא ועולם הזה עולם חלק ומאבד עולמית טהרה לו אין .15
מ "ב ) עמוד  שכר  .(יש 

ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.

קלים  שוחטים עבור  ת"ח בשנת נהרגו יהודים מליון (קב 17.

קב ) פרק .הישר

עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים  מיליון וחצי שלשה .18
קלים חיים)שוחטים דברי  .(שו "ת

השחיטה לתקן לעולם בא טוב  שם הבעל  אברהם)19. .(ברכת

או  עוף  שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחרידה מחזה .20
עצמו. את שוחט רק במה,

קודש  שבת מחילול  יותר חמור וטריפות נבילות אכילת .21
חיים) .(חפץ

אסורות  במאכלות דהמכשול ג"כ זה  מכל אנו רואים .22
כדברי והוא רח"ל , זרה ועבודה מינות לידי  האדם  את מביא

אכל לא  שאם ההוא לאיש שאמר זי"ע  מאפטא הרה"ק 

ענין  כל  תלוי בזה כי  להושיעו, אפשר  בפסח חמץ בנו

הזכות לו אין  ח "ו בפסח  חמץ אכל דאם זרה, עבודה חטא
ניצול  אם כן שאין מה זרה, עבודה מחטא לינצל ואפשריות

חמץ. מאיסור

25. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שלש שנים עם תרגום - )1062 
עלונים(.

26 עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול חמש שנים עם תרגום - )1770 
עלונים(.

27. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום - )2478 
עלונים(.

28. עלוני תיקוני זוהר יומי ל354 ימי השנה בלי תרגום /עם תרגום - )354 
עלונים(.

29. עלוני תיקוני זוהר חודשי 30 יום. בלי תרגום /עם תרגום - )30 
עלונים(.

30 עלוני תיקוני זוהר ל 40 יום לחודש אלול עד יום הכיפורים בלי תרגום 
/עם תרגום - )40 עלונים(.

31. עלוני אדרא רבא וזוטא חודשי. בלי תרגום - )30 עלונים(.
32. עלוני אדרא רבא וזוטא מחולק לימי השנה בלי תרגום - )354 

עלונים(.
33. עלוני ספרא דצניעותא מחולק לימי השבוע 7 ימים בלי תרגום - )7 

עלונים(.
34. עלוני דף זוהר השבוע לבאר שבע מחולק ל 52 שבועות בלי תרגום - 

)52 עלונים(.
35. עלוני כל הזוהר הקדוש - לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם 

תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )2478 עלונים(.
36. עלוני זוהר חק לישראל יומי 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב 

אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
37. עלוני כל זוהר תורה מחולק לימי השנה 354 ימים עם תרגום לשמיעה 

מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
38. עלוני כל זוהר שיר השירים מחולק לימי השנה 354 ימים - לשמיעה 

מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
39. עלוני כל זוהר קהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם 

תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
40. עלוני כל זוהר משלי - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם 

תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
41. עלוני כל זוהר תהלים - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם 

תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(
42. עלוני כל זוהר קוהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם 

תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
43. עלוני כל ספר קב הישר - לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום 

לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.
44. כל זוהר חק לישראל עם פירוש הסולם - )54 עלונים(

45. כל זוהר חק לישראל עם פירוש מתוק מדבש )354 עלונים(
46. כל זוהר חק לישראל עם מוסר והלכה יומי על סדר בראשית - )84 

עלונים(

תנ"ך יומי לימי השנה
47. עלוני תנ"ך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

48. עלוני ספר קב הישר בלשון הקודש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים 
עם שמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

49. עלוני קב הישר בלשון הקודש ובלשון אידיש לימוד דף היומי מסלול 
354 ימים - )354 עלונים(.

50. קב הישר בלשון אנגלית לשמיע לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 
)354 עלונים(.

51. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באידיש לימוד דף היומי מסלול 
354 ימים - )354 עלונים(.

52. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באנגלית לשמיעה לימוד דף היומי 
מסלול 354 ימים - )354 עלונים(.



 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
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מכתבים למערכת

4

קלח
היום הגיעני בתודה ספריו היקרים אפית המצות השלם וכן אכילת מצות 

בישראל אבל עדיין חסר לי 
א( אהלי ישראל-דבר משה

ב( מנוחת שלום
ג( קדושת ישראל

לכך אפי' כתב אלי מכתב ששלח אלי ספרו אהלי ישראל דבר משה ואעפי"כ 
לא הגיעו כלום מכם לכן נא לסדר לשלוח אלי מיד בס"ד ספרים הנ"ל ואשא 

מחירם ודמי דואר במילואם בל"נ.

המשך בעלון הבא

והיא גלמודה , זקנה אם בביתי הנחתי כי  האחרונים, דבריך הם "נכונים
מאוד". לי דואגת

לעבד נמכר מתניה  ושאול לתימן בדרך יוצאים  וחנה מתניה  שאול

גםמיד רכושם. את  לשאת  העגלות את ויאסרו החמורים את חבשו 
הולדתו מקום המדינה אל ויסעו  עמהם, לקחו ושפחות עבדים
כך שממה. מדבר למקום והגיעו בדרך תעו בלילה מתניה. שאול של
והנה ראו הרביעי  ביום נמצאים. הם היכן ידעו ולא ימים שלושה  נסעו
פרי, ועצי מים  נהר רק ישוב, היה  לא שם גם אבל לפניהם, פוריה ארץ 
מטלטולי  אנוכי  עייף  "הן  אשתו: אל  מתניה שאול ויאמר שם, וינוחו
הנהר  במי בשרי  את  לרחוץ  אלך המדבר , באבק מכוסה  וכולי הדרך ,
ברגע , הנהר. שפת  על וילך האוהל  מן ויתרחק רוחי". ותחי  הזה
למקום והוליכו בכנפיו ולקחו הנביא  אליהו בא הארץ , על שהתיישב
ושעתיים שעה אשתו לו המתינה  שנים . לשבע לעבד אותו ומכר  רחוק
מיד ריקם . שבו  הם וגם  לחפשו עבדיה את שלחה  איננו. כי ותראה
זאת. עשתה  ה' יד ואך נסתר, ענין בזה יש כי בחכמתה , חנה הבינה
ה' שם יהי לקח, וה' נתן "ה ' ואמרה: הוא ברוך להקדוש הודיה  נתנה

ועד". לעולם  מבורך 

כךישבה אחר לעשות . מה  ידעה לא  כי רבים, ימים נבוכה חנה 
עמנו אשר התבואות את "קחו לעבדיה: ותאמר התאוששה
כאן  ונעשה בתים ובנו העצים  מן קחו אלו. בשדות  וזרעתם בעגלות
עתידים זה נהר ודרך לעולם , גדול רעב  יבוא שבקרוב  אני יודעת כי  עיר,
כי  להם יוודע כאשר  תבואה. לקנות כדי  באניות, רבים  סוחרים לעבור
העבדים החלו מיד ונתעשר ". אצלינו יקנו יפה  תבואה כאן יש

'ה יראי נדברו לטאז 

ע "א, קנ "ח דף לך שלח פרשת הקדוש [מגלהובזוהר 
מפני  רק היה שדיברו  הרע  הלשון שכל המרגלים עון לנו 
ואותה אומר הקדוש ורש"י  בפנים  ראה   שלהם הכבוד 

היו!!! כשרים להלכותשעה  בהקדמתו חיים חפץ [ראה
הרע ] ויוכיחולשון שיצאו כשרים רבנים עוד  מחפש ואני 

חלב  וטריפות נבילות  אתנו שמאכילים על ישראל עם את
ודם]

,õ הו זéאין äהêé אנŁים. êéם ,'õ וג מŁה אõתם  ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֻֻויŁלח 
עיטא äלגרמייה äרàâ איäìן אבל .õהו âיłראל  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָוריŁי 
י łראל ייעלäן אי ,äאמר אêא  âא. עיטא  נטלי אמאי àְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיŁא.
ריŁין  מŁה וימני ריŁין , מêמהוי אנן נתעבר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלארעא,
àארעא אבל ריŁין , למהוי àמדàרא  זכינן אנן âהא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאחרנין,
וכל אי äìן, äמית ,äלגרמייה àי Łא  עיטא âנטלי ועל נזéי. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָלא 

.äייהêמ âנטלן ע"ב)איäìן  קנ"ח (דף  ְְְִִַַָ

ä הי צâיקים êéם אנ Łים . êéם ,'õ וג מŁה אתם ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻֻוŁçלח 
עצ  לעצמם äלקח הם אבל  ,äהי יłראל רעה.ורא Łי ה ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָָ

לארץ יłראל äנסé י אם  ,äאמר אêא ?õז עצה äנטל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמäâע 
רא Łים מŁה וימìה רא Łים, מêהי õת  ä תנõא äיעביר ְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ
àארץ אבל ראŁים, להיõת בëדàר  ä זכינ äאנ Łהרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחרים,
וכל הם äמת לעצמם , רעה עצה äקחêŁ ועל נזéה. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא 

דבריהם. äקחêŁ ְְִֵֶֶָָא õתם

האזינו פרשת

זכרם  מאנוש אשביתה אפאיהם  כו)אמרתי (לב,

- א -
ספורנו, עובדיה רבינו אשאירומפרש אפאיהם" "אמרתי

באחרית  שאעשה  כמו אכלה , והמותר מהם, פאה  איזה 
לא תורה , במתן  לא שלימותם השגתי  שלא אחרי הימים,
ובירושלים  ציון בהר  "כי כאמרו: בגלות, ולא ישראל  בארץ

קורא". ה' אשר ובשרידים ה ', אמר  כאשר  פליטה תהיה 

רז"ל אמרו  דהנה לומר, אפשר המשיחועפ"ז ביאת דקודם
לקראת  לילך  שיזכו במשפחה ושנים בעיר אחד רק ישאר 

צדקנו  הספורנומשיח שכתב מה  דזהו וי "ל איזה. אשאיר
מהם, במשפחה,פאה  ושנים בעיר אחד  שישארו פי '


