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ּתֹוֵכן ָהִעְנָיִנים
ַעל ְיֵדי ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְּמחּוָלק לתתק"ס קּוְנְטֵרִסים ַנִּגיַע ְלֶאֶלף ִסּיּוִמים ְּבָכל יֹום ָויֹום...............א
............................................................ יב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקָרא ִּבְׁשמֹות מֶׁשה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי
ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִנְקְראּו "ִסיַני"............................................................................... ב
............................................................. ג מֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָמְנעּו ֻּפְרָעֻנּיֹות ִמן ָהעֹוָלם
ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְלׁשֹון ָהִאְּדָרא "ִאְתַעַטר" ִמַּיד ָּבא ָהַרְׁשִּב"י ְוּיֹוֵׁשב ֵּביֵנינּו.................................................... ד
........................................................... ד ְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה – ְוָכְך ִנְזֶּכה ִלְגאּוָלה ָהַאִמיִּתית
.................. ה ה' ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה ָלנּו ֶׁשִּנְלַמד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְּכֵדי ֶׁשָּיחּוׁש ְלָגֳאֵלנּו
ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהְּמחּוָלק ל-960 קּוְנְטֵרִסים 30 קּוְנְטֵרִסים ְּב-32 ֻקְפָסאֹות................................................ ה
.................................................... ו ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול, ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור, ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו וכו' 
........................................................................................ ז ֹמֶׁשה הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון
....... ז ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, ִׁשיֹלה ְׁשמֹו, הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
......................................................................................................... ח ַויִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'
........................................................ יא ֵלְך כְּנֹוס ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים
ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקדּוָׁשה............................................................................. יב
ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְגַלל ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ........................... יג ּׁשִ
........................................................... יד ִכיָנה ֲעַדִין ְּבָגלּות ַּבֲעוֹוֵנינּו ָּדָבר ַהֶּזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו, ְוַהּׁשְ
ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַאְדֶלער זי"ע ְּבִמְלַחְמּתֹו ַהְּגדֹוָלה ְלָהִביא ָמִׁשיַח............................................ טו
ַהַּבַעל ֶׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזָי"ע ׁשֹוֵמַע ִּבְמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע ש"ִמְקֶוה" ְׁש'ִחיָטה ְוֵע'ירּוב ֵהם ְיסֹוֵדי ַהָּדת....... טו
ְבאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשָהָיה ַהְׁשִחיטֹות ֶׁשל ַהְּבֵהמֹות ָהָיה ַאַחר ָּכְך ַמֲחֵנה ַהַהָׁשָמָדה..................................... יט
.......................................................................................... כז ָהַרב מֹוִריד ֵחֶלב ְּדאֹוָרְייָתא ְּבִהְתַנְּדבּות
ֲאִכיַלת ֵחֶלב ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְכֹּפר ֶּבֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ֵאֶצל ַׁשְּבַתי ְצִבי ִיַּמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו......... כז
ָהַרָּבנּות ְמַגֶּלה ַעל ִאְטִליז ְּבֵחיָפה ְׁשְלֶעֶרך 30 ָׁשָנה ָקנּו ַהָּבָׂשר ֵמָהַעְרִבים........................................... כח
......................................................... כח ַרב ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּבֹוֵדק 21 ָּבֵּתי ְׁשִחיָטה ְוֻכָּלם ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות
......................................................................................................... ל ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ַּבֲעָׂשָרה ְלׁשֹונֹות 
ְך 571 - ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ֶמייְזִליׁש ְׁשִּליָט"א.................................................................................. לא ִמְסָמ

"ְלַהְׁשִּבית ַעַצת ָהָמן ֲעָמֵלק ֲאֶׁשר ָקְרָך ְּבֶדֶרְך" ְּבִגיַמְטִרָּיא )2689( ְּכִמְנַין "ָאַמר ָרָבא ִמיַחַּייב ִאיִניׁש ִלְבסּוֵמי 
........................................................................ לג ְּבפּוַרָּיא ַעד ְּדֹלא ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרְּדַכי"

ְּבַאְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ַמִּציל ֶאת  ְזָי"ע  ִיְׂשָרֵאל  ַהֵּבית  ֶׁשִּנְתַּגּלּו -  ֳחָדִׁשים  ָבָׂשר - סֹודֹות  ַיֲאִכיֵלּנּו  ִמי 
ַהְּבִרית ֵמֲאִכיַלת ֵחֶלב ְּדאֹוָרְייָתא. ִמְכַּתב ֶׁשִּנְתַקֵּבל מהגה"צ ַרִּבי ֹמֶׁשה ֱאִליֶעֶזר פָאפֶער....................... לג
מכתב לכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א......................................................................................... לד
ָהֲאמֹוָרִאים ַהְּקדֹוִׁשים ַעל ְיֵמי ַהְּגאּוָלה, ְוַהְסָּתַרת ָּפִנים..................................................................... מ
................... מא ְּכמֹו ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֵּכן ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ַרק ֶזה ֶׁשִּיְרַאת ה' ְּבִלּבֹו ִיְזֶּכה ִלְהיֹות ֵּבין ַהּזֹוִכים
ים ָׁשָנה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְטעּו ָהֶעֶרב ַרב ֶאת ִיְׂשָרֵאל............................ מא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּבא ְּבִגְלּגּול ַאַחת ַלֲחִמּׁשִ
ַמֲעֶׂשה ּנֹוָרא ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית...................................................................................................... מז

ָהֲעֵבָרה ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁשַהָּנָחׁש ִּפָּתה ֶאת ַחָּוה ֶלֱאכֹול ֵמֵעץ ַהַּדַעת, ּוִמֶּזה ִנְגַזר ִמיָתה 
ָּבעֹוָלם...................................................................................................................................... מט
........................................................................ נב ְּתִלַּית ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ַּבַּפַעם ַהְּשִׁנָּיה – סֹוד ַהִּגְלּגּול
........................................................................................ נג ְנבּוָאה ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר - ִמְׁשְּפֵטי ִניֶרְנֶּבְרג



הזוהר אטהרת

ֵֶספר

הּזֹוהר ֳַַַָטהרת

˙"ו עּלי˙" "נˆר˙ בעיה"˜ ׁשליט"א מהאלמין אדמ"ר מכ"˜ ¦¦¤§©¨¦§¦§¨¥§©§§¦¨¨§ּדרׁשה
לפ"˜ ˙˘ע"א ב' אדר §¨£ז'

לאלף נּגיע קּונטרסים לתתק"ס הּמחּולק הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעל
ויֹום יֹום ּבכל ְִִָָסּיּומים

מהדרׁשה נבחרים ְְֲִִִֵַָָָָחלקים

.ּברּוכים ְִ©¨¦§¥

החסידּברׁשּות הרב ׁשליט"א ּדאתראהרב מרא ׁשליט"א ְִ¨©§¦¨¨©¤¨¦©¦§©§¨¤§¤§¦¨¨¨§©§¨
ּוברׁשּות עילית, נצרת §Ÿ©©¨¦¥¦©¨©©¨§¦¦¦¤§©¦¨§דהעיר

הּזה. הּקדֹוׁש הּקהל וכל הּקהּלה ראׁשי חׁשּובים ורּבנים , ©©§¨¨§©¨¦£¦¨¥©§¦¨§¨©¨¨©¨©¤

לעצמיהרב חׁשבּתי ּומּוסר, וחּזּוק ּברכה ּדברי ׁשאּגיד מּמּני ּבּקׁש ׁשליט"א ַָ§¦¨¦¥¦¤¦¤©¦¦§¥§¨¨§¦©¨©§¦§©§¦
ׁשּיֹוׁשבים ּכאלּו צּדיקים לאנׁשים מּוסר ּדברי לֹומר ראּוי אני ¦§¤¥¨¦¦©¦¨£©©¥§¦©¨¦£¦©האם

ּכסדרן? ּתמידים זֹוה"ק ולֹומדים ּגֹורסים עילית ¨§¦§¦¦§©¦§§¦§¦¦¤§©§בנצרת

לסרב.אבל לי קׁשה היה ּכ ּכל מּמּני מבקׁשים אם ֲָ¦§©§¦¦¤¦¨¨¨¨¨¨¦§¨¥

יׁשמעּו.על ּכן ּגם אנׁשים ּוׁשאר ּבקֹול, מּוסר ּדברי לעצמי ׁשאֹומר החלטּתי ּכן ַ¥¤§©§¦¤©§©§¦¦§¥¨§§¨£¨¦©¥¦§§

ע"ה,אנחנּו רּבינּו מׁשה ׁשל ולידתֹו ּפטירתֹו יֹום ב', אדר ּבז' ּכעת עֹומדים ְֲַ§¦¨¥§£¨§¦¨§¥¨¤Ÿ¤©¥
לׁשער אין רּבנּו מׁשה ׁשל ּביׂשראלּגדּוּלתֹו קם ולא מהּׂשגתנּו ּוגדֹולה §¨¤Ÿ¤©¥¥§©¥§¨¥©¨¨¥§Ÿ¨§¦§¨¥

הרׁשּב"י נׁשמת והּוא עֹוד. ע')הׁשּכתבּכמֹוּכמׁשה אֹופן :(אֹופּנים, §Ÿ¤§¦§©¨©§¦§¤¨©©§©¤£ªִֶַ

ּׁשּיתּקן מה מׁשה ּתניינאראה מּזמנא ׁשּלֹו ניצֹוץ ׁשהיה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ¨¨¤©¤§©¥©¦¦§¤©¤¨¨¦¤¦¦§¨¦§¨¨
כּו', להר מׁשה ¦§¦¤¨¦¨¨©¨¦¨¨¤§©§¤¦¨§ּדסליק

עּכ"ל.'' ¦§¤©¤§¦§¨¦§¨¨§¨¦¨¨©©



הזוהרב טהרת

זהרנתחיל הּתּקּוני קי"א)ּבדברי ׁשמעֹון:(ּדף רּבי ּבוּדאי[א]אמר חברים, : ְִַ§¦§¥©¦¥Ÿ©ַ¨©©¦¦§£¥¦§©©
עּמנּו להיֹות ותחּתֹונים ׁשעליֹונים עּמנּו, הסּכים הּוא ּברּו ¨¦§¦¦§©§¦§¤¤¨¦¦§¦¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
ידי על להתחּדׁש זה ּכל ׁשעתיד ּבֹו, התּגּלה ׁשּזה הּדֹור אׁשרי הּזה, ¥§©¥©§¦§¤¨¦¨¤¨©§¦¤¤©¥§©¤©¦©ּבחּבּור
ׁשּיהיה, ה"ּוא ּׁש"היה מ"ה הּכתּוב את לקּים האחרֹון, ּבּדֹור הּימים ּבסֹוף ¤§¦¤¨¨¤©¨©¤¥©§£©¨©¦¨©§¤Ÿמׁשה
אׁשרי מׁש"ה, ּבגימטרּיא ּלֹו ׁשּככ"ה העם אׁשרי ה'ׁשּגיח, ׁש'בּתֹו מ'ּמכֹון ¥§©¤Ÿ¨¦§©¦§¨¨¤¨¨¥§©©¦§¦§¦§¦ּובֹו
מּׁשּׁשים ּפחֹות ּדֹור ואין ּבא, ודֹור הל ּדֹור נאמר ׁשעליו אלהי"ו, ׁשיהו"ה ¦¦¦¨¥§¨§¥Ÿ¨¤¨¨¤¡©Ÿ¡¤¨̈העם
ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל היא והתּפּׁשטּותֹו ּדֹור, לאלף צּוה ּדבר נאמר ועליו ¨§¨¨§¦§©§¦§¤¤§¨¦¨¨©¡¤¨¨§¦רּבֹוא,
מהּפגם ּכּלם את להׁשלים רּבֹוא, ׁשּׁשים עד ּבּתֹורה, ׁשּמתעּסק וחכם ¨§©¥¨ª¤¦§©§¦¦¦©¨©¥©§¦¤¨¨§¦©צּדיק

ּכמֹוׁשּלהם, לכּלם, ׁשקּול ׁשהּוא מּפׁשעינּו, מחלל והּוא - הּדבר וסֹוד ¤¨¤§©¨¨§§Ÿ¨¦§¨¥¤¨§ª¨§
ׁשּׁשקּול מׁשה ּומיהּו? רּבֹוא, ׁשּׁשים ילדה אחת אּׁשה הּמׁשנה, ּבעלי ¨¤¤Ÿ¦¦¦¦¨§¨©©¨¦¨§¦©¥£©£¥¤ׁשּבארּוהּו

הל ּדֹור עליו נאמר זה ּומּׁשּום רּבֹוא, ּבא)ּכׁשּׁשים ודֹור(ודֹור העֹולם, לאֹותֹו , §¦¦¦¦¤¤¡©¨¨Ÿ¥ְָ§¨¨§
מּקדם. ּכמֹו יבא הּוא ע"א)ּבא כ"ה בראשית זוהר .(ועיין ¨¨Ÿ§¦Ÿ¤

ורּב מׁשה ּבׁשמֹות קרא הּוא ּברּו יֹוחאיהּקדֹוׁש ּבן ׁשמעֹון י ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

"מׁשה"טרם ּבׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קראֹו רּבינּו, מׁשה ּדרּביׁשּנֹולד (ּפרקי ֶֶ¤©Ÿ¤©¥§¨©¨¨¦§Ÿ¤ְְִִֵַ

הרד"ל) ּבהּגהֹות ׁשם ועּין ל"ב, ּפרק הּקדֹוׁשאליעזר ּבּזהר איתא וכן ּדף. ג' (חלק ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָ§¥¦¨©Ÿ©©¨ֵֶַ

יֹוחאי:ס"א:) ּבן ׁשמעֹון רּבי קּודׁשאעל ּדברא יֹומא מן , ©©¦¦§¤©©¦¦§¤¨¦¨§¨¨§¨
עּמיּה. ואׁשּתכח הּוא, ּברי קּודׁשא קמי אזּדמן הוה עלמא, הּוא ּברי§¦¨§¨£¨¦§§©¨¥§¨§¦§¦§§©¦¥§§¨

. §¦¨¥¥¦§¥

"סיני" נקראּו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי רּבינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹמׁשה

ּבּזהרלמׁשה ׁשּכתּוב ּכמֹו "סיני", קראּו מהימנא)רּבינּו ּברעיא צ"ח: ּדף ג' :(חלק ְֶֹ©¥¨§¦©§¤¨©Ÿ©ְְְְֵֵֶַַָָ

וכן סיני. קמי קאים מאן ואמרי ואמֹוראין ּתּנאין ּכּוּלהּו §¨¥§¦¦¥¨¦¨©¥§©§¦¨£©¦¨©§£חדּו
זהר. ס"ג:)ּבתּקּוני ּדף כ"ב (ּתּקּון §©¦¦§¤©¦©§¦¥Ÿ©ִַ

ותּתאין[א] עּלאין עּמנא, אסּתּכם הּוא ּברי קּודׁשא ּבוּדאי חברּיא ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ידא על לאתחּדׁשא האי ּכּולי ּדעתיד ביּה, אתּגלייא דהאי דרא זּכאה חּבּורא, ּבהאי ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָלמהוי
הימים בסוף משה ידי על להתחדש זה כל [שעתיד בתראה, בדרא יֹומּיא ּבסֹוף ְְְְֶַַָָָָָֹדמׁשה

שכתוב] מה [לקיים קרא לקיימא האחרון] ט)בדור א ּוביּה(קהלת ׁשּיהיה. ה'ּוא ּׁש'היה מ'ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ע"א) קיב יד)(דף לג ה'ׁשּגיח,(תהלים ׁש'בּתֹו טו)מ'ּמכֹון קמד ּלֹו(שם ׁשּככ"ה העם אׁשרי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

אּתמר ּדעליּה אלהי"ו, ׁשיהו"ה העם אׁשרי מׁש"ה, ד)ּבגימטרּיא א ודֹור(קהלת הֹול ּדֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אּתמר ועליּה רּבֹוא, מּׁשּׁשים ּפחּות ּדֹור ולית ה)ּבא, קה ּדֹור,(תהלים לאלף צּוה ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

רּבֹוא, ׁשּתין עד ּבאֹורייתא, ּדמתעּסק וחכם צּדיק בכל ודרא, ּדרא בכל הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָואתּפׁשטּותיּה



הזוהר גטהרת

,[ב]נׁשיר ִָª¨§©©¦©¦©¦§¨£¦¤©£¨¦¤¥¥¨
ואמרּתם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ואמרּתם יֹוחאי. ּבר ¤§©£©¨©§¦¦©¨¤Ÿ¤§©£©¨©¥£אדֹוננּו

צּדיקאי: ׁשמעֹון רּבי לחי, ¨¦©§¦¦©¨¤Ÿּכה

העֹולם מן ּפרענּיֹות מנעּו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי רּבינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻמׁשה

ּבעֹולם.על מּלבֹוא הּפרענּיֹות ׁשהעביר איתא רּבינּו ג)(וּיקמׁשה א, רּבה וכןרא , ַ¤©¥¦¨¤¤¡¦©ª§¨ª¦¨¨¨ְִַַָָ§¥
ּבחירֹו מׁשה לּולי להׁשמידם וּיאמר ּדכתיב ּבּפרץ, עמד מׁשה עליו ¦§¤¥¨¦§©§¤Ÿ©¦§¦¤¤©©¨¤¨¨©¡¤נאמר

ּבּפרץ. ב)עמד ו, רּבה ּדיגין(אסּתר נׁש ּבר ּבעלמא הוה לא ּבּזהר: איתא וכן , ¨©©¤¤ְֵֶַָ§¥¦¨©Ÿ©¨£¨§¨§¨©¨§¨¦
מהימנא. רעיא ּדאיהּו ּכמׁשה ּדריּה ק"ו.)על ּדף א' רּבי(חלק על ּבּזהר איתא וכן ©¨¥§¤§¦©£¨§¥§¨ֵֶַ§¥¦¨©Ÿ©©©¦

ׁשאמר: יֹוחאי ּבן ¨¦§©§¦¨§¨£©§¨§©¦¨¨©©§©¨¤©¤§¦ׁשמעֹון
א' חלק (זהר ¦§¥¨§©©Ÿ¨©¨¨§©©§Ÿ¦©¦¤§©§¨ֵֶַֹ

רכ"ה.) רׁשּותּדף וקּבל הּׂשטן קטרג אחד ׁשּפעם הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ּמסּוּפר ועֹוד - . ַ§§¨§©©¨¤©©¤¨¦§¥©¨¨§¦¥§
וראה הּביט ּבּבקר, הּיֹום ׁשהחׁשי זי"ע הרׁשּב"י וראה העֹולם, את ¨¨§¦¦¤Ÿ©©¦§¤¤¨¨§¦§©¨¨¨§¨¨¤¦§©§להחריב
ּבעֹולם ׁשמעֹון ׁשרּבי לֹו וּתאמר ּברּו להּקדֹוׁש ל לֹו אמר מ"ם, הּסמ"ך ¨¨§¦¦©¤©Ÿ§¨¨©§¥©¨¤¤§©¤את
מבּטל אני הֹול אּתה אין אם לֹו אמר ללכת, הסּכים ולא העֹולם, על ¥©§¦£¥¨©¥¦©¨¤¤¨¦§¦Ÿ§¨¨©¥¨ּומגן
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ואמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני הל מּיד לגמרי, אֹות§§©§¥¦©¨©¦§¥©¨¨§¨©©¨¨
ּולהּצילֹו? ּכּולֹו העֹולם על להגן יכֹול ׁשהרׁשּב"י ּבודאי יֹודע לא אּתה ¦©§¨¨©¥¨§¨¦§©©¤©©§©¥Ÿ¨©©מה?

¤¥©¦¨©©§¤¦¨¨¨¨£©¦§¨©©¥©§ְְַָועכׁשו
©§¨©§¥¨¦§¥¨§¨¥¨¥§¨¥

§¨§¦¦¦¨¦§¨¥¦§©§¦§©ְִֵָי'ׂשראל
הּקדֹוׁש רּבינּו ּכדּכתב ולכן, ּבאּגרֹותיו. זי"ע ¥¤©©§§¨©©¥©¨©©§©§¨§¦§¨§¨¥

ּבספר עצמֹו יטמין אחד [ּדֹורּכל ּבתראה ּדרא ּבדֹורנּו ּבמיחד הק' ¨¤¨©§¦©§§¥¤©©¦§ª¨§¥¨¨¨§¨¨
קנ"ג)אחרֹון]. ּדף ג' חלק ּדהּואּב(זהר ּכתב ©£§Ÿ©ֵֶַַֹ§©§¨§¥§¨¨©§¥©Ÿ©

יׂשראל ּכל את דיקּבצּו זי"ע הרמח"ל ּתּקן ולזה הּנֹורא. הּמּבּול מּפני ¥¨§¦¨¤§§¦§¨§©§©©¥¦¤¨§¨©©©¥§¦¦©¤ּׁשּמּציל
ּדוד קרן ּבצמיחת היׁשּועֹות ויצמחּו – הּגזרֹות ּכל יתּבּטלּו ּובזה זֹוה"ק ¦¨¤¤©¦§¦§©§§¦§¥§©¨§©§¦¤¨©§¦ללמֹוד

ּדרׁשּב"י)ּבמהרה זכּותא ּבספר .(ועּין ¦§¥¨ְְְְְִֵֵֶַַָ

דמּלה ורזא דלהֹון, מּפגימּו לכּלהּו ה)לאׁשלמא נג דאיהּו(ישעיה מּפׁשענּו, מחֹולל והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָֻ
מׁשה ּומּנּו רּבֹוא, ׁשּׁשים ילדה אחת אּׁשה מתניתין מארי דאּוקמּוה ּכמה לכּלהּו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשקיל

הֹול ּדֹור עליּה אּתמר ּדא ּובגין רּבֹוא, ּכׁשּׁשים ּבא)דׁשקיל ּבא(ודֹור ודֹור עלמא, לההּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּכמּלקדמין. ייתי ְְְִִִֵֵַאיהּו

את[ב] הקב"ה לנו נתן לא אלו לרשב"י התנאים אמרו פנחס: פרשת הקדוש בזהר
תורה. תצא ממנו פירוש וזה דיינו. הרשב"י את לנו נתן אלא התורה



הזוהרד טהרת

קצ"ח)ּבּכתב ּכלל סֹוף מ' וז"ל:(מערכת ַָ¦§¥¤¤ְֲֶֶַָ¦§¨¤¦¨©§¥
, §¥¨¨§ª¨¨¤¨¥§©§¦£¨¨¨§©

לעׂשֹות יׂשראל ּבית ּכל נֹוהגים זה ּביןּומּטעם ¦©©¤£¦¨¥¦§¨¥©£©©§©§¦©©¥
ּבׁשנה, אחת ּפעם סּיּום ועֹוׂשים אחת, מּס כת לֹוקח אחד ׁשּכל אדם, ּבני ¨¨§©©©©¦¦§©©¤¤©©¥¨¤¨¤¨¨¥§¨©ּכּמה

ללמֹוד ּביניהם ׁשחּלקּו חבּורֹות ׁשּיּטֹולוכן נֹותנת הּדין וׁשּורת , §¥£¤¦§¥¥¤¦§¥¤¦§¨§©©¦¤¤¤¦
עּכ"ל. ּכל, ¨¤¨§¤¨§©§¦¨©©©©©§©§¦©£¨¨

ׁשּלמדּו לּכּולם להם עֹולה ּברצֹונם, ּומתאחדים ּומׁשּתּתפים ּדּקֹות ּכּמה §¨¤¨§¤¨¤¨§¦¦£©§¦¦§©§¦©¨©¨¤אחד
נּוכל וכ הזֹוה"ק, ויתקייםּכל , ¨©©§¨©§¤©©©£¦¥©©£¨¦§¦§©¥

יׁשעיה הּנביא ּדברי כ"ב)ּבנּו ס' ּבדֹורנּו"(ּפרק ׁשאפילּו " ¨¦§¥©¨¦§©§¨ֶֶ©¨Ÿ¦§¤¨¤¤¤£¦§¥
ה ּכל ּׁשּס ּים האלף, לׂשר להחׁשב יּוכל – ּוּבהּנמּו רּבים)זֹוה"ק, ער) ©¨©§¥¨¥§©¨¨¤¤¦¥¨©©§¤¤¥ִֶֶַ

הּנעׂשית מצוה וכל ּדרּבים ּותפּלה ּדרּבים לתֹורה טֹובֹות מעלֹות וכּמה ¥£©©¨§¦¨§¦©§¨¦§¦©§¨§£©¨©§©ּ̈כתב:
ּולקיים ׁשמֹו וחֹוׁשבי ה' יראי עם להתחּבר אדם לכל ראּוי ּכן ּכי הּנה ¥©§§¥§§¥§¦¦¥©§¦§¨¨¨§¨¥¦¥¦¦©§ּברּבים,

ע"ה הּמל ּדוד ס"ג)מאמר קי"ט עּכ"ל.(ּתהילים ,"יראּו אׁשר לכל אני "חבר ©£¨¨¦©¤¤ְִִ¨¥¨¦§¨£¤§¥©©

ּבינינּו וּיֹוׁשב הרׁשּב"י ּבא מּיד "אתעטר" האּדרא לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשאֹומרים

רּביּכתב הּקדֹוׁש ׁשלהמקּובל זקנֹו ּבׁשםזיע"א ַָ©§¨©¨©¦©§¨¨£©§¨¨¨§¥¤©¦¨§¥
הרב "המקּובל ּבספרֹו הזי"ע, על " ©§¨¨©©§¨¨§©§¦§¨§¦§©©¨©©¦§¨

ע"ב) קכ"ג ּדף מׁשּפטים הּיֹום(ׁשּבפרׁשת עֹוד אפילּו קדׁשֹו: לׁשֹון וזה , ©©§§¨ְְִִֶַַָָָ§¤§¨§£¦©
מּבינינּו, רׁשּב"י ׁשּנפטר ¨§¦¨¥§¦§¦§¨¤©§¨¥¥¦¦§©©§¦¤©©אחר

¦§©©¨©¦¦§§ª¨§¤¤§©§¨§Ÿ§¥§©¨
מצוה. סעּודת לעׂשֹות ראּוי ּכן על מּזֹו, ּגדֹולה ׂשמחה יׁש האם ¨§¦©§£©¨¥©¦¨§¨§¦¥¦©עכל"ק.
ּבּקׁשתֹו. וּתעׂשה ּתפּלתֹו ּתתקּבל הרׁשּב"י ּבזכּות וּיתּפּלל יבּקׁש ּכאׁשר ¨¨©¤£©§¨¦§¥©§¦¦§©¨§¦¥©§¦§¥©§¤£©©§©§ּוּבוודאי

האמיּתית לגאּולה נזּכה וכ – הּזה הּקדֹוׁש ּבלימּוד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהתאחד

¨¦§¦¦¨©¨§¨©¥Ÿ¤¦§§¨ְַּוּבזֹוה"ק
רח"ל. ©©¨¨¤¦§¨¦§©¥©§¨¨©©¥¨

ּבדֹורנּו ׁשּזכינּו ה' ּוברּו . §¦¦§¦§©¥§¦§©¥§¦©¨©¤¨¤¨¦§¥
ללא לאֹות ללא העֹובד העֹולמי" הזֹוהר "מפעל עם יׂשראל ּכלל Ÿ§§Ÿ§¥¨¦¨¨©©¨§¦©¥¨§¦¨§¥©§¦§להתחּבר
הּׁשכינה הקים למען החֹובֹות ועֹול מּׂשא ׁשכמֹו על ולֹוקח רוח, ¨¦§©¦¨©©§©§¨©§¦©©¥§©¤§©מטרֹות

– ׁשּבּׁשמים לאבינּו ּולׂשּמח ¦§©§ª¨¤¨©©¥©¦©¨©¤¦¨§©¥©§¨§©הּקדֹוׁשה
©¦§¨©¤§©©§©§¦¨©§¨§©©§©§¥§©

אּכי"ר. , ¦§¨¥§¨§¨¥§©£¦¨¥§¨



הזוהר הטהרת

עא)ּובּזהר פא הּפסּוק(וּיקרא על אחדּכתּוב והלא , ְִַַַָֹ¨©©¨§§¤¨¦§¦¤©£Ÿ¤¨
אּלא יאמר ּכלֹומרלא , ŸŸ©¤¨§¤¨§©§¦§¨©¤¦§¥¦§¨¥

ׁשאמרּו ּכמֹו מעליהם ויסלקנּו ׁשּיׁשיבנּו מי אין ואז לח), רּבה ,(ּבראׁשית §©§§¨¥¦¤§¦¤§§©§¤¥£¥¤§¤¨§ְִֵַָ

לֹו הּנח אפרים עצּבים יז)חבּור ד ּפרק יאׁשמּו,(הֹוׁשע עּתה לּבם חלק אבל , ££©¦¤§¨¦©©ֵֶֶַ£¨¨©¦¨©¨¤§¨
- רח"ל. לאׁשמֹותם מסּתּכל הּקּב"ה אז ּבלּבֹותם חלּוקים הם ׁשאם ©©¨§©§¥©§¦¨¨©¨¨¦§¦£¥¦¤¨¨©©הּכוונה

זכֹור)ּוּבחיד"א לפרׁשת ּדרּוׁש בטן" "חדרי ּכתב:(ּבספרֹו §¦¨ְְְְְִֵֶַַָָָָ¨©§©§¦©¦©¨
עּכ"ל. §¦¤¤§¨¨§¨¦§¨¥¦§©§¨©©

ּבלב אחד ּכאיׁש הרׁשּב"י ּתֹורת את ׁשּנלמד לנּו מחּכה יתּבר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה'
לגאלנּו ׁשּיחּוׁש ּכדי ְְֳֵֵֶֶָָָאחד

הּׁשירים ח-י)ּבׁשיר ב, :(פ' ְִִִַ¦¦¥¤¨§©¥©¤¨¦§©¥
©©§¨¤¦¦§¦§Ÿ¤¨©¨¦¦¥¤

¥©©¨§¥©§¦©¦©£Ÿ¥¦¦©£©¦¨¨¦§¨©
צדקינּו מׁשיח ּפני לקּבל ונצא ּבֹואּו ¦¦¨©§¨¦¨¨¦§¦¨§¥¥§©¥§¥¨¦©¦§¥

ּברחמי גלּותא מן יפקּון ּדא ּבספרא – .(זֹוה"ק)ּברחמים §©£¦§¦§¨¨¦§¦¨¨§©£¥ַ

קפסאֹות, ּב-32 קּונטרסים 30 קּונטרסים ל-960 הּמחּולק הזֹוהר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻספר
ּכל את לסּים אחד ּבלב אחד ּכאיׁש יׂשראל ּכל יּוכלּו ּדּקֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכ
ּומסּים הּכלל עם מצטרף ׁשּלֹומד, אחד וכל ּפעמים. אלפי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהזֹוה"ק

הזֹוה"ק ּכל סּים ּכאילּו ואחד אחד לכל ונחׁשב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיחּדיו,

ד')!!!חז"לאמרּו ל"א ב' הּימים ּדברי (רׁש"י ְָ£©Ÿ¦§¨¨¤¨§§¥©¨ְִִִֵַַָ

הּקדֹוׁש ּובּזהר סב),- ּדף ּבׁשּלח (ּפרׁשת ©Ÿ©©¨ְַַַַָָ¨©§ª¨§§¥©¨
¤©£¤¨§¤©¨¨¨¦§¨¥©¥©¦§¦§¨¦¨©
¤§©§¨§¨©¨§¨¤§¨§©¤¦§§¥¨§¥¨§¥

- ¨¡¨§¨¤¦§¨©¨§¦§©¥¨¦§¦¦¨§¨©©§¨¤¨¦
. §©©©¨¤¦©§¦©©¨¦§¨§¥¤§¦¤¤¨

ויחי ּפרׁשת הּקדֹוׁש החּיים ּוּבאֹור יא)- ּכתב:(מט , §©©¦©¨¨¨©©§¦¨©¤Ÿ¤©¥¤¨
¤¤©¨¦©¤¨¦¤¦§©§¦§¨¥§¥¨¤¨¥©§¨¦

"סֹוד") ּגימטרּיה יין .(ּגם ¤¦§§¤§¦¦©¨¤¤¥¨¤¨ְִִִַַַָ

ּכלעל ּבאחדּות הּקדֹוׁש זֹוהר ּבלמדנּו הּגאּולה ונחיׁש ּבֹואּו ורעי אחי ּכן ַ¥©©§¥©§¨¦©§¨§¨§¥©©¨§©§¨
אֹופּנים:[32] ּכּמה ידי על ¦§¨¥©§¥©¨©¦¨¤¨¦©ª§¨¤¥¨

חלקים לתתק"ס ],(960)[הּמחּולק £¨¦¤©©©§¨£¨¦§¦§©§§¤¤¨



הזוהרו טהרת

[32] §¨§¤©©§¤¤¤¨¦¦¤¥§©©
¦§©§¦¤¨©©§¤§¤¤§¨§©§¨§©§
©§¨¤©©§¨¤¨¤¨§©¥©£¥¨¤¤¤¨§©

קׁשה], לא [ׁשּזה ©Ÿ§©¤¦¤¤Ÿ¨¤§¨§§§ª¨©£¨¦
מּגדל ע"ב], [קכ"ח ּתרּומה ּבפרׁשת הזֹוה"ק ּדברי הּובאּו [ּוכבר §¦§¨§¨§¦§¥©©§¨¨©§¨¦Ÿ¤

הרּבים"], "מזּכה [32]מעלת ©£©§©¤¨©¦§¨§¦¤©£¥§©§¦¤¨
ּפעמים [ג' ©©§©¤§¨¥¦§©§¨©£¥©§¦¨§¨¦

©©¨¤§©§¨§¦¤¦©©¤§§§¦§ּביֹום],
©¨§¨¦§§¨¥©¨¨§¨¦¤©§¨¦§§©¥

§¥¨¦©¦§¥§¨§©£¦¦§¨¦

חדא"להוי ּכניׁשתא ּבבחינת הּקדֹוׁש הּזהר ספר את המסּימים ׁשּכל ידּוע ֱֵֶ¨©¤¨©§©§¦¤¥¤©Ÿ©©¨¦§¦©§¦§¨£¨
ּבבחינת(זֹוה"ק) (ׁשירהם ַ¥¦§¦©¤¤©¨¥¨¨¨Ÿ¦§¥©¦¦ִ

ד) ד, יׂשראל,הּׁשירים ּכלל הּצלת ועֹומד ּתלּוי עליהם – , ִִַ£¥¤¨§¥©¨©§©¦§¨¥Ÿ¦§¥©¦¦
בב"א. הּגאּולה ּבאה ּומּיד אֹותם, ּוממּתקים הּגבּורֹות על ׁשֹולטים ¨§©¨¨©¦¨¦§©§§©©¦§¥§והם

ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור, ּכל ויבין ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול, ּכל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹוידע
מׁשלה ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ה' ּבאּפֹו. נׁשמה אׁשר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל

ו')הּנביאאמר ג' ּפרק הררי(חבּקּוק וּיתּפצצּו ּגֹוים וּיּתר ראה ארץ וימדד "עמד ַָ©¨¦ֲֶֶַ¨©©§Ÿ¤¤¤¨¨©©¥¦©¦§Ÿ§©§¥
לֹו". עֹולם הליכֹות עֹולם ּגבעֹות ׁשחּו אתעד המלּבים: ּפירּוש ©©¦§¨£¦¨¨©¥©©§¦¤

ּגלּויה, ּבהׁשּגחה נּס ית הנהגה להנהיג ויתעֹורר ההּוא העז ¦£¨§¨¨§©§¦¦¨¨§©¦§©§¥§¦§©Ÿ¨Ÿ£©¤ׁשּיעמד
הּוא. ׁשּלֹו עֹולם ׁשל מהלכֹו ׁשּכל להם הראה רׁש"י: ּפרׁש ¨¥¥©¦¤§¨¨¤¤¨©£¨¤¨¤

אינֹוּכל ואיׁש הּמדינֹות, ּבכל ּומהּומֹות נֹופלים ׁשּליטים ,מתהּפ העֹולם ָ¨¨¦§©¥©¦¦§¦§§¨©§¦§¦¥
זילנד, ּבניּו נֹוראה אדמה רעידת היה ׁשבּוע לפני יֹום, ילד מה §©¦§¨¨¨¨£©¦§¨¨©¨¥§¦¤¥©©¥יֹודע
ּביּפן אדמה רעידת היתה ׁשיׁשי ּובליל בסין, ּגם אדמה רעידת היה ©©§¨¨£©¦§¨§¨¦¦¥§¦§©¨¨£©¦§¨¨©¨©§והּׁשבּוע
וזז הזּדעזע העֹולם וכל ריכטר, ּבּס ּלם 9 ּבעֹולם, ׁשהיּו ּביֹותר הּקׁשֹות ¨§©£©§¦¨¨¨§¤§¦¨ª©¨¨¨¤¥§¨©¥ּבין
ּכּורים מארּבעה מּזהּום סּכנה יׁש ועֹוד הׁשּתּנה, הּׁשעֹון וגם מּמקֹומֹו ¦¨¨§©¥¦¦¨¨©¥§¨©§¦¨©©§§¦¨¦§ונּתר
חּיים החפץ ּדברי וידּוע ּבפחד, העֹולם וכל להתּפֹוצץ ׁשעֹומדים ¦©¤¨©¥§¦©¨§©©§¨¨¨§¥§¦§¦§¤¦£אטֹומים
ּכדי והּכל הׁשלימה, לגאּולה אֹותנּו ּולהכין יׂשראל, עם את לעֹורר ¥§Ÿ§¥¤©¦§¨¥§¨¦¨¦§¨©§¥¨§©Ÿ©¤ׁשהּכל

§¥©¨¨¦©¨§©§§¨¦¨§¦©¨§©§§Ÿ©
- Ÿ£¤§¨¨§©¡Ÿ¥¦§¨¥¤¤©§©Ÿ¨¨¨
ׁשנרצחּו קֹודׁש ׁשּבת ּבליל איתמר ּביּׁשּוב ׁשּקרה מה ׁשמענּו נֹוראה §§¦§¤¨©¥§¨¨¦¦§¨¨¤©§¨¨¨¨¨§ּוׁשמּועה

ר נפׁשֹות לדעתח"ל.5 ּומכרחים צריכים א ּתדמע, עין וכל יזּוע לב וכל §¨©§¦§¨¥¨©§¨©¦¦§©©§¦¦ª§¨¦¨©©
.ּכ על הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ּכתּוב ¨©¨§©¨©¨©מה



הזוהר זטהרת

הּקדֹוׁש:ּכתב החּיים יא)ּבאֹור ּפסּוק מט ּפרק ויחי "אסרי(ּבפרׁשת הּפסּוק: על ַָ§©©¦©¨ְְִֶֶַַָָָ©©¨Ÿ§¦
עירה סּותה",[ג]לּגפן ענבים ּובדם לבׁשֹו ּבּיין ּכּבס אתנֹו ּבני ולּׂשרקה ©¤¤¦Ÿ§©¥¨§¦£Ÿ¦¥©©¦§ª§©£¨¦Ÿ

ולּׂשֹורקה, אמר: ּבימינּו ׁשּתהיה הּׁשם ּבעזר הּׁשניה ּגאּולה ּוכנגד ¨¥©§©¨¥¨§¤§¦¤¥©¤¥§¨¦§©¨§¤¤§¨§¤§וזל"ק:
ּדכתיב ה' יׁשרק אׁשר ּבעת ח')ּפירּוש י' ואקּבצם,...(זכריה להם אׁשרקה ¥§¥£¤¦§Ÿ¦§¦ְְַָ¤§§¨¨¤©£©§¥£¨

¤¨¦¨Ÿ§¥¤©¥Ÿ¨¦©¥¨ªª¨§¨§©¨¤Ÿ¦¨¥
אֹומרֹו והּוא מצרים], את ׁשּנער ּכמֹו וינערם ּפירּוש[וּיכניעם ¨¤©©§¦¥§§©©¥§¤¦¥¤¦§©¦§§§¦£¥

£¦§©¨¤Ÿ¦©§¦מּלבד

אחרֹון ּגֹואל והּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא ְֲִֵֵֶַֹמׁשה

הּקדֹוׁשּובהמׁש הזֹוהר ּדברי ידעּת הלא ּכי קכ)ּכתב... (ׁשמֹות ְְֵֶ¨©¦£Ÿ¨©§¨¦§¥©©©¨ְ¦Ÿ¤
©¥£¤¨©¤£¥¦§¨¨§¨¦¨¦

ט) א יקׁשה(קהּלת ולא , ¦§¨¦§¦ֶֶֹ©¤¨¨¤¦§¤Ÿ¤§Ÿ¦§¤
ּדוד ׁשל מּזרעֹו יהּודה מּׁשבט הּמׁשיח מל הלא ּבאֹומרך זה ּדבר ּבעיני§¥¤¨¨¤§§¨£Ÿ¤¤©¨¦©¦¥¤§¨¦©§¤¨¦

ּדכתיב הּמׁשיח מל עצמֹו ּדוד אֹומרים ויׁש ע"ה, כד)הּמל לז ועבּדי(יחזקאל ©¤¤§¥§¦¨¦©§¤¤©¨¦©¦§¦ְְֵֶ§©§¦
הּבא מׁשה, ׁשהּוא אֹומרים אנּו היא ּכן ואם ּכמׁשמעֹו, עליהם, מל ¨©¤Ÿ¤¦§¨©¥¥¦§¨§©§¤¥£¤¤¦ּ̈דוד

לוי... ¨§¦¤Ÿ©§¦©¦§¦©©¨¨¥¦¥¤¥¦מּׁשבט
¦§¥¦§¨¥¦¨¦¨£¨¦©£©¦§¤¨¦§Ÿ¤

וגּבֹור, וחכם ונביא ולוי וכהן מל ׁשהיה מדּבר ּבארץ ּתמצאּנּו ולזה ,§¨¤¦§¨¤§¤¤¦§¨¤¨¨¤¤§Ÿ¥§¥¦§¨¦§¨¨§¦
ׁשּבקדּׁשה, הענפים ּכל ּכֹולל ¤ª¨§¨¦¨Ÿ¦§©¤¨¨Ÿ§¦¤¦¨£¨¨¥¨¨¤ׁשהיה

©©§¤§Ÿ¤¤©§¤¤©¨¦©§¨¦§¦§¦Ÿ

הּתֹורה עסק ּבחינת הּוא ׁשמֹו, ׁשילה המצּפה, הּמל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּכֹוחֹו
ּתֹורה ׁשל ּביינה יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּיתעּסקּו

ז"לּכּבס אֹומרם ּדר על יתּבאר ּבראׁשית)- ּפרׁשת חדׁש (ּבזֹוהר ִֵ©©¦§¦§¨¥©¤¤§¨ְְִֵַַָָָָ¦
¨§¦¦¤¦¨¤©¥¤¨¨¦¤¦§¤§©¦§¨¥

¦§©¥¤©¨§©¤¦§©¥¦§¨¤¨©§§¦¥§
¨©¤¥©¦§§ª¤¦Ÿ§©¤¤©¤¦¥ּפירּוש

ׁשּפרׁשּו מה וּכעין ב'), ּבפסּוק(שהש"ר ¤¦§©§¦§¨¥§¥¨¤¨§§¥©¤¥§§¨
לּמלכּות, ּכּנּוי ׁשהּוא לבּוׁשֹו יהיה ּבאמצעּותּה ּכי ואמר , ¡¦©¦¤¥©©¦§¨©¦§¤§¨¨¦§¤§¤¦©©§

הקדוש[ג] הזוהר ע"א)דברי רל"ח אמר(ויחי יוסי עירה"רבי לּגפן המשיח"אסרי מלך זה ְִִֶֶַֹֹ
העמים, חילות על למשול העמים,שעתיד על הממונים מעלה שרי כוכביםועל עובדי

עליהם. להתגבר המשיח מלך ועתיד להתחזק, האומות של הכוח שהם ומזלות,
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ואֹומרֹו ללֹובׁשֹו... אליו לֹומרנכֹון נתכוון - וגֹו' ¨¥¨§§§§§©£¨¦§¦§©¥©¦¦©¦©
§©©§¨§Ÿ¦¨¥©¦¥¤¥¨¨¦§¤©§¨

ז"ל ּכאֹומרם , §¤§¨Ÿ§¤©¨£¤§¦¨ª§¦§¨¥§§¨
צז:) ¦£©¨©§§¥¨§¦§¤§¦Ÿ§¨§¤©¥©¦©¤§¦ְְִֶַ(סנהדרין

הּיּס ּורין ּבאמצעּות ּכי ¨¤¤¤¨¨§¨¨§§§§©£¨¦¦§¤§¨©¦¦
ּבחינת ּבאמצעּות ׁשיתּבררּו ּכדר הּקדּוׁשה ניצֹוצי ויתּבררּו הּנפׁשֹות ©¦§¨§¤§§©§¦§¤¤§¨§©¥¦§¨§¦§¨§©§©§¦יזּדּככּו

ואמר נאה... ּבלּתי מלאכּתֹו וזֹו נאה מלאכּתֹו ׁשּזֹו אּלא Ÿ©¨§¨¨¦§¦§©§§¨¨§©§¤¨¤¨©הּתֹורה,
§©©¨¨¨¤¦¤§¥¨¦§¤¥¦¦§¤©§¨§¤§¨©¨
§©¦§¨¨¦¨¤§¦©§¤§§¦¦§¤§¤§¨©§¨¨£¤

ט') ט' :(זכריה ¦§¤§¦§¨¥¦§¤¦§¦©¨¦§¥§ְְַָ

ה' עבד מׁשה מֹות אחרי ֲִֵֶֶֶַַֹויהי

ּתמּורהואיתא א')ּבמּס כת ט"ז :(ּדף ְִָ§©¤¤§¨ַ¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦§©
ׁשּיׁש ספקֹות ּכל מּמּני ׁשאל ליהֹוׁשע לֹו אמר Ÿ¤©¥§©¥¤¨©¦ª©§©¦¤¦¨§¥¤¥
ּכתבּת ּכ לא אחר, למקֹום והלכּתי אחת ׁשעה הנחתי ּכלּום רּבי, לֹו אמר ,̈ל¨©©¦§¦©§¦¨¨©©§¨©§¦§¨©¥Ÿ¨¨¨§¨

האהל, מּתֹו ימיׁש לא נער נּון ּבן יהֹוׁשע ּומׁשרתֹו ¤ª©¤©©Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤¦©¨©Ÿ§§¨§¦ּבי
§ª©§¦§©§¦¤§Ÿ¥£¨§§¤©¥§¥

, §¨§¨¦§¨¥§¨§¨©©¨¨©¨¦¤§¨
ׁשּנאמר ּבּמלחמה, וטֹורדן וגֹו'.[ד]ל ה' וּיאמר ¥§§¨©¦§¨¨¤¤¡©©¦©£¥Ÿ¤¤¤©Ÿ¤§

ודקּדּוקיּבמתניתין ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמּורין קלין מאֹות ּוׁשבע אלף ּתנא, ְְִִַ¨¨¤¤§©¥©¦©§¦§¥¨§¦§¥
על אף אּבהּו רּבי אמר מׁשה ׁשל אבלֹו ּבימי נׁשּתּכחּו ©©¨©¦©©¨¤Ÿ¤§¤¥¦§©§¦¦§סֹופרים
קנז, ּבן עתניאל וּילּכדּה ׁשּנאמר ּפלּפּולֹו מּתֹו קנז ּבן עתניאל החזירן ּכן ©§¤¥¦§¨¨§§¦©©¡¤¤§¦¦©§¤¥¦§¨¨¦§¤¥¦ּפי

ּכלב. ¥¨¦©אחי

אסורות[ד] ממאכלות ומצילם ישראל את מוכיח משה נשמת הדור דהצדיק לרמז יש
ה'", עבד מׁשה מֹות אחרי "ויהי נכשלים– ושלום חס מיד המוכיח הצדיק נסתלק כאשר ְֲִֵֶֶֶַַֹ

על ולהוכיח לצוות בישראל רב כל של תפקידו וזהו וניקור. שחיטה הלכות יודעים ולא
ּגֹוים" ּתדּוׁש ּבאף ארץ ּתצעד "ּבזעם הפסוק על טוב שם הבעל שאמר כמו ג'זה (חבקוק ְְְִִֶַַַַָָ

"תצעדי"ב) הדברים אלו בתיקון כלומר מקוואות, עירובין זביחה תיבות ראשי בזע"ם ,
עּמ ליׁשע "יצאת י"ג: פסוק אחריו כתוב ומה אומות, שבעה לגרש רש"י ופירש ְֵֶַַָָָארץ",
ה', מלחמות וילחם המשיח המלך יתגלה אז כי שם: המלבים וביאר "מׁשיח את ְְִֵֶֶַליׁשע
המשיח. מלך ויושיע יצלח תיכף זאת יתקנו שכאשר מכאן לומדים עכ"ל. יושיעהו, וה'



הזוהר טטהרת

לעׂשֹותאנּו יכֹולים אנחנּו "ואין חֹודׁש: ּדראׁש מּוסף ּבתפּלת אֹומרים ָ§¦¦§¦©¨§Ÿ¤§¥£©§§¦©£
עליו. ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ּבּבית ּבחירת ּבבית ¥§¦¨¨§¦¨§¦¤¨©§¨©¦©©¤¨¦§¥§¥חֹובֹותינּו

ׁשחיטה, הלכֹות ה' על מרּמז הי"ד ׁשל ה' "הּיד" " ©¨¤¦§©§¨§¦§¨¤©¨¤§ª¨©¦§§¦¨
למּטה, ועפר למעלה עפר ּכּס ּוים וב' הּסּכין, ּבדיקֹות י"ב על מרּמז (ּביצה"יד" ¨§ª¨©§¦©©¦¦ª¨¨§©§¨§¨¨§©¨ֵָ

ע"ב) ז' ועפרּדף למּטה עפר ׁשּיּתן צרי הּׁשֹוחט רב אמר זירא רּבי ּדאמר , ַ§¨©©¦¥¨¨©©©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨
מלּמד בעפר אלא נאמר לא עפר ּבעפר וכּס הּו ּדמֹו את וׁשפ ׁשּנאמר ¥©§¨¨¤¨¤©¡¤Ÿ¨¨¨¨¤¨¦§¨¤©¨§©¡¤¤¨§©§למעלה
ּוכמֹו אפרים, מּטה ועּין למעלה, ועפר למטה עפר ׁשּיּתן צרי §¦©§¤¤©¥©§¨§©§¨¨§¨©§¨¨¥¦¤¦¨¥©¤ׁשהּׁשֹוחט

ּתמּורה ּבמּסכת דאיתא מה על צדק" "זבחי ּבספר א')ׁשּכתּוב ט"ז ׁשּבימי(ּדף : ¤¨§¥¤¦§¥¤¤©©§¦¨§©¤¤§¨ַ¤¦¥
מג' ּכן ּגם הם וניקּור ּוׁשחיטה הלכֹות, אלפים ג' נׁשּתּכחּו מׁשה ׁשל ¥©¥¦§¨¦§¨©¦¨£§©§¦¤Ÿ¤§¤אבלֹו
אנּו לכן הלכֹות ספיקי הרּבה ּכ ּכל ּבהם יׁש זה ּומּפני ׁשנׁשתכחּו, ¨¥¨¨£¥¥§¥§©¨¨¤¨¥¤¥§¦§©§¦¤¦¨£אלפים

אמר לכן אּלּו. ּבענינים ׁשאלֹות הרּבה ּכ ּכל ובשו"ת ּבחז"ל ¥§¦©¨¥¨¥¦¨§¦§¥§¥§©¨¨©£©¦§מֹוצאים
אּלּו, הלכֹות על ׁשעברּו ידי ּׁשעל ּדברי, ּפי ועל - . ©¨¤©§¥¤¨§©¦§¥¦§©§¨§¦§¨¤§©¦¦§¥

הם ׁשּנׁשּכחּו ׁשמההלכֹות ׁשּכתב, צדק" "זבחי יׁשהּספר ולכן , ©¥¤¦§¥¤¤¤¨©¤§©©¨¤¦§§¥§¦¨§¦§¨¥¥
להרֹוג רצּו לּמה לפרׁש אפׁשר אּלּו, הלכֹות על ּותׁשּובֹות ׁשאלֹות הרּבה ּכ £©¨¨¨¥¨§¨§¤¥¨£©§¥§¥§©¨ּ̈כל
רצה ולא וניקּור ׁשחיטה על אֹותֹו ּׁשּׁשאלּו מּפני נּון], ּבן יהֹוׁשע [את ¨¨ª©¦¦§¥¤¨£©§¦¨§¦§Ÿ§¤אֹותֹו
יׂשראל ׁשּבני תאוה ּבבׂשר ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹותֹו, להרֹוג רצּו ּכן על להם, ¥¨§¦¥§¤¨£©¨¨§¨¤§£©¨¥©¤¨¦©§להּתיר

מׁשה אל [ה]צעקּו ¨©¤Ÿ¤¦©£¦¥¨¨§©©¨¥§¦¨§ª¨¨©

זי"עּוכבר החיד"א "חדריּפרׁש (ּבספרֹו ְָ¦¥©¦¨§¨¦¨Ÿ¤§¤¦©§¦¨¤¨¨ְְְִֵַ

,ּבטן") ֶָ§¦¤¥¦§Ÿ¤¨¨¨¨¦§¤©¦§¨¥©§¥
©§¨¤¤¤¡¦¤©¦§¨¥©£¨£§©¨©¦§¥
©©§¨¨©¦§¨¦Ÿ§©¥§¦©£¥¦¤§©§¤©¨¨¨
¨©¨¨§¨¨¦¨©¤©§Ÿ©¤¨¨§¨¨§©©¦§¨©Ÿ©
§©§¦¤¥©¦§¨©§¦§¥©©¦©ª§¨§©©£¤

¤§¨¨§¦§¨©£¨

בשר".[ה] יאכילנו "מי בספר באריכות יצחקראה תולדות כט)ספר פסוק י פרק .(במדבר
יהודי ונעשה נתגייר העולם מהאומות שהוא שיתרו הפוך, שהעולם לומר הנונין, הפיכת
ויעקב יצחק אברהם בני וישראל עמהם, שילך ממנו בקשו שישראל עד כך וכל כשר,
חרה ה' ואף בשר, יאכילנו מי ואומרים בוכים תאוה ומתאוים ה', באזני רע מתאוננים
והיית שכתוב וזה פורעניות שלש והם ה', מהר ויסעו וגם מאד, רבה מכה בעם ויך בעם
שכן וכל ה' את ירא גר שהוא יתרו ישראל שיאמרו השם, יראת לענין והוא לעינים לנו

ויעקב: יצחק אברהם בני אנחנו
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הּקדֹוׁשים.אנחנּו הּפּורים ימי לקּבלת והכנה הּפּורים חג לפני ׁשבּוע ּכעת ְֲַ¨¥¨©¦§¥©©¦©£¨¨§©¨©§¥©¦©§¦
הּפּורים? חג אֹותנּו מלּמד מה לדעת ¦©©¨¥©§©©©¨¦¦§צריכים

חּליןאמרּו ּבמּסכת ב')חז"ל קלט ׁשּנאמר::(ּדף , ְָ£©§©¤¤ª¦ַŸ¤¦©¨¦©¦¤¤¡©
ּבׂשר",[ו]"ּבׁשּגם העץ",הּוא "המן ׁשּנאמר: , §©¨¨¨¨¨¦©¨¦©¦¤¤¡©£¦¨¥

מּנין הּתֹורה מן מרּדכי אסּתיר", הסּתר "ואנכי ׁשּנאמר: מּנין, הּתֹורה מן ¦©¦¨©¦©§§¨¦§©¥§©¦Ÿ¨§©¡¤¤¦©¦¨©¦¥§¤אסּתר
ּדכיא "מירא ּומתרּגמינן ּדרֹור" "מר הּוא[ז]ּדכתיב: ּבׁשּגם ּפרׁש: ּוברׁש"י - ." ¦§¦¨§§©§§¦¨¥¨©§¨§©¦¥¥§©©

וכּבׁשּגם- ׁשנה, ועׂשרים מאה ימיו והיּו ׁשם, ּוכתיב מׁשה, ּכמֹו ּבגימטרּיא §©¨§¦©§¦¨§Ÿ¤§¦¨§¨¨¨¥¨§¤§¦¨¨§¨
לבא עתיד ּכלֹומר מׁשה, חּיי ימי מּניןּבׁשּגםהיּו ימיו: וכן הּנֹולדים מן מׁשה, ¨§¥©¥Ÿ¤§©¨¦¨Ÿ§©¨Ÿ¤¦©¨¦§¥¨¨¦©¦

אסּתיר, הסּתר - אסּתר למעׂשה העץ: על יתלה - העץ המן המן: למעׂשה -§©£¥¨¨£¦¨¥¦§¤©¨¥§©£¥¤§¥©§¥©§¦
לגדּלת - מּנין ורעֹות: רּבֹות צרֹות ּומצאּוהּו ּפנים הסּתר יהיה אסּתר ©ª§¦¦©¦¨§©¨¨§¦¨¥§©¤§¦¥§¤¥¦ּבימי
הּגדֹולה: ּכנסת ואנׁשי לּצּדיקים לבׂשמים ראׁש ליּה ּוקרי - ּדרֹור מר ¨§©¤¤§¥§©§¦¦©©¦¨§¦Ÿ¥¦¨§¨©§§̈מרּדכי:
חז"ל ּדברי את הביא שי, אמרי ּוּבספר - והדּסים]. ּבׂשמים נקראּו ©£¥§¦¤¦¥©¥§¦¤¥§¦©£©¦¨§¨§¦¦¦©©¤[ׁשהּצּדיקים

המן?הּׁשֹואלים: ׁשל הענין הּתֹורה ּבכל מרּומז היכן ? ©£¦¨¨¦©¨¦©¦¥¨§¨§¨©¨¨¦§¨¤¨¨
ּבפסּוק מרּומז ׁשהּוא הׁשיבּו ּכ Ÿ¡¦§¦§¦¦¦¤£¥¨¦£¨§¨§¤¦¥¨©§ועל

ׁשל לענין ּבראׁשית ּבפרׁשת הּפסּוק ׁשל השייכּות מה וׁשֹואל: . ¦¤¨©§¨§¥©©©§¤©¨§¨¨©§¥¦§¦§¨¤
ּומבאר: - ¤¤©¤¤¤¥©§¦§¤¥¦¨§¦¦¥¨§¨̈המן?

¦§¨§¨©§¥¨¤¨§©§¦¤¤¨¥¥¨¥©
©§¨¨¨¥¤§¦¤¤¦¨¤¥§¦¨¥¤§©§¥
¤©¥§¦¤¨©§©¥¤¨¥¦§¨¨§©¨¥©¥¦©§¥

©¤¥§¨¨§¦¦¨©¨¨§¦¦¦
ׁשּיּוכל ּכדי ּבמאכלֹות להכׁשילם המן עצת היה וזה ע"כ. §¦§¦¡Ÿ¦¤§¤¨¨£©¨¨§©§¦¨§©£¨§¥¤©
הייתה הּס עּודֹות ׁשּכל ּבבל מל נבּוכדנאּצר ׁשעׂשה ּכמֹו ח"ו, עליהם ¨§¨§©¨¤¤¨¤¤©¤§©§¨¨¤§¤¥£§¦לׁשלֹוט

ּבׂשר עם ּוגבינה ּבחלב ּתבֹות[ח]ּבׂשר ראׁשי ב"ג ,הּמל ּפתבג ,)(וזהּו ¨¨§¨¨§¦¨¦¨¨ְְֵֵֶֶֶַַַָ¨¨§¦¨
אחרא, הּס טרא ׁשל הּטמא ׂשר לׁשלחן רמז הּמל ׁשלחן ׁשלחנֹו להיֹות ¨£©¨§¦©¤¥¨©©¨§ª§¨ª§¨©¤¤¤¤§ª§¦¥§ּכדי

אּמֹו ּבחלב ּגדי ּבסֹוד למעלה הזֹוה[ט]להאחיזֹו ׁשּפרׁש ּכמֹו ולגרם, למעלה ר §©©¦§©§¨§§¦©£¥¦§¤¥¥©©§©§¨§¦§Ÿ

לתקן[ו] זה שלו המהות שהוא כלומר בשר, הוא - משה, גימטריה "בשגם" רמז: כאן יש
המאכלים. כשרות הבשר, ענין את

רבה[ז] אסתר במדרש כמבואר העליון, פועל ומשה הפועלים הן ואסתר (ענףשמרדכי

ע"ב) צ"ב ב"ק הגר"א בשם .יוסף
את[ח] ּבחלב ּבׂשר ענין על ׁשּמצּין ּפעמים ב' ּבהּגהֹותיו פ"ז סימן ּביֹו"ד הּגר"א ּכתב ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוכן

וב'). א' עמוד קכה (דף משפטים פרשת ַַֹהּזהר
למטעמים.[ט] אצלהם נחשב וזה בחלב, בשר אוכלים שבשכנותינו שהישמעאלים וידוע



הזוהר יאטהרת

ענין את לתּקן מכרחים ולזה הּמקּדׁש, ּבית את ּולהחריב לחיצֹונים ©§¦¤¥©§¦¨§ª¤¨§¨§¦©¥¤¦§©§¦¦©¨¦£אחיזה
ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר [ּכמבאר בב"א. הּמקּדׁש ּבית לבנין לזּכֹות ּכדי ©¨¨¨©©Ÿ¨©Ÿ§©¨§¦©¥¨§¦§§¦¥§¨£©©הּמאכלֹות

וע"ב)מׁשּפטים ע"א קכ"ה ּגֹורם(ּדף ּכׁשר ׁשאינֹו אֹוכל ׁשּלאכֹול מּכאן רֹואים - . ¦§¨¦ַ¦¦¨¤¤¡¥¤¥¨¥¥
הּוא[י]לרעה ּכי לאּבדי ּבּקׁש אׁשר המן ארּור אֹומרים ולכן - ּביֹותר. הּגדֹולה §¨¨©§¨§¥§¨¥§¦¨¨¨£¤¦¥§©§¦¦

לגזֹור הּכח את לֹו היה ּכ ידי ועל אסּורֹות, ּבמאכלֹות יׂשראל ּבני את §¦©Ÿ©¤¨¨¨¥§©§£¨£©§¥¨§¦¥§¤¦¡¤האכיל
קׁשֹות גזירֹות היהּודים י"ב)על .(מגּלה ©©§¦§¥¨ְִָ

ימים ׁשלׁשת ּתׁשּתּו ואל ּתאכלּו ואל היהּודים ּכל את ּכנֹוס ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹל

תר"ע)ּבּב"חוכתּוב סי' וזל"ק,(או"ח ְָ©©§¦¨§¨¦©©§¥¨§¦¤¤¡
¦§¨©¥¦§©£¥¤©£§©¥¤©¦¤¤¡

ּתׁשּובה[יא] ּוכׁשעׂשּו , ¥£¦¨§¦¨¤¦§¦§¨¦§¥¤¦§¤¨§¨

להתחזק עלינו מוטל כן ועל רח"ל, להרע כוחם את להם שנותן מה זה לא אם יודע ומי
ישראל". "וגבר הקדושה כח להגביר כדי המאכלים בטהרת מאוד

צּדיקים[י] אֹור ּבספר ּכתב אסּורֹות: מאכלֹות האֹוכל על הּקבר ּבחּבּוט הענׁש (ּפרקוידּוע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

קדׁשֹו:י"ט) לׁשֹון וזה נזהר, היה ולא הּזה ּבעֹולם ּבמאכלים מדקּדק היה ׁשּלא מי ּכי ּדע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ענׁשֹו ז"ל. מחכמינּו אּלא ּבּתֹורה מפרׁש אּסּור אינֹו ואפּלּו להּתר, אּסּור ּבין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהבחין
עד ואׁש, ּברזל ׁשל ּבׁשרביטֹו ּבטנֹו על ּומּכה הּקבר חּבּוט על הממּנה ּבא מֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֻׁשּלאחר
ּבלע לֹו ואֹומרים אֹותֹו, ּומּכים ּפניו על אֹותֹו מהּפכין ואז ּפרׁשנּדא, ויֹוצא נבקעת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּכרסֹו

ּׁשהֹוצאת ּבׂשרמה ּבאּסּור ּובפרט ּומדכוותיּה, הּזה הּקׁשה מּדין ויּצילנּו יׁשמרנּו הּׁשם , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לׁשֹונֹו. ּכאן עד חמּור, עֹון ׁשהּוא ְְֶַָָָָָּבחלב

ּכי זי"ע: מּבעלז רקח אהרן רּבי האלקי הרה"ק ּבׁשם ּׁשמעּתי מה ּבּדרׁשה אמרּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוכבר
ׁשֹוחטים ׁשהיּו אסּורֹות מאכלֹות ׁשאכלּו ידי על ּבא ימ"ש הּגרמני הרׁשע ׁשל ּכחֹו ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכל
הּסּכינים הׁשחיזּו ׁשּלא מּפני מּדה ּכנגד ּבמּדה והיה הּגרמני, עמלק נֹולד ּומּזה ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקּלים
ּבכחֹו היה זה ידי ועל עמלק ׁשל ׂשר ׁשהּוא ּדבר הּבעל ׁשל החרב את הׁשחיז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכדבעי,

יהּו מיליֹוני רח"ל,לׁשחט דים ְְְִִִֵֹ
ּכׁשהיה קראקא ּבעיר - ּוטרפֹות ּבנבלֹות ׁשנים עׂשרֹות יהּודים אלפי עׂשרֹות הכׁשילּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
זצוק"ל ׁשּפירא נטע נתן רּבי המקּבל הּקדֹוׁש הּגאֹון עמּקֹות" "מגּלה ּבעל הּקדֹוׁש ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻהרב
נטע נתן ר' הּצּדיק הּגאֹון ּבתקּופת ׁשהתרחׁש מסעיר מארע - קראקא ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאב
ּתּקּון נתן עמּקֹות" "מגּלה ּבעל הּקדֹוׁש והרב זצ"ל, עמּקֹות" "מגּלה ּבעל זצ"ל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻׁשּפירא

ּתׁשּובה. להּבעלי ְְֲֵַַָָּגדֹול
הזוה"ק:[יא] ּדברי נֹוראים ׁשּלאא.וכּמה מּפני הּוא הּזה ּבעֹולם האדם ּׁשּסֹובל מה ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אסּורֹות ּבמאכלֹות מ"ב)נזהר ּדף ח"ג הּקדֹוׁש לרׁשּותב..(זהר ונכנס הּקדּׁשה מרׁשּות יֹוצא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻ
אחרא מ"ב)הּסטרא ּדף ח"ג הּקדֹוׁש החּייםג..(זהר ּבצרֹור יתּדּבקּו לא ּכי לנפׁשם ואֹוי להם אֹוי ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּגֹועלֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי מגעל, ּכאדם מיתתֹו לאחר אֹותֹו ודנין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכלל
מ"א)הּבא ּדף ח"ג הּקדֹוׁש הּטמאהד..(זהר ורּוח ורּוחֹו, נפׁשֹו וגֹועל אחרא ּבּסטרא נפׁשֹו מדּבק ְְְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
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ואל תאכלּו ואל היהּודים ּכל את ּכנֹוס ל" אסּתר: ׁשאמרה ּכמֹו נפׁשֹותם ©§§Ÿ©§¦§©¨¤§¥¥§¤¨§¨¤§¨§©¦עיּנּו
הּנס. עיקר את לזּכֹור טֹוב ויֹום למׁשּתה קבעּום לפיכ ימים". ׁשלׁשת ¥©©¦¤§¦§¥§¦§¨§¨¦§¦¨¤Ÿ§§¦תׁשּתּו

אֹומרים ¤¨¥§¦§¦¦§©§¦¦¦§©©§§¨¨¦§¥¨§ולכן
¨¨¤¦§©§¦§¦¤§¦Ÿ¦¨§§©£¨£§¨¤

חז"ל ואמרּו . ¨©§©©©¤¤¦§¤¤§¥ŸŸ©Ÿ¤¤¥¨¥§¨§£©
מּמאכלֹות ׁשּׁשמרּו זה ּבזכּות ורק ּבמאכלֹות. להּזהר ּכדי זרעֹונים, רק ¨£©¦§¨¤¤§¦©§¨£©§¥¨¦§¥§¦§¥©¨§¨¤ׁשאכלה
ּכׁשר ׁשאינֹו אֹוכל ׁשּׁשּום "יהּודי", להם קראּו ולכן היהּודים, ניצלּו - ¥¨¥¤¥¤¦§¤¨§¨¥¨§¦§©§¦£אסּורֹות

לפיהם. נכנס ¤¦§©§¦Ÿלא

הּקדֹוׁשה מרׁשּות יֹוצא אסּורֹות מאכלֹות ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאֹוכל

ּכתּובּבזֹוהר מא:)הקדֹוׁש אֹותֹו(וּיקרא ּדנים אסּורֹות מאכלֹות ׁשאֹוכל זה ְַ©¨¨ְִַָ¤¤¥©£¨£¨¦
הּזה ּבעֹולם אֹותֹו מגעיל הּקּב"ה ּכי מכֹוער, ּכאדם ׁשנה ¤©¨¨¦§©¨¨©¦©§¨¨§¨¨§ל-120

ׁשם ּכתּוב עֹוד - הּבא. זה(מב.)ּובעֹולם ּכל הּבא ּבעֹולם סֹובל ׁשאדם זה ּכל ¨¨©¨¨¨¨¤¤¨¨¥¨¨©¨¨¤
להעלֹות ּבכדי ּנֹורא זה ּכי עּכ"ל, אסּורֹות ּבמאכלֹות זהיר היה לא ׁשהּוא £©§¥§¦¨¤¦©©£¨£©§¦¨¨¨Ÿ¤©§¦ּבגלל

ׁשם ּכתּוב עֹוד - האסּורֹות. הּמאכלֹות ׁשל האיסּורים חֹומר את הּדעת (מא:)על ©©©©¤¤©¦¦¤©©£¨¨£¨¨
ליצלן רחמנא אחרא לסטרא נמׁש צּלֹו האסּורֹות הּמאכלֹות אכילת ידי ¨§¦¨¨§©¨£©¨§¦§¨§¦¦£¨¨£©©©¦£¥§©¤ׁשעל
יֹותר לֹו ּׁשאין יֹודע והּוא טּומאה, רּוח עליו וׁשֹורה מגעיל, להיֹות הֹופ ¥¥¤©¥§¨§©¨¨¤§¦§©§¦¥§והּוא
ׁשל לחלקֹו להּגיע יצליחּו לא ּפעם אף ּכי להם ואֹוי יׂשראל, ּבאלֹוקי ¤§¤§©¦©§¦§©Ÿ©©©¦¤¨§¥¨§¦¥¡¤¤¥חלק

ׁשם ּכתּוב עֹוד - וׁשלֹום. חס הּוא(מב.)הּקּב"ה אסּורֹות מאכלֹות אֹוכל ּכׁשהּוא ©¨¨©§¨¨¨§¤¥©£¨£
והּכוונה עּכ"ל, הטּומאה לרׁשּות ליצלן רחמנא ונכנס הּקדּוׁשה מרׁשּות ¨¨©©§©©¨§©§¦¨§¦¨¨§©©§¦§¨§©§¥¥יֹוצא
על ׁשּכתּוב ּכפי אחרא לסטרא מּופנים ׁשּלֹו והּמצוֹות הּתֹורה ׁשּכל היא לכ§¨¦¤¨©¨§©¦§¤§¦§¦§¨©£¨§¦¤¨©

הקדֹוׁשים. ּבּס פרים ּבאריכּות ּ̈כ©£¦©§¨¦©§¦

רּביהגאֹון לעׂשֹותהקדֹוש עת ּבספרֹו מביא (ח"אזי"ע ַָ©¨©¦¦¥¨¨©¤¥¦§¦§¥©£
אסּורֹות) ּמאכלֹות מערכת צב חמּורׁשאלה אסּורֹות הּמאכלֹות ׁשל העבירה ְֲֲֲֵֶֶַַָָ©©¥¨¤©©£¨£¨

והּוא ּבמלקֹות, וחייבים ּכּזית, ּבכל ּתעׂשה לא על ׁשעֹוברים מּזה חּוץ §§©§¦¨©§¦©§¨§¤£©Ÿ©¦§¤¤¦¥מאֹוד,
מפּוטם ּגּופֹו ּכי ּגדֹול, ואסֹון ּגדֹולה רעה לעצמֹו ּגֹורם ּגם הּוא רׁשע, ¨§¦¨¨§¨§¨¨§©§¥©¨¨¨§¦נקרא
מסתאבת. נׁשמתֹו זֹו ּובדר הּכח, את לֹו נֹותן נקי ׁשאינֹו האֹוכל ּכי ¤¤¨§¦¨§¦¤¤§©Ÿ©¤¥¦¨¥¤¥¨¦¦§ּבאיסּור,

עליו מ"ב)ׁשֹורה ּדף ח"ג הּקדֹוׁש רעהה..(זהר חּיה ּפני קכ"ה)נעׂשה ּדף ח"ב הּקדֹוׁש יֹוצאו..(זהר ְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אחרא הּסטרא לרׁשּות ונכנס הּקדּׁשה מ"ב)מרׁשּות ּדף ח"ג הּקדֹוׁש ואֹויז..(זהר להם אֹוי ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכי מגעל, ּכאדם מיתתֹו לאחר אֹותֹו ודנין ּכלל החּיים ּבצרֹור יתּדּבקּו לא ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹלנפׁשם
הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּגֹועלֹו הּוא ּברּו מ"א)הּקדֹוׁש ּדף ח"ג הּקדֹוׁש נפׁשֹוח..(זהר מדּבק ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו ׁשֹורה הּטמאה ורּוח ורּוחֹו, נפׁשֹו וגֹועל אחרא מ"ב)ּבּסטרא ּדף ח"ג הּקדֹוׁש .(זהר ְְְְְְֳִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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עבירה ּגֹוררת ועבירה הּיהדּות,- מצוֹות את לקּיים לֹו קׁשה ּכ אחר ּומּמילא , §©¥¨¤¤©¥¨¦¥¨©©¨¨¤§©¥¤¦§©©£
ּולעבדֹו יתּבר הּׁשם את ּולאהֹוב לירא האמיּתית הּדר את מּמּנּו מֹונע §¨§©¨§¦¥©¤¤§¨¦§¦¦©¨¤¤©¤¤¦©¥¤§וזה
חלקים יׁשנם - אסּורֹות. ּבמאכלֹות מזלזלים הם זאת ּובכל ּובתמים, ¦¨£¨§¤£¨£©§¦§§©§¥Ÿ¨§¦¨§¤¡¤ּבאמת
ׁשאצלם אחרים ויׁשנם הּכׁשרּות, ּכללי ּפי על ּכלל מתנהל אינֹו ּביתם ¨§¤¤¦¥£¨§¤§§©©¥¨§¦©¨§¥©§¦¥¨¥¨¤ׁשּכל
ּבעיניהם, מאֹוד קּלה היא העבירה א הּכׁשרּות, ּכללי ּכל ּפי על מנּוהל ¤¥¥§¥¨©¦¨¥©¨©§©©¥¨§¨¦©¨§¦©©הּבית
הּבא מּכל ואֹוכלים לעצמם מקילים הם ּברּכבת אֹו ּבאנּיה נֹוסעים ¨©¨¦¦§§¨§©§¦¦¥¥¤¤©§¨¦¢¨¦§¥¤§ּוכׁשהם
להּׁשם יצעקּו והם צרה לעת יּגיעּו ּכׁשהם - מטמטם. לּבם ּומּמילא ¥©§£§¦¥§¨¨¥§¦©¥¤§¥§©¦¨¦¨¥¦©§ליד,
את ּומׁשקצים הּמטּמאים אּלּו ואֹותם להם? יׁשמע יתּבר הּׁשם אי אז יתּבר¦§¨©¨¥©¥¦§¨©¦§©¨¤§¨¥©§©§¦§©§¦¤
הּׁשם אֹומר עליהם ּוטרפֹות נבלֹות ּבאכילת נפׁשם את מפּטמים ּכׁשהם ¥©¥¤¥£¥§¥§©¦£©¨§©¤¦§©§¥¤§¨§©נפׁשם,

עּכ"ל. לי, ׁשייכים אינכם אּתם אּתם עּמי לא - יתּבר¦§¨©Ÿ©¦©¤©¤¥§¤©¨¦¦©©

ונתּפּטמּו ׁשאכלּו ּבגלל הּמתים ּבתחּית ּכפרּו איׁש אלף ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּׁשבעים
את והרג מל עליהם ּובא מהּדת ׁשּיצאּו עד אסּורֹות ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמאכלֹות

רח"ל ָֻּכּלם

ּפּגּול,וידּוע ּבׂשר ׁשהאכילּו הּקּלים הּׁשֹוחטים ידי ׁשעל ְַָ¤©§¥©£¦©©¦¤¤¡¦§©¦¨§¦©¨§¥¤
"ּדברי ּותׁשּובֹות ּבׁשאלֹות ּכּמבאר רח"ל, ©£¦¦§¨§¦©§Ÿ¨¦§¥§¦§¥

ז')חּיים" סימן א' חלק ּדעה הּלב(יֹורה ׁשּמטמטם אסּורֹות ּכמאכלֹות עברה ׁשאין ©¦ִֵֵֶֶָָ¤¥£¥¨§©£¨£¤§©§¥©¥
הרּבים ּובעֹונֹותינּו ¦§¨©¨©¦§¨¤¥§©§¦¨¦©¨¥£©¦¥§§¦©הּיׂשראלי,

§¤¤Ÿ©¤¨§§¦§©§¦§¥§¥©§¥©¦©©¦
להבֹות החֹוצבים ּדבריו (עיי"ש §¨§£¥¤¥¨©¤¤¤§¦©¨¨ְְֲִַַָָ

אפרים"אׁש) מחנה ּב"דגל מּובא וכן זצ"ל), מהרמּב"ם מכּתב עקב ׁש(ּפרׁשת ֵ§¥¨§¤¤©£¤¤§©¦ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ¤¦§¦
¤¤¦¨§¦§¦©©¥¦¦§©¤¨§§¦§©§§©£¨£

ׁשמערמת וידּוע רח"ל. ©¤¨§¥©©¨£¥¤¤¤§¨©¤ª¨§¨©¤§¨§©
ּבכל ורּבנים ׁשֹוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד ּכל לפּתֹות ׁשּלא מ"ם ¨§¦¨©§¦£¦£©©¦¨§¦¨¨©§Ÿ¤¤¨©הּס מ"ך

ּברׁשּתֹו הּכל זה ידי ועל ּדיליּה מּס טרא ּכֹותב[יב]מקֹום הרמּב"ם - ׁשּזה. (ּכפי ¨¦¦§¨¦¥§©§¥¤©Ÿ§¦§¨©§©¥ְִֶֶ

יתרֹו ּפרׁשת ּפענח ּוּבצפנת "ּומלּתם" ד"ה עקב ּפרׁשת אפרים מחנה ּדגל הקדֹוׁש ּבספר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָמּובא

ׁשּלהם) הרב ּבׁשם ׁשמעּתי ד"ה ׁשּלֹוס"ד הּׂשכל אסּורֹות מּמאכלֹות נזהר ׁשאינֹו ׁשּזה ְְִֵֶֶַַָָָ¤¤¤¥¦§¨¦©£¨£©¥¤¤
והּוא ליצלן, רחמנא לּכפירה חלילה ּכ ידי על מּגיע והּוא לטּומאה נמׁש¦§¨§§¨§©¦©©§¥¨¨¦¨¦§¦¨©§¨¨¦§¨§

עכל"ק. אסֹונֹות, עצמֹו על מביא והּוא הּדֹור, מחכמי מּוסר מקּבל £§©©¦¥§©¥§©¥¨¥©§¥אינֹו

דברי[יב] את הביא שמיני פרשת זי"ע מנשה מנחם חכם מהצדיק חיים" "אהבת ובספר
אכילת מחמת לבוא התרגשו נוראות שגזירות זי"ע פתיה יהודה חכם הקדוש הצדיק

רח"ל. טריפות
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ּבעוֹונינּו ּבגלּות עדין והּׁשכינה ּביתינּו, את החריב הּזה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבר

להיֹותאחים הּדבר קׁשה ּכּמה לכל ּכּידּוע הּכׁשרּות, חֹומת ּבענין - יקרים ִַ§¨¦§¦§©©©©§©¨©§¨©¨¨¤©¨¨¦§
ּבאכילה ּׁשּנכׁשל מי ׁשל האיסּור חמּור וכּמה אסּורֹות, מּמאכלֹות ¨¦£©©§¦¤¦¤¦¨¨¨©§£¨£©¦¦̈זהיר

ה"י. ¨£אסּורה,

הּים:אנּו ׁשירת את יֹום ּבכל ּבתפּלה אֹומרים ָ§¦¦§¦¨§¨¤¦©©¨©©§¦§¨¥¤©¨©§¨
" £¤¨¨§¦§©¦©¦§¨¨¤©©£¦§Ÿ¤©§

ׁשחיטה,מרּמז:- הלכֹות ּבדיקֹות' ּולמּטה,י"ב למעלה ©¨§ª¨¦§§¦¨§¦§¦¤¨¨§©§¨§©¨
ז:) ּדף ּׁש(ּביצה טרפֹות,מרּמז יאכלּו ׁשּלא ּבמצרים נזהרים היּו ׁשּיׂשראל ידי על ֵַָ§ª¨¤©§¥¤¦§¨¥¨¦§¨¦§¦§©¦¤ŸŸ§§¥

מׁשה ידי על היה הּנס ּותחּלת - מּמצרים. יׂשראל נגאלּו ּבמדרׁש, ¤Ÿ¥§©¨¨¥©©¦§¦©§¦¦¥¨§¦£§¦©§¦§¨§§כמבֹואר
נעׂשה ׁשהּיד הּגדֹולה" ב"הּיד מרּמז זה ּבתיה, ׁשל ידה ׁשנׁשתרבבה ע"ה, ¤£©¨©¤¨§©¨©¨ª§¤¨§©¤¨¨§§§©§¦§¥©רּבינּו
ּבא לא ּגֹויה ׁשל החלב ׁשאפילּו אּס ּור ּבמאכל נכׁשל לא רּבינּו ּומׁשה ¨Ÿ¤©¥Ÿ¦§¨§©£¨¦¤£¦¤¨¨¤¨Ÿ¨§ּגדֹולה,
ידי ועל זי"ע. החיד"א ׁשאמר ּכמֹו נתכוה זה ּומּפני לפיו חּוץ רק ּפיו ּבתֹו§¦©§¦¦§¥¤¦§©¤§¤¨©©¦¨§¨§©§¥
עבּדֹו", ּובמׁשה בה' וּיאמינּו ה' את העם ל"וּיראּו להּגיע יכלּו נכׁשלּו ׁשּלא §©¤Ÿ¦§§¨§§©¦©©¦§¨¨¤©©£¦§Ÿ¤¤זה
לאמּונה להּגיע יכֹולים היּו לא אסּורֹות מאכלֹות ידי על נטמאּו ח"ו אם ¨¡¤©¦©§¦§¨Ÿ£¨£©¥§©§§¦¦¦ּכי
אּסּור, ממאכל מינקּותֹו ׁשּנזהר ׁשבקדּוׁשתֹו עבּדֹו" "ּובמׁשה וזהּו ¦¨©¦§©¦¨§¦¤¨§§§§©¤Ÿ§¤§Ÿּ̈כזאת.

יׂשראל. ּכלל על האמּונה את המׁשי¦§¦¤¨¡¨©§¨¦§¨¥

ועכׁשוּכתב וזל"ק: האחרֹון ּבדף ּפסח ׁשל הּגדה על מׁשה" מּטה "ּברית ּבספר ַָ§¥¤§¦©¤Ÿ¤©©¨¨¤¤©§©¨©£§©§¨
חזקּתם ¦©£¤£¥¥¤¦¡¤¤¨¨¤©¥§©§¦¨¨©§¤©§¦¤ׁשאיתרע

ּכּמה נמצא וכאׁשר , Ÿ¦§¨§¨¥§©§¦¨§¨£©¦©£¥§©£¤¦§¨©¨
וכּו'. מּלהׂשּתרע, היריעה קצר ּכי הּס פר על להעלֹות אין אׁשר §©¥¨§¦§¦¨¦§©©¨¦¤¥©©£©§¥¤£¦§¦קלקּולים

¦§¨¦§¦©©§¨¦¥£©©§¨©¨¨¦§Ÿ©§©§¥¥£©
¤¥¨¤¦§©§¥¥¨§©§§¦¨¨§©£¦¦§§¨

ּבּדבר מּותמה ׁשּיהיה §©©¤©£¦¦§¥§¥©£¤¦§¨¥¦¤¦§¤§¨©¨¨
מנהג ּבוּדאי הּזה ּבּדבר ויקל מּיֹומים יֹום ּומה ּבגֹוברין ּגבר מה ¨§¦©©§¤©¨¨©¥¨§¦©¦©¦§§¤¤©©§ולֹומר
ואל ּבׂשר לאכֹול לנּו יּתן מי לאמר ּדבריהם את ׁשּׁשֹוחטים ּבידם ©§¨¨¡¤¨¥¦¦Ÿ¥¤¥§¦¤¦£¤¨¨§¤¥£אבֹותיהם

וּיׁשטחּו לב)ּתקרי יא יׂשראל(ּבּמדּבר ׁשל ׂשֹונאיהם נתחּיבּו ׁשהיה וּיׁשחטּו, אּלא ¦§¥©¦§§ְִַָ¤¨©¦§£¤¨¨¦§©§§¥¤¤¦§¨¥
ואינם חטאּו ואבֹותינּו נחירה ּבׂשר הינּו ּתאוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּבּקׁשּו על ¨¥§§¨¥£©¨¦§©§§©¨£©©§¡¤§¦¤©¨¨§ּכליה
לנּו ואֹוי ח"ו ּבעֹונם נלּכדים להיֹות טֹובים לא ּכמעׂשיהם נעׂשה אם ¨§¨£©¦¨§¦§¦¦Ÿ¤¥£©§¤£©¦§©£©ואנחנּו

הּתֹוכחה: מּיֹום לנּו ואֹוי הּדין ¦©§©¦¥©§¤¨¥§¨¥©¦¨§¦©¦מּיֹום
§©¥©¤¨©¨¥©Ÿ¤¨§¨©£¦©¨¨§Ÿ¨§
¤¨£§©§¨§©¦§¨§¥¦§¤¦¨¨¦§¨§¥¨§¥¨©Ÿ



הזוהר טוטהרת

עיי"ש וכּו', ©§¦¨©§¦¨ª§¨¦§§ª§¨§¤¤§
ּגדֹול. ¨¦£©ּבאריכּות

מׁשיח להביא הּגדֹולה ּבמלחמּתֹו זי"ע אדלער נתן רּבי הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּצּדיק

אדלערידּוע נתן רּבי הּקדֹוׁש ׁשהּצּדיק הּנׁשר ּדר ּבספר ׁשּכתב [מה[יג]מה ַָ©¤¨©§¥¤¤¤©¤¤¤©©¦©¨©¦¨¨©§¤©
אפרים מחנה ּדגל ּבספר ראה זי"ע, טֹוב ׁשם הּבעל עקב)ׁשאמר ,(ּפרׁשת ¤¨©©©©¥§¥§¥¤¤¤©£¤¤§©¦ֵֶַָָ

הּמׁשיח ּביאת עּכּוב ׁשעּקר ׁשּכתבּו: טֹוב ׁשם הּבעל ּתלמידי ספרי ּבׁשאר ©¦¨©©¦¦©¦¤§¨¤¥©©©¥¦§©¥§¦¨§¦§ועֹוד
ּוטרפֹות ּבנבילֹות יׂשראל עם את ׁשּמאכילים הּׁשחיטה ּבגלל הּוא ּבא ¥§¥§¦¥¨§¦©¤¦¦£©¤¨¦§©©§¦¨¥¤ׁשאינֹו

" אמר מּמׁש], ּומּיד ּתכף יבא זאת יתּקנּו ©§¦¨Ÿ¨Ÿ¥¤¦©©¨¨©¨¨¨¦©Ÿ§©§¦§ואם
ׁשּמׁשיח אז אמרּו הּקדֹוׁשים ׁשהּצּדיקים הּגאּולה, ׁשנת ּכּידּוע ׁשהיה " ©¤¤¤¨¨©¨©§©©§¨¤©©¦¦©§¦¨§¨¤¨¦©
רח"ל. ּוטרפֹות ּבנבילֹות יׂשראל את ׁשּמאכילים הּׁשחיטה ּבגלל יבא, ©©¥§¥§¦¥¨§¦¤¦¦£©¤¨¦§©©§¦Ÿ¨©©§ּבוּדאי

" מּספר מּמקצת ׁשם ׁשּכתב מה ואעתיק ּתבֹות- [ראׁשי ניחינּו" §©£¦©¤¨©¨¦¦§¨¦¥¤¨¨¦¨¥¥©¥§¥
וז"ל:ׂשראל' ּבדֹורנּו לדעת מהּנֹוגע 'ּגֹולה] ¦§¨¥©¨¥©¥©¨©©§¥§¨¨©§¤§©§¦
Ÿ¤¥¦§¤§§§ª¨¦§¦§¨¨¨©§¤¨¨¦§Ÿ
©£¦§§©§§§§¥§©§¦©¨©¦§¨©£¨¤¨©

£¦§¦§©©§¤¦§¤§§¦§¨¥¦¦¨§¨
ובס' ¨¦©©©¨¤¤¡¦¨¨§¦©¨¦§§¨¦§Ÿ©
הּדין לעלמא הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם הּבעל ירידת סֹוד היה וזה ּכתב: אברהם ¥¨¨§¨§¨©¥©©©©¦§¨¨¤§©¨¨¨§©©§¦ּברּכת

ּב" ּזה על ּתבֹות:ורמז ראׁשי אר"ץ, ּתצעד 'קואֹות.'רּובין'ביחה" §¤¤©¤§©©¦§©©¤¨¥¥§¦¨¥¦¦§¨

ׁש"מקוה" ּדרקיע ּבמתיבּתא ׁשֹומע זי"ע הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבעל
עליהם עֹומד ׁשהעֹולם הּדת יסֹודי הם וע'ירּוב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁש'חיטה

יֹוׁשבים��ע�י היּו לברכה זכרֹונֹו טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל הרּבי ׁשּתלמידי ְִַָ¤©§¦¥©©¦¦§¨¥©©¥¦§¦§¨¨¨§¦
צרי הּדֹור ּומנהיג ׁשראׁש העּקרי הּדבר איזהּו ּומתווּכחים ¦¨©¦§©Ÿ¤¦¨¦¨¨¨©¤¥¦§©§¦©©§ּביחד
ׁשּיהיה הּזביחה על להׁשּגיח הּוא ׁשהעּקר אמרּו מהם יׁש - עליו. ¤§¦¤¨¦§©©©¦§©§¨¦¨¤§¨¤¥¥¨¨©¦§©§להׁשּגיח
מאכלֹות וׁשלֹום חס ּכי לזה הׁשייכים ענינים ׁשאר ּבכל וכן ׁשמים, ירא ¨£©¨§©¦¤¨¦§©©¦¨§¦¨§¨§¥§¦©¨¥§©הׁשֹו"ב
ׁשּבת הלכֹות ּכי העּקר הּוא ערּובין ׁשאמרּו ויׁש - הּלב. את מטמטמים ¨©§¦¦¨¦¨¦¥§¨¤¥§¥©¤¦§§©§¦£אסּורים

ּבׂשערה הּתלּויים א')ּכהררים עּמּוד י' ּדף אמרּו(חגיגה ויׁש - ּמאד. חמּור והאּס ּור ©£¨¦©§¦§©£¨ֲִַַָ§¨¦¨§Ÿ§¥¨§

אב"ד[יג] זצ"ל צדק כהן אדלער נתן רבי האלוקי המקובל הקדוש מהגאון
על ופירושים הגהות נתן רבי משנת מחבר בעל יצ"ו דמיין ופראנקפורט באסקאוויץ
ושאלות התורה על הלכה וחידושי אגדה אמת תורת וספר משנה, סדרי ששה

שו"ע. ד"ח על ותשובות



הזוהרטז טהרת

יסֹוד אם ּכי חׁשׁש, ׂשּום ּבלי ּכׁשרה ּתהיה ׁשהּמקוה להׁשּגיח העּקר היא §¦¦©£¦§¨¥§¤§¦¤§¦©¤©¦§©§¨¦¨¦¤§¦מקוה
רחמנא הרע על להתּגּבר ּמאד לֹו קׁשה ּכׁשרּות ּבלי וׁשלֹום חס הּוא האדם ¨¨£©©¨©¥©§¦§Ÿ§¤¨§©¦§¨§©¨¨¨¨§¦ּבנין
לברכה זכרֹונֹו טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל הרב מרן להם אמר זה ואחר - ¨¨§¦§¦¥©©¥¨§¦©¨¨¨¤¨©¨¤©©§¨§¦ליצלן.

ּדרקיע ּבּמתיבּתא ּכן ּגם ּפלּפלּו הּזאת ּבעת ּכי לי ּתיתי הּלׁשֹון, איזה[יד]ּבזה ¨¤©¨¥¥¦¦§¥©Ÿ¦§§©¥©§¦§¨§¨¦©¥¤
ּבמקרא הּוא והּס ימן - ּוּכמר. ּכמר ואמרּו עּקר ג')מהם ּתצעד(חבּקּוק ּבזע"ם ¥¤¦¨§¨§§©§©§©¦¨§¦§¨ֲַ§©©¦§©

הטבילה:[יד] ענין גודל על השמים מן לקדושתשובה השמים מן שהשיבו ובתשובות
שאל אשר זללה"ה ומקרבלי ממרויש הלוי יעקב רבינו החסיד הרב קמאי מרבנן אחד
והשיבו קרי, בעל טבילת ענין על הקדושים שמות והזכרת ותפלה התבודדות ידי על

הלשון: בזה השמים מן תפלה,לו זו אומר הוי אלקיכם" ה' את טמא"ועבדתם אפשר
לטומאה מאונס היוצא טומאה דומה אינו טומאות, שארי תאמר ואם קרבן, ומקריב

מגופו, היוצאת לטומאה מחוץ, הבאה טומאה דומה אינה מדעת, ועזראהיוצאת
תפלת היתה אם כי הגלות אריכות גורם הזה הדבר ותקן. ראה הקודש ברוח כשתקן,

רבים. ימים זה תפלתם נשמע היה כבר כתיקונה היהישראל אילו דע הירושלמי: ועל
נשנית עזרא תקנת קודם ואמר בו חזר הרי ועוד ידיהם, מצאו לא המדרש בבית עמהם

זו, כברמשנה כתיקונה ישראל תפלת היתה אם כי הגלות אריכות גורם זה ה הדבר
רבים ימים זה תפלתם נשמע הםהי' טובים ומעשים התורה ולימוד הגלות סבלות אך ,

לישראל. העומדים
הגואל: ביאת את ימהרו מקום בכל ציבור שליחי יטהרו עודאם לו השיבו זה ואחר

יטהרו אם אך אפשר, אי יחד ישראל כל לטהר הפרגוד מאחורי שמענו הלשון: בזה
טהורה ומנחה לשמי מוגש מקום ובכל הגואל, ביאת את ימהרו מקום בכל ציבור שליחי

אלה כל ראותי אחרי - וברכתיך. אליך הנזכראבא התשובה אם כסלו י"ט ג' ליל שאלתי
טוב או תועלת בהם ויש הקודש מרוח נאצלו והדברים ה' מאת פי אל באו לעיל
עתיקים ודברים ה' דברי המה באמת כי תדע לו: השיבו זה ועל ולהעלימם. להסתירם
עוד לו השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד וחכינו בשורה יום והיום אמרן יומן ועתיק

הלשון הכהןבזה אל שמוע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש הכהן): עזרא לומר, העומד(רצה
לשון כאן עד תלך, אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי והנה ההוא, האיש ומת שם לשרת

ח"ה)התשובה. סוף ברדב"ז הובא ה', סימן השמים, מן ותשובות .(שאלות
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"זביחה[טו]ארץ ּתבֹות "ערּובין[טז]ראׁשי - "מקוה[יז], - [יח], ¨¤¨¥¥§¦¨¥¦¦§¤¨¥¤¥§
ׁשם ּבבעל הּוא וכן בליקּוטים, אהרן ּבית ואתחּנן, ּפרׁשת אברהם ּברכֹות (ספר ¨¨¤©©ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

יתרֹו) ּפרׁשת עה"ת .טֹוב ְִַָָ

י"ב)[טו] פסוק ג' פרק חבקוק חבקוק(ספר רש"י ראה ּגֹוים. ּתדּוׁש ּבאף ארץ ּתצעד (פרקּבזעם ְְְִִֶַַַַָָ
י"ב) פסוק לשונו:ג' עכו"ם.וזה שבעה לגרש - ארץ": תצעד שם"בזעם דוד ובמצודות

הארץפירוש: יושבי רמסת - ארץ .תצעד
רשות[טז] הוא היחיד ורשות אחרא, הסטרא דפירודא מעלמא הוא הרבים דרשות ידוע

ישראל, כנסת דקדושה סטרא עולם א')הבורא עמוד ס"ט (דף זהר בתיקוני לחם(ראה דרשות ,
מ"ם, הסמ"ך הוא המות, המלאך הוא אחרא והסטרא ע'), דרוש תורה לשמחת שלמה
של מלחמה תכסיסי וכל האלסעילער, ונעשה חכם ונעשה בריטעיל לעבוד זמן לו ואין
יהיה לא שהבשר דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים שוחטים שמעמיד הוא, מ"ם הסמ"ך
שוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד כל לפתות שלא מ"ם הסמ"ך שמערמת וידוע כשר,
שכתב מה וראה - רח"ל. ברשתו, הכל זה ידי ועל דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים

יוסף" יעקב "תולדות העולה)בעל בד"ה נשא קדשו:(פרשת לשון הרעוזה היצר התחכם עתה
נכשלים רבים אשר יחיד רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך יצטרך שלא
נלכדו וכולם לרבים טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא בו,

עיי"ש.ברשתו אפיקורסים, ונעשים הדת על מעבירם זה ידי הדבריועל שכתוב כמו
בשו"ת ז')חיים סי' א' חלק ש(יו"ד קהילותכותב הרבה קלים, שהיו שוחטים ידי על

היהדות דרך את ועזבו בגרמניה, באריכות)רח"להתקלקלו שם (עיין

זהר[יז] בתיקוני א')ראה עמוד ס"ט לשונו:(דף שב"תוזה יר"א שבתותי(ובה),בראשית
דחיל, ברי"ת,תהא יר"א תורה, ברשויר"א ליה יעול דלא דברית, נטירו דצריך כמה

דשבת, נטירו נש בר צריך דא כגוונא ברשותנוכראה, ויעול היחיד מרשות לאפקא דלא
שכינתא איהי היחיד רשות וא"והרבים, ק"א יו"ד עשרה וגבהו יקו"ק, ואינון ד' רחבו ,

דשבעיןק"א, כללא ואיהו סמא"ל, דאיהו אחר דאל סם זנונים, אשת נחש הרבים רשות
איהו,אומין שבת חלול ובעלה זונה, חללה ואיהי היחיד, מרשות דאפיק מאן דא ובגין

לבית, מבית מטלטלין וביה דאמצעיתא, עמודא איהו ערוב - סקילה. חייב הרבים לרשות
ותתאה, עלאה שכינה דאדאינון תיראו, ומקדשי תשמרו שבתותי את אתמר ועלייהו

שבת, אות יו"ד ברית)מקדש דיליה,(דא קדושה דאיהי זוגיה, בבת ליה לנטרא דצריך
ברכה, דא ויברך אותו, ויקדש השביעי יום את אלקי"ם ויברך אתמר דעלה דיליה, ברכה
זמני תרי אמרי והוו כלה, לקדמות קדמאי נפקי הוו תרוייהו ולגבי קדושה, דא ויקדש

לשונו. כאן עד כלה, וקול חתן קול זמנא בההוא כלה, באי כלה באי
משאמלויא זי"ע עהרענרייך זלמן שלמה רבי הקדוש לחםהצדיק דרשות ותשובות שאלות (בעל

שעשינו:שלמה) העירוב ושלום חס יפריעו שלא נפש במסירות ואחד אחד כל יתאמץ וכן
טוב, היותר צד על השם בביאורברוך לעשותוהארכתי וכוונתו העירוב של הרבה הטובה

דקדושה סטרא עולם הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבים בספריםמרשות כמבואר



הזוהריח טהרת

עיין רבים, לשון הוא אלקים שם כי וירא בפרשת כתב ז"ל דרש"י והוספתי הקדושים,
יחיד, לשון הוא הוא ברוך הוי"ה ושם אלוקים, אותי התעו כאשר ויהי בפסוק (וחוץשם

שבת) מסכת רוקח במעשה עיין אותיות, יו"ד במילוי עשרה גבוה אותיות ד' רחבו היחיד רשות הוא הוי"ה שם ,מזה
לרחמים, מדין ונתהפך היחיד רשות הרבים מרשות נעשה עירוב אלוקיםוכשעושין משם

וצרה, יגון מכל להשמר לנו יעמוד זה וזכות לרחמים, הדין ונמתק הוא, ברוך להוי"ה
אמן. בימינו במהרה ורחמים ישועה בדבר להושע ונזכה טובה, בפרנסה קרנינו ויתרומם

ע') דרוש תורה לשמחת שלמה לחם ישראל(דרשות אוהב הקדוש ובספר - מסעי). לשון(פרשת וזה
במקום שהוא לאכילה שבקדושה דבר לכל ידים נטילת המע"ה שלמה תיקן ולזה קדשו:
עיקר הוא אז השינה בעת בלילה ובפרט שבקדושה דברים ולשארי הזאת, בעת קרבן
על כשנותנים אמנם הכוחות. התפשטות שהם בהידים ליצלן רחמנא להם אחיזה זמן
יודי"ן ט' מספר הוא מי"ם גם אחיזתן. מסירים בזה חסדים בחי' שהם מים הידים
לשורשן הכוחות ומדביקים מחזירים המים ידי ועל ב"ן. מ"ה, ס"ג, ע"ב, הק' משמות

קודש ידיכם שאו וזהו בקודש. ב)הרמה קלד, וכנ"ל.(תהלים קודש לבחי' להעלותן היינו
נשא ידיהו רום סוד כן גם י)וזהו ג, ובזה(חבקוק - קדישא. חכמה בחי' כן גם הוא רו"ם כי

על היה העולמות בריאת כי מדעת. אבידה בבחינת נקרא והוא ידים נטילת סוד נתבאר
בעודו באמת אותו ולעבוד ה' בעבודת ימיו כל הישראלי איש יתעצם למען זה דעת
בחסדו. והמטיב הטוב מהאל זה על נצחי שכר ויקבל הכוחות אלו ולהעלות חיותו בחיים
עילאה מאתר נחצבה הראשון אדם של נשמתו כי מדעת. שלא אבידה סוד הוא והעירוב
כל אז ורע טוב הדעת מעץ האכילה מעשה אותו לידו בא וכאשר קדישא, וזיהרא
וכן כולם. ישראל נשמות כלולים היו הראשון באדם כי ורע בטוב נתערבו הנשמות

רחמ חטאים לידי ובא חומרו תשוקת ותוקף לבו תאוות אחר הולך ליצלןכשהאדם נא
ע"ד מדעת שלא אבידה בבחינת וזהו ושלום. חס ברע טוב כן גם מערב זה ידי על אז

ג.) כן(סוטה דעת על לא כי גם שטות. רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם אין
ולבל סלה בטוב רק ולבחור לעבדו אם כי העולם את שמו וברוך הוא ברוך הבורא ברא
לכל מפשעיהם כי ליצלן רחמנא אדם בני מעשה ידי על להחיצונים אחיזה שום יהיה
אחיזה יש לזה שמביאם לומר רצה רעות המחשבות ידי על לומר רצה חטאתם
למקורן להעלותן וצריך המחשבה מעולם שבאו בהכוחות ליצלן רחמנא להחיצונים

יודי"ן. במילוי הוי"ה הוא הק' ע"ב שם בסוד שהוא המחשבה לעולם ולשורשן
לעירוב חוץ והמוציא קודש לשבת עירובין הנפלאה בחכמתו המע"ה שלמה תיקן ולזה
וחוץ והטוב, הקדושה רשות הוא לעירוב מבפנים כי אחר. לרשות מרשות מוציא הוא

ליצלן רחמנא סט"א רשות הוא לגמרי.להעירוב אחיזתן ויתפרש יופרד העירוב ידי ועל
כלל ברע טוב מעורב אינו ואז לבד קודש אך ידוישאר מבחי' נמשך אחיזתן עיקר כי

השמאל נכלל ועי"ז רי"ו. ע"ב הוא עירו"ב וסוד רי"ו. מספר שהוא גבור"ה בחי' השמאלי
רי"ו גם עליון. החסד ושורש מקור הוא יודי"ן במילוי הוי"ה ע"ב הק' שם כי בהימין

מפסוקי היוצא המפורש ע"ב שם והנורא הקדוש בהשם ישנו כא)אותיות יט יד, (שמות

ויט" ויבא וחסד"ויסע טוב כולו נשאר השלום עליו המלך שלמה בימי ואז - זה. והבן
ולזה וטובה במילואה קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו ידי על מזוכך

למאומה שלמה בימי נחשב כסף כ)אין ט, ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה ועלוכמבואר



הזוהר יטטהרת

ּכ אחר היה הּבהמֹות ׁשל הׁשחיטֹות ׁשהיה הּמקֹום ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאֹותֹו
ההׁשמדה ֲֵַַַָָָמחנה

ׁשעברוהּדברים ההיסטֹוריה ּבדּפי היטב, ּׁשּמתּבֹונן למי ּביֹותר, מבהילים ְְִַָ©§¦¦§¥§¦¤¦§¥¥¥§©¥©¦§§¨¤¨©
הּׁשֹואה, מלחמת ּבעת ¤¦¤¨©©¨§¤¨©¤¤§¦¥§¥©עּמינּו

נעשה זה ידי על קוד"ש לבחינת לשורשו הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקון ידי
ולהכנס"י העולמות לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך העולמות בכל ותענוג וחדוה שמחה

אני גם לבי ישמח לבך חכם אם בני ואמרה קול בת יצתה ולזה ותתא. זה.לעילא והבן
ישראל אוהב ובספר השבועות)- לומר,(לחג יש קדשו: לשון סודוזה הוא העירוב סוד כי

אחיזה יהיה לבל אדנ"י. הוי"ה יחוד בסוד תתאין בעלמין עילאין עלמין וקישור יחוד
רה"ר. תורת תשתכח שלא כדי שיור. צריכה רבים של עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים
העירוב וסוד ליצלן. רחמנא לחיצונים אחיזה שיש מקום הוא רה"ר כי והיינו כדפירש"י.

ליצלן רחמנא לחיצונים אחיזה יהיה לבל הקדושה. ולייחד לקשר זההוא כל עם אמנם .
כשישנו אמנם לעירוב. שיור צריכים ולזה לאחיזתם. לעירוב בחוץ מקום לישאר צריך
ארץ החיים חפץ לארץ מרמזת שבא"י רצועה כל הנה כי שיור. א"צ דיורין חמשים
אותיות ה' בסוד עילאה ה' סוד דבינה בעלמא שיש וכמו הק'. המלוכה סוד הקדושה
סוד הזה השבועות חג בסוד והוא בינה, שערי חמשים והם מעשר כלול וכ"א מנצפ"ך.
תתאה. ה' סוד הק' המלוכה בסוד שערים חמשים ישנו ככה חן. ליודעי כידוע הנו"ן שער
אחיזת יהיה לבל הנו"ן. באלו הנו"ן. אלו באלה. אלה יואגדו ולקשרם לייחדם וצריך
ולסוד משלה בכל מלכותו שיהיה רק ושלום חס הק' בהמלוכה ליצלן רחמנא החיצונים
מקום שיהיה כדי דיורין. נו"ן בה שהיה ביהודה שהיתה חדשה כעיר לעירוב שיור צריך זה

לשונו. כאן עד זה, והבן הקדושים העליונים בינה שערי נ' של הק' עודלהשראת (וראה

זה) בענין א' ענף ב' שורש שבת של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים מים .באר
בהעלותך[יח] פרשת חיים מים באר הקדוש בספר ח)ראה :(פרק

עולם של יחודו היחיד רשות אל הרבים מרשות לברוח קודש שבת בערב לטבול צריך
לבו אל לעלות האדם צריך ואז קודש השבת הארת יתחיל אשר בעת קודש שבת בערב
בא כנזכר. תשב לבחינת ולבוא החול ממעשה נפש במר להתבייש האמור הבשת בחינת
של אש אכלה אש להיות אש ברשפי לטבול צריך אשר להראות חמין במים הרחיצה

הרע, מרשותהיצר לברוח קודש שבת בערב לטבול צריך שאדם הטבילה עיקר הוא וזה
סביב אכלה להבה באש עולם של יחודו היחיד רשות אל הואהרבים זה חיוב כן ועל .

לטבול עוד צריך זה אחרי ואך בגפ"ת. לברכה זכרונם חכמינו ופסקי נביאים מדברי
טומאה מכל המטהרים המים שהם ז"ל. האר"י הרב בדברי המבואר סאה בארבעים

הלבל טבילת על רמז והכל בהן. טובלת שהנדה במים טומאות מיני מכל הגוף את טהר
ז"ל ברמב"ם שאיתא כמו העיקר שהוא הדעת מקואות)במי הלכות בזה(בסוף הארכנו כאשר

שבת של סידורו ג')בחיבורנו ענף הראשון כל(שורש כי יותר חיוב הוא החמין טבילת אבל .



הזוהרכ טהרת
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וזה[יט] ּבהמֹות', 'הֹובלת ּכיּתּוב היה ההׁשמדה רכבֹות ׁשעל וכּידּוע ©©§¨¨§©¨©¤©§©©©§¨¨¨¨¦©Ÿ§¥§¤
ׁשנים, מאֹותם הּכּתּוב מּדה)היה ּכנגד מּדה מּמׁש ּכאן רֹואים ה"י.(ואנּו ¨¨©¦¥¨¨¦ְְִִִֶֶַָָָָָ

הרבוהּגאֹון והדרֹו הּדֹור ּפאר ׁשּבדֹורנּו הּמיחד המקּובל הּצּדיק ְַָ©©¦©§¨©§ª¨¤§¥§¥©©£¨¨©©§¨¥
האנׁשיםׁשליט"א ּכל ּכי אמר ּובּנעימים, ּבּטֹוב ימיו יארי ה' , §¦¨©£¦¨¨©©§¦¦¨©¦¨¨£¨¦

של מלכו המלך אל בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש תעבירו באש יבוא אשר דבר
הזה עולם בחינות מכל למעלה קדמתה קדם לבחינת ועולה ה' קדושת אור לקבל עולם
בחינת שבת שכולו ליום הרומז קודש שבת והוא הבא עולם הנקרא התשובה למקום

זכויות. נעשין וזדונות האחור על ומכסה מכפר הקדם ואז הבא. פרשתעולם חיים מים (באר

ח) פרק - .בהעלותך
זהר תיקוני עוד א')ראה עמוד ס' מהימנא(דף רעיא ב'), עמוד רס"ד דף מהימנא(השמטות רעיא ,

א') עמוד רמ"ב דף פנחס פרשת זהר(במדבר תיקוני א'), עמוד כ' זהר(דף ב')תיקוני עמוד ס"ו (דף

ושלום.[יט] חס מּכליה יׂשראל עם את להּציל הּגדֹולה ּבמלחמּתם הּקדֹוׁשים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּצּדיקים
לבּטלֹו: ונּסה אֹוׁשויץ ׁשל הּנֹוראה הּגזרה ראה הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּבעל

ורּבנּו מֹורנּו הּקדֹוׁש הּצּדיק ׁשּכתב טֹובמכּתב ׁשם ּבעל יׂשראל הק'רּבי הרב לחברֹו זי"ע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
מטלוסטמ' מהבעש"טמרּדכי מכּתבים ּבכּמה ּכתב ּכ - נסּתר" הּצּדיק גילו ["ּבן זי"ע ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ

אליו] קעב]זי"ע [ּדף הּקדׁש -(יג)ּבאּגרת "הּתמים" ּבספר [נדּפס :[183 [נו' ס' מכּתב , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
לׁשֹונֹו: וזה רביעית] חֹוברת - תרצ"ו ׁשנת ּתּמּוז לחדׁש י"ב ּבוארׁשא לאֹור ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹיצא

ראה ג' ליֹום אֹור אֹוׁשּפיצין,ב"ה, טי"ת ת"ק ¿◌ְִִ

מ' ה˜' הרב מטלוסטלחברי מרּדכי ַ◌ֲ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ְְַָ

ׁשמֹו)למע"˘ לבֹוא(למען האחדּתכף מן הּׁשנים וטבים הּקהּלה, על טבים א ּדברים אני ראה ּכי ¿◌ַ◌ַ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ָ◌¦¤£¦§¨¦¦©©§¦¨§¦©§©¦¦¨¤¨

ליראיו", ה' "וסד סד, מּמרנּוונמּתי˜ ל הּידּועים הּכ˙בים אּת ּתּקח לפה ּתבא ׁשּתכף חז˜ ּבטחני §©§¦§¦¥¨¦§¦¨¨¤¥¤¨§Ÿ¦©¦§©§¨¦©§¦§¦¥

חבר לי. הם נחּוˆים ּכי נ"ע נאמנה.ה˜' ּבאהבה מטלוסט.דו"˘ טוב ˘ם בעל כאן.יׂשראל עד ¦§¦¥¦£¤§¿◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌¡◌ָ◌ָ◌¦§¨¥

למקום ממקום בגלות נדדו זי"ע זושא ורבי אלימלך ר' רבי הקדושים שהאחים ידוע וכן
לעבור, נתנם לא מ"ם הסמ"ך ושם אושביץ, זו לאושפצין שהגיעו עד ישראל את לתקן
מאכלות בעון אחרא הסטרא של האחיזה גדולה כמה עד מכאן רואים חזרה. וחזרו
ורבי אלימלך רבי טוב, שם הבעל מרן כדוגמת הקדושים הצדיקים שגדולי עד אסורות,
הקילקול את לתקן בידם עלתה לא זי"ע מצאנז חיים והדברי אדלער נתן ורבי זושא,
מיליון מששה יותר של הנורא האבידה וכל רח"ל הגזירה נגזרה התיקון ובלי הנורא
נוראות וגזירות ואלמנות יתומים רח"ל כמה בזמנינו רואים ועוד זה, בגלל קרתה יהודים
שזיכה יתברך להשם ותודה אסורות. מאכלות של הנורא החטא בגלל זה וכל ומשונות,
חלב ניקור שחיטה על אסורות, ומאכלות כשרות עניני על ספרים 400 לעשות ידינו על



הזוהרכב טהרת

ּבפסּוק ׁשּכתּוב הּקלּפה ּכנגד ל)ּבקדּוׁשה, כב (ׁשמֹות ¦§¨§¤¤©§¦¨¤¨§¨ְ¨¨§¨¤§¥¨Ÿ
פ"ו), מ"ט ׁשער חּיים עץ ּגימטרּיה.(ועין המן" "ארּור ּגיסא ּומאיד - Ÿ¥ְִֵַַַַ¥¦¨¦¨¨¨¨¦©§¦¨

"ּבׂשר", ס ׁשהּוא תק"ב, ּבגימטרּיא 502 ּגימטרּיה מרּדכי", ּברּו" ¨¨©¤¨¦§©¦§¨¦§©¦©§§¨¨¥§502–וכן

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

המשנה דברי סוטה)גם ולהזהיר(סוף להינצל מוכרחים זאת ולתקן הכלב, כפני הדור פני ,
הכשרות]. על הרבים את

עמלק" גוים ש"ראשית ידוע, זה כ)והנה כד, באל(במדבר אחיזה לו ויש הרשע, עשו מזרע ,
אחר" "אל כמנין – ר"מ גימטריא הוא "עמלק" כי יד)אחר, לד, כן(שמות גם שהוא ,

הוי'" "רוח הוא בקדושה וכנגדו ר"מ, כט)גימטריא יא, קליפות(שופטים שתי כנגד והנה .
בסוד חמור של הקליפה על יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור, (זכריהשור

ט) הכתובט, שאמר כמו "שור", איקרי יוסף בן ומשיח החמור", על ורוכב "עני לג,: (דברים

לו".יז) הדר שורו "בכור :
בזוהר איתא ע"ב)והנה ק"א דף רות, חדש וזוהר ב', עמוד קכ"ד דף ג' חלק הקליפות(עיין שתי מבין כי ,

כי "צפע", הנקראת אחת קליפה יצא וחמור, שור מקליפות דהיינו לעיל, הנזכרות
צפע" יצא נחש כט)"משורש יד, אנו(ישעיה צריכין ולכן ר"מ, – "עמלק" גימטריא ו"צפע" ,

עפץ במי תורה בספר א')לכתוב עמוד י"ט דף גיטין אתוון,(עיין בהיפוך "צפע" אותיות שהוא
עפצין. במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע, של הקליפה מכניעין אנו ובזה

הראשונות קליפות שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות: ראשי הוא ונחש
רבותינו אמרו ולכן "צרעת". גימטריא "חמור" "שור" וקליפות אומות. שבשבעים

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

עשו הרשעה, ולילית סמא"ל הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן צפו קליפת והנה
לעיל שכתבתי כמו וליטא פולין בארץ גדול חורבן הנעלם)בקטרוגם והנה ולקחו(בד"ה ,

בשר, מצד העור גבי על בקדושה שנכתבים תורה הספרי הרבים בעוונותינו השונאים
במי דוקא ונכתב השערות, מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי על ולא תק"ב, גימטריא שהוא

לברכה זכרונם רבותינו אמרו ולכן עמלק. קליפת נגד שהוא עמודעפץ, י"ח דף זרה (עבודה

נשרף.א') לחוד והקלף פורחות אותיות תרדיון, בן חנינא רבי עם שנשרף תורה בספר
והקלף פרחו, שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים כמה נשרפים היו פולין בגזירות וכן
כי בקדושה, אחיזה שום להם אין זה שמכח יודעים, אינם והשונאים נשרף. והעפץ

ציותה ל)התורה כב, אבל(שמות אסור, הוא באכילה – תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר
שנשרפו ואחר בקדושה, אחיזה להם היה ובזה וטריפה, נבילה עור גבי על לכתוב מותר
וחמור שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות הקליפות כח נתמעטו היום מאותו – תורה הספרי
מעלה של והמקדש יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח משיחין: תרין שיבואו שבקדושה,

למטה. ירד



הזוהר כגטהרת

ּברּו" ׁשל הּנׂשּגבה לּבחינה לעלֹות אפׁשר ּבׂשר אכילת ידי ׁשעל ¨¤¨¨§¦©¨¦§©£©¨§¤¨¨©¦£¥§©¤§©הינּו
אנּו זה ּומּפני המן". "ארּור – ּתחּתית לׁשאֹול לרדת חלילה ואפׁשר ¨¤¥§¦¨¨¨¦§©§¦¤̈¤¨¦¨¨§¤§©§§̈מרּדכי",
רח"ל, רעה לתרּבּות יֹוצאים ואברכים ּבחּורים הרּבה ּכ ׁשּכל הּיֹום ¨¨§©§¦§¦¥§©§¦©¥§©¨¨¤©¦רֹואים

דּפרקא באגרא עי"ש)ּכמבֹואר ועֹוד, קכ"א, ידי(אֹות ׁשעל הּדברים ּבאּור - . ©§¨§©§¨§¦§¨ְ¥©§¨¦¤©§¥
הּנּצֹוצֹות, ּכל את ּולתּקן מעלה, מעלה לעלֹות זֹוכים ּומהּדר, ּכׁשר ּבׂשר ¦©¨¤¥©§¨£©¨§©£©¦¨ª§¥¨¨¨©¦£אכילת
עד הּכל, מקלקלים טרפה ּבׂשר אֹוכלים חלילה ואם מרּדכי", ּברּו" ©Ÿ©¦§§©§¨¥§¨¨¦§¨¦¨¦§©§§¨¨©¦§ּבחינת
ּביֹום ּביין ּומתּבסמים ׁשּׁשֹותים ידי ועל - המן". "ארּור לבחינת §¦©§¦§©§¦¦¤¥§©§¨¨¨©¦§¦¦¦©¤ׁשּמּגיעים
הּוא ּומי ּכׁשרים, מאכלֹות לאכֹול זֹוכה אׁשר האיׁש הּוא מי מגּלים ¦¦¥§¨£©¡¤¤¤£¦¨¦¦©§¦©הּפּורים,
ּכי סֹוד", יצא יין "נכנס ּבסֹוד ּובּפיגּולים, אסּורים ּבמאכלֹות נכׁשל ¦¨¨¦©©§¦§¦¦§¦£¨£©§¨§¦¨¦¨¤ׁשחלילה
ׁשּׁשתה ידי ועל אסּורֹות מּמאכלֹות נזהר ׁשהּוא מסּים אדם על נראה ¨¨¤¥§©§£¨£©¦¨§¦¤¨ª§¨¨©¨§¦¦¨§¦לפעמים
נפׁשֹו את ּומגאל אסּורֹות מּמאכלֹות נזהר אינֹו ׁשהּוא ונֹודע ריחֹו הבאיׁש §©¤¥©§£¨£©¦¨§¦¥¤©§¥¦§¦¦©יין

ׁשחּי הענין וזה המןּבּפיגּולים. ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי אדם ב §¦¦§¤¨¦§¨¤©¨¨¨¦§¥§©¨©§Ÿ¨©¥¨¨¨
נפלאים והּדברים מרּדכי, [כא]לברּו. §¨¨§§©§©§¨¦¦§¨¦

ּפעמיםהּנה 172 מזּכר הּקדֹוׁש להּזהר[כב]ּבזהר צריכים הּמׁשיח, ּביאת ׁשּלפני ִֵ§Ÿ©©¨ª§¨§¨¦¤¦§¥¦©©¨¦©§¦¦§¦¨¥
ּבּזהר ּפעמים הרּבה ּכ ּכל ׁשּמזּכר אחד ענין עֹוד ואין רב ©ª§¨¨¨©§¥§¨¦©Ÿ¤¨¤©§¦¥§©¤¤¨¥מהערב
הרּבנים רֹוב ּדמׁשיחא ׁשּבעיקבתא ידּוע הּקדֹוׁש הּבעׁש"ט ּומּתלמידי ¦¨©¨¨¦§¦¨§§¦§¤©¨¨©§£©©©¦§©¦¨©הּקדֹוׁש,
לחמּׁשים אחת ּפעם ּבגלּגּול רּבינּו מׁשה ּבא זה ּומּפני ה"י. רב, מערב ¦¦£©©©©©§¦§¥©¤Ÿ¨¤¥§¦©¤¤¥§¦יהיּו

חז"ל ואמרּו ע"ב)ׁשנה. צ"ו ּברק"(סנהדרין ּבבני ּתֹורה למדּו המן ׁשל ּבניו "מּבני ¨¨§¨§£©ְְִֶַ¦§¥¨¨¤¨¨¨§¨¦§¥§©
ונדּבקּו ׁשהתגיירּו לׁשבח, לפרׁש ׁשאפׁשר ּכמֹו ּבּמדּבר: חן מצא ּבספר §§¦§§©§¦§©§¦¥¨§¨§¤¤§¨§¦©¥¨¨¤¥§¥¥ּובאר
ונכנסּו חדרּו הּתֹורה לֹומדי ּבתֹו ׁשּגם לגנאי, לפרׁש אפׁשר ּגם §§¦§§¨¨©¥§§©¤©§¦¥¨§¨§¤©¨§©ּבקדּוׁשה,

ה"י. ¦¥¨£עמלקים,

כה)ּובּפסּוקים ּפרק ּבן(ּבּמדּבר אלעזר ּבן ּפינחס וכּו' ּבּמּגפה הּמתים "וּיהיּו ְְִִֶֶַַָ©¦§©¥¦©©¥¨§¦§¨¤¤§¨¨¤
קנאתי את ּבקנאֹו יׂשראל ּבני מעל חמתי את הׁשיב הּכהן ¦¨§¦¤§©§¥¨§¦¥§©¥¦¨£¤¦¥¥Ÿ©Ÿ£©אהרן

הלאו[כא] את בעצמו שיקיים כלומר דלא, עד לבסומי איניש חייב לפרש: אפשר ועוד
בגמרא שאמרו כמו יין ידי על אפשר וזה איש, מפני תגורו בתרא)דלא קשה(בבא פחד ,

זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יין
שיש מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע ואז, דקדושה], ועזות ואומץ שמים יראת מקבל

ארור הוא ובאמת כמרדכי ועלהנראה מרדכי, ברוך הוא ובאמת כהמן הנראה ויש המן,
האמת, את ויאמר איש מפני ירא לא היין .(מח"ב)ידי

ואם[כב] הגאולה, מעכבים והם העקב, בזמן המציקים שהם לרמז עקב – גימטריה 172
שייך מי האמת כל את ומגלים – ליעקב אמת לתתן זוכים ה' יראת כלומר – לי' זוכים

האמת. מצדיקי הוא ומי רב לערב
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על נפׁשֹו את מסר ׁשּפנחס הינּו ּבקנאתי" יׂשראל ּבני את כּליתי ולא ©§©¤©¨¨§¦¤§©¦¨§¦§¥¨§¦¥§¤¦¦¦Ÿ§¨§ּבתֹוכם
נעצר ּפנחס ידי על ּדוקא מּדּוע הּמפרׁשים ּומקׁשים - הּמּגפה. את לעצר ©¡¤¨§¦¥§©¨§©©©¦§¨§©¦§©¨¥©©¤Ÿ£©¨§מנת
עברֹות עֹובר יׂשראל ׁשּכלל אי ראה שהרבש"ע הּוא ּבכ והּבאּור ¥£¥¥¨§¦©§¤¥¨¨¨§¥©§¨¥©©הּמּגפה,
זה קנאתי, את ּבקנאֹו נפׁשֹו את מסר ּופינחס מחּו, ולא ׁשתקּו הּנׂשיאים ¤¦¨§¦¤§©§§©¤©¨¨§¦¨Ÿ§§¨¦¦§©¨§וכל
מּצבים ׁשּיׁש מּכאן מּוכח הּמּגפה. את עצר ּכ ידי ועל להקב"ה רּוח נחת ¦¨©¥¤¨¦¨¨¥©©¤©¨¨¥§©§©©©©ּ̈גרם
לקּום צרי מקֹום מּכל מֹוחים, ואינם ׁשֹותקים הּנׂשיאים ׁשּכל יׂשראל ¨¦¨¨¨¦¦¨¥§¦§¦¦§©¨¤¥¨§¦©§¦ּבכלל

ּבּדֹור. ׁשּיׁש הּפירצֹות על ּומחאה זעקה קֹול ּולעֹורר הּנפׁש, את ©¥¤§¦©©¨¨§¨¨§¥§¤¤©¤Ÿ§¦§ולמסר

עלידּוע נֹוראה ּגזרה ׁשּיׁש וראה לגרמניה, נסע הּקדֹוׁש שהּבעׁש"ט הּמעׂשה ַָ©©£¤§©©¤©¨¨©§¤§©§¨§¨¨¤¥§¥̈¨¨©
מּׁשּום הּגזרה, את לבּטל עּמֹו ּביחד ׁשּיבֹוא לתלמידֹו וקרא ¦̈¥§©¤¥©§¦©©§¨¤¦§©§¨¨§¦§©היהּודים,
היה ׁשּׂשם אּוׁשפצין ׁשּנקרא הּמקֹום על הּגזרה וראּו האחד, מן הּׁשנים ¨¨¨¤¦§§¨§¦¤¨©©̈¥§©¨§¨¤¨¦¦©§©¦טֹובים

'אֹוׁשויץ' ההׁשמדה למחנה ּכ היה[כג]אחר ההׁשמדה רּכבֹות ׁשעל וכּידּוע . ©©¨§©£¤©©§¨¨§¦§©¨©¤©©§©©§¨¨¨¨
ּדרׁשֹות ּובספר - ה"י. ׁשנים, מאֹותם הּכּתּוב היה וזה ּבׂשר', 'הֹובלת ¨§¤¥§¦¨¨¥¦©¨¨¤§¨¨©¨¦ּכּתּוב
זי"ע, מבעלזא אהרן רּבי הּקדֹוׁש מהּצּדיק מביא ׁשליט"א שווייצער ¨§¨§¤¦Ÿ£©¦©¨©¦©©¥¦¥¨¦§¨§©הּגר"ש

¨£©§¨¤¥§©¨§©¦¦¨§¤©¨¨¨¤¨©¨¤ׁשאמר:
£¤¨£¦©¦¦¤¨£¨¥©¤§¨¦§¨¨§¦¨§¤¤
¦¨¦§¥¤Ÿ¦§¦©©¦¦¦§¨¥¦§¦¤©¤¤¤©©©¨¨

. ¤©¤£¨¥§©§¥¤¨¨§Ÿ¦§¦§¥§¦¨©

אנׁשיםעֹוד ּכּמה אליו התחננּו הּׁשֹואה ׁשּבׁשנֹות הּנ"ל: הּצּדיק על ¦¨£¨©¨¥§©§¦¨©§¦¤©©¦©©©¨§ּמסּופר
ּבגלל ּבאה הּצרה ׁשּכל ואמר הּנֹוראה, הּגזרה את לבּטל ׁשּיתאּמץ ©§¦¨¨¨¨©¨¤©¨§¨¨©̈¥§©¤¥©§¥©§¦¤§¦ּובקׁשּו

ּבעצמֹו עמלק קלּפת הּוא הּגרמני והרׁשע הּטרפה, ּוכמֹו[כד]הּׁשחיטה , ©§¦¨©§¥¨§¨¨¨©¤§¨¦§¦©£¨¥§©§§
ּכתּוב עמלק ט-יא)ׁשּבמלחמת יז ּפרק לנּו(ׁשמֹות ּבחר יהֹוׁשע אל מׁשה וּיאמר ¤§¦§¤¤£¨¥¨ְֶֶ©Ÿ¤¤¤§ª©§©¨

האלהים ּומּטה הּגבעה ראׁש על נּצב אנכי מחר ּבעמלק הּלחם וצא ¦Ÿ¦¦¨©Ÿ©¦§¨©¥¨¡Ÿ¨¨¨¥¨£©¥¨¦¥§¦¨£אנׁשים
וחּור אהרן ּומׁשה ּבעמלק להּלחם מׁשה לֹו אמר ּכאׁשר יהֹוׁשע וּיעׂש §ª©©£¤¨©¤§¦¨¥©£¨¥¤©£Ÿ§©©©¦¨§ּבידי.

כל[כג] את וטיהרו הלכו זי"ע זושא ר' ורבי אלימלך רבי הקדושים האחים וכידוע
עליהם ואיים רח"ל השטן עליהם נגלה ושם לאושוויץ, שהגיעו עד היהודים מקומות
פחדו ומזה שלהם, לחסידים העולם כל את יהפוך אז – מכאן יחדלו לא שאם

אמת. של חסיד באמת מי יודע ומי מ"ם, הסמ"ם של שליחים יהיו שלהם שהחסידים
עושה[כד] שהיה זי"ע, מוצפי סלמן רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק על ומסופר

אחת ופעם הנוראה הגזירה את לבטל כדי צדיקים קברי אצל ויחודים ותיקונים תפילות
כמה בעל נחש השמים מן לו הראו אימנו, רחל בקבר ולכוון להתפלל הרבה כאשר
ימ"ש שהרשע לו אמר הגדולים המקובלים אחד את וכששאל להורגו, שרצה ראשים

בנפשו. יסתכן קשה,ושלא מאוד קליפה הוא
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הּגבעה. ראׁש ¨©¦¨¤£©§¥¨§¦©¨§¨¤¦¨¤£©¨¨§¨§¦©Ÿ̈עלּו
§¨©£¨¥¦¥¤§¥¦©¦§¤¤©¨¦©§¨©¥¤¨¤¨§©£Ÿ

והיּו §¨§§¨¨¦¤¤¨¦¤¤¨©§¦¨¨¡¨©Ÿ©¨¤§¨
צּדיקים: ג' ©¨¦¨¨¨§¦£§¦§§©§¦¤§Ÿ¤§©£Ÿ¦¦©ׁ̈שם

©¨¦©¦¦§¥§©¥¤©§¥¨§¦§¨§©¤¨
ּבידֹו. עלתה לא ולכן הּׁשליׁשי. הּצּדיק נמצא ולא ¤¤¥§Ÿ¦§¨©©¦©§¦¦§¨¥Ÿ¨§¨§¨

ׁשהםּובדֹורנּו ׁשחׁשבּו מההכׁשרים ּבאחד ּכזה, מעׂשה ראינּו ּכן ּגם אנּו ְֵ¨©¥¨¦©£¥¨¤§¤¨¥©¤§¥¦¤¨§¤¥
החרדית העדה וזהּו ּביֹותר, את[כה]הּטֹובים אסרה הרּבנּות ואפילּו , ©¦§¥§¤¨¥¨©£¥¦©£¦¨©¨¨§¨¤

ּדבר. הסּתר ה' ּוכבֹוד וכּו', הכׁשר מאֹותֹו ¨¨¥§©§§¥§¤¥¨¨̈הּבׂשר

הייתיואסּפר אמריקה, ּבגלּות ׁשהּותי ּבעת עּמי ׁשהיה מבהיל מעׂשה עּתה ֲֵַַ©¨©£¥©§¦¤¨¨¦¦§¥§¦§¨©¤¦¨¨¦¦
ואמרּו מֹונית, הזמנּתי מּׁשם ׁשּיצאתי ּולאחר ממחה, רֹופא אצל §¨§¦¦§©§¦¨¦¦¨¨¤©©§¤§ª¥¤¥ׁ̈שם
ליל ּבדעּתי חׁשבּתי עּזים ּגׁשמים ׁשּירדּו והגם ׁשעה, חצי עֹוד ׁשּיבֹוא ¥¥¦§©§¦§©¨¦©¦¨§§¨¤©£©¨¨¦£¨¤¦לי

התורה:[כה] כ"ב)אמרה ד' פרק אלקיו(ויקרא ה' מצֹות מּכל אחת ועׂשה יחטא נׂשיא אׁשר :ְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
הדור שאשרי אשרי, מלשון אשר בגמרא ואמרו ואׁשם, ּבׁשגגה תעׂשינה לא ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹאׁשר
צריך אחד כל לכן טעויותיו, על ברבים ומודה חטאיו על קרבן מביא שלו שהנשיא
ויודה יתוודה בגללו רבים נכשלו ואם עליו, המלעיגים מפני יבוש ולא טבעו על להתגבר
את כותב ואני ברבים, האמת את לומר מוכרח אני כן על לו. ורפא ושב טעותו, על
שלהם הכשרות את ופרסמתי הדפסתי שנה מארבעים יותר לפני שבעבר מפני שמם,
עלי וסמכו עותקים, מיליון כחצי נדפס הזה והספר א-ב, חלק ישעיה נפש ספרי בתוף
אשר המכשול את לתקן ואזכה ולוואי האמת, את לומר אני מחויב טוב, הכשר שזה

באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל ולהסביר להוכיח מוכן ואני ידי. על נגרם
הגאון הרב כאשר לסובלם] יכול הנייר שאין דברים הרבה לי נודע [ועוד כעת, לי נודע
מכתב שפירסם בירושלים, ישראל בית בשכונת ומו"ץ רב שליט"א שווימער דוד רבי
החרדית העדה של בהשחיטה שיש מה הנוראים המכשולים את עמודים בחמש
שטרנבוך משה רבי הגה"צ את להרוג רצו [וכן אותו להרוג עליו ואיימו בירושלים,
ובתוך עיה"ק, ירושלים בכל גדולות מודעות והיה טריפה שהם הכריסים על כשאמר
ידי על נשלט והכל תיכף, זה את הורידו הם כי אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים
יש שנים 8 שכבר השוחטים לכל ידוע הכרסים, של טריפות ועל – עמלק של שותפם
בגלל ולבסוף כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב לא אם הכרסים] נקיבת של הזאת הבעיה
של הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם שקר, של בפרסומים רצה ולא דעתו על שעמד
אם רק כסף לו שמשלמים אומרת זאת ממשמרתו. אותו העבירו סובלתן] שמים ירא
טוב אומרת שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק שייכת כזה וכשרות כשר!!! שהכל יגיד

עמלק. של שותפו פ"ב)שבטבחים של(קידושין הבעיות כל את באמת להבין שרוצה ומי .
הכל. ויתבהר הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות בארבע יעיין כיום השחיטה
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ׁשעה וׂשֹוחחנּו יהּודי, ּפגׁשּתי הּדר ּובאמצע ּדּקֹות, עׂשר ׁשל מהל ¨¨§©§¦§¦§©¨¤¤©©§¤§©¤¤¤¨£©¤¤ּ̈ברגל
ביעסטרצקי לרב ּבאּו מהּמדינה ׁשּׁשליחים לי וסּפר ׁשּירד, הּׁשֹוטף ּבּגׁשם ©¨¨¨¦§©¥¦¦§¤¦¥¦§̈©¤¥©¤¤©¦£©וחצי
הּבׂשר, ׁשל ההברחֹות את לתּפס יכֹולים לא ׁשהם לֹו ואמרּו זצ"ל, ¨¨©¤©§©©¤Ÿ§¦¦§Ÿ¥¤§¨§©©©§¦מּצפת
ׁשּבׂשר לֹו ואמרּו זאת, לעׂשֹות אי יֹודעים חכמה להם ׁשּיׁש הרּבנים ¨¨¤§¨§Ÿ£©¥¦§¨§¨¤¨¥¤¦¨©¨©§ואּולי
ּבעיֹות ׁשני יֹוצר וזה מהערבים, מּגיעים המהּדרים ההכׁשרים ׁשל חֹותמת ¨§¥§¥¤§¦§©¨¥¦¦©¦¨ª§©¦¥§¤©¤¤¤¦עם
הׁשּגחה ואין ּבריא ׁשאינֹו אֹוכל הּבהמֹות את מאכילים ׁשהם אחד ¨¨§©¥§¦¨¥¤¥¥§©¤¦¦£©¥¤¨¤¦¦¦§רצינּיים,
אינם ׁשהם ּבעיה ועֹוד הּבריאּות. עם ּבעיה ויׁש האֹוכל, על ¨¥¥¤¨¨§§¦§©¦¨¨§¥§¥¨©¦©§¦וויטראנית
הכׁשר עם ּבׂשר ׁשּתפסּו ּפלילים ּתיקים 300 להם ויׁש הּמּסים, את ¥§¤¦¨¨§¨¤¦¦§¦¦¤¨¥§¦¦©¤¦§©§מׁשּלמים
אּתֹו ולמדּו אֹותֹו ׁשּלקחּו מאמעריקא יהּודי אֹותֹו וסּפר מהערבים, ¦§¨§§¨¤¨¦¤©§¦§¥¦§¦§©¨¥©¦©¤ׁשּמּגיע
מהערבים הּבׂשר את מגניב מי לגּלֹות אי ּבילּוש ּדרכי חדׁשים ׁשלׁשה ּבמׁש§¤¤§Ÿ¨¢¨¦©§¥¦¥§©¦©§¦¤©¨¨¥¨©§¦
הּגיע מּכן ּולאחר זה. עבּור ּתׁשלּום ּדֹולר מליֹון ּכחצי ּגדֹול ס לֹו ©¦¦¥¦©©§¤£§©¨§¦¦£©¨©¦§¦§והבטיחּו
ׁשם ׁשהיה ּגדֹול מפעל קרקעי ּתת סֹודי מקֹום ּבאיזה ׁשם וראה ראמלה ¨¨¨¤¨¨§¦¦©§©©¦¨¤¥§¨¨¨§©©©©§ליד
ּכל ׁשל ּפלֹומּבֹות עם ׁשֹונה, הכׁשר סּוג עם מּדף ּכל מסּודרים, מּדפים ¨¤§§¦¤¥§¤¦¨©¨¦©§¦©©£המֹון
קילֹו מאֹות ׁשלׁש צריכים "אנחנּו טלפֹונים: מקּבלים ּופקידים ההכׁשרים, ¦¥Ÿ§¦¦§§©£¦¤¤¦§©§¦¦§¦¥§¤©¥סּוגי
הּפלֹומּבֹות עליהם וׂשמים ּפּגּולים ּבׂשר ולֹוקחים ּפלֹוני", הכׁשר עם §§©¤¥£¦¨§¦¦©§¦§§¦§¥§¤¦¨ּ̈בׂשר
זה את להראֹות ּוכׁשּבא ׂשקּיֹות, ּכעׂשר עּמֹו ולקח זה, את ּומׁשוקים ¤¤§©§¨¤§¦©¤¤§¦©¨§¤¤¦§©§¤ׁשל....
ּכּמה עּמֹו ולקח ּבחּוץ, הּׂשּקּיֹות את והּניח ׁשּלהם לּמׂשרד נכנס ¨©¦©¨§©¦©©¤©¦¦§¤¨¤¨§¦©©§¦¦¦¨£©©לאחראיים,
ׁשהם ראה ּבחזרה הּׂשּקּיֹות ׁשאר את לקחת ּוכׁשּיצא להם, להראֹות ¥¤¨¨̈¨£©¦©©¨§¤©©¨¨¨¤§¤¨§©§¨§ªּדגמאֹות
תעׂשיית ׁשל מהאחראים אחד אליו והּגיע ּגּנבים? יׁש ּכאן ּגם ואמר ©¦©¤¦¨£©¨¥¨¤¨¥©¦¦§¦¨©¥¨©©¨§§¤¤נעלמּו,
ארץ את עֹוזב אינ אם לֹו, ואמר לראׁשֹו קרֹוב אקּדח והרים הּטרף, ¤¤¤¥§¥¦©¨§Ÿ§¨¨§¤¦¥§¥¨©¨¨©הּבׂשר

הּברית. לארצֹות ּוברח ,ּבראׁש ּדמ ¦§©§©§©¨§Ÿ§§¨¥¨§¦יׂשראל

טרפֹותּוכבר ׁשּתפסּו אי מקרים 2000 ּבער ּפרסמּו ּכבר ׁשּבעּתֹונים ידּוע ְָ¨©¤¨¦¦§¨¦§§§¥¤¦§¦¥¤¨§§¥
הרב..., ׁשל הכׁשר לגּבי ּפעם אֹותי ׁשאל ואחד - מהּדרים. הכׁשרים ©¨¤¥§¤¥©§©©¦©¨¨¤§¦¨ª§¦¥§¤¦עם
ׁשעֹובד ׁשמׁש מּבית יהּודי ּפגׁשּתי ׁשּפעם לֹו סּפרּתי אז ּומהּדר, טֹוב זה ¥¤¤¤¥¦¦§¦§©¨©©¤¦§©¦¨¨ª§¤¦©האם
ּבׂשר, ׁשל קֹונטיינרים מּגיע מפעל ׁשּבאֹותֹו לי וסּפר ּבׂשר, ׁשל ּגדֹול ¨¨¤¦¤¥§©¦©¨§¦§¤¦¥¦§¨¨¤¨¨§¦§ּבמפעל
ׁשעבר ּבׂשר וגם הכׁשר ּבלי ּבׂשר וגם ּגלאט, ואינֹו ּגלאט הכׁשרים מיני ּכל ©¨¤¨¨©§¥§¤¦§¨¨©§©§¥§©§¦¥§¤¥¦¨¦עם
הּבׂשר ּומּמילא נתקלקל האנּיה על הפריזער ּפעמים הרּבה וגם – הּתארי ¨¨©¨¥¦¥§©§¦¨¦¢¨©¤¦§©¦¨§¥§©©§¦£©©¤את
ּבׂשר מֹוצא הּוא אם הּבׂשר, איכּות את לבּדֹוק הוטרינר ּוכׁשּמּגיע מסריח ¨¨¥¦¨¨©¥¤§¦¨¦§§©©¦©¤§©¦§©¨§ּכבר

ׁשה ּולאחר ּבחּוץ, לאׁשּפה זה את וזֹורק מיחד ּדיֹו זה על ׁשֹופ הּוא ּואמקלקל §ª§¨¥©¤§§ª¨§¥¤¤¨©§¨©§©©¤
ועֹוׂשים כימּיים, חֹומרים עם זה את ּומׁשּפרים הּבׂשר את ּבחזרה לֹוקחים הֹול¥§¦©£¨̈¤©¨¨§©§¦¤¤¦¨¦¦¦¦§¦
ועֹוד - ה"י. אבֹות. ּבית לאיזה זה את ּומׁשוקים "דליׁשעס", מיחד אכל §¨¥¤¥§¤¤¦§©§¤¦§¨Ÿ¤§ª¤¦מּזה
להם לדרֹוׁש ׁשנה 15 לפני ׁשלמה להיכל ׁשהלכּתי עּמי, היה מבהיל ¤¨§¦¨¨¥§¦ŸŸ§¨¥§¦§©¨¤¦¦¨¨¦§©¥£©מעׂשה
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טֹובים מנּקרים ּכּמה אֹותם ׁשאלּתי הּדרׁשה ּולאחר ּכׁשרּות, הלכֹותעל (ׁשּיֹודעים ©©§§©©©§¨¨¨©§¦¨©¨§©§¦¦ְְִִֶ

ּפרטיה) ּבכל אּתםנּקּור מנּקרים וכּמה אֹותם וׁשאלּתי ׁשנים, לי ואמרּו לכם, יׁש , ְְִֶָָָ¥¨¤§¨§¦§©¦§¨©§¦¨§©¨§©§¦©¤
ה"י. ּבכרת, זה ונּקּור ,500 ּבער לי וענּו ¥¨§¤¦§¤¥§¦¨§¦¦§צריכים,

ּבהתנּדבּות ּדאֹורייתא חלב מֹוריד ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב

ּבערּבבית ּבחיפה ּגר והיה ׁשנה ׁשמֹונים ּבן ּבער הּוא ׁשּכּיֹום רב ּגר ׁשמׁש ְֵ¤¤¨©¤©§¥¤¤§¦¨¨§¨¨¨§¥¨§¥¤
ׁשּלנּו ּתֹורה ּבתלמּוד ּבחיפה ׁשנה וחמׁש חמּׁשים לפני ׁשנה. ¨¤¨§©§¨¥§¨¨¥¨§¦¦£¥§¦¨¨¦¦£חמּׁשים

זמן. ּבאֹותֹו ּבחיפה הּגדֹולים מהרּבנים היה הּוא אצלֹו, ©§§¨¥§¦§©¦¨©¨¥¨¨§¤¦§©̈למדּתי

לֹולפני וסּפרּתי לׁשלֹומֹו ׁשאלּתי ּבטלפֹון, אּתֹו דּברּתי ,ּבער ׁשנים ׁשלֹוׁש ְִֵ¨¨¦§¥¤¦©§¦¦©¤¤¨©§¦¦§§¦©§¦
ּכדי ּתֹו וכּדֹומה, לאֹור מֹוציא ׁשאני הּספרים על ׁשּלי, העבֹודה ¥§¤©§¨¦¦£¤¦¨§©©¦¤¨£¨©על
"נּקּור", על לֹומר לֹו יׁש מה אֹותֹו ׁשאלּתי הּכׁשרּות, לנֹוׂשא ּגם הּגענּו ¦©©¥©¦§©¨§©©¥§©§©¦¦ּדּבּור
חלב והֹוריד אטליזים לכּמה ׁשבּוע ּכל הל ּבחיפה רב ׁשּכׁשהיה לי, סּפר וכ§©¦¥¦¤§¤¨¨©§¥¨¨©¨¨©§©¨¦§¦¦§¦¥¤
,לכ ּפנאי לו היה לא ּכי הֹוריד לא ׁשּמּדרּבנן החלב א מהּבהמֹות, ¨§©§Ÿ¦¦Ÿ¨¨Ÿ¨¨©§¦¤¤¥©©¥§©¥¨§©§ּדאֹוריתא
ׁשאר עם מה ׁשאלּתי, לא. אמר, האטליזים, ּבכל ּכ עׂשה האם ¨§¦©¦§©¨Ÿ©¨¦¦§¦©¨§¨¨¨¦©¦§©ׁ̈שאלּתי
זאת עׂשה עצמֹו הּוא ׁשּיֹוריד, נּקּור ויֹודע ׁשּיכֹול מי לי, אמר Ÿ¨¨§©¦¤¦©¥§¨¤¦¦©¨¦¦§¦©האטליזים

לכּלם. להּגיע יכל ולא ¨Ÿ¨©§©¦©§ª§§©§¦§ּבהתנּדבּות

אצל ׁשראינּו ּכמֹו יׂשראל ּבאלקי לכּפר האדם את מביא חלב ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכילת
וזכרֹו. ׁשמֹו יּמח צבי ְְְְְִִִַַַׁשּבתי

ׁשּׁשּבתיּובנֹוסף אי - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין מּבית עדּות ּגבּית נביא לזה ְָ¨¤¨¦§¦©¥¦¥¦©¨¤¦¨©¦¥¤©§©
ועׂשהצבי §¦¨©¦§¨§¤¡¦¨¥¤©§¨¤¦¦¨¥§¨¨
הּברכה זה ׁשּמּובאעל ּכמֹו , ©¤©§¨¨¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦©¦§¤¨

ּוּכתבים מאמרים קבּוצת והיא זצ"ל מעמּדין יעקב לרּבנּו הּקנאֹות ּתֹורת ¦¨§¦¨£©©§¦§©©¦§¤¥Ÿ£©¥©§¨§©©¤¥§ּבספר
צּלּום ּבּדפּוס ונדּפס תקי"ב. ּבאמסטערדאם נדּפס סֹודֹו, ּומתי צבי ׁשּבתי ¦§©¨§¦§©§¤§§©§©§¦¥§¦§©§©¤¤נגד
ּבירּוׁשלים עדּות קּבלת טפס וז"ל: מקֹור, הֹוצאת ע"י תשל"א ¦©¨¦¥©¨©¤Ÿ§©¨¦©¨¦ּבירּוׁשלים
הּכֹולל החכם לקדמנא ואתא הוינא, ּכחדא ּדינא ּבי ּתלתא ּבמֹותב ¥©¨¨¤¨§§©§¨¨§¨¥£¨£©¨¦¥¨¨§¨§תוב"ב:

עדּות ּבתֹורת והעיד ספרּדי איׁש חביב מׁשה בלה"ק:(ּבלׁשֹונֹו)מהור"ר וז"ל , Ÿ¤¨¦¦§¨©¦§¥¦§©¥ְִ

וחברֹון, ּבירּוׁשלים חכמים ּתלמידי ּבין הּדבר ׁשּמפרסם מעיד ©§©¤§¤§¦©¨¦¦¨£¥¦§©¥¨¨©¨§ª§¤¦¥¦£אני
§¦Ÿ¤¤¥¦¨¤¡¦¥¤§¨©£¨¨¦¦§¨¥©¦¨
¨¤§©§¦¤©§¨¨¤§¤¡¦¨§¥¤£¦©¤©©¨¨§¨¨

ּדבר ׁשמעּתי וגם , ©£¦©¥¤§©ª§¨¨©¨©¦©¦§©¨©§¦¨¨
ּתׁשּובה, עׂשה ּכ ואחר זה ּדבר ּכן ּגם ׁשעׂשה ּגדֹול ּתֹורה ּבעל אחד מאדם ¨§¨¨¨©©§¤¨¨¥©¨¨¤¨¨©©¨¤¨¨¥¤זה
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היּו ּבׁשֹואה מרּדכיׁשניספּו ׁשל מּדֹורֹו היּו ׁשהם מּׁשמֹו ׁשמעּתי [עֹוד ּגלּגּולים, ¤¦§§¨¨¦§¦¨©§¦¦§¤¥¨¦¤¨§§©
ׁשל מּס עּודתֹו ׁשּנהנּו מּפני רח"ל ּכעת נאספּו לכן ּבסעּודה ׁשם ואכלּו ¤¨§¦¡¤¤¥§¦©©¥¨§¤¤¥¨¨§¦¨§¨§¦©©הּצּדיק

ׁשּלהם הּתּקּון היה וזה רׁשע, צּדיק)אֹותֹו אֹותֹו ׁשל דיּבּורֹו נגד יצאּו הּקטן(ורּבים ואני ¨¨§¤¨¨©¦¤¨¤ְְִִִֶֶֶַַָ©£¦©¨¨
וזכרֹו, ׁשמֹו יּמח 'היטלר' רׁשע ׁשאֹותֹו ׁשּכּידּוע לדבריו, ראיה ¨¨§¦§§©¦¤§¦¨¨¤©¨©¤¨¨§¦¨¨§¦̈אביא

, ©§¦§Ÿ§¤©©§©§¨£¤¤£¨¦¦Ÿ¨§Ÿ¥
לֹו היה ׁשּלא וכּמה הּגז, ּבּתי לפי ּבדּיּוק החׁשּבֹון – באנציקלֹופדיה ּכתּוב ּכ]¨¨§¤§¦§¤§¨©¤§§¦§¦¨¥©©§©¨¤Ÿ¨¨
וכּס ה יהּודים 1600 לער לׁשם והכניס ּגדֹול ּבֹור חֹופר היה הּגז ּבבּתי ¨¦§¦§¤¥§¨§¦§¦§¨¥¨¨¨©¥¨§̈מקֹום
וזהּו זה] את סּפרּו ּבחּיים ּולהּׁשאר להינצל ׁשּזכּו אנׁשים ּכּמה ויׁש ¤§¤¤§¦¦©©¥¨¦§¥¨¦§¨¤¦¨£¨©¥§¨אֹותם,
ׁשּגם לאחׁשוורֹוׁש, – הרׁשע הּמן ּׁשּׁשקל ׁשקלים אלפים עׂשרת ּכנגד ©¤¥§©©§¨¨¨¨¨©¨¤¦¨§¦¨£¤¤£¤¤§¨¥מרּומז
ׁשאיתא ּכמֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל מּסעּודתֹו ׁשּנהנּו - סיּבה מאֹותֹו ּכליה נתחייבּו ¨¦¤§¨¨¤¨§¦¡¤¤¨¦¥¨¨§§©§¦̈אז

מגּלה :(יב.)ּבּגמרא ©§¨¨§¦¨¦§¥©¦§©§§¥¤¤¦§¨¥¤§©
§¨¨¨©¨¤¦§©¤¨§¦§¥¤¤¡¦§¨¤

ע"כ. , ¨¨¨©¥¦§©¦§©¦§§¤§¤§¦¦§§§¦§
£¨¨¨¦§¥§¤¤£¤¤§¥¨¨§¥§©§¨©¨§¥

בהרחבה) מזה נדבר .(ובהמשך

מגּלהאיתא ע"ב)ּבּגמרא ידע(ז' ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי אדם "חּיב : ִָ©§¨¨§¦¨©¨¨¨¦§¥§©¨©§Ÿ¨©
יין, ׁשּיׁשּתה ידי ׁשעל הּוא והענין מרּדכי". לברּו המן ארּור ¦©¤§¦¤¥§©¤¨§¦¨§©§§¨¨§¨¨¨¥ּבין
האמּתית הּדעת – הּדעת לרּוחנּיּות ּולהּכנס הּדעת, מּגׁשמּיּות לצאת ¦¦£¨©©©©©©¦¨§¥¨¦§©©©¦§©¦¥¨¤§¦יזּכה

להּלן. ¨©§¥¨§¦§ויתּבאר

הּיׁשרּכתּוב קב קב)ּבספר האבֹות:(ּפרק ׁשחיּו הּׁשנים מנין ּבּגימטרּיה ָ§¥¤©©¨¨ֶֶ¨¨©¦©§¦¨¦§¨©¨¦¤¨¨¨
עֹולה ׁשהם[כ]ּביחד ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©©¨§¦©§¦¨¨¨¤¥

לבש הצדיק דמרדכי דהא לפרש ואפשר כנודע. דקליפה עשו מחנה 400 כנגד שהם ודם,
לתקן כדי חכמה].את"שק", בראשית באריכות [ראה 400 גימטריה הנ"ל,"שק" ענין

וזהו[כ] עי"ן, אות אל"ף אות מן נעשה הראשון אדם חטא דמכח לעיל, כתבנו והנה
אלוף" מפריד "נרגן ולכן באל"ף, – "אור" להיות צריך שהיה עור", "כתנות (משליבתיבות

כח) מקובליםטז, ספרי בכמה זה ענין כמבואר טז.), דף דוד, בית מאמר ח"א, של"ה והאבות(עיין ,
תיבות ראשי שהן – ערבית מנחה, שחרית, תפילות: שלש ידי על זה ופגם חטא תיקנו

ידוע והנה ב')"שמע". עמוד קמ"ז דף י', תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד קס"ז דף א', חלק זוהר ,(עיין
ישמעאל, קליפת הוא וחמור וחמור, שור קליפות: שתי גברו הראשון אדם חטא שמכח

אדום, קליפת הוא תק"בושור גימטריא הן "ישמעאל" "אדום", השניםותיבות כמנין ,
יעקב שנים, ק"פ – יצחק שנים, קע"ה חי היה אברהם כי הזה, בעולם חיים האבות שהיו
בקדושה הן האבות כי שנים, תק"ב יהיו – יחד צרפם – וקמ"ז וק"פ קע"ה שנים, קמ"ז –

הסוד וזהו הקליפה. ל)נגד כב, גם(שמות הוא "בשר" כי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר
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תכ"ה ׁשּבׁשנת ׁשמעּתי ¤©¦§¤§©©¦§©§©¨¦©§¦¤¦§©¨©ּגם
הרב הּכֹולל מהחכם ׁשמעּתי עֹוד ור"מ...... אב"ד ¨¦¨©§¦¥¤¨¨©¥¨©©§¨¨¦§¨¦§©

הּכֹולל החכם הּגדֹול מרּבֹו ׁשּׁשמע תוב"ב, ירּוׁשלים בעיה"ק ¥©¨¨¤¨©©¥©¨¤¦©¨§¦§©§§ּדספרדים
ׁשמֹומהור"ר יּמח צבי לׁשּבתאי מבּזה הייתי לא מּתחּלה אֹומר, Ÿ¤§©§¦¥¦§¦¨Ÿ¨¦¦§©¤§©§©§¦¦©§

ׁשל יד ּכתב ׁשראיתי אחר רק ּבֹו, מאמין הייתי ׁשּלא ּפי על אף ©§©¤¨©§¦¦¨¤©©©¦£©¦¦¨Ÿ¤¦©©§¦§וזכרֹו,
ּבֹו, מאמין ׁשהיה לאחד לכאן ׁשּכתב §¦¦©§§¦§¤¨©§¨¨¤¨¤¨¨©£¦§¨©¤©§

זה אחר ּככתיבתֹו, הּקדֹוׁש ׁשם ׁשּכתב ּדהינּו , £¦¡Ÿ¥¤©§©§¦§©§¤¨©¥©¨¦§¦¨©©¤
ויֹום. יֹום ּבכל אֹותֹו מחרים ¨¨§¦§©¦£אני

הּבׂשר קנּו ׁשנה 30 ׁשלערך ּבחיפה אטליז על מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהרּבנּות
ְִֵַָמהערבים

עֹומדתּבער מׂשאית ׁשראה וסּפר לרּבנּות אחד איׁש הּגיע ׁשנה 25 לפני ְֵֶ¦§¥¨¨¦¦©¦¤¨§©¨§¦¥¤¨¨©¨¦¤¤
הנעׂשה אחר לעקב המׁשי הּוא מהערבים, ּבׂשר ּומעבירה ¤£©£©©Ÿ£©¦§¦¦§©¨¥¨¨¨¦£©§©ּבּגבּול
את חקרּו הרּבנּות - ּבחיפה. ּכׁשר לאטליז הּנ"ל הּבׂשר את ׁשמֹוליכים ¤§¨¨©¨¨¥§¥¨¦§¦§©©¨¨©¤¦¦§¨¨§וראה
את ּבעּתֹון ּכתבּו לכן ,ּכ עֹוׂשים ׁשנה ׁשלֹוׁשים ּכבר ּכי ּגילּו ואכן ¤¦¨§¨¥¨¨¦¨¨¦§¨§¦¦¥¨§¨¨©הּדבר
- ּתׁשּובה. ולעׂשֹות הּכלים את להכׁשיר ּכּלם ועל ׁשהתּגּלתה הּנֹורא ¨§£©§¦¥©¤¦§©§¨ª©§¨§©§¦¤¨©¤£©©הּמעׂשה
יֹותר לאכֹול לא עצמם על קּבלּו ּכּלם ּכמעט הּדרׁשה את ׁשּגמרּתי ¥¡¤ª¨¦§©©§¨Ÿ©§¦¨¨§©¤¦§©¨¤©©§ּולאחר
יראי מׁשּגיחים צריכים ּומּמׁש אֹוכל, הּוא ּבאמת מה יֹודע ּומי - ּבהמה. ¥§¦¦¦§©¦¦§¨©¥¤¡¤©©¥¦¨¥§©§ּבׂשר

ואּולי. האי וכּוּלי - עצמה ּובחנּות להֹובלה ועד מהּׁשחיטה ּבאמת ©§©¥§¨§©¨§¨¨§©§¨¦§©¥¤¡¤¦©ׁ̈שמים

ּוטרפֹות נבלֹות וכּלם ׁשחיטה ּבּתי 21 ּבֹודק יׂשראל מארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻרב

ּפגׁשּתילפני ׁשם הּברית, ּבארצֹות קֹול לפּתּוח רֹופא אצל הייתי ׁשנים, 26 ְִֵ¨¦¨¦¦¥¤¥§¦©§©§©§¦¨¨©§¦
ּפרלֹוביץ ראּובן ר' זצ"ל, פיינׁשטיין מׁשה ר' ׁשל רחֹובּתלמיד ,12 (עוועניּו ©§¦¤Ÿ¤©§§§¥©©§¥¤§¦ְְֶֶ

ּדּברנּו43) חכמים ּתלמידי ׁשל ּכדרּכם ּבמֹונסי. המנּקר היה הּזה §©¦¦¨£¥¦§©¤¨§©§¦§§¥©§©¨¨¤©¦§©©הּתלמיד
הּס פרים על לֹו סּפרּתי הּׁשחיטה, לנֹוׂשא הּגענּו ּדּבּור ּכדי ּתֹו לּמּוד, ¦¨§©©¦§©¦¨¦§©¥§§©¦¦¥§¦¥§§ּבנֹוׂשאי
האּלּו הּספרים את טֹוב טֹוב מּכיר אני "ּכן, לי ואמר לאֹור ¥¨¦¨§©¤¦©¦£¥¦©¨§§¦¥¤ׁשהֹוצאתי
נמצא לא עֹוד ׁשּבאמריקה ל ּתדע לי: ואמר הרּבה", זה עם ¨§¦Ÿ¨¦¤©§¤§©¥¦©¨§¥§©¤¦¦§©©§¦§והׁשּתּמׁשּתי
הּוא ׁשעכׁשו לי סּפר עֹוד - נּקּור. הלכֹות ויֹודע מּכיר ׁשם ׁשהּקצב ¨§©¤¦¥¦¦§¦©¥§¦©¨¨©©¤¦§¦אטליז
אֹותֹו ׁשּׁשלחּו יׂשראל מארץ רב ׁשם ּופגׁש רחמסטריווקא ׁשל מהּמקוה §¨¤¥¨§¦¤¤¥©¨©¨¨§¦§§¤§©¤¤§¦©¥©¦©מּגיע
יׂשראל, לארץ מּׁשם ׁשּׁשֹולחים הּכבד את לבּדֹוק לאמריקה מהרּבנּות ¥¨§¦¤¤§¨¦¦§¤¥¨©¤§¦¨¦¤©§¨©¨¥¦¨©̈הרּבנים

נּקּור ּבלי ּכבד אכלּו עּתה עד ּכי להם נֹודע עכׁשו עם[כו]ּכי ׁשהל לי ואמר . ¦©§¨©¨¤¦©©¨¨§¨¥§¦¦§¨©¦¤¨©¦

לאור:[כו] שיצא המסמכים מן אחד
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ּוטרפֹות. נבלֹות מּמׁש היּו 21 ּומּתֹוכם ּבׂשר ׁשם ׁשּׁשֹוחטים מפעלים ל-23 ¥§¥§¨©¨¨¦¨¨¨¦£¤¦¨§¦§©̈הרב
צר אין לי אמר רב! אֹותֹו עם ּפגיׁשה לי ּתסּדר מּמ ּבבּקׁשה לֹו: ¤Ÿ¥¦©¨©¦¨¦§¦¥©§§¦¨¨©§¦§©̈אמרּתי
ּומּיד לּמקוה, והלכּתי ּכ עׂשיתי אֹותֹו, ּתפּגׁש ׁשם לּמקוה עכׁשו ל ,ּבכ§¨¥©§¨©¦§¤¨¦§Ÿ¨¦¦¨§¨©§¦©¦§¤¦©
ׁשאלּתי יׂשראל, מארץ ׁשהּגיע הרב הּוא מי והבנּתי ראיתי לׁשם ¦§©¨¥¨§¦¤¤¥©¦¦¤©¨¦¦§©¥§¦¦¨¨§¦§©¦¤§ּכׁשהּגעּתי
ׁשלֹום לֹו נתּתי ּכן! לי אמר ּפלֹוני? מעיר יׂשראל מארץ הרב האּתה ¨¦©¨¥¦©¨¦§¦¥¥¨§¦¤¤¥©¨¨©©אֹותֹו:
על ׁשחּברּתי חּבּורי את ראית האם אֹותֹו: ׁשאלּתי ׁשלֹום, לי החזיר ©¦§©¦¤©¦¤¨¦¨¦©¦§©¨¨¦¦§¤§והּוא
ולמדּתי הּס פרים ּכל את מּכיר אני אכן לי: אמר ?לעיר ׁשּׁשלחּתי ¦§©¨§¦¨§©¨¤¦©¦£¥¨¦©¨§¦§¦§©¨¤¨¦§©הּׁשחיטה

הּברית ּבארצֹות הנּקּור מּצב - 671 ְְְִִַַַַָמסמך
צדק ּדין ּבית ּבמהרה. אלינּו ויבֹוא ּבתׁשּובה ׁשּנחזר לנּו מחּכה צדקנּו מׁשיח יקרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיהּודים

לסמ ׁשאפׁשר ממחה מנּקר ּבתֹור נּקּור על סמיכה לקּבל ׁשרֹוצים אּלּו ׁשּכל החליט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמירּוׁשלים

ולפני ׁשּליט"א מלאכי מרּדכי רּבי הּגאֹון הרב הּגאֹונים הרּבנים לפני לבחינה לעמֹוד עליהם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָעליו,

ׁשּלהם. הּסמיכה הבד"צ יּתנּו ידם ּבחתימת איׁשּורם ואחרי ׁשליט"א מייזליׁש ּברּו רּבי הּגאֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהרב

ּבריזל זלמן ׁשּביׂשראל הּדל ה˜' §¦§¨§©¥¨§¦§¤©©¤§¦§ידידכם

ּברּבנּות ׁשּׁשּמׁש ּבעת תרצ"ו, ׁשנת סאטמער ּבעיר הֹופיע הּלזה ּתֹורני אדמֹו"רירחֹון כ"ק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מּסאטמער יֹואל רּבנּו והֹופיעהגה"ק ׁשווארץזצ"ללה"ה. ׁשמּואל מֹוהר"ר הרה"ג ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

ולא זי"ע מסאטמער הּקדֹוׁש רּבנּו אצל ּבית ּבן והיה זצ"ל, אריה הּקֹול ׁשל ּבנֹו ּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹזצ"ל
זצ"ל. רּבנּו הסּכמת ּבלּתי ּבעיר ּגדֹול אֹו קטן ּדבר ׁשּום ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעׂשה

י"ט: סימן מאיּסּורא לאפרּוׁשי - ששנ"ה ב' ּגּליֹון ו' ׁשנת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקט
הּכבד ׁשעל הּׁשמנּונית ּכי נּקּור ּבעניני להׁשּגיח הּפקּודים על להעֹומדים ּולהּגלֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָלהתוּדע
ּתלּויה ׁשהמרה צד ּדבאֹותֹו נּקּור: ּבספרי ׁשּמבאר מה ּדמלבד ּגמּור חלב מּדין אּסּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא
מחלב ׁשם ונצמד נׁשרׁש עֹוד ׁשאסּור, ׁשּבקיבה הּיתר ׁשל חלב הּוא ׁשם הּדבּוק חלב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּה
הּכֹותב ּכי וּיען ר"ל, ּכרת וענּוׁש ׁשאסּור ּפרּוסה ׁשּקֹורין הּׂשמלה ׁשהּוא הּכֹוסֹות ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשעל
אפילּו הּכבד ּבׁשמנּונית אּסּור ׁשּום ׁשּיׁש הרּגיׁשּו ולא חלּו ולא מׁשּגיחים איזה עם ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּדּבר
ׁשהּוא ּכמֹות מחּבר והּכבד הראה מהּדקֹות לֹוקחֹות ׁשהּנׁשים ּדׁשכיחא ּומילתא הא' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּטעם
הּזאת הּמכׁשלה להסיר זה על ּולהזהיר לעֹורר צרי ּכן על ּגמירי, ּדיני עלמא ּכּוּלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹולאו
מן ׁשבהריאֹות ׁשּׁשכיח ּבמה להּפסד ׁשּקרֹוב מה על להזהיר צרי עֹוד יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּקרב
ׁשלצד א' ּוקרּום קרּומים ב' ׁשם ויׁש פלעקין ׁשּקֹורין הּכבד מהחצר ׁשם נׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּקֹות
ּכי מחמת ּבזה, מכׁשֹול לידי לבֹוא יכֹולין ּובקל עליו הּמּנח הּקרב חלב מּׁשּום אסּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּכבד
מאחז"ל לקּים הּמׁשּגיחין על חֹוב ּכן על ּגמירי, ּדיני עלמא ּכּוּלא ולאו מיּלתא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשכיחא

מתּקן. ׁשאינֹו ּדבר ידֹו מּתחת מֹוציא ׁשאינֹו חבר על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻחזקה
מחמת לבׁשלֹו ׁשּלא הנּקּור ּבספרי ׁשּמבאר לעּבער ווייסע הּנקרא הּלבן הּכבד ּבענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּגם
ּדם, חּוטי איזה נׁשאר ּדאם לצלֹותֹו ּכ ואחר ּתחּלה לנקרֹו אם ּכי ּבּה הּמרּבין הּדם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻחּוטי
מֹוכרין טּבחים הרּבה והּנה ּבידֹו, הרׁשּות לבּׁשלֹו ׁשרֹוצה מי ּכ ואחר ׁשאב מׁשאב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנּורא
על לבּׁשּול, צלי ּבין להבחין הֹודעה ּובלּתי נּקּור ׁשּום ּבלי פרעזיל אֹו גראׁשיצל ּבׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹזאת

זה. על להׁשּגיח ּפקיחא עינא עיניהם ׁשּיּתנּו הּמׁשּגיחים על החּיּוב ּבזה ּגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכן
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אמר הּזה, ּבּנֹוׁשא אּת לדּבר להמׁשי רֹוצה אני לֹו: אמרּתי מּתֹוכם. ©¨¤©¥©§¦¥©§¦§©§¤¦£¦§©¨¨¦¥§©הרּבה
לזמן קרֹוב עד מּמׁש ּכׁשעה, ׁשם ויׁשבנּו הּמדרׁש לבית נכנסנּו ּבסדר! ©§¦¨©¨©¨¨§¨§©¨§¨§¦©¥§§©§¦¤¥§¦לי
ּבידי היה הּקֹול לפּתּוח רֹופא אצל לכן קדם והייתי היֹות נרֹות, ¦¨§¨¨©©¦§¥¤¥¥¨¤Ÿ¦¦¨§¡¥©¨§©הדלקת
הרב: לי סּפר וכ - הּׂשיחה. ּכל את להקליט יכלּתי וכ הקלטה ©¨¦¥¦¨§¨¦©¨¤¦§©§¦§Ÿ¨¨§¨¨§©¦§©מכׁשיר
היינּו הּׁשבי"ט, ׁשּו"ת מחּבר ׁשליט"א, ׁשטרן טיבֹורט הּגאֹון עם יחד ¦¨¦¨©¥©§¨¦§§¤§§¦¨©¦©©¦§©¨"הלכּתי
נא סּפר לֹו אמרּתי - ּוטרפֹות. נבלֹות מהם ׁש-21 וראינּו ׁשחיטה ּבּתי ¨¥©¦§©¨¥§¥§¤¥¤¦¨§¨¦§¥¨ב-23
נבלֹות ׁשהם ׁשאמרּת ּכ ּכדי עד מפעלים ה-21 ּבכל הּמכׁשֹול היה מה ¥§¥¤¨§©¨¤¨¥§©¦¨§¦©¨§§¦©¨¨©¦לי
אכּפת מה לי אמר אחת? ּבׁשעה ּבהמֹות 60 ׁשֹוחט אחד ׁשֹוחט ּכי האם ©§¦©¦©¨©©¨¨§¥§¥¨¤¥¦¦©¥§ּוטרפֹות
ולא חּפׂשּתי ּכׁשרים חלפים לראֹות רציתי אני אחת, ּבׁשעה ׁשֹוחטים ּכּמה Ÿ§¦§©¦¦¥§¦¨©§¦¦¦¨¦£©©¨¨§¦£¨©¦לי

ב-21 מצאתימצאתי לי: סּפר כן ּכמֹו לרפּואה! ּכׁשר אחד חלף הּׁשחיטה ּבּתי ¨¨¦¨¥©§¦¨©¨¤¨¨¥¦§¨§¥¦¥¦¨¨¦
לבּדֹוק לי ונתן הּקדֹוׁשה סאטמר קהלת מחסידי הּקּנאים מחׁשּובי ׁשֹוחט §¦¦©¨§¨§©¤©©¦§¥¦£¥¦¨©©¥£¥¥¤¥איזה
החצּפה: ּכל עם הּׁשֹוחט לי ענה ּפגימֹות! ּכאן יׁש לֹו: אמרּתי הּסּכין, ¨§ª©¨¦¥©¦¨¨¦§¨¥¦§©¨¦©©¤את
ּדוקא לֹו ועניתי נבהלּתי לא יׂשראל"!!! לארץ ל ׁשמֹו, יּמח מׁשּגע ¨§©¦¦¨§¦§©§¦ª¨¦©§¥§¤¤¦§¨¥Ÿ§¦¦"ציֹוני
על עכׁשו ּתּגיד מה אז הציֹונית מהּמדינה ּכסף לֹוקח ואיני ּבריסק חסיד ©¨§©¦©©¨¦¦©¨¦§©¥¤¤©¥¦¥§§¦§¦¨¦£אני
ּבארץ ּגר אּתה ּכי ׁשמֹו יּמח "ציֹוני ּפעם: ׁשּוב לי ענה הּפגּום? ¤¤§¨¨©¦§©¦¦¦©©¦¨¨¨©¨©©החלף
ׁשאלּתי ּדֹומה. ּבאפן הגיב הּוא וגם נֹוסף לׁשֹוחט ללכת המׁשכּתי ¦§©¨¤¤Ÿ§¦¥©§¨¥§¤¤¨¦§©§¦¥¨§¦יׂשראל"!!!
והּכבדים הּלׁשֹונֹות ּכל לי: ענה עכׁשו? ּדוקא יׂשראל מארץ הּגעּת מּדּוע ¦¥§©§§©¨¦¨¨¨§©¨§©¥¨§¦¤¤¥¨§©¦©©אֹותֹו

ּבנּו ּתמכּו ּגם הם ּכי ּכׁשר ׁשּזה וסמכנּו מאמריקה מקּבלים ּכסף)אנחנּו לנּו ,(נתנּו £©§§©§¦¥©¤¦¨§¨©§¤¤¨¥¦¥©¨§¨ְֶֶָָ

מנּקר אינֹו ׁשהּכבד ּכּנ"ל] ּבעּתֹון מפרסם [ׁשהיה ּבעיר הּקֹול ׁשּיצא עכׁשו א©©§¨¤¨¨©¨¦¤¨¨§ª§¨¨¦©©¤©¨¥¥§ª¨
את לתּקן ּבאתי ׁשּכבר ועכׁשו הּכבד ׁשל הנּקּור ענין את לתּקן אֹותי ¤¥©§¦¨¨§¤¨§©§¥¨©¤¦©©§¦¤¥©§¦§ׁ̈שלחּו

ּוטרפֹות. נבלֹות מהם ׁשהרּבה ּומצאתי הּׁשחיטֹות את ּגם ּבדקּתי ¥§¥§¤¥¥§©¤¦¨¨¦§©¤©¦§©¨¥¨©הּכבד

ּבהמֹות,עֹוד 6 לׁשחֹוט הֹול ּוכׁשהּוא ׁשֹוחט, וגם רב ּגם הּוא ּכי לי ¥§§¦¥¤§¥©§©©¦¦¥¦סּפר
לׁשעה ּבהמֹות 60 ׁשֹוחטים וכאן ּומׁשּגיחים ׁשֹוחטים אנׁשים 45 ¨¨§¥§¦£¨§¦¦§©¦£¦¨£¦§עֹומדים
ּפלאמּבירער .4 חּוץ, ּבֹודק .3 ּפנים, ּבֹודק .2 ׁשֹוחט, .1 אנׁשים: 4 רק ¤¦§¨§¥¦§¥¥¦¨£©¥§ויׁש

אכמ"ל. א לסּפר, הרּבה עֹוד יׁש - החֹותמֹות]. את ©¥©§¥§©¥¨©¤¨©[הּׂשם

לׁשֹונֹות ּבעׂשרה מׁשּמׁש ְְֲִֵַַָָּכי

אמריקה.הרב ממׁשלת מּטעם ּבאמריקה הּכׁשרּות ועד ראׁש היה רּוּבין ׁשלֹום ַָ¨¦¨¨Ÿ©©©©§§©¤¦¨¦©©¤§¤¤©¤¦¨
ּכׁשר ּבׂשר הּלׁשֹונֹות ּכּמּות לפי :ּכ ּכֹותב ׁשם מכּתב לי ׁשלח ¤¨©©§©©¦§¨¥¨©§¦¦©¨§והּוא
רׁשּום ּבֹו מסמ לי וצרף לׁשֹונֹות, 10 להיֹות ּבהמה לכל צרי לא"י ¨¨§¦¦¥¥§§§¦¨¥§¨§¦¨§¦§¤ׁשּׁשֹולחים
לברכה זכרֹונם מחכמינּו ידּוע אמר: צחּות ּבדר - ׁשּׁשלחּו. הּלׁשֹונֹות ¨¨§¦¨§¦¥¨£¥©¨©¨©¤¤§§¨¤§©©ּכּמּות

"קּוה" ּבאמריקה, ואּלּו לׁשֹונֹות" ּבד' מׁשּמׁש ּבעׂשרה(ּפרה)"ּכי מׁשּמׁש ¦§©¥§§§¦§©¤¦¨ָָ§©¥©£¨¨
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לׁשֹונֹות... ּב-27 מׁשּמׁש "קּוה" יׂשראל ּבארץ ּכאן מֹוסיף, ואני §§¥©§¥¨§¦¤¤§¨¦¦£©§לׁשֹונֹות...
ׁשהּבׂשר ׁשּתפסּו מחנּיֹות הכׁשרים הסרת על ּבעּתֹונּות ּכֹותבים ּכּמה ¨¨©¤§¨¤ª£¥¦¥§¤©¨£©¦¨¦§¨©¦¤§ּכׁשרֹואים
האם אֹוכלים, ׁשאנחנּו מה זה ּולדאבֹונינּו ׁשחֹור. ּבׂשר מהערבים ּבא ¦©¦§§©£¤©¤¥£©§¨¨¨¦§©¨¥¨¤¨¤ׁשּלהם
רח"ל. ואלמנֹות? יתֹומים על הרּבנים מועד מכּתבים ּבאים יֹום ׁשּכל חּדּוׁש ¨§©§¦§©¦¨©¨©©¦¦¨§¦¦¨¨¤¦¤זה

שליט"א מייזליש מרדכי ברוך - 571 ְִָמסמ
הרב

המצותב"ה, חג את לחוג לי נזדמן לפ"ג תשמ"ג ה' שנת הפסח בחג
יארק. נוא ברוקלין בעיר בארצה"ב

נואביום היללס בבעדפארד אשר קאשוי קרית בק"ק ביקרתי דחוה"מ א'
שליט"א בלום רפאל מוהר"ר המפורסם הצדיק הגאון אצל יארק
הרבה שליט"א קאשוי אבדק"ק הגה"צ לי והראה יע"א, קאשוי אבדק"ק
ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג חרדיים באיטליזים שקנו בשר חתיכות
הנורא המחזה על ונשתוממתי לאכילה, ומוכן והודח נמלח מנוקר בחזקת
הדרוש למען שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי לא וכמעט לעיני שנתגלה
ניקור בענין מרובה הזנחה שמצאתי במקומות וגם הניקור, במצב והחיקור
חלבים שמצאתי והיות כזה, הניקור בענין ירוד המצב הי לא בכולם החלב
בעיני שראיתי מה לאחת אחת כאן אפרטם כן על החתיכות, אותן על שונים

קאשוי: בקרית תשמ"ג פסח דחוה"מ א ביום אז

לאכילה:מצאתי מוכן שנמכר הבשר על

שא. ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב התורההרבה מן אסור
כמה ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב מחלב וגם רח"ל, בכרת ועונשו

ניקור בספרי הנקרא גדולות עליו(ובא"י)חתיכות והיה קאלנער טריפה
שלא לי"ג י"ב צלע שבין הבשר מצאתי ג. התורה. מן שאסור חלב ומתחתיו

הי"ג הצלע קצה מצאתי ה. חלב. שם והיה מנוקר מצאתי(הסחוס)היה ו. .
החזה חתיכות)סחוסי מהקרום(מכמה קצת שנשאר מצאתי ז. כראוי. הוסר שלא

היותרת הכבד)שעל קרומים(לצד מחמש שהוא הכסלים קרום נשאר ח. .
השפונדר שעל חלב ט. בחז"ל. הקרום)המוזכר הריפאלע(שתחת שעל חלב י. .

צלעות של סחוסים יב. הצלעות. שבין דכפלי חוטי יא. בשפע. עליו מצאתי
י"ב ניקור)י"א היותרת(בלי לבין הריפאלע שבין הקרב חלב יג. אורחות. (עיין
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שלאחיים) מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח בכל הצלעות שעל שומן יד. .
האדום מבשר היוצא העב הקרום .(הריפאלע)הוסר

שבהםהיוצא השוה הצד בראותי מאוד עד מזעזעים הדברים כי הנ"ל מכל
בקיאים אינם לפני שהראו בשר חתיכות בניקור שעסקו הקצבים כי
כל לבד הקרום להוריד הוא שעושים ומה כדבעי, הניקור ואומנות בהלכות

המזלג על יעלה שיריים)אשר מניחים בזה ועוד(וגם והכרס הכסלים חלב אבל ,
הנ"ל. כל וכן משאירים הכליות חלב וגם כמעט, מנקרים לא ועוד

אנא

כבחמורהומה בקלה מדקדקים חרדים אנשים בראותי הלב יכאב מאוד
איסור של אחד בשער לפגוע שלא היתר שערי מצ"ט ומתרחקים
חזקה תקותי - מאוד. החמור חלב באיסור יודעים בלי בשגגה נכשלים

להעמיד לעשות שביכולתכם מה כל שתעשו
אחד דור המקובל הדרך הוא שהוא הקדמונים בימים שנהגו כמו
מסיני כן שקיבל רבע"ה משה עד והתנאים והאמוראים לראשונים עד דור
איסור בפרט אסורות ממאכלות הרבים הצלת זכות - דהוא. כל שינוי בלי

החמור רח"ל)חלב בכרת מכח(שעונשו הדבר את להוציא שתוכלו לכם יעמוד
לכל ותזכו ידיכם במעשי שכינה ותשרה תילה על הדת להעמיד הפועל אל
וזרעיכם אתם ומנהיגיו העם לשופטי במדרשים המוזכר והיעודים הבטחות
זצ"ל, אבוהב מהר"י בשם פי"ב שעה"ק בר"ח כמבואר עולם עד זרעיכם וזרע
האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות פרישת ובזכות

בב"א. צדקינו משיח בביאת

ובטחוןהכו"ח צער מתוך

מייזלישברוך מרדכי

נאהמנקר חיים אברהם מוהר"ר המפורסם הצדיק הגאון חתן בפ"ת ראשי
קבלה קבלתי ועוד. השלחן קצות תורה שיעורי ספרי בעמ"ח זצ"ל
מאת שנים וחמש ארבעים לפני עוד והפנים והקדמי אחורי חלקי ניקור על
זצ"ל קלפוס צבי ר' הגה"צ בן קלפוס ראובן ר' הרב המומחים המנקרים
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מראשי קבלתם וקבלו למדו שהם זצ"ל מייזליש ציון בן אברהם ר' ומהרב
אלטער הר"ר הצדיק הרב ומאת זצ"ל ברוורמן ברוך הר"ר הצדיקים המנקרים
ראשי בתור שימשו שהם עיה"ק בירושלים תרפ"ג בשנת זצ"ל מנדלסון
הקדוש והגאון זי"ע סלנט שמואל רבי מרן הגה"ק של בזמנם עוד המנקרים

זצ"ל. דיסקין לייב יהושע רבי מרן רשכבה"ג

         
            

   

בׂשר יאכילּנּו ֲִִֵַָָמי

ונאכלה. בׂשר ּלנּו ּתנה לאמר עלי יבּכּו ּכי הּזה העם לכל לתת ּבׂשר לי ¨¥Ÿ§¨¨¨¨§Ÿ¥©¨§¦¦¤©¨¨¨§¥¨¨¨¦¦©¥"מאין

אּת ּככה ואם מּמּני. כבד ּכי הּזה העם ּכל את לׂשאת לבּדי אנכי אּוכל §©¨¨¦§¦¤¦¥¨¦¤©¨¨¨¤¥¨¦©§¦©¨Ÿא

ּברעתי" אראה ואל ּבעיני חן מצאתי אם הרג נא הרגני ּלי פרק(עׂשה במדבר Ÿ¤¦¨§¥¦¨¨Ÿ¦¨¨¦¥§¥¤§©¤§¤§¨¨¦

יג-טו) יא

˙ˆּבאר יׂשראל ּבני אחינּו א˙ מּציל זי"ע יׂשראל הּבי˙ - ׁשּנ˙ּגּלּו חדׁשים ˙דס¢¨¦¤¦§©©¥¦§¨¥§¨©¦¤©¥§¥¦§¨¥§©§

אליעזר מׁשה רּבי מהגה"ˆ ׁשּנ˙˜ּבל מכּתב ּדאריי˙א. חלב מאכיל˙ ¤¤¦¡¤Ÿ¦©¥©§¦¤©§¦¨§¨§¤¥©¦£¥¦§©הּברי˙

ּבר˜. ּבני טׁשארט˜ּוב סעליׁש מדרׁש ּבי˙ ואב"ד רב ׁשּליט"א ©§¥§§§¨§¦¤©§¦¥¦¥©§©¨¦§¤¨ּפאפער

מחּותניּדברים הּצּדיק ּדברי לקּים ּכדי ּבמהירּות נכּתבים להּלן הּמּובאים ְִָ©¨¦§©¨¦§¨¦¦§¦§¥§©¥¦§¥©©¦¥¨¦
מעּליא ּונהֹורא ּגּופא ּבבריאּות ׁשּליט"א מהאלמין האדמֹו"ר ¨§©§¨§¨¦§¦¨¦§¦§¨¥§©¨§§ּכ"ק
עין ּבלי ּברּורים וכּלם אהּובים ּכּוּלם חלציו, יֹוצאי מּכל לרֹוב ונחת ¦©¦§¦§¨ª§¦£¨¨¨£¥§¨¦¨©©¨בס"ד

וכּו'. §©̈הרע

ּברק.מׁשה ּבני טׁשארטקּוב, סעליׁש מדרׁש ּבית ואב"ד רב ּפאפער, אליעזר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

מלאכיהעליתי ּגבריאל מרּדכי הּגאֹון הרב לּמחּבר הּׁשּיכים ענינים ּכאן עד ֱִֵֶ©¨¦§¨¦©©¨¦©§©¥¨©©¨¨§§©©§¦¥©§¨¦
©©זצ"ל.
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ׁשעּוריםמּקדמא למדֹו ּבעת ויֹותר ׁשנים עׂשרה ּכחמׁש עברּו טּובא ימים ּדנא ְִַָ§¨¨¦¨¨§§¨¥¤§¥¨¦§¥§¥¨§¦¦
ּומעׂשה מּסיני, למׁשה הלכה למעׂשה, והלכה הּדין ּדּיּוק עם ¥£©©¦¦¤Ÿ§¨¨£¥£©§¨¨£©¦©¦¦¨§¦§ּכסדרם

הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה עד איׁש מּפי איׁש ¨©¨¨¥©¤Ÿ©¦¦¦¦©רב

אפׁשרּכּידּוע אי אּלּו "ּודברים לׁשֹונֹו: וזה טרפֹות, ּבהלכֹות הרמ"א מּדברי ַַָ¦¦§¥¨©¨§¦§§¥§¤§§¨¦¥¦¤§¨
על ׁשהיא הּמעׂשה נּס יֹון לפי אּלא לּמּוד ידי על הּכתב ּדר ©¦¤¤£©©¨¦¦§¨¤¦¥§©¨§©¤¤Ÿ§¦ללמד
הּקדֹוׁש. לׁשֹונֹו ּדברי מּתֹו ּכאן עד מּמׁש", ּבראּיה איׁש מּפי איׁש לּמּוד ¨©§¥§¦¦¨©¨©¨¦§¦¦¦¦¦¦¥§ידי

הוהמענין וכן ּפעמים ּכּמה הּנ"ל הּגאֹון רב לי סּפר ענין ּבאֹותֹו לענין ְִֵַ§¦§¨§¦§©¦¥¦©©¨©©©¨§¨¦§¥£¨
הֹודעה קּבלּתי ּפסח לפני ׁשבּועֹות ּכּמה ּכלׁשֹונֹו: מּמׁש ¨¨¦§©¦©¤¥§¦¨¨©§¦¨©¤£©©הּמעׂשה
הּקדׁש עיר לירּוׁשלים נסעּתי לי, קֹורא זצלל"ה יׂשראל הּבית הּקדֹוׁש ¤Ÿ©¦¦©¨¦¦§©¨¦¥¥¨§¦¥©¨©¦©©¤ׁשהּצּדיק

ּבתּקיפּות: לי אמר ׁשלֹום, ּדריׁשת ואחרי ּבחביבּות, אֹותי ©¥¨©¦©§¦©¨¨©¦§¥£©§¦£©¦¥¦§וקּבל
©£¤¦¨§¦§¦§¥¦¥¤¤¦§¨§¨§©¥£¦

הרי רּבי, אמרּתי, §¤¦©§¨§©¥¤¨¦§¨©©©¥¨©§¦©¦£¥
חמצם. למּכֹור אלי ּבאים אנׁשים ואלפי אביב ּבּתל ּכרב אני ּומׁשּמׁש ּבא, ¨§¤§¦©¥¦¨¦¨£¥§©§¦¨¥§©§¦£¥©§¨©¤ּפסח

לי, ¨§¨§¤¥¦¨£¦§¤¦¨©¥§©¥¥¨§¦¦©̈אמר
הוה וכן , §©¥©©¨¨©¥¨©§¦©Ÿ§¨©§¦§¦§¥¨§§¥©¨
ה' ּוברּו ¤¨£¨©§¦¨§¥¤§Ÿ¨§¥§¦¨¦§Ÿ¨¨
חלב ׁשל הניקּור ּבענין ׁשּתּקנּתי הּתּקּונים הּברית ארצֹות ּבכל והתּפרסם ¤¥¤¦©©§¦§¦§©¦¤¦¦©¦§©¨£¨§¥§©§¦§©̈ידּוע
הפסיקּו ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומרי יהּודים אלפים ׁשעׂשרֹות [וידּוע ¦§¦§¦¨¥§¦§¦¨£§©¤©©§¨§¨§ּדאֹורייתא.
החלב מאכילי נגד ּבמחאה יצאּו הּצּדיקים הּגאֹונים וגם ּבהמה, ּבׂשר ¤¥©¥¦©©¤¤¨¨§¦§¨¦¦©©¦§©©§¨¥§¨¨¡¤לאכֹול
ּבׂשר לאכֹול חסידיו לכל אסר מקלויזנבּורג אדמֹו"ר מרן ׁשּכ"ק וידּוע –§¨©¤§¨¨¨©§¦§§§§¨©§¨£¦¨¤¡¨¨
הּמׁשיח, ּביאת עד ּכׁשר ּבׂשר יהיה ׁשּלא אמר זי"ע, מקאשוי והאדמֹו"ר ©¦¨©©¦©¥¨¨¨¤§¦Ÿ¤©¨¨§§©¨§¨¥§ּבהמה,
ולהבחל"ח ּבהמה, ּבׂשר לאכֹול לאכֹול לא ּכתב חסדיו לכל ¨¥§¨¨¡¤¡¤Ÿ©¨¨¦©¨§¨§¦§ּובמכּתבֹו
ועֹוד ּבהמה, ּבׂשר לאכֹול לא לחסידיו אמר ּגם מאנסי מוויזניץ §¨¥§¨¨¡¤Ÿ¨¦£©©¨©¦§¨¦§¦§§©̈האדמֹו"ר

ּבספרּכׁש ונדּפס ּכּידּוע, כּוּלם את להרֹוג ורצּו זה, על עֹוררּו צּדיקים לׁשים ¦§Ÿ¦©¦¦§©¤§¨©£¤¨©¨©§¦§¨§¥¤
ּבאריכּות]. חלקים ו' הּׁשֹוחטים ¦£©¦¨£¦£©קֹול

שליט"א מקאשוי אדמו"ר לכ"ק מכתב

תש"נב"ה אדר חודש לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה לסדר ד' יום
יארק. נוא ברוקלין לפ"ק

הלכהאל בעמק עובר לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה, החכמה מקור
ה"ה דאומתא, מדברא דעמא רבא מזויינה, כגבור חלציו המצויינה,
רשכבה"ג האמיתי הגאון הרב יתלונן, שדי בצל בלבנון, אדיר הגדול האשל
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בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר ארץ קצווי בכל המפורסם הדור מופת
קאשוי אבדק"ק בלום רפאל מו"ה תפארתו שמו קדושת כבוד היקרים,

והגליל. שליט"א

ולהציעאחרי לבוא עוז בנפשי הרהבתי וקדושו גאונו הדרת מול השתחואה
לבבי. עם אשר את שליט"א גאונו הדרת מול

כמואני הקודש] ללשון תרגום מובא [כאן אידיש, בלשון המכתב את כותב
מאמרים. שני לקיים אוכל ובזה בטלפון, אתכם שדברתי

וכו'.א. למחות "בידו" שיש כל

וכו'.ב. קולך" הרים כשופר תחשך אל בגרון "קרא הנביא מאמר

וגורםהאמת, דבר הבעל עובד – הנביא מאמר את לקיים הולך שאני בשעה
כמו לדבר, בכלל יכול ואיני לדבר, אוכל שלא עניינים מיני כל
ללכת צריך [ואני ל"ע. לדבר כלל יכול איני האחרונים חודשים שבכמה
איני ב"ה, לדבר כבר יכול ואני לי, עוזר וכשהקב"ה קול] פיתוח של לרופא
לי, ענו ולא פעמים הרבה כבר שהתקשרתי היות בטלפון, אתכם לדבר יכול
כדי בטלפון, לדבר אוכל שלא אותי מעכבים השמים מן שאולי וחשבתי

לדורות. ישאר זה ואז זאת שאכתוב

שליט"א,הענין רב הקאשוי לכ"ק ורק אך נוגע זה עכשיו, כותב שאני
שיחיו. ולנכדיו ולילדיו

שמצבאיני מזמן ידוע שהדבר בגלל השחיטה, ממצב עכשיו לכתוב הולך
ממש כשהיה, אינו כבר ברצוניהשחיטה רק .

וילדיו ובעצמו בכבודו שליט"א רב שהקאשוי העופות מעניין רק לכתוב
ומצפצף. פה פוצה ואין שנה, אחר שנה זאת אוכלים ונכדיו

מהעירכבר אנשים כמה עוד ועם שליט"א, הילדים עם פעמים כמה דברתי
השחיטה. מצב בענין קאשוי,

הינומופיע בדיעבד מותר שהוא דבר שכל – ובשו"ע בש"ס פעמים כמה
לכתחילה, אואסור תקי"ז, אולי חוה"מ, ה' או"ח שו"ע ט', או ח' דף נדה (עיין

מספיק הזמן [אין ע"א, או ע' סימן משה דרכי וביו"ד בב"י, רנ"ח או רנ"ו וסי' נ"א, סימן תקי"ח,

ואסור) כלכתחילה, דינו דיעבד הוי כן, לעשות דרגיל דהיכא המקורות] בדיוק .לציין

פיינשטיןובדיוק משה ר' מהרה"ג ווארט לשמוע לי נזדמן השבוע
כמה עמו שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית שהלך זצ"ל,
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אחד ותלמיד השחיטה, בענייני להלכה שאלות כמה שם והיה מתלמידיו,
זה הרי - משה לר' ואמר שאלות, בו שהיה הבשר את שמשליכים ראה
להיות רוצה מי משה ר' לו וענה זה, את משליכים ומדוע בדיעבד, כשר

בדיעבד?. יהודי

א')חדשההשמלה בחולין(בסימן הגמרא את ע"א)מביא אומר(כח "רבי :
כא)"" י"ב חולין].(דברים מס' סוף [ועיין וכו"'.

ב')אשרובמטה סעיף ואין(שם משים, מבלי מקומות יש וז"ל: בא"ד
תואר, פרי בשם שם עוד וכו' תוכחה,

מהר,איני ששוחטים בשעה לקרות שעלולים הבעיות כל את למנות רוצה
שוחטים כאשר שכן וכל לשעה, עופות 400 רק שוחטים אם אפילו
כשירה תהיה שהשחיטה שהלוואי לומר ברצוני רק ויותר, לשעה עופות 600
בדיעבד כשר היה זה ואם מרובה, והפסד הדחק שעת של בצירוף בדיעבד
מתעוררים שבוודאי מצבים יש אבל הזה, המכתב כל את כותב הייתי לא
בגלל עליהם נפש בשאט שעוברים שחיטה, הלכות חמשה מדיני שאלות
ושנה שעבר כיון זירא ר' של הכלל את לנו יש והרי פרנסה, של שיקולים

" של האחריות ממני שירד כדי זאת לכתוב ובחובתי כהיתר, לו נעשית
האחריות את זרקתי הזה המכתב ידי ועל גבי, על שמונח "
את ואני העולם, בכל נשמעים שדבריו שליט"א, אדמו"ר כ"ק של גבו על

הצלתי. נפשי

שיחיו,והדבר ילדיו עם שליט"א רב הקאשוי שכ"ק כשמש, אצלי ברור
דקדוקיה בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל מדקדקים שהם
מאתרוג מדבר ומי תפילין, כמו מסיני למשה בהלכה בפרט ופרטיה,
לכל זמן ויש המהודר, את לבחור כדי אתרוגים הרבה כך כל לכם שמביאים
לעשות נותן ואינו דבר, הבעל יושב אזי לשחיטה מגיע כשזה אבל ענין,
שהרי בטענה – האדם את להפיל איך שלו הפטנטים את יש דבר לבעל דבר,
זה מזה, יותר לעשות יכול אני מה ובודק, השחיטה בשעת עומד בעצמי אני
כמו להיכשל, שלא אחת עצה רק ויש מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי

כותב: טובה" "שמירה בעל שהמחבר
.
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חז"לוהדבר מאמר מקיים היה רב הקאשוי מילדי אחד שאם אצלי ברור
שוחט" והיה "

היו אם חוץ עוף. בשר אפילו בשר מכניסים היו לא קאשוי העיר כל בעצמו,
ההלכות. כל עם שצריך, כמו מהודרת שחיטה בית מקימים

לכ"קאיני אסביר אני אי"ה הזמן וכשיבוא המידה, על יתר להאריך רוצה
בפנים. פנים

לאויש שחיטה בית לקנות אפשר שליט"א, קאשוי לבני קלה עצה בידי
לאכול שרוצה אחד וכל בזול, מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר, רחוק

.$2000 ישלם כשירה משחיטה

וידועהגמרא במשפחה, ושניים בעיר אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת
הגדולים מהגורמים אחד הוא השחיטה שעניין הקדושים מהספרים
עם צדקינו משיח פני לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את שמעכבים ביותר

כזו? ועוד)שחיטה הגש"פ על משה מטה ברית הנשר, דרך בספר .(ראה

פרשתוידוע תש"ד בשנת שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי"ע רב שהבעלזער
לדאבונינו הגדול החורבן את עברו ישראל שכלל אחרי ויקרא,

משיח(השואה) ביאת לקראת הדור את ולהכין הילדים את לחנך צריכים ,
שצריך זעירא, בא' ויקרא כתוב ולכן שיגיע, בעת נתבייש שלא צדקינו,

הקטנים. הילדים את לחנך

אלוואמר וכשרות, המשפחה, טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני
עבורם. להתאמץ שצריכים היסודות

ילדינו,איזה את שוחטים אנו כך ידי שעל שחיטה? כזה אם לנו יש פנים
לזה וכי צדקינו? משיח פני לקבל לילך יכולים אנו פנים כאלו עם וכי

רבותינו? לנו שהכניסו מה זה הקדושים? רבותינו התכוונו

השחיטההחת"ס וכי התורה", מן אסור "חדש אותנו לימד הקדוש
אינו השחיטה, בשעת העוף את אוחז והגוי העוף את ששוחטים

חדש? דבר

חדש?והמהירות, אינו זמן, במעט עופות הרבה כך כל ששוחטים

ציוויתך!!!הרי כאשר בתורה כתוב

עושים!אין היו שזקנינו כמו לעשות רק זה, עם להתמודד איך עצה בידינו
צריך והשוחט ובזריזות, במעומד ולשחוט ביד, העוף את לאחוז -

עושה. שהוא למה מספיק גיבוי לו שיהיה
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כמואני מהודר שחיטה בית להקים בידכם ולסייע אליכם לבוא מסכים
הקודמים. הדורות אצל שראינו

מכלוה' דגלו תחת היושבים כל את להציל הרמה תורתו כבוד בעזר יהיה
וצריך ז"ל, וברמב"ם ברמב"ן כמבואר אכילה בענין ובפרט מכשול,

איסור. ספק או איסור מאכילת מאוד נזהר להיות האדם

מהרהומאוה לשמוע ונזכה פורים, שמחת ביתו ולכל לכ"ק אנכי
ידידו שלום בזה ואומר וירושלים ציון ומנחמות טובות בשורות

הנאמן. אוהבו

גראסהק' יהודה שלום

יצ"ואבדק"ק האלמין

פאקסנ.ב. כך אחר שלחתי כן גם שבועות, כמה לפני נפשות פקוח בענין נחוץ מכתב שלחתי

זה. על תשובה קבלתי לא ועדיין התשובה על הסבר

הנ"ל

הּנסּתרּומּובא הּצּדיק להמקּוּבל חּיים" "אהבת זי"ע[כז]ּבספר מנּׁשה חכם רּבי ָ§¥¤©£©©¦§©§¨©©¦©¦§¨©¦¨¨§©¤§¨
הּצּדיקים אחד ּבׁשם ׁשהביא "ׁשמיני" את-ּבפרׁשת ׁשּׁשֹומר ׁשמי §¨¨©§¦¦¤¥¦§¥¤¨©©¦¦¤¦¤¥¤

ּולעניּות הּטבע. מּדר למעלה נס לֹו ׁשיעׂשה מּוכרח אסּורֹות מּמאכלֹות ¦©§©¤©¤¤¦¨§©§¥¤¨¥¤©§£¨£©¦§©עצמֹו
הּטבע ּכדר מּלאכל יצרֹו את ׁשּכפה מּדה ּכנגד מּדה ׁשּזֹוהי ּברּור זה ©¤©¤¤§Ÿ¡¤¦§¦¤¨¨¤¨¦¤¤§¨¦¦¤¨¤¦§©ּדעּתי

ּבפניו. הּטבע מכֹופף השי"ת ּ̈כ©¤¦§¥©¤©§¨¨

"אמרנּו ריהּבּגימטרּיהלמעלה ּוּבגימט ְַָ§©§¨¨¨¨©¦©§¦¨¨¨§§©§¦§§¦¨¨¨
.[502 - תק"ב הּקדֹוׁשים האבֹות ׁשל ׁשנֹותיהם ¦§©¨¨¤¤¥§¨¦§©¦[ּגימטרּיה

השו"עּובזה ּדברי לפרׁש ב')אפׁשר תרצה סימן חּיים :(אֹורח ֶָ¤§¨§¨¥¦§¥ִִַַָ©¨¦¦¦§¥
אֹומרים ויש הגה : §©¨©§Ÿ¨©¥¨¨¨§¨¨§§©¨¨§¤§¦

מּלּמּודֹו יֹותר ׁשּיׁשּתה אּלא ּכ ּכל להׁשּתּכר צרי ּבֹו)ּדאין ּומּתֹו(ּכל וּייׁשן, §¥¨¦§¦§©¥¨¨¤¨¤¦§¤¥¦¦ָ§¦¨¦
מרּדכי לברּו המן ארּור ּבין יֹודע אינֹו ׁשתיית(מהרי"ל)ׁשּייׁשן ידי ּׁשעל - . ¤¦¨¥¥©¥¨¨¨§¨¨§§©ֲִַ¤©§¥§¦©

רֹואים ואז סֹוד, יצא יין נכנס חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו האמּתי הּדעת מתּגּלה ¦¨§¨¨¦©©§¦©£§¨¤§¦¦£¨©©©¤©§¦¦©©הּיין
האמת, ּומגּלים עליו, הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ולא לקיים וזֹוכים לאמּתֹו ¤¡¨¦©§¨¨¦¦§©©¥§¦¥Ÿ§¥©§¦§¦£©¤¡̈האמת

הל"ו[כז] ראׁש ׁשהּוא – עליו אמר – זי"ע ׁשרעּבי מרּדכי רּבי האלֹוקי המקּוּבל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהערה,
מנחם ׁשחכם – מהּׁשמים צּדיקים לכּמה ּגילּו הּנֹוראה הּׁשֹואה ּובּזמן – נסּתרים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָצּדיקים
יגיע ׁשּלא יׂשראל ארץ על יגן הּמיחדֹות בתפילתֹו צּדיקים] ּכּמה עֹוד [עם זי"ע ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמנּׁשה

זי"ע צדקה יהּודה רּבי אליו והלכּו ה"י. הּׁשֹואה יֹוסף)לׁשם ּפֹורת יׁשיבת עד(ראׁש ּגאֹונים ועֹוד ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ
ּבּׁשמים. כֹוחֹו ּגדֹול ּכּמה עד רֹואים ּומּכאן יּגלּו. ׁשּלא ּובתנאי – להסּכים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּׁשהצר
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לא ׁשאם נחּוץ וזה רב הערב אנׁשי ׁשלּוחיו הם ּומי האמּתי ההמן הּוא Ÿ¦¤¨¤§©¤¤¨¥§©¨§¥¦¦¦£¨¨¨©¦מי
ׁשאמר האירני ּכדגמת רח"ל חיצֹוני המן ׁשֹולח הּקּב"ה ח"ו ההמן את ©¨¤¦¨¦¨©§ª§©¨¦¦¨¨©¥¨¨©¨¨©¤¦©§מּגּלים
הזֹוהר ׁשהּוא ּתֹורה ׁשל יינּה ׁשתּית ידי על ועֹוד האמּתי. המן ׁשהּוא עצמֹו ©©¤¨¤¨¥©¦§¥§©§¦¦£¨¨¨¤§©©על

תזריע ּפרׁשת ּבזֹוהר ּכדאמרּו מֹורא ּבלא האמת את לֹומר זֹוכים (מ"והּקדֹוׁש ©¨¦©¤¨¡¤§Ÿ¨¦§¨§§©¨¨©©§¦©
לאוע"א) וּדאי ּגּבאי, אתיתּון חד דעיטא ּבקיטרא נׁש, בר ההּוא לֹון אמר :¨©©©¨§¦§¨§¥¨©£¦©¨©¨¨

מּכּלא דחלין דלא יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבבי ּדדּיּוריהֹון מאיּנּון אּלא ¨Ÿ¦¦£©¨§¨©§¦¦¦¥§¥¦§¦¥¨¤©אּתּון
¤§¥©©©¥¤¨©©¨¥¤¤¤§¦¨¤¨©¨¥[ּביאּור:

אי .[ ¤¨¥¨¤¦¨§¥©¦¦§¤¨¤Ÿ£¦¥©Ÿ¦
[ּביאּור: באתּגלייא. מּלייכּו אי בכּו, יקטרגּו אבתראי דאתיין ©¨¦¥¨§©§¦§§©¦¥§§§©§¨§©£¨§©§©̈בני

¤¨¦©£©¦§§¦¨¤©§¦¦¤¦¥¨¨¦§¥¤§¨
אֹורייתא ליּה אמרּו [ §Ÿ§©¤§©§¤¦¨¦¨©¤¥£¨¦§¦¨§¥©§¨

ּדכּתיב, הּוא, א)הכי אמריה(משלי ּבעיר ׁשערים ּבפתחי ּתקרא הֹומּיֹות ּבראׁש ¨¦¦§¦§Ÿ¦¦§¨§¦§¥§¨¦¨¦£¨¤¨
קמי ּבכּס ּופא נׁשּתכח הא ,מּקּמ ּדחלי אנן ּדאֹורייתא במּלי אי ּומה ¥¨¨¦§©§§¦¨¨¨¦¥£©¨£¨§©§¥¦§¦©¥Ÿתאמר.

[ּביאּור: צחּותא. בעי דאֹורייתא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ברי §¨¥¨¨¥¨¨§©§¨¤ª§¨§¦§Ÿקדׁשא
א) (מׁשלי ©¨¨¦¤¨ְִֵ§ŸŸ¦¦§¨§¦§¥§¨¦¨¦

£¨¤¨Ÿ¥¨¦§¦§¥¨¨£¦¦¨¤£¥¦¨¥§¨
¦§¥©¨¨§Ÿ¤¨¤©¨§¦¨©§©
¤¦§¤¨¨§¨§Ÿ©£¦§¨¨¨¨¦§©¥¤¡¤

ׁשמעֹון רּבי ׁשל מדרׁשֹו ּבבית נמצאים הם הזֹוהר לֹומדי וכל .[ ©¨§¨§¨§¥©©¥¦§¨¦§¥¦§¨¤©¦¦§
את ואֹומרים ּבעֹולם ּברּיה מפחדים ולא ׁשמים יראת ּומקּבלים יֹוחאי ¤¦§§¨¨¨¦§¦£©§Ÿ§¦©¨©§¦¦§©§¦¨©ּבר

הּגדֹולה האׁש מּפני ּפחדּו ולא סיני הר על עמדּו ׁשרגליו ּומי ּגם[כח]האמת, ¨¡¤¦¤©§¨¨§©©¦©§Ÿ¨£¦§¥¨¥©§¨©
ותֹורתֹו. יתּבר הּׁשם על נפׁשם למסֹור מּוכנים ¨§©¨§¦¥©©¨§©§¦¦¨©הּיֹום

ּבהעלת[כח] קנב.)ּובזהר ּבטּורא(ּדף קיימי ּדהוּו אינּון האמת ּבחכמת לעֹוסקים קרי ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
עּלאהּדסיני. ּדמלּכא עבדי חּכימין לׁשֹונֹו: העליון],וזה מלך של עבדים שהם [החכמים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּדסיני ּבטּורא ּדקיימּו סיני],איּנּון הר על שעמדו ּבנׁשמתא,[אותם אּלא מסּתּכלי לא ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
] וכּו' מּמׁש אֹורייתא ּדכּלא עּקרא עיקרּדאיהי שהיא התורה בנשמת אלא מסתכלים אינם ְְְְִִִַַָָָָָֹ

רזי שהם פנימיות, יש התורה בגופי וגם שבסיפורים שיודעים כלומר ממש, התורה כל
ומצוה], מצוה בכל לכוון שצריך והכוונות אמרהתורה ּבצדֹו, [ונכּתב לׁשֹונֹו. ּכאן ְְְְִִַַַָָעד

סיניּמעּתיק: הר על עמדּו לא הּתֹורה סֹודֹות יֹודעים ׁשאינם אֹותם דאתי,מׁשמע ּולזמנא .[ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
דאֹורייתא. דנׁשמתא ּבנׁשמתא לאסּתּכלא להסתכלזמינין עתידים הם לבוא [ולעתיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָ

ברוך הקדוש עתיד המתים תחיית אחר כי התורה, של הנשמה של בנשמה ולהתבונן
מה נעלמים, בסודות חדשה תורה לדרוש מהותה.]הוא לידע הזה בזמן אפשר שאי

מדבש) מתוק מהפירוש .(הביאור
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ּוּכמּובאּובגלל עק"ב, [ּבּגימטרּיה ּפעמים 172 אֹותנּו ּומזהיר מביא הזֹוה"ק זה ְִַ¤©©¥¦©§¦¨§¨¦©¦©§¦¨§¨
חּיים ¦¤¦©©©¤¥§§¨¦¨¦§¦¨§§¦§§¦©¥§ּבעץ

מן להתרחק ּבעקב], לנׁש ׁשּדרּכם ועֹוד , ¨¥¥¤¦§§¨¦§¦¨§¤©§¨¦§Ÿ©£¥§¦§©¥¦
רב, ¥¨¨¨¤¤¥¨¨©¦§¤©¤¤̈הערב

הרׁשע,ּובּספר אחׁשורֹוׁש ׁשל ּכּונתֹו את לבאר, מרחיב הּמאיר (ׁשמֹותאֹור ֵֶַ©¥¦©§¦§¨¥¤©¨¨¤£©§¥¨¨¨ְ

אסּתר) וז"ל:מגּלת ְְִֵֶַ¦§¥¦§©¨¦§©¦§¤¨¤¤¥
¨¤£¦¨¨§¦¦§©¥¦§©¥§©¦§¤¨¤£¨§©£¨¨

ּומדּוייק ע"כ. §¦§©¥§©§¦¨§©£¨£§¥¤¤©©§¨
אין אסּורֹות מאכלֹות ׁשעל ה"י.ּבלׁשֹונֹו ¦§¤©©£¨£¥£¨§©£¨¨

ּפנים והסּתרת הּגאּולה, ימי על הּקדֹוׁשים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהאמֹוראים

קל"ּכתב מּׂשּומֹו יחיה מי "אֹוי כ"ג)הּספֹורנֹו: כ"ד ׁשאמרּו(ּבּמדּבר ּכענין – ַָ©§§¦¦§¤¦¥ְִַָ§¦§¨¤¨§
לברכה זכרֹונם ע"ב)חכמינּו, צ"ח הּקדֹוׁשים:(ּבסנהדרין האמֹוראים אמרּו : £¨¥¦§¨¦§¨¨ְְְִֶַ¨§¨£¨¦©§¦

חפצים אנּו ואין ׁשּיבֹוא ּבדֹור הּמׁשיח יבֹוא ּכלֹומר - אחמיניה" ולא ¦¥£¨¥§¨¤§©¦¨©¨©§¥¦§©Ÿ§¥¥"ייתי
היּו ׁשּלא ּפרׁשּתי ּוכבר מּלראֹותֹו, ׁשּנפסיד אף על ּדֹור, ּבאֹותֹו ¨Ÿ¤¦§©¥¨§§¦¦¦§©¤©©§¥¨¦§להּמצא
הּמֹוחֹות ּבלּבּול קדׁשם ּברּוח ראּו אּלא הּגּוף, מּיּסּורי יראים האּלּו ©§¦¨§¨©§¨¨¤©¥¦¦¦¥§¥¨¦§©הּקדֹוׁשים
ּבהם יהיה ׁשּלא ידעּו, קדּׁשתם ּולרב ּדמׁשיחא, ּבעקבא ׁשּיהיה עינים, ¤¨¤§¦Ÿ§ª¨¨¨§¤Ÿ§¨¦§¦¨§¦§¤§¦¤¦©¥§©©§והסמיּות
לּצרה! וי - קל" מּׂשּומֹו יחיה מי "אֹוי הּכתּוב: ׁשאמר וזה זאת, לסּבל ¨¨©©¥¦¤§¦¦¨©©¨¤¤§Ÿ©¦§ŸŸּכח
מּפני להם! וי - הּמׁשיח ּביאת ּבדֹור ׁשּיחיּו אּלּו הּזה... ּבּדֹור ׁשּיחיּו ¥§¦¤¨©©¦¨©©¦§§¦¤¥¤©©§¦¤¥§לאּלּו

יתּבר הּׁשם ּכבֹוד מּׁשּום רק להּגאל זכּות אף להם ּתהיה ©¨§¦¥©§¦©¥¨¦§§©¤¨¤§¦Ÿ¤ׁשּלא

ׁשהּואעֹוד הּספֹורנֹו, ׁשּכתב ּדר על קל" מּׂשּומֹו יחיה "מי לפרׁש: ¤§§©©¨¤¤¤©¥¦¤§¦¦¥¨§¨§¤אפׁשר
הּדֹור ׁשל הּמּצב ׁשפלּות ׁשראּו - אחמיניה" ולא "ייתי ׁשאמרּו ©¤¨©©§¦¨¤¥¦§©Ÿ§¥¥§¨¤¨§¦§ּכענין

מתרץ, זה ועל נגאלים? יׂשראל זכּות ּבאיזֹו ּכן ואם ּדכתיב:האחרֹון, הּוא הדא ¨©£§¦¥§¥§¦§¨¥¦§¨¦§©¤§¨¥£¨¦§¦
...יתּבר ׁשמֹו ּכבֹוד ּבׁשביל ,יתּבר הּוא ּגדֹול ּכי הּוא" רב ּכי לעוֹוני ©¨§¦§§¦§¦©¨§¦¨¦©¦¦£©¨§©¨§"וסלחּת

יׂשראל ּכׁשּיצאּו ּבתחּלה ּכי ּכּונתֹו ּבבאּור לי ונראה זי"ע: ּפתּיה הרב הגה"צ ואֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּוממׁשי
וּיעמדּו וּינעּו העם "וּירא נאמר: ּכ ואחר ההר ּבתחּתית מתיּצבים היּו האלקים ְְְְְְְְֱֱִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלקראת
ׁשהיּו מהעם מקצת והיה וימּותּו. הּזאת הּגדֹולה האׁש ּתאכלם ּפן יראים היּו ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמרחק",

הּׁשכינה לקראת ּוׂשמחים אפילּוׂשׂשים מרחֹוק לעמד הראׁשֹון מּמקֹומם לזּוז רצּו ולא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
מּמׁש, ימּותּו הּנזּכראם ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה הּוא ּדסיני",ועליהם ּבטּורא ּדקיימּו "איּנּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

זֹוכים הם ולכן סֹוף, ועד מּתחּלה ּדסיני ּבטּורא עמדּו אּלא מרחֹוק ועמדּו נעּו ולא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכלֹומר
עּתה ּגם עֹוׂשים הם ּכן מרחֹוק, ועמדּו העם עם נעּו אׁשר הּנׁשמֹות ואֹותן האמת. ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָלחכמת

הּזאת. הּגדֹולה האׁש ּתאכלם ּפן מּיראתם האמת, לחכמת מרחֹוק ועֹומדים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנסים



הזוהר מאטהרת

ׁשנאמר: יא)ּוּכמֹו מח פרק ּוכבֹודי(ישעיה יחל אי ּכי אעׂשה למעני "למעני §¤¤¡©§©£¦§©£¦¤¡¤¦¥¥¨§¦
אּתן". לא ¥¤Ÿ¥©§לאחר

יזּכה ּבלּבֹו ה' ׁשּיראת זה רק הּמׁשיח, ּבביאת ּכן מצרים ּביציאת ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּכמֹו
הּזֹוכים ּבין ְִִֵַלהיֹות

לעתידאיתא ּגם ּבּמדרׁש: ּכן ּגם ּומבאר עדּיֹות, ּדמּס כת הראב"ד ּבפרּוׁש ִָ§¥§©¤¤¥ª§Ÿ¨©¥©¦§¨©¤¨¦
ראּויים ׁשאינם אנׁשים ויהיּו ּבמצרים, ׁשהיה ּכמֹו חׁש מּכת ¦§¨¥¤¦¨£§¦§¦©§¦§¨¨¤§¤Ÿ©©¤§¦ּתהיה
ׁשם ויהיה הּזה, ּבּמדּבר ׁשנית יׂשראל את יֹוליכּו וגם הּטֹובה ּבגדל ¨¤§¦§¤©¨§¦©¦¥¥¨§¦¤¦©§¨©¤Ÿ§§¦לראֹות
לחׁשב יׂשראל איׁש ּכל על ּכן על חלילה. יּדחה – ראּוי ׁשאינֹו ּומי Ÿ£©¥¨§¦¦¨©¥©¨¦¨¤¨¦¨¥¤¦¥©הּברּור,
ּבעוֹונֹות הּוא מלא אחד ּכל ּבאמת הרי ּכי עֹומד, הּוא מּצב ּבאיזה £©¥¨¨¤¨¤¡¤¥£¦¥¨©¤¥§§©§ּבנפׁשֹו
אחד וכל ,יתּבר הּׁשם לפני יֹותר חׁשּובה ּתנּועה איזֹו יֹודע איׁש ואין ¨¤¨§©¨§¦¥©¥§¦¥¨£¨§¥©¥¦¥§¦¨§ּופׁשעים
הּׁשם ּכׁשיעזֹור ההֹולכין, ּבין ויהיה הּוא יזּכה האם יֹודע מי לירא, ̈צרי¦¦¨¦¥©©¦¦§¤§¦§¤¥©§¦§¤©£©¥
הּנחמֹות וכל צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבל וילכּו הּׁשלמה, הּגאּולה ותהיה ,יתּבר¦§¨©§¦§¤©§¨©§¥¨§¥§§©¥§¥§¦©¦§¥§¨©¤¨
ּתתקּיימנה, לברכה, זכרֹונם חכמינּו, ּובדברי הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ¨§¥©§¦¨¨§¦¨§¦¥¨£¥§¦§¨§©¨©Ÿ̈§©הּמפרׁשֹות
ה', עליו וירחם ּבמצֹות, ּולהרּבֹות ּביראה ה' את לעבֹוד עצמֹו על ¨¨¥©¦§¦§§©§¨§¦§¤£©§©©¥©¦ויקּבל
ויתּקן צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבל ׁשּיזּכּו אּלּו מאֹותן הּזֹוכים, ּבין להיֹות ¥©¦¥§¦©¦§¥§¥©§§¦¤¥¨¥¦©¥§¦¤§¦¤ׁשּיזּכה

הּגאּולה. קדם עֹוד ׁשלמה ּתׁשּובה לעׂשֹות ק"נ)הּכל עּמּוד תשט"ז, .(חד"ת ©Ÿ©£§¨§¥¨Ÿ¤©§¨ַ

רב הערב יטעּו ׁשּלא ּכדי ׁשנה, לחמּׁשים אחת ּבגלּגּול ּבא רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמׁשה
יׂשראל ְִֵֶָאת

ּבראׁשיתּבּספר חי זֹוהר צ"ו)הּקדֹוׁש ד' הּספר ּבדּפי ע"א כ"ה ּבדף הזֹוהר מהּגאֹון(על ֵֶַ©¨©©§¥¦ְְֵֵֶַַַַַַ¥©¨
ׁשל הרע חלק היה רב "ׁשהערב לׁשֹונֹו: וזה זי"ע, מקמארנא ¤©¨¤¥¨¨©¤¤¨¤§¤§¨§©¨¦¨©הּקדֹוׁש
בדעת אחוז ע"ה רבנו דמשה כתוב, הפסוקים שער האר"י [ובכתבי ¤Ÿמׁשה,
לתקנם שיכול חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם דקדושה
ודֹור ּדֹור ּבכל יקּום עצמֹו ּומׁשה לתּקנם... רצה ּומׁשה לקדושה] ¨¨§¨§©¤Ÿ¤¨¨§©§¨Ÿולהעלותם
וראׁשים הּדֹור רֹוב ועּתה רב... ערב ּבין ּבתראה ּדרא אּלּו ּבימים ּגם ¦¨§©¨©§©¤¤¥¨¨§©¨¨¥¦¨§©¥§©§¦§ויתּגלּגל
ׁשּלא ׁשנה, לחמּׁשים אחת - ּובגלּגּול ּבעּבּור ּבא ּומׁשה רב, ערב הם Ÿ¤¨§¦§¦§©©©£¦¦¨¨¤Ÿ©¤¤¥¤¨¤ׁשּלהם
הּקדֹוׁשה. לׁשֹונֹו ּכאן עד ׁשֹונֹות... לדרכים יׂשראל את רב ערב ראׁשי ¨§©§¨©¦¨§¦¥¨§¦¤©¤¤¥¨§©יטעּו
הארץ וּתּמלא רב מהערב יהיּו ואתר אתר ּבכל ּדהראׁשים נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ(מבאר

ודּיני רּמאים יׂשראל על יׁשלטּון הּגלּות ּדּבסֹוף תצא ּפרׁשת הּקדֹוׁש מהּזהר וׁשם מּפניהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹחמס

ׁשם) עּין רב וערב .ׁשקר ְֵֶֶֶֶַַָ



הזוהרמב טהרת

יׂשראל���� את יטעּו וׁשּלא רב, מהערב ׁשּלהם הראׁשים עם הּדֹור רֹוב ְַָ©¦¨¨¦¤¨¤¥¨¤¤©§¤Ÿ©§¤¦§¨¥
החדׁשה ּבּדר ׁשּתל ּדרּכֹו, לפי הּיֹועצ מן הּזהר מקלקלֹות, ¨¨£©¤¤©¥¥¤§©¦§§©©¦¥¨¦¨§ª§¦¨§¦ּבדרכים
ׁשעׂשה ּכמֹו ,הֹול ּבחׁש ּכסיל ׁשל ּבסכלּיּות והּמצוֹות הּתפּלה ּכל את ¨¨¤§¥¤Ÿ©¦§¤¦§¦§§¦©§¨¦§©¨¤©§לבּזֹות
ּדֹור, ּבכל וכן ּכלענה, מרֹורֹות ּבדרכים העֹולם ּכל את ׁשהטעה והארּור, ¨§¥§¨£©§§¦¨§¦¨¨¨¤¨§¦¤¨¨§¥¨©הּטמא
יׂשראל ורּבי האר"י מרן ּכמֹו ודֹור ּדֹור ּבכל רּבנּו מׁשה להתּגלּגל הּוצר ¥¨§¦¦©§¨¨§§¨§¥©¤Ÿ¥§©§¦§¨§¤§ּולזה
ׁשּלהם ראׁשים עם רב ערב יטעּו ׁשּלא צּדיקּיא, ּדֹור ּבכל וכן טֹוב ׁשם ¤¨¤¦¨¦©¤¤§©Ÿ¤¨©¦©¨§¥§¥©©ּבעל

מבאר זה וכל יׂשראל ואתחּנן)את ּפרׁשת ז"ל להאר"י ּתֹורה ּבעינים(ּבלּקּוטי לּמעּין ¤¦§¨¥§¨¤§Ÿ¨ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ©§©¥§¥©¦
לׁשֹונֹו. ּכאן עד קי"ג)מאירֹות, ד' ּבראׁשית חי .(זֹוהר §¦©¨§ְִֵַַ

ּתנחּומאאיתא ג)ּבמדרׁש סימן ּבחּקֹותי :(ּפרׁשת ִָ§¦§¨©§¨ְִַַָָָֻ©¦¤§¨¨¥¦¥
ׁשּגזרֹותיו[כט] , ¦§¨¥©§¨©¨¨©£¦£¥¤¤¤©¤§¥¨

של[כט] מיוחד שורשישופרניוזתחקיר אודות חדשים-ישנים פרטים מגלה
להיטלר ביותר הקרובה הברית בעלת היתה שאיראן מסתבר, האירנית. האנטישמיות
ימח היטלר אדולף היהודים לצורר סגדו ממש ואזרחיה השניה, העולם מלחמת בתקופת
את גם להשמיד הנאצים את לשכנע כדי הכל את לעשות ניסו אז של האיראנים שמו.

לאיראנים... זרה לא בכלל מסתבר השואה, ישראל. שבארץ היהודים
אותנו לשלוח רצו האירנים רק שלא לנו שמזכיר שופרניוז, של המעניין התחקיר

מהמערב "ידידינו" גם אלה לאלאלאסקה, שאלאסקה היתה שהבעיה אלא "עבדים", בתור (אמנם

הנאצית) מגרמניה בפליטים מדובר שהיה למרות יהודים, אליה שיגיעו .הסכימה
של ההיסטורי שמה שינוי שעצם גם שמסתבר אלא בלבד, זו ל"איראן"לא הגיע"פרס"

הנאציז ההסטוריוןבהשראת של ספרו ע"פ לשמצה. הידועה הנאצית הגזע ותאוריית ם
כך כל פאהלאבי, שאח רזה הנאצים, בתקופת הפרסי השאה בלאק, אדווין האמריקאי
משתייכים הפרסים את ראה שהוא הארי, הגזע ומעליונות הגזע, מתאוריית התלהב

של שמה את שינה ולכן ל"איראןאליו, אלא:פרס אינו בפרסית שמשמעותו שם ,"
הארי!" "הגזע

נושאים בבל יהודי התיכון. במזרח הנאצית הפעילות כל של המוקד היתה אז של אירן
שבהם ,1941 השבועות בחג אנטישמיות פרעות אותם מה"פארהוד", קשה צלקת עימם
בעיראק. הנאצי ההפיכה נסיון בזמן ממונם, את ושללו בגדאד ביהודי הערבים טבחו
דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן, יצאו התקופה באותה שקרה למה ההוראות שכל מסתבר

לאירן. - מתכנניו נמלטו
של המקיף שלשופרניוזהתחקיר אירן של זהותה על נוספים רבים פרטים מגלה ,

באירן הידידותי המשטר שלמעשה לנו ומזכיר חומייני,היום, של המהפכה ע"י ב-1979 (שחוסל

האנטישמיים) לשורשיה אירן את אתשהחזירה והקימו לאירן פלשו שהבריטים לאחר רק הוקם
הזה. המשטר

של המופתי של המוסלמיות הנאציות האס-אס דיוויזיות שלושת את מזכיר גם התחקיר
לברלין)ירושלים מכן ולאחר לאירן, נגד(שנמלט הזוועתיים מעשיהם בשל לשמצה שנודעו



הזוהר מגטהרת

שהיו המוסלמים הרוצחים 30,000 מתוך בוסניה. באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים
באיראן. בגלוי שגוייסו נאצים-איראניים, של שלמות יחידות היו אלה, בדיוויזיות

לאיראנים... חדש אינו כלל השואה נושא אכן לראות, שאפשר כפי
ברחבי שלטים לתלות אותם הביאה לנאצים, האיראנים של המדהימה ההערצה
מצהירים שבהם השנייה, העולם ומלחמת השואה בתקופת טהרן, של השווקים
הארץ: על אבל אדונכם, הוא א-ללה "בשמים אירן: של האנטישמיים השיעיים מוסלמים

היטלר גיליתי(ימ"ש).אדולף באינטרנט שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
נאציות מפלגות 3 היו שבאיראן בעולם, הפאשיסיטיות המפלגות לראותברשימת (אפשר

הכיתוב שמותן)NAZYאת פעילות.ליד עדיין הנאמר פי על מהן ששתיים הדגל, את תשוו
הנאצים של הדגל עם איראן" של סוציאליסטית הנאציונל "המפלגה ...של

ט).וע א, (קהלת שייעשה" הוא - שנעשה ומה שיהיה, הוא - שהיה "מה נאמר, זה ל
דווקא נמצאים ישראל, לעם ההיסטורי השונא עמלק ששורשי לנו, מגלה אסתר מגילת

פחותבפרס לא רצה חז"ל עפ"י הפרסי אחשוורוש וגם פרסי, היה העמלקי המן כזכור, .
בעולם היהודים כל את לחסל מספריםמהמן חז"ל כן כמו ע"א. י"ד מגילה בגמרא והחריץ התל משל (ר'

הורו שהפרסים המקדש, בית בניית המשך לבקשת עד התכוון הוא המלכות" חצי "עד המלכה לאסתר שכשאמר

מזה) חוץ - הכל לעשות מוכן היה שאחשוורוש משום תקופה, באותה בנייתו את .להפסיק
חוסל לא המן של זרעו אך נתלו, המן של בניו עשרת ממשיךאמנם עמלק שזרע (וכמובן

צדק) גואל ביאת עד ברק"להתקיים בבני תורה למדו המן של בניו ש"מבני וכמו סנהדרין, (מסכת

ע"ב) צ"ו מספריםדף חז"ל להתקיים. המשיכו הסתם, מן שלו, אחרים צאצאים גם כך ,
את הסתירו תקופה שבאותה מהעמלקים שרבים אסתר, מגילת על השונים במדרשים

היהודים כאוהבי עצמם את ועשו ליהודים "ורביםשנאתם על חז"ל בדברי מובא שזה (כמדומני

מתיהדים") הארץ ראשםמעמי את הרימו הסתם ומן יותר, עוד אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך

הנוכחי איראן לנשיא התייחסות בעבר היתה יעקב" "ירנן שבקובץ לציין מעניין אגב,
עם-ישראל אם הימים, באחרית לקום שעתיד אומרים שחז"ל המן כאותו אחמדי-ניז'אד

תשובה. יעשה לא
האירני: אחמדינג'אדהגרעין אירן נשיא

אקספרס: אינואלסקה אלסקה ל.. היהודים את להגלות השבוע אירן נשיא שנתן הרעיון
ב...וושינגטון ודוקא השואה בימי הוצע הוא חדש.

שנשא חגיגי בנאום בבטן. דברים לשמור נוהג אינו שהוא יאמר אירן נשיא של לזכותו
ציונות'' ללא ''עולם הכותרת תחת אוקטובר בחדש בטהרן שנערכה ועידה במסגרת

המפה''. מעל למחוק צריך ישראל ''את בפשטות: האיש הצהיר
בא טירון, פוליטיקאי של מביכה פה בפליטת שמדובר שחשב מי היה בתחילה אם
האחרונים בחדשים שאמר. למה בדיוק מתכוון שהוא לכולם והראה אחמדינג'אד מחמוד
לדידו ועולם. עם קבל האנטישמים הגיגיו את ושוב שוב ומשמיע אירן נשיא חוזר
בנשק להשמד עתידה ישראל מדינת מלבם, בדו שהיהודים מיתוס אלא אינה השואה
לבין המערבי העולם בין ובאה הקרבה התרבויות מלחמת במסגרת אירני גרעיני
כלשונו העולם'' של ההרים פסגות בכל ''לשלוט הוא שיעודה האסלאמית האימפריה



הזוהרמד טהרת

ּכהמן ׁשּנאמר[ל]קׁשֹות ּתׁשּובה, עֹוׂשין ּכ ּומּתֹו ּבהן, ּומׁשּתעּבד נט), :(יׁשעיהּו ¨§¨¨¦§©§¥¨¤¦¨¦§¨¤¤¡©ְְַָ

ּגֹואל", לצּיֹון ּובא ׁשעה ּבאֹותּה ּבֹו נֹוססה ה' רּוח צר ּכנהר יבא ע"כ."ּכי ¦¨Ÿ§¨¨©©§¨§¨¨¨¨§¦¥

§¦§§©¦©¦©¨¤¤¤¨¨©¨¦¡¤¨ְֵּוּבדֹורינּו
"המן" וגם[לא][ּוׁשמֹו – נכּדֹו ׁשהּוא לבד אמר ּכ §¤§©¥§¨¨¨¨©§©¤¤§§©

[ּכ ּבאירנית הּכׁשרּות,ׁשמֹו ּבענין ּביֹותר להתחּזק אנחנּו צריכים ּכן על §§¦©¦¨©¥§¦¦£©§§¦§©¥§¥§¦§©©©§
ׁשהּוא. צד ּבכל אסּורֹות מּמאכלֹות ¤©¨§£¨£©¦¥¨¦§ּולהּזהר

את שישרדו למעטים שכונתו להניח יש – היהודים את ואילו מטהרן השליט של
האירני לנשיא בדיוק? לאן אחר. למקום לשלוח יש - המתוכננת האירנית האפוקליפסה
לאוסטריה, לגרמניה, לשלוח אפשר היהודים את מבחינתו מקוריות. הצעות של שפע יש
היא המזוקן הפרסי של העדכנית הצעתו שעבר לשבוע נכון לארה''ב. ואולי לקנדה

ל...אלסקה. דוקא היהודים את לשלוח
יומא[ל] אגדות בחידושי מהרש"א ע"א)ועיין שכולם(פ"ו וגו', בעלתי אנכי כי הפסוק על

עיי"ש. למוטב, ומחזירן כהמן מלך הקב"ה שיעמיד ידי על בתשובה יחזרו
בין[לא] אמר הוא שליט"א, דהן שמעון הרב כבוד של וארא, פרשת המוקלט בשיעור

של כשמו בגימטריה עולה ששמו אירן, נשיא את כשהזכיר הדברים, הצוררשאר
הרשע. המן העתיקה, מפרס העמלקי

הזו, לגימטריה הרב כבוד הגיע חשבון איזה לפי להבין קצת לי קשה שהיה היא האמת
הנכון. החישוב את שהבנתי שייתכן לי נראה בס"ד אבל

של איראןשמו הואנשיא מכירים שאנחנו כפי אחמדינג'אד., שזהמחמוד מסתבר אבל
שלו... השם בדיוק לא

בפרסית: כך נכתב איראן נשיא של המהשם ד האותדדז היא באדום המסומנת האות , ַַֽֽֿֿֿ
משתמשת אמנם הפרסית השפה הפרסי. הנשיא של שמו בהגיית הבלבול את שגורמת
מהגייתם שונה בפרסית האותיות של ההגייה אך הערבי, בית באלף שנים מאות מזה
ה"א. האות כהגיית הפרסים ידי על נעשית הערבי, בית באלף "ח" האות הגיית בערבית.

ח'א האות הגיית רפויה)רק כ' בערבית(כמו כמו נהגית להגייההערבית נוספים פרטים שרוצה (מי

באינציקלופדיה). לבדוק יוכל הפרסית מאגב,הפונטית הערבי,האות לא"ב פרסית תוספת היא
כמו כ-ז', נהגית בתורוהיא האיראני הנשיא של שמו את הוגים הפרסים לכן בצרפתית.

נז'אד" אהמדי )."מהמוד
כפי אותו, הוגים שהאירנים כפי האירני, הנשיא של הפרטי ששמו לראות אפשר כעת

בתקשורת. נכתב שהוא מכפי שונה כשנולד, לו קראו שהוריו
ההתחלתיים, ה"מה" את תשאירו "מהמוד", הוא האירני הנשיא של הפרטי שמו כן אם

:כלומר 50 ותקבלו השניה ה-מ' את תוסיפו ש"נ'ו'+ד'=י', מצאתם והנה הואמהמוד, "
...המןבדיוק

האירני: הגמד של השני השם לגבי מישהו, של חידוש חודשים מספר לפני קראתי אגב,
"אהמדי" השם למעשה נז'אד". למשפחתאהמדי נצר הוא משמעותו מזכיראהמד," וזה

של משפחתו שם את "המןמאוד במגילה: כמתואר האגגי, המדתא בן ג)"המן .(אסתר

 محمود احمدی نژاد
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אצל�מ��י ׁשהיה מעׂשה ְִַָ¨¥§§¦¨©£¥¤¨¨¥¤©¥©£Ÿ
ּומּצד מסּויימת, טֹובה לֹו עׂשה מּמקֹורביו ׁשאחד ¦©§¦¤¤¨¦§¨¨¨¨¨§¤¤¦©
ויׁשּתּדל ּבּקׁשה איזה מּמּנּו ׁשּיבּקׁש - אהרן הּבית לֹו אמר הּטֹוב, הּכרת ¥©§¦§¨¨©¤¥¤¦¥©§¤Ÿ£©¥©©¨©©¨©¦חּיּוב
יּכׁשל ׁשּלא - עבּורֹו יפעל אהרן ׁשהּבית הּוא ׁשחפץ לֹו ואמר עבּורֹו, ¥¨¦Ÿ¦§©£¤Ÿ£©¥©¤¥¨¤©¨§£§¦לפעֹול

אסּורֹות. ¤¨¨¨¤¤©¨§¨£¨¨£Ÿ£©¥©©¡¤£¨£©§ּבמאכלֹות
ואם זה, על ולבּכֹות להתּפּלל צרי אחד ּכל [ּובאמת ¦©¦§£¤¡¤¨¤¨¨¦§¦§©¥§¦§©¤§¦
חס צרה מּכל להּנצל נזּכה ּכׁשר אכילת ׁשל זה ּובזכּות לי] מי לי אני ©¨¨¨¦¥¨¦§¤§¦¥¨©¦£¤¤§¦¦¦¦¦£¥אין

אמן. ׁשלימה לגאּולה נזּכה ּובמהרה ¥¨¨¥§¨§¦¤§¦¨¥§¦¨§וׁשלֹום

מׁשהּבפקראנּו אל וּיקרא הּׁשבּוע ׁשל-רׁשת ּגדלּותֹו ּכל ׁשעם זעירא, א' ָָ§¨¨©©¨©©¦§¨¤Ÿ¤§¦¨¤¦¨©§¤
לכלּום. עצמֹו החׁשיב ולא עצמֹו והנמיך הקטין ע"ה רּבנּו §¦§©¦§¤Ÿ¤©¥¦§¦§¦§¦©§§Ÿמׁשה

רגילוכתּוב אלף לכּתב ע"ה רּבנּו למׁשה אמר הּקּב"ה ׁשהרי והּוא-ּבמדרׁש ְָ§¦§©¤£¥©¨¨¨©§Ÿ¤©¥¦§Ÿ¨¤¨¦§
זעירא אלף ּכתב מצחֹו-מּדעּתֹו על הּקּב"ה ׂשם ּׁשּנֹותר ּומּזה-מהדיֹו ¦©§¨©¨¤§¥¨§©§¤©¨©¨¨©¦§¦¤

ּפניו. עֹור ¨¨©̈קרן

ּבענוהרֹואים ׁשּמתנהג ׁשאדם הּכל.-מּכאן מעל אֹותֹו מרֹוממת -הענוה ִ¦¨¤¨¨¤¦§©¥©£¨¨¨£¨¨§¤¤¥©©Ÿ
ׁשהּקּב"ה מּכיון אֹותֹו ּומרֹוממת ה," יראת ענוה "עקב ּבפסּוק ¨¨©¤¨¥¦¤¤§©§¦¨¨£¤¥¨§¨§וכתּוב

עליו ׁשכינתֹו להׁשרֹות הּׁשכינה-ּבֹוחר הׁשראת מביאה הּקרּבנֹות עבֹודת וכן ¥§©§§¦¨¨¨§¥£©©¨§¨§¦¨©§¨©©§¦¨
איׁש הּבן רּבינּו ּופרׂש לה'", קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבפסּוק: ׁשּכתּוב ¦¤©¥©©¥©¨§¨¤¦¦§©¦¨¨¨§¨¤§ּכמֹו

זי"ע ׁשּיׁש-חי לדעת צרי ׁשהאדם מּדה, ּכנגד מּדה ּתבֹות ראׁשי מכ"ם ¨§¨¦¨¥¥¦¨§¤¤¦¨¤¨¨¨¨¦¨©©¤¥
לֹו להיֹות יכֹול היה ׁשחלילה חֹוׁשב הּקרבן על ּובהּביטֹו מעׂשיו על §¦¨¨¨¨¦¨¤¥¨§¨©©¦©§¨£©©§©ּתׁשלּום

ּבתׁשּובה.-ּכ חֹוזר זה ידי ועל ¨§©§¥¤¥¦§¨

לעׂשֹותּכל ּובכ אליו לּבנּו את ולתת לה' להתקרב הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ָ¦§©£©©¨§¨§¦§¨¥©§¨¥¤¦¥¥¨§¨©£
ּבית לנּו ּׁשאין ועּתה קׁשֹות, ּגזרֹות ונמנע ּמתּכּפר ּובכ לה', רּוח ¥¨¥¤¨©§¨¥§¨§¦§¥©§¦¨§©©©©נחת
ּפרים "ּונׁשּלמה הּקדֹוׁשים חז"ל אמרּו הּקרּבנֹות, הקרבת ואין ¦¨¨§©§¦§©©£§¨¨§¨©©¨§©¥§¨§¦©הּמקּדׁש
ּכאילּו הּתֹורה עליו מעלה הּקרּבנֹות מעׂשה את ׁשּלֹומדים ידי ּׁשעל ¦§¨©¨¨¨§©¨§¨©¥£©¤¦§¤¥§©¤¥¨§ׂשפתינּו"
לתת ּכלֹומר – מעצמֹו קרּבן להקריב מהאדם נדרׁש ועֹוד ּבפֹועל, ¤¨©§§©¥¨§¨¦§©§¨¨¨¥¨§¦§©§¨¦§¦הקריבם
ז"ל ּכאמרם הּגדֹול הכי הּקרבן וזה ,יתּבר להּׁשם מרצֹונֹו, מּתֹוכֹו, ¨§¨§¨©¦£¨§¨©¤§©¨§¦¥©§§¥¦¤¦מּׁשּלֹו,

ּבעי". לּבא ¥¨¨¦¨¨£©"רחמנא

נח,ּומּובא ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ָ§©©¨¨¨©Ÿ©¤¦Ÿ©¨¨¥¦¨§¨¦§¥©©¨¨
ואחר , ©¥¦§¨©¥§¨¨£¥§Ÿ¨¨¥¦©¨¨§©©

ׁשמם, העֹולם וראה הּתבה מן יצא §¨¦¨¤¦©¨§©¨¥¨¨¨¨¨§¨¥©¦¨¨©Ÿ¤ׁשּנח
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©§©¥Ÿ¨©§¨¤§¤¤§©§¨¨©§¨¨¨¨¤¤
קרּבנֹות.[לב] והקריב ¨§¨¦§¦§©̈עמד

הּמּבּול,אמר לפני קרּבנֹות להקריב ל היה ׁשטיא רעיא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ַָ©¨¨©£¨¨§¨¨¨¨§©§¦¨§¨¦§¥©©
ּכלל על ונׁשמתֹו עצמֹו ׁשּמסר רּבינּו מׁשה מעלת ּבגדל ׁשם ּומארי©£¦¨§Ÿ¤©£©Ÿ¤©¥¤¨©©§§¦§¨©§©

¥¨§¦יׂשראל.

ׁשּיּבנהּכל הּמקּדׁש ּבית ּבנין על מבקׁשים אנחנּו ּביֹום] ּפעמים 10 לער] יֹום ָ§¥¤§¨¦§£©§§©§¦©¦§©¥©¦§¨¤¦¨¤
וכׁשמם קרּבנֹות ׁשּמקריבים היא הּמקּדׁש ּבית מעלת וכל ּבימינּו, ¨§¦§¨§¨¦¦§©¤¦¨§¦©¥©£©¨§¥¨§¨¥§¦ּבמהרה
היא הּקרּבנֹות ּומעלת הּׁשכינה. להׁשראת וזֹוכים לה', ׁשּמתקרבים הּוא ¦¨§¨©©£©¨¦§©©¨§©§¦§©¦§¨§¦¤¥ּכן
ּכי "נפׁש קֹוראת ׁשהּתֹורה עני מּמנחת והראיה לה' לּבֹו את מקריב ¦¤¤¥¨©¤¦¨©§¦¦¨¨§¨§©¦¤¦§©¨¨¤ׁשאדם
ׁשּיׁש מה ּכל ׁשּזה מּכיון א סלת, מעט רק ׁשּנֹותן ׁשהגם לה'" מנחה ¥¤©¨¤¤¨¥¦©¤Ÿ©§©¥¤©£¤©¨§¦¦§©תקריב
ע"ה, הּמל ׁשלמה ׁשל עֹולֹות מאלף יֹותר ּברּו הּקדֹוׁש לפני נחׁשב ¤¤©ŸŸ§¤¤¤¥¥¨¨©¥§¦©§¤לֹו

ודמֹו. לּבֹו את ¨§¦¤¦§©¤ׁשּמקריב

זי"ע,הּיֹום מקאלֹוב אייזיק יצחק רּבי הרה"ק ׁשל דהילּולא יֹומא ב' אּדר ז' ַ©¨¨§¦¨¤©¦¦§¨©§¦¦©§¦
ּבלּתי היּו מעׂשיו וכל הּטבע מּדר למעלה היתה הדין ּבעלמא ¦§¦¨¨£©¨§©¤©¤¤¦¨§©§¨§¨¥¨¨§¨§Ÿ̈£עבדתֹו

לבּדֹו. ©§©לה'

ילדהּוא ּבעֹודֹו ונתייתם סערענטש ּבכפר תקי"א ּבׁשנת נֹולד ¤¤§¥©§¦§©§¦©§¦©¨©הּקדֹוׁש
את ּבזה ּולפרנס אביו צאן את לרעֹות והכרח ׁשנים ׁשמֹונה ¤¤¨¥§©§¦¨ª§©¦§Ÿ¤Ÿ§¦¨¤§¤§ּכבן

האלמנה. ¨¨§©¨¦אּמֹו

לּומעׂשה אמרּו אחת מסאסֹובׁשּפעם ליּב מׁשה ר' הּונגריה[לג]הרה"ק ׁשּבעיר ֲֶַ¤©©©©¨§Ÿ¤¥¦©¤¨¦§©§¨
האּוזים את ׁשרֹועה ילד וראה לׁשם והל מאד, ּגדֹולה נׁשמה ¦¨©¨¤¤¤¤¤¨¨§¨§©¨§Ÿ§¨§¨¨§¨§מצּויה
האפׁשרּות את לי ׁשּנתּת ל מֹודה אני רבש"ע ואֹומר לה' ּומֹודה העירה, ¨§¤¨¤¦¨©¨¤§¤¦£¥§©¤̈¨£¨¤ׁשל
היה אם רבש"ע הענּיה, אּמי את לפרנס יכֹול אני וׁשּבזה האּוזים את ¨¨¦¨¦£¨¦¦¤¥§©§¨¦£¤¨¤§¦¨©¨¤§¦לרעֹות

ּבחּנם. אֹותם רֹועה הייתי אּוזים ל§©¨¦¨¦¦¤¨§¦¨

יֹודערבש"ע הייתי אם העירה, ילדי ׁשאר ּכמֹו להתּפּלל יֹודע לא ׁשאני ©¥¦¦¨¦̈¨£¨¥§©¨§§¥©§¦§©¥Ÿ¦£¤¨£חבל
יֹודע ׁשאני אחד מּׁשהּו יׁש רבש"ע אבל מתּפּלל, הייתי ©¥¦£¤¨¤¤©¥¨£¥©§¦¦¦¨¥©§¦§להתּפּלל

מביא[לב] ׁשאני ּתבה לעׂשֹות ל אמרּתי אני לנח, ענה יתּבר ׁשהּׁשם ּבמדרׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכתּוב
לעֹולם, סֹופֹו,מּבּול ועד העֹולם מּסֹוף האנׁשים את ּולעֹורר לצעק ליל צרי היההיית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

אמרּת אלי ּבאּו ואם ועצים, מסמרֹות ּדפקּת רק ּכלּום עׂשית ולא ׁשנה, 120 זמן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹל
ׁשּלי? הרחמנּות איפה ׁשֹואל עֹוד ואּתה ,מּמ וצחקּו לעֹולם, מּבּול להביא הֹול ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהם

לייב[לג] ברבי שמדובר גירסה מופיע שליט"א מטאש האדמו"ר של בספרו
זי"ע. שרה'ס



הזוהר מזטהרת

רּוח נחת לעׂשֹות ּכדי להתּגלּגל והתחיל ראׁש, ּגלּגּולי והּוא מּכּלם, ©©©£©¥§¥§©§¦§¦§¦§ª¨§¦§¥Ÿ¦¥יֹותר
מסאסֹוב. לייּב מׁשה ר' הרה"ק ׁשל לידיו ׁשּנתּגלּגל עד ©¦¥¤Ÿ¤¨¨§¥§©§¦¤©לרבש"ע

וגּדלֹוהל עּמֹו אֹותֹו ולקח ׁשנה ׁשל מחיתּה ּדי לאּמֹו ונתן לייּב מׁשה ר' ַָŸ¤¥§¨©§¦¥¦§¨¨¤¨¨§¨©¦§¦§
אמן. זי"ע מקאלֹוב אייזיק יצחק לרּבי ׁשּנעׂשה ¥¨¨§©¦¦§©¨§¦¦©§¨£©¤©עד

הּזהאחרי זי"ע-הּסּפּור מניקלׁשבּורג ׁשמעלקע רּבי אצל וּנתּגּדל הל ֲֵַ©¦©¤¨©¤§¦§©¥¥¤©¦§¤§§¤§¦§§§
רברבא. לאילנא ¨§§©¨¨¦§¥©§¦§והתגדל

זי"עוידּוע מקאלּוב הרה"ק לקח קֹודׁש, ׁשּבת ּבערב אחת ׁשּפעם הּמעׂשה ְַָ©©£¤¤©©©©§¤¤©¨¤¨©¦©¦
צפת, לעיר הּדר ּבקפיצת זצ"ל פיׁש יעקב רּבי הרה"ק זקני ©§¦§¤¤©©¦§¦©©¦Ÿ£©¦©¦¥§¤את

קֹודׁש, ׁשּבת ּקֹודם עֹוד לקאלֹוב וחזרּו האר"י ּבמקוה עבֹודהוטבלּו (עבֹודת §¨§§¦§¥¨£¦§¨§§©§¥©¨¤ֲֲַָ

ׁשליט"א) מטאׁש יחזקאל,להאדמֹו"ר ּומׁשה ריזל ּבן אייזיק יצחק רּבנּו זכּות - . ְְְְִִַָָָ§©¥¦§¨©§¦¤¥§Ÿ¤§¤§¥
ׁשפע לנּו ׁשּיׁשּפע עלינּו יגן הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ּבעל ּתלמידי הּצּדיקים ּכל ©¤¨©§ª¤¥¨¥¨¨©¥©©¥¦§©¦¦©©¨§ּוזכּות

אמן. יׂשראל לכל ּורפּואֹות יׁשּועֹות ¥¨¥¨§¦¨§§§©רב

ׁשּכתידּוע ּכמֹו הּמדּבר מּדֹור ּגלּגּולים הם ׁשּלנּו הּגלּגּוליםׁשהּדֹור ּבספר ּוב ַָ¤©¤¨¥¦§¦¦©¦§¨§¤¨§¥¤©¦§¦
טֹוב ׁשם ּבעל מּתלמידי ׁשּכתּוב ּוכמֹו זי"ע, ויטאל חּיים רּבנּו ¥©©¥¦§©¦¨¤§¦¨¦¦©¥©¤ׁשל
טהֹורה ּבאמּונה הּמאמינים הּפׁשּוטים האנׁשים [ּכלֹומר החיילים ּבזכּות ¨§¨¡¤¦¦£©©¦§©¦¨£¨©§¦¨©©§¦¨§©¤ׁשּדוקא

ּבּצבא חיילים ּדוקא לאו [זה מׁשיח, יבֹוא צּדיקים] זה-ּבדברי ׁשּבׁשביל הגם §¦§¥©¦¦¨¨¦©¤¨©§¨©¨¦©¨¨£©¤¦§¦¤
אז דיסק] ּבכל ספרים 300 ּבהם ׁשּיׁש דיסקים 320,000 החיילים לכל ¨§¦¨§¦¨§¤¨¥¤¦§¦¦¨©©¨§¦§©ׁ̈שלחּתי
ּברּו להּקדֹוׁש הּגדֹול רּוח הּנחת לעׂשֹות יכֹולים אנחנּו ואי מה ונראה ¨¨©§¨©©©©©£©¦§§©£¥§©¤§¦§ּבֹואּו
עקבתא ּבּדֹור קטּנֹות נׁשמֹות [יהּודים אנחנּו קרּבנֹות איזה ונראה ּבֹואּו - ¨§§¦§©§¨§¦§§©£¨§¨¤¥¤§¦§הּוא,

מעצמינּו. מּׁשהּו לתת הּוא? ּברּו להּקדֹוׁש לתת יכֹולים ¥§©¥¤©¥¨¨¨©§¥¨¦§¨¦§¦ּדמׁשיחא]

ּפרטית ּבהׁשּגחה ּנֹורא ְְְֲִֶַַָָָָמעׂשה

מּקץּבּזֹוהר ע"ב)ּפרׁשת קצ"ח :(ּדף ְַ¨¨©¦¥ַ¨¥©©§¦§©¨¨©¨¦
ּביאּור: §§©§¦¥¦¨¤¨¨§¦¨¥©¨©§¨¦¨¦
§©¥©§©§¦©

מּזהּכעת ללמד אּתם ויכֹולים ׁשעבר ׁשיׁשי ּביֹום אצלי ׁשּקרה מה לכם אסּפר ֵָ£©¥¨¤©¤¨¨¤§¦§¦¦¤¨©¦¦©¤¦§Ÿ¦¤
ּפרטית. ּבהׁשּגחה עֹולמֹו מנהיג ׁשהּקּב"ה אי הׂשּכל, ¦¨§¨¨§©§¨¦§©¨¨©¤¥¥§©©מּוסר

קדם,ה���י ׁשּקראנּו הּמֹודעה את לראֹות יכֹול אחד וּכל - ּגדֹולה מֹודעה ְִֵַ¨¨§¨§¨¤¨¨¦§¤©¨¨¤¨¨Ÿ¤
יֹוחאי: דּבר זכּותא ּבספר האחרֹון ©©§¨§¤¥§£©¨©§ּבדף

והנּוסחּביֹום חדׁשה מֹודעה לעׂשֹות ּבראׁש לי נכנס הּתפּלה ּבאמצע ׁשיׁשי ְ¦¦§¤§©©§¦¨¦§©¦§Ÿ©£¨¨£¨¨§©©
מּקדם. אמרּתי הּכריכה)הּזה ּבגב הזֹוהר ּבדרכי ּבספר .(נדּפס ©¤¨©§¦¦Ÿ¤ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ



הזוהרמח טהרת

ולאּכבר הּׂשמאלית, ּובידי ּבגּבי מאד ּגדֹולים ּביּס ּורים ׁשאני ימים ּכּמה ְָ©¨¨¦¤£¦§¦¦§¦§Ÿ§©¦§¨¦©§¨¦§Ÿ
לי עזרּו לא ׁשּלקחּתי הּתרּופֹות וכל הּיּס ּורים, מּגדל ליׁשֹון ¦§¨Ÿ§¦¦¦Ÿ¤©¦¦§¨©§¤¨©§¦Ÿ̈יכלּתי
חֹולים, לבית ללכת מכרח אני הּתפּלה ׁשאחר חׁשבּתי הּתפּלה ולפני ¦¥§¤¤¨¨§ª¦£¨¦§©©©¤¦§©¨¨¦§©¥§¦§§¦ּבמאּום,

האּלּו. הּיּסּורים את לסּבל ּכבר יכלּתי לא ¥¨¦¦©¤Ÿ¨Ÿ§¦§¨¦§Ÿ¦ּכי

החלטּתיאבל הּזאת, החדׁשה הּמֹודעה ּבּמח לי נכנס הּתפּלה ּבאמצע היֹות ֲָ¡§¤§©©§¦¨¦§©¦©Ÿ©©¨¨©£¨¨©Ÿ¤§©§¦
להכין צרי ואני אחד, לרגע אפילּו הּמֹודעה את לעּכב רֹוצה לא ¦¨§¦¨¦£©¨¤©¤§¦£¨¨©¤¥©§¤Ÿ¦£¤ׁשאני
בע"ה. החֹולים לבית אל הּמֹודעה, את ׁשאכין ּולאחר ּומּיד, ּתכף זה ¦©¥§¥¥¨¨©¤¦¨¤©©§©¦¤¥¤¤את

היהלאחר ּכבר ּבעֹולם, ונתּפרסם ּולהדּפיסה, הּמֹודעה, את להכין ׁשּגמרּתי ְַַ¤¨©§¦§¨¦¤©¨¨§©§¦¨§¦§©§¥¨¨§¨¨¨
החֹולים. לבית ללכת ּכבר רציתי ולא הּיֹום, ¦©¥§¤¤¨¨§¦¦¨Ÿ§©£חצֹות

אֹותֹו�ל�נ�י וׁשאלּתי אֹורטֹוּפיעד, ממחה רֹופא נ"י ּברים איתמר ר' להרֹופא ְְִִַ§¨¥¦¨¨§¦¥ª§¤§¤§¨©§¦
עם נסעּתי אז ראׁשֹון. ׁשּביֹום לי וענה אֹותי, לקחת יכֹול הּוא ¦¦§©¨¨¦§¤¦¨¨§¦©©¨¨©̈מתי
הצלחּתי ולא חלׁשּות, מּמׁש מרּגיׁש אני מהּמקוה יֹוצא אני למקוה. ¦§©§¦Ÿ§¨©¨©¦§©¦£¤§¦©¥¥¦£¤§¦§¦מֹונית
אּולי - לעצמי חׁשבּתי הּביתה. להּגיע ּכיצד ידעּתי ולא ּכּידּוע. מֹונית, ©¦§©§¦§©¨¨§¨©©¦©§©¥¦§©¨Ÿ§©¨©¦¥©§לקּבל

ּברחֹוב. מכֹונית אעצֹור §¨¦§©©¦£אני

אניאני לאיפה אֹותי וׁשֹואל מעצמֹו, עֹוצר מכֹונית ונהג לרחֹוב מּגיע רק ֲִ©©¦©¨§§©©§¦¥¥©§§¥¦§¥Ÿ£¦
את להם לתת הֹול ׁשאני לֹו סּפרּתי לכיׁש, לרחֹוב להּגיע ¤¤¨¤¨¥¦£¤¦§©¦¦©§§¦©§¤רֹוצה
ואני ּבחבילה. קּונטרסים 30 קּונטרסים 960 מהּסט החדׁשים ¦£©¨¦£©¦¥§§¦¥§§¥¤¥¦¨¢©¦¥§§©הּקּונטרסים
לרגע ׁשּיבֹוא ּבּקׁשּתי אבל זמן, היה לא לּנהג אנׁשים], 3 ׁשם [היּו להם ©¤§¨¤¦§©¦¨£©§¨¨Ÿ©©©¦¨£¨¨¤¨¦§©מסּביר
אּתי, ּבא הּנהג הׁשּתּדלּות לאחר יפים, מאד ספרים להם לתת רֹוצה ¦¦¨©©©§©§¦©©§¦¨Ÿ§¦¨§¤¨¥¨¤¦£¤ׁשאני
לֹו אֹומר ואני חֹוברֹות, 30 ׁשל הּקּונטרסים וגם וקטן, ּגדֹול אּדרא לֹו ¥¦£©§¤¦¥§§©©§¨¨§¨¨§¦¦©¨§ונתּתי

זכ ילמדּוזה הּמדרׁש הּבית ׁשּכל להם ותּגיד הּמדרׁש, לבית ׁשּתּתן ּגדֹול ּות ¤§¨¤¦¥§¥©¦§¨§©¦¨¤¤Ÿ©¥©¦§¨¦§§
כּוּלם. ּכנגד ׂשכר ל ויהיה זה, ¨¤¤§¨¨§¤§¦§¤¤את

ּברׁשּב"י.הּוא אחד ועֹוד רחל ּבקבר - אחד ּכֹוללים: ּכּמה מחזיק אני ¦§©¨¨¤§¥¨¤¤§¨¤¦§¨©¦£©¦£¤עֹונה
ּכל הייתי ּכי ּבדּיּוק, זֹוכר לא אני ּבכתל ּגם ואּולי הּמכּפלה, ּבמערת ּגם לי אמר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ(ואּולי

וחלׁש) עיף וכּוּלםּכ הּכֹוללים, לכל החֹוברֹות את יּתן אני ראׁשֹון ּביֹום לי ואמר , ְֵָָָָ§¨©¦§¦£¦¦¥¤©§§¨©§¦§¨
את ּגם לֹו נתּתי ּבלבד. ּדּקֹות 6-7 רק זה הּכֹולל, ּכל יֹום ּכל זה את ¤©¦©¨©§¦©©¤¥©¨¨¤¤§§¦ילמדּו
החדׁשים אדרֹות לֹו נתּתי וגם ּבכֹוללים, ׁשּיתלה והּגדֹולֹות הּיפֹות ¦¨¢©§¦¦©¨©§¦§§¤§¦¤§©§¨©¨©הּמֹודעֹות

לאֹור. ¨§¨¤ׁשּיצאּו

מטרתיאז ׁשּכל העֹולם, את מנהיג הּקּב"ה אי ראּו הּמדרׁש ּבבית אמרּתי ָ¨©§¦§¥©¦§¨§¥©¨¨©§¦¤¨¨¤¨©§¨¦
ׁשלח והּקּב"ה לתּקן, ׁשאפׁשר אחד רגע למנֹוע ולא הּס פרים לחּלק ©¨¨¨©§¥©§¨§¤¤¨¤©¤©§¦Ÿ§¦¨§©¥©§¨̈היה
ואז לכֹולל, יּתנּו והם הּביתה, אֹותי ּׁשּיּקחּו הרחֹוב על הּׁשליחים, את ¨§¥§§¦¥§¨§¨©¦§¦¤§¨©¦¦§©¤¦לי
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אפׁשר ׁשאי ּכבעיה ׁשּנראה מה וגם יעבֹור. ולא חק יֹום ּכל ללמד ¨§¤¦¤¨¨§¦¤§¦¤©©§£©Ÿ¨Ÿ§Ÿ§¦§¨§¦יצטרכּו
הּפסּוק ּבי ונתקּים ּגדֹולה, ּדׁשמּיא וסיעּתא כיׁשּועה נתּגּלה מֹונית, ¨©¦¥©§¦§¨§¨©§¦¨©¦§¨§§¨©§¦¦§¦למצֹוא

יּוׁשע" ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת אנּפין: ז')ּבזעיר ל' ּפרק יהי(ירמיה ּכן . ¦§¥©§¦§¥¨¨¦§©£Ÿ¦¤¨¦¨¥©ְְִֶֶָ¥§¦
אמן. עֹולמים ּבתׁשּועת ּתכף ׁשנוושע ¥¨¦¨©§¦¤¥©¨¦§§רצֹון

הּקדֹוׁש:וזה ּבּזהר ׁשּכתּוב מּקץ)מה ּפרׁשת ׁשליׁשי יֹום ליׂשראל ּבחק ּבר(מּובא "אתי ְֶ©¤¨©Ÿ©©¨ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ¨¦©
לעזֹור מלאכים ׁשֹולח הּקּב"ה ליּה", דמזדמנין אּנין ּכּמה לאתדכיא §©¦¨§©©¥¨¨©¥¦§©§¦§¦¦¨©¨§©§¦§©נׁש

אֹותֹו. מֹוליכין ללכת רֹוצה ׁשאדם ּבּדר ז"ל ּוכאמרם ¦¦¤¤¨¤¨¨¤¤¤©¨§¨§לֹו,

לבּתיּכמֹו אֹותם ולתת קּונטרסים 30 ׁשל ּבסטים לזּכֹות יכֹול אחד ּכל ּכן ְ¥¨¤¨¨¦§§¥¦¤§§¥¦§¨¥¨§¨¥
ּביֹום. ּדּקֹות ׁשבע ללמד ׁשּיתחילּו אֹותם ּולעֹורר §©©¤Ÿ§¦¦§©¤¨¥§¦¨§¦מדרׁשים

ּכּמהזה עם ראה הּוא ּכאׁשר עלי, רחם הּקּב"ה ּכי ׁשם. ּבעל מעׂשה מּמׁש ֶ©¨©£¥©©¥¦©¨¨¦¥¨©©£¤¨¨¦©¨
את לחּפׂש צרי לא אּתה מׁשּתּלם, הּכל ּכי לי והראה עֹובד, אני ¤¥©§¦¨Ÿ¦§©¥©¨Ÿ©¦¦¨§¤§¥¦£¦¦יּסּורים

לבד. הּכל יעׂשּו והם הּׁשליח את ל יׁשלח ואני ©§Ÿ©£©¥§©¦§©¤§©§¦¦£©¦§©הּכֹוללים

לתאר.זה אפׁשר ׁשאי ּבזה יׁש עליֹונה הׁשּגחה איזה להאמין, לא מּמׁש ֶ©¨Ÿ§©£¦¥¤©§¨¨¤§¨¥¨¤¤¦¤§¨§¨¥

¨¥©§¦¥¨¦¦¤¤¨¤¨¨¤¤¤§§¦ִָמּכאן
§©£¨§§§¨§¦§¦§¥¦§¤¥¤©¦

§©©¨©§¨£¨¦§©§¨§¨¨¥§¤¤
¤ª¨¦§§§©¦§¨¨¤©¤¡¨¦©¦©¥§¦§©
©§¦§§§©©§¦§©§¥¦©©©¨©§¦¤
¦§©¨©§¦§©¨©¥§¨©§¦©¨¤¦§Ÿ¤¨
©©¦§¥¦§¨¥©£¨¤Ÿ¦¨©Ÿ¨¤¤§©§¥§¨¦

§¨¢¥¦§¨

חּוה את ּפּתה ׁשהּנחׁש אסּורֹות מאכלֹות הייתה הראׁשֹונה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהעברה
ּבעֹולם מיתה נגזר ּומּזה הּדעת, מעץ ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכֹול

רבהאמרו במדרש ב)חז"ל, פסקה ט פרשה שלוש(אסתר היו הרשע שלהמן :
היו יועציו כל אך השנה, ימות כמניין יועצים, וחמש שישים מאות
בעלה: להמן זרש אמרה אשתו. זרש של הרעות עצותיה לפי השום, כקליפת
ולכן ביותר, לך קשה יהיה פשוטה, בדרך ולהורגו הוא היהודים מזרע מרדכי
לא צדיק שאף דרך ולחפש ביותר, מרובה בחכמה אליו לבוא אתה צריך

בנ סכנהעמד של בסוג עמד אשר צדיק שכל משום כזו, כליה ובסכנת יסיון
את ויזכיר יתפלל מרדכי בנקל ואז ונושע, להקב"ה ובכה התפלל וניסיון,

ינצל. הוא אף ובזכותו המסויים, הניסיון מן שניצל צדיק אותו
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בשמםכבשן יקרא ניצלו, ועזריה משאל חנניה להשליכו, תרצה אם האש,
ניצל; דניאל כבר תשליכהו, אם האריות, לגוב עליו; ויגנו ויושיעו
ורבו פרו אבותיו, למדבר תשליכהו אם ניצל; הצדיק יוסף האסורים, לבית

זה. דבר עבר כבר הגיבור שמשון עיניו, את תעוורו אם במדבר;

ימיםלכן, וחשבה זרש ישבה מרדכי. את להכניע חדשה דרך לחשוב צריך
רח"ל, ישראל עם כלל ועימו מרדכי, את להכחיד איך ותיכננה, רבים
לאף נעשה לא אשר דבר זה - עץ על מרדכי את לתלות בדעתה עלה ובסוף,
עץ. על מרדכי את לתלות יועציו, מכל יותר להמן עצה ונתנה עמדה צדיק;

"עץ"?צריך דווקא למה להבין

מאכלותואפשר הייתה הראשונה העבירה כי הרמב"ן כפירוש לפרש
נגזר ומזה הדעת, מעץ לאכול חוה את פיתה שהנחש אסורות

אמה חמשים גבוה עץ "יעשו של והגימטריה בעולם, -[לד]מיתה 1006 = "
נחש? עם אעשה אני מה נו - גימטריה

שנכשלולעורר הדעת", "עץ הוא "עץ" הנחש עם העון של הגזירה את
שכתוב כמו הדת מעץ לאכול הקב"ה שאסר איסור (בראשיתבמאכל

י"ז) ט"ז ב' ּומעץפרק ּתאכל. אכל הּגן עץ מּכל לאמר האדם על אלֹוקים ה' ¥¥¥Ÿ¦Ÿ¥©¨¨ŸŸ¥¨¨¨©¦¤©§©ויצו
ּתמּות מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי מּמּנּו תאכל לא ורע טֹוב .[לה]הּדעת ©©©¨¨ŸŸ©¦¤¦§£¨§¦¤¨

אמה?ולמה חמשים דוקא

וזהכי טומאה, שערי בחמשים להיכנס האדם את מביא אסורות מאכלות
וכמו מקומות, בהרבה בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה, לכפור כפירה,

ועוד. זי"ע, חיים והדברי הרמב"ם לנו שגילה

מצוותוהגימטריה ושבע מצות תרי"ג 620 = אמה" חמשים גבוה "עץ של
מאכלות ישראל את שיאכיל ידי על לעקור רצה דרבנן

אעׂשה[לד] אני מה נּו - ּגימטרּיה 1006 = אּמה" חמּׁשים ּגבֹוּה עץ "יעׂשּו ׁשל ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּגימטרּיה
יׂשראל. ּולכל לנּו יהא טֹוב ּומּזל טֹוב סימן - ּגימטרּיה נחׁש? ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָעם

להצליח[לה] יכול המן אז שוחד כשיש כלומר כסף גימטריה עץ לפרש, אפשר ועוד
תורה: אמרה וכבר ח')ח"ו, כ"ג פרק ּפקחים(שמות יעּור הּׁשחד ּכי תּקח לא ְְְִִִִֵַַַַָֹֹֹוׁשחד

את להפיל רצה ובזה שוחד עם לאחשוורוש המן בא ובזה צּדיקים. ּדברי ְִִִִֵֵַַויסּלף
אומרת זאת עץ על מרדכי את לתלות כוונתו וזה האכילה, תאוות שוחד עם ישראל
ניצל אסורות ממאכלות ונשמר נזהר שמרדכי ובזכות התאווה. שוחד על לתפסו

ישראל. כל את והציל
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"נשמה ובגימטריה בעולמו" האדם "חובת של גימטריה וגם אסורות,
ירגיש ולא טהורה, הנשמה את יטמא אסורות המאכלות ידי שעל טהורה"
רשע רק לא שנעשה "רשעים" ובגימטריה בעולמו" האדם "חובת את יותר

רשעים. בנים זה ידי על שמוליד רשעים אלא

אשרוכך, ואחר, חדש הרס מחפשים אשר זרש, וישנה המן ישנו דור, בכל
שיהיה מי מחפש והקב"ה התורה, את להרוס היום, עד קיים היה לא
הזה, הדור של וזרש" ה"המן אותו הם מי האלו הסודות את שיגלה הפנחס

ישראל, הכלל כל את מזיקים הם ובמה

רשעאך אותו של הסעודה של הסוד את תיכף הבין מרדכי דבר, אחרית
שכתוב וכמו אסורות, מאכלות ישראל את להאכיל בזה, כוונתו ומה
בשר הייתה שסעודתו הרשע נבוכדנצר של בסעודה משפטים פרשת בזוה"ק
ח"ו המקדש בית את להחריב כוח יש בחלב בשר שבאכילת וידע בחלב
רק אכלו והם וחלב, בשר גם יאכלו ועזריה מישאל שחנניא רצה זה ומפני

רש"י שכתוב כמו ה)זרעונים פסוק א פרק בג(דניאל מפת הזמנה. לשון - וימן
נראה ואין לחם בג פת פותרים ויש כשדים בלשון המלך מאכל שם הוא -
ואין זרעונים להם ונותן בגם פת את נושא המלצר ויהי כתיב שהרי כן

תבשיל. חליפי אלא לחם חליפי זרעונים

בפ'ובזה בילקוט איתא דהנה לצדיק, הוא דגנאי התוספות דברי פירשתי
יצחק, ר' בשם ברכי' ר' וז"ל. תאכלו אשר החי' זאת בפסוק זו

כו' נבילה חלב הה"ד
ע"כ. החי' זאת להם ואמר לישראל להם מזהיר משה לפיכך כו'. ואכול

קנא:)ואיתא כבהמה,(שבת לו נדמה כן אם אלא באדם שולטת חיה אין
יג)שנאמר מט, הקדוש(תלים ובהזוהר נדמו, כבהמות (וישבנמשל

פיוקצא.) את פוגם שהוא ידי על בא, הוא כבהמה האדם שנדמה דמה מפרש
כן, ועל כבהמה, ונדמה מעליהם, צלם סר כן ידי דעל אסורות, במאכלות

דניאל לאשר ח)ולזה א, המלך(דניאל בפתבג התגאל קכה:)לא משפטים (זוהר

אזי אכל, לא ודניאל בחלב, בשר היה נבוכדנצר רשע אותו של דמאכלו
ולזה כן ועל אדם, ופני בדמות פניו כג)האירו ו, האריות(דניאל בו שלטו לא

באורך. הקדוש בזוהר שם עיין האריות, לגוב אותו שהשליכו בשעה

פנחס)ובזוה"ק שפוגם(פ' ידי על בא הוא לבהמה, שנדמה הדבר דעניין כתב
הצלם ממנו מסתלק זה ידי ועל אסורות, במאכלות ופיו עצמו את
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המלך בג מפת שנשמר דניאל ולזה כבהמה. רק לו אדם תואר ולא והדיוקן
מזה. באורך יע"ש אריותא בו שלטו לא ולזה מעליו. ודיוקנו צלו סר לא

מהרהובזה לראות כו', לשבח עלינו בתפילת שאומרים לפרש אפשר
יכרתון, כרות והאלילים הארץ מן גלולים להעביר עזך, בתפארת

זרה) עבודה עובד כמו הוא אסורות שמאכלות בזוה"ק במלכות(כמבואר עולם לתקן
ישראל)ש-ד-י דלתות שומר היינו(ר"ת בשמך, יקראו בשר בני כשכל יהי' מתי

הלל רבי שכתב מה בהקדם אפ"ל בשמך יקראו בשר שאוכלים האנשים
כו'. אתה אבינו לומר יכול אינו אסורות מאכלות שהאוכל זי"ע מקאלאמייע

הפסוקועיין על ויגש פרשת אלימלך שהאוכלבנועם כו',
מגדים נועם ועיין הקודש, רוח לידי לבוא יכול כשרים (דףמאכלים

שס"ב) ודף צלם סר הפסוק על התוספותקט"ו יתורץ ובזה יב). יג: ישמעאל(שבת רבי
קשה ולכאורה לצדיק, הוא דגנאי ומתרץ שמקשה תוספות עיין והטה קרא
הרוח נאבד איסור מאכל ידי על שדווקא הגנאי לפרש, אפשר גנאי? מאי
אמרים בליקוטי שכתוב מה פי על לפרש ואפשר ביאור? וצריך הקודש,

עיי"ש. ,

והגימטריה
יזהרו שאם

" יהיה אז כשרות ".במאכלות

המןהקב"ה מעשה ונזכור זה הפורים חג בשמחת ישראל עם כל את ישמח
אורה הייתה ליהודים ישראל. עם את הציל שמרדכי ואיך הרשע

ויקר. וששון ושמחה

הגילגול סוד – השניה בפעם המן בני עשרת תליית

א)ידוע ג, פרק אסתר "(מגילת :
בשמואל כמבואר עמלק מלך ואגג אגג". את "ויתפוש ח: טו, (א,

חי") עמלק .מלך

ב')מגילהּבמסכת - ע"א ו' ּדכתיב,(דף מאי יצחק, רּבי ואמר קמ): "אל(תהלים ְֶֶַ§¦¨§¨©©¦¦§¨©¦§¦©
לפני יעקב אמר סלה". ירּומּו, ּתפק, אל זממֹו רׁשע, מאוּיי ה' ¥§¦Ÿ£©©¨¨¤¨¥¨©¨§¨¨¥©£©¥¦ּתּתן
אל "זממֹו לּבֹו. ּתאות לעׂשו ּתּתן אל עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא, ּברּו ©¨§¦©£©¨¥§¥¦©¨¤¦¨¨©הּקדֹוׁש

זּו סלה". ירּומּו, אתּתפק, מחריבין יֹוצאין, הן ׁשאלמלא , ¨¥¨¤¨¤§§¨¤¡¤¦§¨¥¥§¦©£¦¦¤
העֹולם מאֹותּכל ׁשלׁש חנינא, ּבר חמא רּבי ּדאמר תאגי(מלכי)ּכּלֹו. קטרי ¨¨¨ª©£©©¦¨¨©£¦¨§ŸŸ¥©§¥¨¥
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איּכא מרזבני וחמּׁשה ׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש רֹומי, ׁשל בגרמּומיא (ברומי)איּכא ¦¨§¤§§¨¤¦§ŸŸ¥¦¦©£¦¨©§©§¦¦¨
הּני, לאּפי הּני נפקי יֹומא ּכל הני)[ּבבבל], לאפי אֹו(והני מהּני חד אֹו ּומקטיל , §¨¤¨¨¨§¥©¥§©¥©¥¦§¦¨¥©¥

במקום גורס שם, הגר"א ובביאור אחרינא. מלּכא לאּוקמי ּומטרדי מהּני, ¨¦£©¨§©¥§§¥§§¦¥©¥̈חד
עמלק. מזרע הגרמנית שהאומה מהגר"א ומקובל גרמניה, גרממיה

נירנברג משפטי - אסתר במגילת נבואה

אויביהצופן: שאר בתוך נהרגו המן בני שעשרת לאחר זעירה: אות
אסתר במגילת כמסופר ה-י)היהודים, מאת(ח, אסתר מבקשת ,

טוב, המלך על אם אסתר, ותאמר הכתוב: לשון וכך עץ. על לתלותם המלך
עשרת(כחוק) ואת היום,

העץ. על יתלו המן יג)בני ט, אסתר שנאמר(מגילת במגילה מקומות יש - .
חז"ל - סתם. "המלך" בהם שנאמר מקומות ויש אחשורוש" "המלך בהם
הכוונה סתם, "המלך" במגילה שנאמר מקום שבכל מרבותיהם קיבלו

הוא ברוך להקב"ה)להקדוש רמז גם שם טמון לאחשורוש, המכוון הפשט מלבד .(כלומר,
ממש לאחשורוש הכוונה אחשורוש" "המלך שנאמר מקום מדרשובכל (ראה

י) ג, אסתר כאןרבה, אסתר פנית פשר מה להבין יש זה לפי "המלך". (שנאמר

בניסתם) עשרת את לתלות בבקשה הוא, ברוך הקדוש - עולם של למלכו
"לאחר שהוא מחר "יש "מחר", המילה על אומרים חז"ל ועוד, זאת - המן.

זאת" מה לאמר מחר בנך ישאלך כי "והיה כמו שם)זמן" וברש"י יד יג, ,(שמות
אין "מחר" שכתוב שאף-על-פי מקומות שיש כלומר, זמן". לאחר מחר הרי

רב זמן לאחר אלא היום, למחרת יג)הכוונה בא, תנחומא מדרש כאן(ראה גם .
"ואת וכו' ליהודים" מחר גם "ינתן באומרה, אסתר התכוונה למה להבין, ©§יש
חז"ל אצל מקובל נוסף. נתון הרי בכך, די לא ואם - יתלו". המן בני עשרת
את מונה המגילה כאשר והנה, והוספה. ריבוי על ללמד בא ש"את"
ראוי שהיה כפי במרוצה יחד כולם נכתבו לא המן, בני עשרת של שמותיהם

וכו')שיכתב. ואדליא ופורתא ואספתא ודלפון פרשנדתא המילה(- בתוספת אלא ,
ואכן השמות. בין רלז)"ואת" עמוד (אסתר

מלבד !
נאמרה" הקדש ברוח ש"אסתר ומכיון - המן. בני א)עשרת ז, מגילה (תלמוד,

עתידית תליה על עולם, של מלכו מאת אסתר שבקשת בודאי ,(-מחר)הרי
המלך: בתשובת במגילה וככתוב תתגשם. אכן נוספים, המן בני עשרת של

כן! להעשות המלך יד)ויאמר התגשם?(ט, הדבר האמנם .



הזוהרנד טהרת

פרשנדבין זעירות: אותיות שלוש המן בני עשרת של –השמות א
ויפרמ – האותיותתא שלוש ואישתא האחרות, מן קטנות היו

ההסבר את אולם לענין, שונים הסברים היו דורות במשך - מדוע? ידע לא
יחד, השאלות שתי על שעונה האחרון, הדור :של

אינה זו לא, - ב-1946. קרה זה השניה, בפעם המן בני עשרת כשנתלו
טעות.

נאצייםוהנה, מלחמה פושעי ושלשה עשרים לדין הועמדו נירנברג במשפטי
הציפי לכל בניגוד - עשר. אחד למוות נידונו שהנידוניםמתוכם ות

ירי כתת מול להורג יוצאו צבאי)למוות משפט זה משפט על(בהיות יועלו או ,
החשמלי הברית)הכסא בארצות בתליה.(כנהוג להורג להוציאם בית-הדין גזר ,

גרינג לשימצה הנודע הצורר הצליח הדין, גזר ביצוע לפני שעתיים -
גרינג גרם זה במעשהו בכלאו. להתאבד

תש"ז תשרי כא ביום 1946)וכך, באוקטובר 16),
- נאציים. מלחמה פושעי עשרה ניתלו כי העולם עיתוני בכותרות פורסם

אסתר במגילת נעיין אם הפלא, למרבה די. לא בכך אך
המן, בני עשרת כתובים בו בעמוד אחידה, בצורה שנים אלפי זה הנכתבת
אותיות 3 מצויות המן בני עשרת שמות אותיות בין כי לפליאתינו, נגלה

יותר קטנות זעירא")חריגות, המילה:("אות את יוצרות האותיות שלש - .
- הנאציים. המלחמה פושעי עשרת אותם של להורג הוצאתם שנת .
הוצאתם שיום מגלה העברי בלוח עיון כאשר שבעתיים גדילה הפליאה
מוציא זה ביום הדין"! חיתום כ"יום הידוע רבה" "הושענא יום הוא להורג
לדברים, אחרונה כחותמת - שנחתם! הדין גזר את לפועל הוא ברוך הקדוש
על הדגש היום. באותו הבינלאומית הידיעות סוכנות פרסום את נצטט

שטרייכר יוליוס של להורג ההוצאה אודות הנאציהעדות השבועון של (עורכו

לשימצה Derהנודע Sturmer(היהודי העם נגד וארס שנאה הפיץ שנה 22 במשך .אשר
של מקומו את תפש הגרמני, החוץ מיניסטר שהיה מי ריבנטרופ, פון יואכים
אחד נתלו הנידונים הנאצים אבירי ועשרת לגרדום ההולכים בראש גרינג
עמד ואשר חשמל באור שהואר השומם, ההתעמלות חדר בתוך השני אחר
הנאצים עשרת כל בנירנברג. העירוני הסוהר בית של החצרות אחת במרכז
רוח. מורת הביעו רובם באומץ-לב. מותם את לקבל השתדלו



הזוהר נהטהרת

העולם. מריבון מחילה ביקשו והאחרים מבישה בצורה נכנעו [לו]אחדים

יוליוס היה הנאצית האידיאולוגיה על שהסתמך מקום, מכל היחידי,
הנידונים יתר מכל יותר חוצפנית היתה התנהגותו היהודים. צורר שטרייכר

" קולות בקולי צווח לעברוהוא המדרגות על שעלה בעת "
את שוב נעץ הוא החבל, אל פנים אל פנים שטרייכר כשהגיע - הגרדומים.
את שייצגו העתונאים שמונת ולעבר הברית מבנות הקצינים לעבר עיניו
קיר לאורך קטנים שולחנות ליד אחת בשורה ישבו הללו העולם. עתונות
אל שטרייכר הסתכל בעיניו שבערה שנאה באש - הגרדומים. לפני בדיוק

זעק: והוא הראייה עדי

לברר

המשפט:[לו] של האחרון ובהןיומו ממוגנות מכוניות הגיעו 1946 בספטמבר ב-30
מוקפת היתה העיר כל הצדק. ארמון סביב והתפרשו אמריקאים צבאיים שוטרים
שקבלו אלו רק - ונבדקו. נעצרו לעיר והנכנסים חסומות היו הדרכים צבאיים, ברכבים
במשפט הנאשמים עמדו זה ביום המשפט. לאולם להכנס הורשו מיוחדים אישורים

הבינלאומי. הצבאי המשפט מבית דין פסק לקבל נירנברג,
פושעים, כארגונים נאציים ארגונים שבעה מתוך שלושה על שהכריז דין פסק מתן בתום
פפן פון שאכט, זוכו: שלושה - הנאשמים: 21 לגבי דין פסק לידי השופטים הגיעו
עולם. למאסר נדונו ופונק רדר הס, שונות: לתקופות למאסר נידונו שבעה = ופריטשה.
נידונו ושפר שיראך פון שנים, עשרה לחמש נידון נויראת פון שנים. לעשר נידון דוניץ

שנים. לעשרים
עשר מאחד - בתלייה. במוות עונשם את לקבל שעמדו נאציים פושעים עשר אחד נותרו

אחד ההתעמלותיוצא מאולם ומסורים פטישים קולות נשמעו התליה, שלפני בלילה - .
הכלא. של

חשב למאסר, שנידון שפר, חצות. לאחר למות עומדים שהם נמסר לא לאסירים
הזאת. הנגרות עבודת מיועדת למה תפס כך אחר ורק תיקונים, שעורכים

גרינג, של לתא הציץ השומר המסדרון. מסוף צעקות נשמעו בלילה עשרה לאחד ברבע
ברשותו שהיו נודע המתאבד אחריו שהשאיר ממכתבים גסיסה. בשלבי אותו ומצא
מסקנותיו. את והסיק הגרדום, הקמת קול את שמע הוא גם החביא. אותן ציאניד גלולות

כששמעו,עוד ברחוב האנשים אמרו אופיני" "כמה מהחשבון. ירד למוות מהנידונים אחד
- תמיד". כמו לבד לעצמו הבמה מרכז את תפס נידונים."הוא עשרה נותרו

לתלייה: פושעים סעודהסוף להם והגישו הנידונים עשרת את העירו לחצות, ברבע
צייתו כולם להתלבש. עליהם וציוו למות, עומדים שהם להם נאמר לאחריה, אחרונה.
הובלו בלילה, אחת משעה - להתלבש. אותו להכריח צורך שהיה שטרייכר, מלבד



הזוהרנו טהרת

וזאתעּורּו - הּנֹורא! מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל עם מּתרּדמתכם! Ÿ§¨©©©¥¥¨¦§¨¥¨§¦©¤§©¥§©¦¦¥§יׁשנים
הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשהּוא נח" "ּתיבת ידי: על רק ¨©©Ÿ©¤©Ÿ©¥¥§©©¨§¤אפׁשר

מׁשּתּדליןּכדברי ּדקא איּנּון אּלין הרקיע. ּכזהר יזהירּו והמׂשּכילים הזֹוהר: ְְִֵ©©§©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©¦¥¦§¨¦§©§¦
ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין נח, ּכתיבת ּדאיהּו הּזהר, ספר ּדאקרי ּדא, ¦©§¨¦§©§¦§©Ÿ©¨§¦§¥¥¤©Ÿ©§¦§¥©Ÿ§ּבזהר
יתקּים ּדבהֹון מּמׁשּפחה. ּוׁשנים מעיר, אחד ּולזמנין מּמלכּותא. וׁשבע ¥©§¦§¦¨¨§¦¦¦©§¦¥¨¤¦§¦§¨§©¦©¤§¦¥מעיר,

א) ּדא.(ׁשמֹות ּדספרא אֹורה ודא ּתׁשליכּוהּו. הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן חלקּכל (זהר ְ¨©¥©¦©§¨©§¦§¨¨§¦§¨¨ֵֶַֹ

מהימנא) ּברעיא קנ"ג: ּדף .ג' ְְְְֵַַָָ

מ[לז]זי"עהרמח"ל ּגזרֹות לבּטל עצה מצא ּבלּמּודלא אּלא יׂשראל, עם ְַַָŸ¨¨¥¨§©¥§¥¥©¦§¨¥¤¨§¦
לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּקדֹוׁש" ¥©§¨©©Ÿ©©¨§¤¤§Ÿ¤§¥¤§Ÿ©©Ÿ©"הּזהר
קרּוב ׁשל הּנפלאה לּמעלה ּבנֹוסף כן, ּכמֹו ּברחמים: הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ¥¤¨¨§¦©¨£©©¨§¥§¦£©§¨ª§©¥¨§¥§ּ̈כל
ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר והּקריאה הּלּמּוד מסּגלים ּברחמים, ¨¥©§¨©©ª¨§©£¦§ª¨¦©¦§©§¦¨§¥¤©Ÿ§©הּגאּלה

ליצלן. רחמנא צרה ּכל מּפני ּבצּורה ּכחֹומה ולהיֹות קׁשֹות ©§¦¨¨£©¨¨¨¥§¦¨§¨§§¦§¨¥§ּגזרֹות

וכּו'ּובׁשל"ה ּגנּוז להיֹות עתיד היה הּזהר ׁשחּבּור מּכאן מבאר "הּנה הּקדֹוׁש: ְַָ©¨¦¥§Ÿ¨¦¨¤¦©Ÿ©¨¨¨¦¦§¨§
לּתחּתֹונים. יתּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף האחרֹון הּדֹור ׁשּיבֹוא ¦§©©¤©§¦¨¤¦¨©§£©¨©¨¤©עד
ּתהיה זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה הארץ ּתּמלא אז ּכי מׁשיח, יבֹוא העֹוסקים ¤§¦¤¤£¨¦§¨¥¤¨¨¥¨¦¨¦©¦¨¨¦§¨§¦ּובזכּות
ּכדי וכּו', אחּזתֹו" אל איׁש "וׁשבּתם ּובגינּה ׁשאמר וזה לביאתֹו, קרֹובה ¥§§¨ª£¤¦¤§©§¥¦§©¨¤¤§¨¦§¨§¨¦סּבה

"הייל צעק: הוא שטרייכר, של תורו כשהגיע לתליה. הדין פסק קבלת בסדר הנידונים
האלוקים. אל הולך אני עכשיו 1946!היטלר! פורים "משתה

ּבעל[לז] זי"ע, לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר לּוצאטֹו חּיים מׁשה רּבנּו הרמח"ל, הּקדֹוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָרּבינּו
הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר ּגירסא ׁשל מיחד לּמּוד סדר ּביׁשיבתֹו ּתּקן ועֹוד, יׁשרים" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻה"ּמסּלת
וכֹותב ּביׁשיבתֹו, הראׁשֹונה ּכּתּקנה זה ּדבר וקבע לעת, מעת ּכלל הפסק ללא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּבמׁשמרֹות

הּלׁשֹון ּבזה יׂשראל לחכמי ּבאּגרת הּדבר מעלת קהּלֹותעל לכל היעּוצה העצה "זאת : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכי יחּדלּו, ולא זאת על לפּקח להם היה ּובוּדאי ׂשֹונאיהם, טמנּו זֹו מרׁשת להּנצל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹקדׁש
אני ּכי ּגום, אחרי הּזה הּדבר את יׂשראל חכמי יׁשליכּו אל ועּתה מאד... ועצּום הּדבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרב
את יּקח ּתֹורתכם ּכבֹוד אבל ּומקֹום, מקֹום ּבכל זה ּדבר קֹובע הייתי חילי נתיּׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאלמלא
יכֹול ּבמקֹומֹו אחד וכל יׂשראל, לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ּכי לזכּות, לֹו ויהיה הּזאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהעצה
עצּום ּבקי היה אׁשר זי"ע ּכהרמח"ל ּגדֹול לנּו ּומי - ּכלל". הּוא קׁשה ּדבר לא ּכי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלעׂשֹותֹו
לּמּוד הּזֹו, העצה את אּלא יׂשראל מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא ולא הּתֹורה מכמּני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכל
ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה הּקדּׁשה ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּזהר ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻּבספר

ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב הזֹוהר)ּגזרֹות מאֹורֹות – הרמח"ל .(אּגרת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻ



הזוהר נזטהרת

ׁשהצר עד מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ©§Ÿ¦§£¦§¨¥¦¦§©¦©¤ª¤¥§¥¨§¦£¨¦¤§¦¤ׁשּבזכּות
לא העתידה הּגאּלה ּכן הּמילה, ּובדם הּפסח ּבדם לקּדׁשם הּוא ּברּו ª¨¨£¦¨Ÿ§©¥¨¦©©§©¤©©§¨§©§¨¨©הּקדֹוׁש
ואׁשרי ,יתּבר האל רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד הּגאּלה ¥§©§©¨§¦¥¨§§©¨ª¨©¤¦§§¤¤©§ª§©¤§¦יהיה

ּבּה" הּברית)הּזֹוכה לּוחֹות ׁשני ראׁשֹון, מאמר מאמרֹות .(עׂשרה ©¤¨ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

ידילמזהיר ׁשעל ּבוודאּות, יֹודע הרע הּיצר נהר! ּכמי ּתן ׁשלֹומים ולּנזהר ְִַַ§©¦§¨§¦¥§¥¨¨©¥¤¨©¥©§©¨¤©§¥
וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ּומתּבּטל העֹולם מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש, הּזהר ¦§§¦¥©§¦¨¨¦¨§¦¨©©Ÿ©¦לּמּוד
ׁשטּות ׁשל מחׁשבֹות להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה §¤¨£©¦§©§¥©§¦¥©¤¨£©¨¨¨§¦©הּמלחמה
הּיצר! ּברׁשת לּפֹול לא סּכנה! זהירּות ּכן על - מּמׁש. האמת הפ ¤¥©¤¤§¦Ÿ¨¨©¦§¥©¨©¤¡¨¤¥¤¤§והבל,
ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי אמר נחמני ּבר ׁשמּואל רּבי ¨¨¨¨§¦§©¨¤¥¨¨¦©©¨¦¨£©©¥§¦©©¨§¦ּכדאמר
אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: יעׂשה מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד ¦¥¨§¦¦©¥§¨©¥¨¦§¤£©©¨©¨§¨¨¦¥¤©הּזה

וכּו'... הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּב נב:)ּפגע ּדף .(סּכה ¨©¨§ª¨¤¨§¥§¥©¦§¨§ַָֻ

ויחיּובאֹור ּפרׁשת הּקדֹוׁש יא)החּיים העצּום(מט הּגֹואל ׁשל ׁשּכחֹו ּכתב: , ְ©©¦©¨¨¨©©§¦¨©¤Ÿ¤©¥¤¨
ּכּונתֹו, ּתֹורה, ׁשל ּביינה יׂשראל ׁשּיתעּס קּו ׁשּצרי הּוא הּמׁשיח מל¤¤©¨¦©¤¨¦¤¦§©§¦§¨¥§¥¨¤¨©¨¨

ּתֹורה. ׁשל יינּה ׁשּזה הּתֹורה ּפנימּיֹות את "סֹוד")ׁשּילמדּו ּגימטרּיה יין אׁשרי(ּגם . ¤¦§§¤§¦¦©¨¤¤¥¨¤¨ְִִִַַַָ©§¥
ּכהבטחת הּגאּלה ּומקרב המזרז ויקר קדֹוׁש למפעל לסּיע ׁשּזכיתם ©¨§©§¨ª§©¥¨§̈¥§©¨¨§¨©§¦§©¥©§¤¦§¤¤§§¤חלקכם
ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר אמן עלינּו יגן זכּותֹו לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו ©¨¨¨©©Ÿ©¥¨¥¨¥¨§¦§©§¨©¨¨¥©¤מׁשה
ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יּפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדיל חּבּורא "ּבהאי ¥£©§¨¨¦¥§¦©Ÿ©¤¥¦§¨¦¨¦©§̈נׂשא,

¤¦§¦§¥¤©Ÿ©©¨¥§§¥¦§¨¥¦©¨§©£¦
§Ÿ¨§¦¦§Ÿ©©¤§¥¨¦©

הּזהרוגם ּתּקּוני ּבספר ּכמבאר !לכ הסּכימּו ּבסֹופֹו)מּׁשמים ׁשתיתאה ,(ּתּקּון ְַ¦¨©¦¦§¦§¨©§Ÿ¨§¥¤¦¥©Ÿ©ְְִִָָ

יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון לרּבי נגלה לטֹוב זכּור הּנביא ׁשאלּיהּו ©©§¦¦©§¨§¦§¨¦¨©¨¦¥¤¨¨§¤ׁשּבׁשעה
יצאה נׁשמֹות, ּתּקּוני ּבענין ּתֹורה סתרי עּמהם ולמד ׁשעּמֹו קּדיׁשא ¨§¨¨§¥¦©§¦§¨¥§¦¤¨¦©¨§¦¤¨¦©¨©§©§ּולחבריא
יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּוקדּׁשתֹו ּכחֹו רב "ּכּמה להם ואמרה מּׁשמים קֹול ©©§¦¦©¤¨Ÿ§ª©¨©¤¨¨§¨§¦©¨¦©ּבת
לתּתא נׁשא ּבני "וכּמה הּלׁשֹון, ּבזֹו נבּואה ואמרה הֹוסיפה ּכ ואחר ¨©§¨¨¥§¨©§¨©§¨§¨§¨§¨¦¨©©§¨ּ̈בעֹולם",
יֹומּיא, ּבסֹוף ּבתראה ּבדרא לתּתא יתּגּלּו ּכד ּדיל חּבּורא מהאי ¨©§¨¨§©¨¨§¨©§©§¦©¨¦¨¦©¥§§©§¦יתּפרנסּון

הּקדׁש: ּובלׁשֹון ּבארץ". ּדרֹור "ּוקראתם ¨©§¨¨¥§¨©¤Ÿ©§¦¤¨¨§¤¨§¥¦§ּובגיניּה,
¦§©§§¦¤©¦¤§©£¤¦§©¤§©¨©¨©£§©¨¦
¦§¦§©¥©¨§¨¤§¨¨¤©§©¥©©§ª¨©§¥¨

הּכתּוב:ּובזכּות ּבנּו יתקּים הּקדֹוׁש הזֹוהר טז-יח)לֹומדי פ' טּו ּפרק ּתּפל(ׁשמֹות ְִ§¥©©©¨¦§©¥¨©¨ְֶֶ¦Ÿ
עד ה' עּמ יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹוע ּבגדל ופחד אימתה ©§©Ÿ§£¦§¨¨¤©©£Ÿ§¦©©¨¨¨¥¤¥£עליהם



הזוהרנח טהרת

מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּת מכֹון נחלת ּבהר ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית, זּו עם ¨§¦¨§©¨§§¦§¨§¨£©©§¥¨¦§¥¦§¨¦¨©Ÿ£©יעבר
בב"א. ועד, לעלם ימל ה' ,ידי ּכֹוננּו ¤¨¨Ÿ¨£¨¤¦§Ÿ§Ÿ£אד-ני

צדיק בא לעיר

הציבור הקדוש - גברים, נשים ובני נוער מוזמן לעצרת התעוררות מרכזית לקראת 
ימי הפורים ביום ו' אדר - הילולת משה רבינו ע"ה, שתתקיים אי"ה בהיכל בית 
 18:30 משעה  החל  למניינם(  במרץ   13( ב'  אדר  הקרוב  ראשון  ביום  מדרשינו 
בהשתתפות כבוד רב העיר, תלמידי חכמים, רבנים ואישי ציבור נכבדים, ובמעמד 
אורח  הכבוד כ"ק האדמו"ר מהאלמין הרב הצדיק שלום יהודה גראס שליט"א - 
מייסד מפעל הזוהר העולמי ומחבר ספרים רבים - אשר ידרוש ויאציל מברכתו על 

באי העצרת. תנו כבוד לתורה! יחולק שי לכל המשתתפים. 




