
רבונו של עולם! 
הצילו!

לאן הגענו? אנו בדיוטא התחתונה!
על איזה רב אפשר לסמוך?

האם הגענו למצב שלא ניתן לסמוך על הרב שלי, המתיר לי לאכול בשר?
יהודים יקרים, רצ"ב לפניכם חוזה, בו אתם אמורים להחתים את הרב המכשיר ואת רבכם שמתיר לכם לאכול 

הבשר שרכשתם.
מעיון של חוזה הנ"ל אפשר להציץ אל האמת וממש להזדעזע ולהחרד מהבנת המשמעות של אכילת מאכלות 
אסורות, יש לזה השלכות חמורות ביותר על חייכם, תתודעו לפגם העצום שנגרם לאדם בגשמיות וברוחניות 
ומאידך  הבא(,  בעולם  תחתיות  שאול  משונות,  מיתות  אסונות,  )מחלות,  כשר  לא  בשר  של  מאכל  בעקבות 
לפקוח עיניים ולהתעורר, לעשות חשבון נפש, ולהשקיע בחיפוש ובבירור אמיתי אחר רב ירא שמיים שאפשר 
לסמוך עליו, יש להבין את גודל אחריות העצומה המוטלת על כתפיו של הרב המכשיר, והרב המתיר, כי גורל 

העולם הזה ועולם הבא שלך תלוי בזה.
באם הרב שלכם יחתום על חוזה זה, זה מוכיח שהוא לא מאמין בקב"ה, כלל לא ירא שמיים, ו/או שאין דעתו 

שפויה.
יר  ְכׁשִ ָהַרב ַהּמַ יֶהם, ּוְבִלי ׁשֶ ּנֹוְתִנים ֶלֱאכֹול ְלַיְלֵדיֶהם אֹו ְלֶנְכּדֵ א ׁשֶ א ְוַסְבּתָ ה נֹוֵגַע ְלָכל ַאב ְוֵאם ַסּבָ ּוֶבֱאֶמת ַהחֹוֶזה ַהּזֶ

ר ִלְסֹמְך ָעָליו!!! ַיְחּתֹום ַעל ְנָיר ָכֶזה ִאי ֶאְפׁשָ
ָוֶאְקָרא ָלֶכם ֶאת ַהחֹוֶזה:

בולעטין # 100
רּות ׁשְ ַוַעד ַהּכַ

רּות ׁשְ ב ַהּכַ ׁש ְלִתּקּון ַמּצָ ִאְרּגּון ֻמְקּדָ
ָעה. ה, ִהְתַיֲעצּות, הֹוָדָעה ְוַהּצָ רּור, ֲחִקיָרה ּוְדִריׁשָ ל ּבֵ ֶאְמָצִעים ׁשֶ ּבְ

ָבט תשנ"ה ֹחֶדׁש ׁשְ

יר שליט"א. ְכׁשִ ר ְלָהַרב ַהּמַ ׂשָ ין ַהּקֹוֶנה ָהאֶֹכל ּבָ חֹוֶזה ּבֵ

ים קּוְנְטֵרס ֲאִכיָלה ּוְבִריאּות ְוַחּיִ
ּתֶֹכן ַהּקֹוְנְטֶרס

ַמִים ֵעֶקב ֲאִכיַלת ַמֲאָכִלים  ָ אֹות ִמן ַהּשׁ רֹות ַהּבָ ה ְוַגם ִלְמנֹוַע ַהּצָ ִתּיָ רּות ָהֲאִכיָלה ּוׁשְ ׁשְ ִית ְיהּוִדי אֹודֹות ּכַ ָרה ָלֶתת ֵעָצה ְנכֹוָנה ְלָכל ּבַ ַמּטָ ס ּבְ קּוְנְטֶרס ֶזה ֻמְדּפָ
ִרים. ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ׁשֶ

רֹות ְיהּוִדּיֹות.. 1 ֵטר ִמּצָ ֵעָצה ִמן ַהּתֹוָרה ְלִהּפָ

ְתַרּבֹות ְוהֹוְלכֹות ִמּיֹום ְליֹום ל"ע.. 2 רֹות ַהּמִ ְגַלל ַהּצָ ֶפׁש ּבִ ּבֹון ַהּנֶ יַע ָהֵעת ַלֲערְֹך ֶחׁשְ ִהּגִ

ִבים.. 3 ֶפר ִנְכּתָ ּסֵ יָך ּבַ נֹו עֹוָלם ָהֱאֶמת ְוָכל ַמֲעׂשֶ ׁשְ ּיֶ ֵאָנתֹו, ָעָליו ָלַדַעת ׁשֶ ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגַ ב ָלֶבַטח ּתַ ַאף ֶזה ַהּיֹוׁשֵ

רּות.. 4 ׁשְ ִעְנַין ַהּכַ ר ִלְסמְֹך ָעָליו ּבְ ֶאְפׁשָ ל ַרב ׁשֶ ַמִהי ַאֲחָריּותֹו ׁשֶ

יר.. 5 ְכׁשִ חֹוֶזה ִעם ַרב ַהּמַ

רֹות ַנְפׁשֹו.. 6 יו ּוְלׁשֹונֹו, ׁשֹוֵמר ִמּצָ ׁשֹוֵמר ּפִ

רּוְקִלין ְניּו ָיאְרק פּוס "ֶנַצח" ּבְ ִתי ּדְ ִעיר ְניּו ָיאְרק ַרּבָ זֹון ּבְ רּות ַהּמָ ׁשְ ַעל ְיֵדי ּכַ ין ֶצֶדק ׁשֶ ית ּדִ ָבט תשמ"ג ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ּבֵ ֹחֶדׁש ׁשְ

רֹות ְיהוִּדיֹּות ֵטר ִמּצָ ים - ֵעָצה ִמן ַהּתֹוָרה ְלִהּפָ קוְּנְטֶרס ֲאִכיָלה וְּבִריאוּת ְוַחיִּ

ַרֲחָמָנא  ַוֲאסֹונֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ָצרֹות  ַמע  ְלׁשֵ ְמֹאד,  ַעד  ּכֹוֵאב  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו 
ב  ִלְגָזִרים ֶאת ַהּלֵ ּיֹו ִלְקרֹוַע  ּדַ ל ֶאָחד ֵמֵאּלּו  ּכָ ׁשֶ ים יֹום יֹום,  ְתַרֲחׁשִ ִליְצָלן ַהּמִ

הּוִדי. ַהּיְ
ּבֹון ֶנֶפׁש. ּלֹו ַלֲעֹרְך  ֶחׁשְ ָרֵאל ּכֻ ַלל ִיׂשְ ָעה ַעל ּכְ ָ ָלֵכן חֹוַבת ַהּשׁ

ל ְמֹאָרע אֹו ָאסֹון ַחס  ּכָ ֵני ַמֲאִמיִנים יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ׁשֶ ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ּבְ
ְלָכְך  ּוְבנֹוָסף  ִויָלִדים,  ים  ָנׁשִ ּבְ ַהּפֹוְגִעים  ֲאסֹונֹות  ְפָרט  ּבִ ִמְקֶרה,  ֵאינֹו  לֹום  ְוׁשָ

זֹו ּוִבְרִציפּות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ה ּכָ ִמּדָ ּבְ
ים: "ְוִאם  ּלִ ַהּמִ ֲעִנית, ְמָפֵרׁש ֶאת  ּתַ ת ִהְלכֹות  ְתִחּלַ ּבִ ּכֹוֵתב  דֹוׁש  ַהּקָ "ם  ָהַרְמּבַ
ִאים ִמן  ִאם ִיְתלּו ֶאת ָהֲאסֹונֹות ַהּבָ ְך, ׁשֶ ּתֹוֵכָחה, ּכָ תּוִבים ּבַ י ֶקִרי" ַהּכְ ְלכּו ִעּמִ ּתֵ
יְך ְלַהֲעִניׁש  ַיְמׁשִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ סּוק ׁשֶ יְך ַהּפָ ִמְקֶרה, ָאז ַמְמׁשִ ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ

לֹום. ַחס ְוׁשָ
ִאי  ַעל  ָהעֶֹנׁש  ׁשֶ יֹוֵתר(,  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ֵמַהּפֹוְסִקים  ָהָיה  )ׁשֶ "ם  ָהַרְמּבַ ְלִפי  יֹוֵצא 
לֹום לֹא ָעֵלינּו,  ְתאֹום ָאסֹון ַחס ְוׁשָ יַע ְלֶפַתע ּפִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֶפׁש ּכְ ּבֹון ַהּנֶ ֲעִריַכת ֶחׁשְ
ָפִרים  ּסְ ּבַ ַרם ְלָאסֹון, ְלִפי ַההֹוָראֹות ׁשֶ ּגָ ה ֶאת ֶהָחֵסר ׁשֶ ן ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ּוְלַתּקֵ
נֹו ַעל  לֹום ְוֵאיְך ְלַתּקְ ָכל סּוג ָצָרה ַחס ְוׁשָ יַצד ְלִהְתַנֵהג ּבְ ים ַהּמֹוִרים ּכֵ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְחּתֹו. ּפַ ָרִטי ְוֵאֶצל ִמׁשְ א ֵאֶצל ָהָאָדם ַהּפְ ְלַהּבָ
מֹו ַהְתָקפֹות ֵלב, ַהחֹוִלי  ֵאְרעּו, ּכְ ים ׁשֶ ָכל ָהֲאסֹונֹות ָהַרּבִ ָלֵכן חֹוָבה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ

ם,  ּדַ ַלַחץ  ַאֶלרִגיֹות,  יָמה,  ְנׁשִ ָאר חֹוֵלי  ּוׁשְ ַאְסַמא  ים,  ֲעַצּבִ ַהְתָקפֹות  דּוַע,  ַהּיָ
ה  ִמּדָ ּבְ ְיָלִדים,  ַוֲאִפילּו  ְצִעיִרים  ֵאֶצל  ַמֲחלֹות  ִיים,  עַיּתִ ּבַ ְיָלִדים  ֵמַעִים,  חֹוֵלי 

ִהְסטֹוְרָיה. ֵאין לֹו ַאח ָוֵרַע ּבְ ֶ זֹו ּשׁ דֹוָלה ּכָ ּגְ
ַרֲחָמָנא  ַאב,  ְללֹא  ְיתֹוִמים  ָאִרים  ִנׁשְ ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  רֹות  ַעׂשְ ִעם  חֹות  ּפְ ִמׁשְ
ּבֶֹקר  ּבַ ִגיָלֵאי 3,4,5, ָקִמים  רֹות ְיָלִדים ּבְ א. ַעׂשְ ן ְלַמּלֵ ּלֹא ִנּתַ ִליְצָלן, ֶחְסרֹון ׁשֶ
ׁשֹוֵמַע.  ְוֵאין  ִית  ַהּבַ ִקירֹות  ין  ּבֵ ַאר  ִנׁשְ קֹולֹוֵתיֶהם  א!",  ִאּמָ א!  "ִאּמָ ּובֹוִכים: 
יר  ל יֹום לֹא ָזכּו ְלַהּכִ אֹות ּכָ ָעיֹות ׁשֹונֹות ַהּבָ ְגַלל ּבְ בּור ּבִ ים ִעם ֵלב ׁשָ ְיָלִדים ַרּכִ
ְוִלְזּכֹות ְלִמיָלה  בּור  ָ ם ַהּשׁ ִלּבָ ּפֹוְך ֶאת  ִלׁשְ ְפֵני ִמי  ּבִ ֵאין ָלֶהם  ֶ ּשׁ ְך  ּכָ ם,  ֶאת ִאּמָ
ִסְבלֹוָתם  ַעל  ּוְכֵאב  ַצַער  ּבְ ָהֱאֶמת  ֵמעֹוָלם  לֹות  ּכְ ִמְסּתַ ִאָמהֹות  ְמעֹוֶדֶדת. 
בּוִרים  ׁשְ ִכים  ּוִמְתַהּלְ ְתאֹום  ּפִ ְלֶפַתע  ֵמֶהם  ְכְרתּו  ּנִ ׁשֶ ָהֲאהּוִבים  ַיְלֵדיֶהם  ל  ׁשֶ

ַצַער ְקרֹוֵביֶהם - חז"ל(. ִתים ִמְצַטֲעִרים ּבְ ִנים. )ַהּמֵ ה ׁשָ ּוְרצּוִצים ַהְרּבֵ
ְלָקִחים  ּנִ ׁשֶ ַצַער ָהֵאם ּכְ ֵאין ַצַער ּכְ ֶ ן ּשׁ ּלּוַח ַהּקֵ ִמְצַות ׁשִ יר ּבְ דֹוׁש ַמְסּבִ ַהּזַֹהר ַהּקָ

ה ְיָלֶדיָה ְלָתִמיד ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ּנָ ִמּמֶ
ֵחְטא,  ַטַעם  ָטֲעמּו  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְיָלִדים  ְבָעה  ׁשִ  - ה  ָ ּשׁ ׁשִ ִלְראֹות  ִנְקָרע  ב  ַהּלֵ

ם, לֹא ָעֵלינּו. יׁש ַעל ִאּמָ ַיַחד ְואֹוְמִרים ַקּדִ עֹוְמִדים ּבְ
ים  ַמֲעׂשִ ְוׁשּום  ים  ְרִציִנּיִ ְצָעִדים  ׁשּום  ים  ַנֲעׂשִ ים, אּוָלם לֹא  ַרּבִ ַהּדֹור  ֲעוֹונֹות 

ב. ּצָ ן ֶאת ַהּמַ ים ְלַתּקֵ ִחּיּוִבּיִ



ֵעת זֹו, ֵעת ָצָרה ְלַיֲעקֹב??? ה ּבְ ְנִהיִגים??? ַמּדוַּע ׁשֹוְתִקים ֵהּמָ ל ַהּמַ ִנים??? ֵהיָכן ּכָ ל ָהַרּבָ ֵהיָכן ּכָ

ר לֹוַמר ָעֶליָה  ֶאְפׁשָ ִזית ׁשֶ ְרּכָ ָעָיה ַהּמֶ ְלִפי הֹוָרַאת ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהּבְ
רּות  ׁשְ ָעַית ַהּכַ רֹות ְוָהֲאסֹונֹות ִהיא: ּבְ ֹוֶרׁש ְלָכל ַהּצָ סֹוד ְוַהׁשּ הּו ַהּיְ ּזֶ ּוְבֶצֶדק ׁשֶ
ָעיֹות,  ּבְ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ה  ְמֻרּבֶ ִהיא  ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ּמּוָבן  ּכַ רּות ִהיא  ׁשְ ּכַ ּבַ ָעָיה  ַהּבְ ר  ְוִעּקָ
ל  ה, ּכָ ָעָיה ֲחָדׁשָ ָנה ּוְכָבר ָצָצה ְלעֹוָלם ּבְ ָעָיה ַהְיׁשָ ָנה ֵמַהּבְ לֹא עֹוֶבֶרת ֲחִצי ׁשָ
ַעם ִעם ִסְרכֹות  ְבִדיקֹות, ּפַ ּבִ ַעם ֶזה  ִחיָטה, ּפַ ׁשְ ּבִ ַעם ֶזה  ֵחֶלק ַאַחר. ּפַ ּבְ ַעם  ּפַ
יִרים  ם ַמְכׁשִ ׁשֵ ַעם ּבְ ָחה, ּפַ ּגָ ַעם ִעם ְמִליָחה ּוַפַעם ִעם ַהׁשְ ּוַפַעם ִעם ִנּקּור, ּפַ
ם  ׁשֵ יִחים ּוַפַעם ּבְ ּגִ ם ַמׁשְ ׁשֵ ִבים ּוַפַעם ּבְ ם ַקּצָ ׁשֵ ַעם ּבְ ם ׁשֹוֲחִטים, ּפַ ׁשֵ ּוַפַעם ּבְ
ָעָיה  ַעם ַהּבְ ָראדּוְקִציֶע, ּפַ ם ַמאְסן ּפְ ׁשֵ ַלאט ּוַפַעם ּבְ ם ּגְ ׁשֵ ַעם ּבְ עס, ּפַ ָלאְמּבֶ ּפְ
ֶרעסט, ּוַפַעם ִעם ַסאַלאִמי  ַעם ִעם ְסִוויט ּבְ ֵבד ּפַ ִהיא ִעם ָלׁשֹון, ּוַפַעם ִעם ּכָ

ַנְקִניק.
ֹרשׁ  ָך, ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמִלּדְ ׁשּוט, ְיהּוֵדי ַעּמְ ֵאָלה, ַמה ָיכֹול ָאָדם ּפָ ְ ֶאֶלת ַהּשׁ ִנׁשְ

יק, ַמה עֹוד ָיכֹול הּוא ַלֲעׂשֹות? ר? ּוְבִאם ֶזה לֹא ַמְסּפִ ר, ִעם ֶהְכׁשֵ ׁשֵ ר ּכָ ׂשָ ּבָ
ַרְך, ַלֲעֹרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ נּו, ִהְצַלְחנּו ּבְ ּלָ ין ׁשֶ ית ּדִ ל ַהּבֵ ְלַאַחר ִהְתָיַעצּויֹות ׁשֶ

ַרְך. ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ב ּבְ ּצָ ּנֹות ֶאת ַהּמַ ְצִליַח ְלׁשַ ּתַ ְכִנית ְמֹפֶרֶטת ׁשֶ ּתָ
ָהֵעָצה ִהיא:

ׁש  ִויַבּקֵ ּלֹו  ׁשֶ יר  ְכׁשִ ַהּמַ ָלַרב  ב  ִמְכּתַ ְוִיְכּתֹב  ּוְנָיר  ֵעט  ח  ִיּקַ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֹראׁש  ל  ּכָ
ב. ְכּתָ ּנּו ַלֲענֹות ְוַלְחּתֹם ַעל ַהּמִ ִמּמֶ

ב: ְכּתָ ֶכן ַהּמִ ְוֶזהּו ּתֹ
ִליָט"א. ִלְכבֹוד ָהַרב ְוכּו' מוהר"ר....................... ׁשְ

ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ר  ַהֶהְכׁשֵ ֶאת  א  ַהּנֹוׂשֵ ל ...........  ׁשֶ ר  ׂשָ ּבָ ֲחנּות  ּבַ ֲאִני קֹוֶנה  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
רֹות  ל ַהּצָ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְמִביִאים ֶאת ּכָ ּמַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּוְכִפי ַהּמּוָבא ּבַ
ל ִמקֹולֹוֵמייֶער ִזְכרֹונֹו  יק ר' ִהּלֵ ּדִ דֹוׁש ַהּצַ ְוָהֲאסֹונֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוָהַרב ַהּקָ
ִביאּו  ִעיִרים ְוֶאל ּתָ ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ַהּצְ יק ִלְבָרָכה ּכֹוֵתב: "חּוסּו ְוַרֲחמּו ַעל ּבְ ַצּדִ

לֹום ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות". ֲעֵליֶהם ֲאסֹונֹות ַחס ְוׁשָ
ִעְנַין  ל ַהְיהּוִדים, ָהָיה ַרק ּבְ ֵזָרה ַהּזֹו ֵאֶצל ָהָמן ַלֲהרֹוג ֶאת ּכָ ַהּגְ חּו ! ׁשֶ ּכְ ׁשְ ַאל ּתִ

ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות )מגילה י"ב(.    
תּוב  ְוָאַמר ִלי ֶאת ַהּכָ לּו ִצְלֵצל ֵאַלי ַרב ְמֻפְרָסם  ּורֹות ַהּלָ י ֶאת ַהּשׁ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ּכְ
ֻפְרָסם ִאְמֵרי ש"י, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֹוֲאִלים ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה  ֶפר ַהּמְ ּסֵ ּבַ
ז  הּוא ְמֻרּמָ יבּו ׁשֶ ְך ֵהׁשִ ל ָהָמן? ְוַעל ּכָ ָכל ַהּתֹוָרה ָהִעְנָין ׁשֶ ז ּבְ ִין?, ֵהיָכן ְמֻרּמָ ִמּנַ
ַמה  ן  ּכֵ ְוִאם   ." ָאָכְלּתָ ּנּו  ִמּמֶ ֲאָכל  י  ְלִבְלּתִ יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  "ֲהִמן  סּוק  ּפָ ּבַ

ל ָהָמן?. ית ָלִעְנָין ׁשֶ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ סּוק ּבְ ל ַהּפָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ַהּשׁ
ָחת  ּלֹו, הּוא ִנְהָיה ֻמׁשְ ד ֶאת ֶצֶלם ָהֱאלֹקּות ׁשֶ  רֹוִאים ִלְפָעִמים ֵאיְך ְיהּוִדי ְמַאּבֵ
זֹו ֵאֶצל  ָחָתה ּכָ הּוא מּוָכן ְלַהְכִחיד ֶאת ֶאָחיו, ּוֵמֵהיָכן נֹוֵבַע ַהׁשְ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַעד ּכְ
ִפי  ּכְ ב,  ַהּלֵ ֶאת  ְמַטְמֵטם  הּוא  ׁשֶ ר,  ׁשֵ ּכָ אֹוֵכל  ֵאינֹו  ׁשֶ ְך  ִמּכָ קֹוֶרה  ֶזה  ְיהּוִדי? 
ַעד  אֹותֹו  ְמֵטם  ּוִמּטַ ב  ַלּלֵ זֹוֵרם  ם  ְוַהּדָ ם,  ּדָ ִנְהָיה  ָהֹאֶכל  ׁשֶ ּכֹוֵתב  "ם  ָהַרְמּבַ ׁשֶ
י ֲאָכל  יִתיָך ְלִבְלּתִ ּוִ "ּצִ ָבר ׁשֶ י הּוא ָאַכל ּדָ הּוא הֹוֵפְך אֹותֹו ְל"ָהָמן" ְיהּוִדי, ּכִ ׁשֶ

אן. ּנּו", ַעד ּכָ ִמּמֶ
יֹוֵתר. דֹוָלה ּבְ ר ּגֹוֵרם ָלָרָעה ַהּגְ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ ֶאֹכל ֹאֶכל ׁשֶ ּלֶ ְך ׁשֶ רֹוִאים ִמּכָ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ י הּוא ֶהֱאִכיל ֶאת ּבְ ִדי ּכִ ׁש ְלַאּבְ ּקֵ ר ּבִ ְוָלֵכן אֹוְמִרים ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶ
ֵזרֹות  ָהָיה לֹו ֶאת ַהּכַֹח ִלְגֹזר ַעל ַהְיהּוִדים ּגְ ְך ׁשֶ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ַעל ְיֵדי ּכָ ּבְ

ָקׁשֹות )מגילה י"ב(.
ר  ִעּקָ ָהְיָתה  פּוִרים  ּבְ ָקְדׁשֹו,  ְלׁשֹון  ְוֶזה  תר"ע(  סי'  )או"ח  בב"ח  ם  ּגַ תּוב  ּכָ
ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ֲעֵליֶהם  ִנְגַזר  אן  ּכָ ַעד  עּוָדתֹו,  ִמּסְ ֱהנּו  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ֵזיָרה  ַהּגְ
ִאּסּור,  ל  ׁשֶ ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ְמָחה  ְוׂשִ ִאּסּור  ל  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֵמֲאִכיָלה  ֱהנּו  ּנֶ ׁשֶ ַהּגּוִפים 
ל  ּכָ ֶאת  נֹוס  ּכְ "ֵלְך  )אסתר(:  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנְפׁשֹוָתם  ִעּנּו  ׁשּוָבה  ּתְ ָעׂשּו  ּוְכׁשֶ
ה ְויֹום  ּתֶ ת ָיִמים" ְלִפיָכְך ְקָבעּום ְלִמׁשְ לֹשֶׁ ּתּו ׁשְ ׁשְ הּוִדים ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ּתִ ַהּיְ

ס. ר ַהּנֵ טֹוב ִלְזּכֹר ֶאת ִעּקָ
ל ָהָמן,  לּו ֵמְגֵזיָרתֹו ׁשֶ ְזכּותֹו ַהְיהּוִדים ִנּצְ י ּבִ הּוִדי ּכִ ַכי ַהּיְ רּוְך ָמְרּדְ ְוָלֵכן אֹוְמִרים ּבָ
ֶלְך  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוָלֵכן הּוא ָיׁשַ לּו ּבְ ׁשְ הּוִדים לֹא ִיּכָ ּיְ הּוא ִנְזָהר ׁשֶ

ר. ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ ר לֹא ּתֹאַכל ֹאֶכל ׁשֶ ֶאְסּתֵ מֹור ׁשֶ ִלׁשְ
ָלֶהם  ָקְראּו  ְוָלֵכן  ַהְיהּוִדים,  לּו  ִנּצְ ֲאסּורֹות  ֲאָכלֹות  ִמּמַ ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ְוַרק 
ֶרק נ'(. י ֱאִליֶעֶזר ּפֶ ַרּבִ ְרֵקי ּדְ ר לֹא ִנְכַנס ְלִפיֶהם, )ּפִ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ י ַאף ֹאֶכל ׁשֶ "ְיהּוִדי", ּכִ

ְכֵדי ִלְמנֹוַע ַמֲחלֹות,  ַעם ִאּסּור ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות הּוא ּבִ ּטַ ֵסֶפר ַהִחּנּוְך, ׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ
ל ֶהֳחָלִאים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן )ִחּנּוְך ִמְצָוה ע"ג(. י ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ֵמִביא ֶאת ּכָ ּכִ

ְך ַעְצמֹו  ָאָדם ַיְחּתֹ מֹו ׁשֶ יִקים ַלּגּוף, ּכְ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַמּזִ ּמַ "ם ּכֹוֵתב ׁשֶ ָהַרְמּבַ
יִנים. ַעל ְיֵדי ַסּכִ

ְזַמּנֹו. ָקרֹוב  ִעְקבֹות ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ּבִ אּו ּבְ "ם, ּבָ ּתֹוָצאֹות ֲאֻיּמֹות, ּכֹוֵתב ָהַרְמּבַ
ְגַלל ֲאִכיַלת  ּנֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ּבִ ְלֵמָאה ֶאֶלף ִאיׁש ֶנֶהְרגּו ַעל ְיֵדי ִמיתֹות ְמׁשֻ
ִכְתֵבי שו"ת  ָהיּו 007 ֶאֶלף ִאיׁש[ )מּוָבא ּבְ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ]ְוֵיׁש ּכֹוְתִבים ׁשֶ
ְוִנְרֶאה,  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ְעֵנַח"  ּפַ "ָצְפַנת  ּוְבֵסֶפר  "ם,  ָהַרְמּבַ ל  ׁשֶ

ת ָעֵקב(. ָרׁשַ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים" ּפָ ּוְבֵסֶפר "ּדֶ
ִאם  ּבְ ׁשֶ ר הנ"ל  ׂשָ ּבָ ֲחנּות  ּבַ ר  ׂשָ ּבָ ֲאִני קֹוֶנה  טּוַח ִלְפֵני ׁשֶ ּבָ ְרצֹוִני ָלַדַעת  ּבִ ָלֵכן 
ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ָלבֹוא  ָעלּול  ֶזה  ּוִבְגַלל  ר,  ׁשֵ ּכָ ָאחּוז  ֵמָאה  לֹא  הּוא  ר  ׂשָ ַהּבָ
ֲאסֹונֹות,  ֵאיֶזה  ל  ַהְבּדֵ ְללֹא  ַוֲאסֹונֹות,  ָצרֹות  ה(  ְנִקּיָ )ָלׁשֹון  ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ַעל 
ָאר ַמֲחלֹות  ים, ַאְסַמא ּוׁשְ דּוַע, ַהְתָקפֹות ֲעַצּבִ ְלֻדְגָמא ַהְתָקפֹות ֵלב, ַהחֹוִלי ַהּיָ
ֲחלֹות  ַאר ַהּמַ ָעיֹות ְיָלִדים, ְוָכל ׁשָ ם, ַמֲחַלת ֵראֹות, ּבְ יָמה, ַאֶלרִגיֹות, ַלַחץ ּדַ ְנׁשִ
ִלים ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת  ם ְמַקּבְ ֵרת, לֹא ָעֵלינּו, ַהִאם ַאּתֶ ְגַלל ִחּיּוב ּכָ ֻרּיֹות ּבִ ָהֶאְפׁשָ
י  ּמִ ים זי"ע ׁשֶ ּכֹוֵתב ֶהָחֵפץ ַחּיִ ִפי ׁשֶ עֹוָלם ָהֱאֶמת, ּכְ ים ָהִאּיּוִמים ּבָ ל ָהעֹוְנׁשִ ּכָ
ל ּגּוף  ל ֶעֶצם ְוָכל ֵאֶבר ׁשֶ עֹוָלם ָהֱאֶמת ּכָ ִחים ּבְ אֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְמַנּתְ ׁשֶ
אֹול  ִלׁשְ אֹותֹו  מֹוִריִדים  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְלִפי  ֵרפֹות,  ַהּטְ ֶאת  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם 

ית ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ְלָתִמיד. ְחּתִ ּתַ
ל ְיָלֵדינּו  נּו ְוׁשֶ ּלָ א ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ְוׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ל ָהֲאסֹונֹות ׁשֶ ִקּצּור, ּכָ ּבְ
ֶפׁש,  ְמנּוַחת ַהּנֶ ר ּבִ ׂשָ ִלים ַעל ַעְצְמֶכם, ָאז ֲאִני ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֶאת ַהּבָ ם ְמַקּבְ ַאּתֶ

ֶכם. ּלָ ר ׁשֶ ְדָבֵעי ַעל ַהֶהְכׁשֵ ִלים ַאֲחָריּות ּכִ ם ְמַקּבְ י ַאּתֶ ּכִ
ב  מּו ַעל ִמְכּתַ ם ִחּתְ א ִמּכֶ ר ְלֵעיל, ָאּנָ ְזּכָ ל ַהּנִ ִלים ַאֲחָריּות ַעל ּכָ ם ְמַקּבְ ִאם ַאּתֶ ּבְ

ְלחּו אֹותֹו ֲחָזָרה. ֶזה ְוׁשִ

א: ֶזה ּוַבּבָ יר ּבָ ְכׁשִ ַנאי ִעם ַרב ַהּמַ ח ַהּתְ ֻנּסַ
ַחת  ּתַ ִהיא  ׁשֶ  ................ ֲחנוּת  ל  ׁשֶ ר  שָׂ ַהּבָ ִאם  ּבְ ָלבֹוא  ָהֲעלוִּלים  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָהֲאסֹונֹות  ל  ּכָ ָעַלי  ל  ְמַקּבֵ ֲאִני 

ִעים )ָלׁשֹון ְנִקיָּה(  ל ָהְרׁשָ ְגַלל ֶזה ָלבֹוא ַעל ּכָ ר ְוָעלוּל ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ּבִ ׁשֵ ַלאט ּכָ ר ֵמָאה ָאחוּז ּגְ ׁשֵ ָחִתי, ֵאינֹו ּכָ ּגָ ַהׁשְ

ַמֲחלֹות  ָאר  וּׁשְ ַאְסַמא  ים,  ֲעַצּבִ ַהְתָקפֹות  דוַּע,  ַהיָּ ַהחֹוִלי  ֵלב,  ַהְתָקפֹות  ְלֻדְגָמא  ָעֵלינוּ,  ֲאסֹונֹות, לֹא  ֶזה,  ָהאֹוְכִלים 

ֲעלוִּלים  ָאר ָהֲאסֹונֹות, לֹא ָעֵלינוּ, ׁשֶ ִריתוּת לֹא ָעֵלינוּ, ְוָכל ׁשְ ָעיֹות ְיָלִדים ְוַחיֵָּבי ּכְ ם, ַמֲחלֹות ֵראֹות, ּבְ יָמה, ַלַחץ ּדַ ְנׁשִ

א. ֶזה ָהעֹוָלם וָּבעֹוָלם ַהּבָ ָלבֹוא עֹוד ּבָ

ְמקֹום ַהחֹוָתם _________________

ִרי. ם ָהֶאְפׁשָ ֶהְקּדֵ א ַלֲענֹות ּבַ נ.ב. ָאּנָ

ָלׁש: ל ׁשְ ין ׁשֶ ית ּדִ ה ְוִנְגָמר ַעל ְיֵדי ּבֵ ַנֲעשֶׂ

ן ּיָ ְנאּום: ַאְבָרָהם גריהנוט, ּדַ

ן ּיָ ְבִריֵאל בערקוביץ, ּדַ ְנאּום: ּגַ

ן ּיָ ִלי רבאזעווסקי, ּדַ ְנאּום: ַנְפּתָ

ָרֵאל, תשמ"ג לפ"ק ְׂ ֵני ִיש י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ה ְוִנְגָמר אוֹר ַלּיוֹם ו' ְלֵסֶדר ְוַגם ֲאִני ׁשָ ֶׂ ל ֶזה ַנֲעש ּכָ


