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¤§§קּונטרס 
ּבׂשר יאכלנּו ¨¨¦£©¦מי

ּדוד צבי  ּבׁשם ה ּנקרא המחנו "ט מאנׁשי  לאחד התקפה על  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה
ְְְִֶָהער ׁשקאוויטׁש

הּקּצבים ּכיצד הּמדּיקֹות, הּסּבֹות  ּומפרט ֹות ה ּקׁשיֹות ּכל מי ּׁשבים  זה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻֻּבקּונטרס
ואדמֹורי "ם זי"ע מסאטמער האדמֹו"ר את ׁשנים ע ׂשרֹות ׁשֹולל ה ֹוליכּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻו ׁשּתפיהם
ּוגדֹולי הרּבנים ּכל מּדּוע ּומּובהר ּבאמריקה. י ׂשראל ּכלל וכל ז "ל נֹוספים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָור ּבנים 
נבלֹות מאכילי  ׁשל הּנֹורא ּיֹות העולֹות על ּפיהם את לפצ ֹות ה ּזמן ּכל ירא ּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָי ׂשראל

ודם. חלב  ְֵֵֶָָּוטרפֹות,
עלי  ה' ּבחמלת  עֹולם לא ֹור  ְְְִֵֶַַָָה ֹוצאתי
ּגראס  יהּודה  ְְָָָׁשלֹום
לפ"ק תשנ "א ׁשנת  ּפארק . ּבארא  ּפה האלמין ְְְִַַָָָֹאבדק "ק

הער ׁשקאוויטׁש ּדוד צבי מאת  ׁשליט"א מהאלמין  לאדמֹו"ר  ּגלּוי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמכּתב

א' ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה 

הנּ כם ּכ יצד ׁש יּ וֹ דעים בּ מק וֹ ם הבּ שׂ ר, נגד ולילה יוֹ מם לכּת ב מסגּ לים ה נּ כם ֵ◌ַ◌¦§¤§ª¨¦¦§Ÿ¨¨©§¨¤¤©¨¨§¨¤§¦¦§¤
על  וצוּ ה מכּת ב  נתן בּ עצמוֹ  ז "ל מסאטמער  ׁש האדמוֹ "ר מאד ©¨¦§¨§¦©¨§©§¤§©¦§©¨¤Ÿ§טוֹ ב
"דער בּ עּת וֹ ן  מדּפ ס היה והּמ כּת ב  סאטמער, ׁש ל בּ אטליז לקנוֹ ת חסידיו ¤¦¨¨§ª¨¨¨§¦©§¤§©¤¦§¦¨§¦¨¦£̈כּ ל
בּ בית  הזּ מן כּ ל ּת לוּ י וכן קוואל" אידיׁש ער בּ "דער מפרסם היה גּ ם  ¥§©§©¨¨¥§©§¤¦¦¤§¨§ª§¨¨©¦איד"

מּמ נּ וּ . ּת דעוּ  ׁש לּ א יּת כן ולא דסאטמער  ¤¦§¥Ÿ¦¨¥¤Ÿ§¤§©§¨§¦©הּמ דרׁש 
aviWhiee`wWxrd ceC §¦¨¦¤§§¨¦§

א' ׁש אלה  על  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

נ"י לחברי הער ׁש קאוויט ׁש  דּ וד צבי  וּ כ היּ קר  האמ ּת י ׁש מכם  ׁש אינוֹ  לי  מ וֹ (ׁש נּ דמה ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌©¨¨§¦¨¦¤§§¨¦§¤¦§¤¦¤¥¦§¤¨£¦¦§

"אכילת בּ ספר : כּ מ וּ דּפ ס קיימאן וּ מ ּמ ׁש ה בּ ריקמן מ דּ וד דּ וֹ מוֹ ת ׁש אלוֹ ת אלי ©¦£¤¥§©§©©¥¤Ÿ¦©§¦§¦¨¦¥§©¥¦¦¤ׁש הגּ יע וּ 

למע שׂ ה ) הלכה  הערׁש קאוויטׁש ,בּ שׂ ר", דּ וד צבי הנּ קרא ׁש מכם  זהוּ  וכיּ וֹ ם . ¨¨£¨¨§©£¤§©¤¦§¤©¦§¨§¦¨¦¤§§¨¦§
טוֹ ב מ זּ ל לכם מאחל הננ וּ  כּ ן על ׁש ם , להוֹ סיף מכרחים  הייתם ¨©¤¨¥©§§¦¥©¥¦§¦¨§ª¤¦¡¤§¦©כּ נּ ראה
בּ תׁש וּ בה  ּת ׁש וּ בוּ  ׁש עּת ה יעזר הוּ א בּ ר וּ % והּק דוֹ ׁש  החדׁש  ׁש מכם ¨§¦¨¨©¤Ÿ£©¨¨©§¨¨¤¤§¦§¦לכב וֹ ד
ודם. חלב וּ טרפוֹ ת, נבלוֹ ת בּ שׂ ר מלּ אכוֹ ל לחדּ ל אחרים אף  וּ תעוֹ רר וּ  ¨¨¤¥¥§¥§©§¡¤¦Ÿ§©¦¥£©§§¨¥§ׁש לימה
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ה ּק צּ בים,נביא ׁש ל דּ ר כּ ם את מעט  ׁש ּת בינוּ  כּ די אחדים, ס ּפ וּ רים  כּ אן ָ◌ִ◌¨¦¦£¨¦§¥¤¨¦§©¤©§¨¤©©¨¦
עמלק . ׁש ּת פי  ׁש הם עליהם, מעידה  קדּ וּ ׁש ין בּ ס וֹ ף  ¥¨£¥¨ª¥¤¤¥£¨¦§¦¦§¨§¦©¤ׁש הּמ ׁש נה

א' ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה 

חּוץ. ׁשחּוטי  עֹופֹות על ּבאמריקה מסאטמער מהאדמ ֹו"ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאּסּור

והאּס וּ רּכ יּ דוּ ע חוּ ץ, ׁש ח וּ טי על אּס וּ ר זצוק "ל מסאטמער  האדמוֹ "ר הוֹ ציא ַ◌ָ◌ַ◌¦¨©§¦©§¤¦©§¥§¨¦
ק וֹ ראים, הּק וֹ ל כּ ל ׁש הוּ דּפ ס וּ  בּ ּמ ק וֹ ם ה'" "מלחמת  בּ ספר : ¦§©¨§§¤¨©¤¤§¦¤¥§¨§ªמדּפ ס 

כּ אן: זאת ¨Ÿ¦§©§ונע ּת יק

מכׁש וֹ ל להסיר  קוֹ רא §¦¦¨§¥ק וֹ ל

ׁש בּ ּכ בר ּפ עמים , כּ ּמ ה בּ על "ט ׁש יקען הוֹ דענוּ  אין  אם מארקעטס" ְ◌ָ◌©§©¨§¨¦¤§§¦¤©§¤§¦¥©©
ׁש וֹ חטים (אטליז)המארקעט ׁש ם ע וֹ מדים אם אפילוּ  אז מהימן , איׁש  , ©©§¤¦§¦¦§¥¨¨£¦¦§¦¨£¦

מ ּמ ׁש , וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת  ׁש ל גּ דוֹ לים  מכׁש וֹ לוֹ ת לידי לב וֹ א  יכוֹ לים ׁש מים, ¨©¥§¥§¤¦§§¦¥¦¨¦§¦©¨¥¥§יראי
ּת פקיד  ׁש וּ ם ׁש עה בּ א וֹ תּה  עליו ׁש אין ּת מידי, מׁש גּ יח ׁש ם עוֹ מד  אם  ¦§©¨¨¨§¨¨¥¤¦¦§©¦§©¨¥¦©זוּ לת 
בּ לי ּפ ּק וּ ח וֹ  ּת חת ּת היינה  בּ כׁש ר וּ ת  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש הע וֹ פ וֹ ת  להׁש גּ יח רק  ¦§¦©©¨¤§¦§©§£§¦¤¨¤©¦§©§©¥©אחר ,
ה גּ דוֹ לה  האחריוּ ת מּפ ני החתימה. אחר  עד קלּ ה ׁש עה אפילוּ  עין ¨§©¨£©¨¥§¦¨¦£©©©©¨©¨¨¦£¦©©¨£©העלמת
אחר ׁש ּת כף  מארקעטס , טׁש יקען בּ כּמ ה מׁש גּ יחים העמדנוּ  בּ זה ©©¤¥¤§¤§©¤¦§¨©§¦¦§©§©¡¤¤¨¥¤ׁש יּ ׁש 
ׁש נּ ׁש חט וּ  העוֹ פוֹ ת את יחּת מוּ  מעיניהם, העוֹ ף ׁש נּ תעלּ ם קדם  £§¦¤¨¤§§©¤¥¥¥¨¥©§¦¤¤Ÿ¨¦§©ה)חיטה ,

בּ חוֹ תמוֹ ת ה ׁש גחתינוּ  ׁש לּ נוּ .(ּפ לאמ בּ עס )ּת חת ©©©§¨¨¥§¨§¨§¤¤¨

הּפ עם והיוֹ ת  עוֹ ד להזהיר  בּ אנ וּ  בּ זה, המקילים אנ ׁש ים ׁש יּ ׁש נם ׁש )מענוּ  ֶ◌ֱ◌¤¨©§¤¤§¨£¨¦©§¦¦¨¤¨§©§¦©©©
נבלוֹ ת  אכל ׁש אינ וֹ  בּ טוּ ח להיוֹ ת ׁש ר וֹ צה מי ׁש כּ ל חמ וּ רה ¥§¥Ÿ¥¤©¨§¦¤¤¦¨¤¨£¨¨§©§בּ אזהרה
יקנה, ולא ׁש לּ נוּ . בּ ח וֹ תמ וֹ ת חת וּ מים  ׁש אינם עוֹ פ וֹ ת לביתוֹ  יּק ח לא  ¤§¦Ÿ¦©§¥¤¥¨£¦§¨¤¨§Ÿ¥§וּ טרפוֹ ת,

בּ חנוּ י וֹ ת סטארס )רק  החת וּ מים (בּ וּ ט ׁש ער העוֹ פ וֹ ת רק  לחנוּ תם  מכניסים ׁש אינם ©©£§¤§¨§¤¥¨©§¦¦§©¨©¨©£¦
ירצה (ּפ לאמ בּ עס )בּ חוֹ תמוֹ ת אם נפרסם לזמן מ זּ מן הכּ לל. מן יוֹ צא בּ לי ׁש לּ נ וּ , §¨§¨§¤¤¨§¦¥¦©§¨¦§©¦§©§©§¥¦¦§¤

ׁש לּ נוּ . בּ חוֹ תמוֹ ת ע וֹ פוֹ ת רק ׁש מ וֹ כרים סטארס  הבּ וּ טׁש ער ׁש מ וֹ ת את ¨¤¨§©¦§¤§¨§¤§©¥¤¥©ה)ם

רקוזאת היא ׁש לּ נ וּ  ההׁש גּ חה זאת ׁש בּ כל הוֹ דענוּ , ׁש כּ בר  כּ מוֹ  לדעת, ְ◌ֹ¨©©§¤§¨©§¤§¨Ÿ¨©§¨¨¤¨¦©
מליחה  כּ בעניני סטאר הבּ וּ טׁש ער  כּ ׁש ר וּ ת  על ולא  ה)חיטה ¨¦§¥§§¦§¦¨§¤§©§©©Ÿ§¨¦§©©על
מי על היטב  לחק וֹ ר  בּ עצמוֹ  הּק וֹ נה  מכרח זה אוֹ דוֹ ת  כּ י וכוּ ', ¦©¥¥§©§©§¤©¨§ª¤¦§¨¨£©והדחה

עצמוֹ . ס וֹ מ% §©¥הוּ א

לעירגּ ם ח וּ ץ  ׁש חיטת בּ הׁש גּ חת גּ דוֹ לים קׁש יים ׁש יּ ׁש  ׁש ּמ ּפ ני לדעת זאת ַ◌Ÿ¨©©¤¦§¥¤¥§¨¦§¦§©§¨©§¦©¨¦
וּ מי יארק, ניוּ  לעיר רק  מגבּ לת הׁש גחתינ וּ  לכן טעמים , כּ ּמ ה ¦§¨§¦¨©¤¤§ª¥¨¨§©¥¨¦¨§¨©©£¥מחמת
מי ועל לוֹ קח מ ּמ י עינים בּ ׁש בע בּ עצמוֹ  יׁש גּ יח לעיר, חוּ ץ  מ)חיטת ¦©§©¥¦¦¦¨¥©¤§§©§©¦§©¦¨©¦§¦¤¤ׁש ּק וֹ נה

ס וֹ מ%. ¥הוּ א 
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רא ויּ קרא , לסדר  ג ' החתוּ ם על  בּ אנ וּ  זה  תשכ"געל ה' ניסן , חדׁש  ׁש  ©¤¨©¤¨§¥¤©¦§¨ŸŸ¤¦¨

יצ "ו . בּ רוּ קלין ּפ ה  ¦§§Ÿלפ "ג,

`c`p`we zixAd zFvx`c mipAxd zEcg`zd¦§©£¨©¨¦§©§©§¦§©©©

miealhiih l`ei(`iyp - `"hily xrnh`qn x"enc` w"k)

cl`eepixb wgvi iel(`iyp obq - myead zbexr ldwc axd)

ּפ י(וה ּמ רכּ זי ה ּפ וֹ על ועד ׁש ליט"אהגּ א וֹ ניםהר בּ ניםׁש מ וֹ תואלוּ  סדרעל §¥¥¨©¨¦©§¦§¦¨©©©¥§©¤§¨¦©¦¥¤

ה נּ "ל:)הא "ב ה דּ ברים על החתוּ ם  על בּ א וּ  ©©¦¨§©©¨¤©¨¤£א ׁש ר 

xfrl``xity(cy`ieeiwn axd)

l`yb`ee wgvi awri xhl`(hedvp`ln axd)

c"a`a xy` xcpqkl`(ee`wihx`hn axd)

yhiee`ili` `cei l`ixab(o`yn`yn axd)

oiihyphkil lld(`pq`xwn axd)

od`w aec 'ippg(hqrt`cean c"a`x)

uieexed ield iav sqei(sx`cqpe`n axd)

cl`eepixb sqei(`t`tn axd)

bxraprh`x ield xra xkyi(ee`lqicie`een axd)

qlrfiin dyn sqei(xd`eeie`n axd)

m`hyxral`d dcedi l`izewi(aeicx`an axd)

oiihy mdxa` l`xyi(o`yhihl`tn axd)

oiihyprkii` wifii` wgvi(qlid hqrx`t iav zxhr 'wc axd)

u"k ryedi(ilrdh`an`qn axd)

yhiee`arl l"bq awri(yit`wn axd)

xrpiihy odkd edil` sqei(mi`xi zcr ldwc u"nec)

miealhiih dyn(hrbiqn axd)

xrb`d ikcxn(uipfie miig zxez ldwc axd)

wia dyn axd(`xhiip n"x)

oxhy dyn(oivrxarcn axd)

eerl dix` dyn(x`eeyrnrhn axd)

wiy a`f mgpn(i`w`hn axd)

biprd `wvxid ilztp(y`nx`yn axd)

yhiee`arl `cei l`ixfr(mi`xi zcr ldwc axd)

uieexed iav(il`xwn axd)

mela l`tx(iey`wn axd)

orf`t l`xyi oerny(o`xt`yn axd)
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jiixprhlrf mdxa` l`eny(`ee`w`yhn axd)

xrbxrapixb mpea dgny(bxeayrxtn axd)

oncixt onlf dnly(rwprhn axd)

א%הרּב י ׁש לּ וֹ , בּ אטליז רק בּ שׂ ר ׁש יּ קנוּ  מכּת ב  ׁש לח אכן זצוק "ל ָ◌ַ◌ִ◌¨¥¨©¦§¨¤¦§¨¨©¨¦§¦¤©
וּ בתוֹ כם  יראים, יהוּ דים ׁש וֹ לל הוֹ ליכוּ  כּ יצד נתבּ וֹ נן  ¨§¦¥§¦§¨¦©¥¥§¦¨̈הבה

סאטמער . ׁש ל ¤§©¤¦§¦̈האטליז

4"ידוּ ע "נארט הנּ קראת: ׁש חיטה מערכת ק יּ מת ׁש בּ וויליאמסבּ וּ רג ָ◌ַ◌¤§¦¦©§§§©¤¤©£¤¤§¦¨©¦§¥©§
הׁש ּת ּמ ׁש וּ  בּ כׁש ר וּ ת ה ּמ דקדּ קים וכל  הר בּ נים, התאחדוּ ת  §©§¦§©§¦§§©§©¨§¦¨©¨£©§¦¥§¤§בּ הכׁש ר
ע וֹ פ וֹ ת  על אּס וּ ר  היה הרי לכ% ונוֹ סף  בּ צּ בּ וּ ר, הּמ בּק ׁש ת ה זּ את, ©¦¨¨¥£¨§¨§¦©¤¤Ÿ©§ª©¨¦§©בּ )חיטה

ח וּ ץ . מ)חוּ טי ¥§¦¦¥£אחרים

דּ בר?מה הבּ על ע שׂ ה ֶ◌¨¨©©©¨¨

מהאיטליז, רׁשמית  הכנסה מקּבלים הּסיטֹונאי ּבאטליז ׁשּתפים ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻׁשֹוחטים
הּסיטֹונאי . ּבעסק  ׁשּתפים היֹותם ְְֱִִִֵֶַַַָָֻמ ּלבד

לרבּ י,חלק נאמנים נקראים ׁש היוּ  הרבּ י, אצל בּ ית ּת וֹ ׁש בי  הי וּ  מהאנׁש ים  ֵ◌ֶ◌¥¨£¨¦¨§¥©¦¥¤¨©¦¤¨¦§¨¦¤¡¨¦¨©¦
הי וּ  הם  מּמ ׁש . נפ ׁש  מסיר וּ ת כּ די היּ וֹ ם )עד עד על (ועוֹ ד בּ ּת ים בּ עלי ©§¥§¦¤¤©¨¥¨§©©©£¥¨¦©

ילדים, היוּ  לא  ׁש לּ רבּ י וּ לפי בּ גּס וֹ ת, והן  בּ עוֹ פ וֹ ת הן לכּ לל, המיוּ בא ¦¨§¨Ÿ¦©¨¤¦§©§¥§§¥¨§©¨§©¨¨©הבּ שׂ ר 
ּת ׁש אל, אי נבראוּ , ולא הי וּ  ׁש לּ א  מעשׂ יּ וֹ ת לרבּ י מס ּפ רים היוּ  עלינוּ , ©§¦©§§¦Ÿ¨¥¨§©§¦¨©¦©£¦¤Ÿ¨§Ÿלא
מפע ּפ עת  הּק וֹ ד ׁש  רוּ ח הרי כּ אלּ וּ ? בּ דברים  צדּ יק רבּ י להטעוֹ ת יּת כן  ©©§©§¤©©¥£¥¨¦¨§¦¦©¦©§©§¥¨¦©¥כּ יצד

הכּ ל? רוֹ אה  והוּ א Ÿ©¤§בּ וֹ 

להוֹ נ וֹ ת.ה ּת רוּ ץ  אוֹ תוֹ  גּ ם ואפ ׁש ר לצּ דּ יק  מג לּ ים הכּ ל לא ּפ ׁש וּ ט, ה וּ א ַ◌ֵ◌¨Ÿ©Ÿ§©¦©©¦§¤§¨©§

את ּת ארוּ  בּ כתב ׁש רימוּ  אוֹ מר  היה בּ עצמוֹ  מסאטמער  ׁש הרבּ י  לעצמיכם ַ◌ֲ◌§©§¥¤¤¨©¦¦©§¤§©§¨¨¥¤¦¦§¨¤
ורוֹ ב מ בּ עלזא הר בּ י  ׁש לּ פי זי"ע , מט ׁש ע בּ ין והרב  מבּ עלזא §§§¤¦¦©¨¦§¤¦¤§¦©¨§§§¤¦¦©̈הרבּ י

ישׂ ראל, מהר בּ יגּ דוֹ לי ּת וֹ רה דּ עת וּ לפי מצוה, הוּ א הבּ חירוֹ ת ענין  §¥¦§¨¥¦§©©§¦¦§¨§¦©©¨¥¨©¦
מּמ ׁש  זרה עבוֹ דה ׁש ל ענין הוּ א  ישׂ ראל בּ ארץ הבּ חירוֹ ת ענין ¨©¨¨¨£¤©§¦¥¨§¦¤¤§¦§©©§¦¤§©¦מסאטמער

גּ רוּ ע. ּפ עמים ויוֹ תר 1000 להׁש ּת חו וֹ ת  ׁש ּמ וּ טב  ּפ עמים , בּ דּ רׁש ה מסאטמער הרבּ י ׁש הבהיר (כּ מ וֹ  §¥¨©§¤¦§¦¨©¦¦©§¤©§¨¨©£©¦¤¨§¦§©£§¨¦

בּ עברית ) אחת מילה לדבּ ר מאׁש ר וערב , היה לׁש תי מסאטמער ׁש הרבּ י למר וֹ ת וזאת . ¦§¦¨¤¤¥£¤§©¥¦¨©©§¦§¦§Ÿ©§¤¨©¦¦©§¤¨¨
וּ בכל  אלקים, כּ מלא% אוֹ תוֹ  והחׁש יב  זי"ע  מבּ עלזא האדמוֹ "ר  בּ פני ¨§¦Ÿ¡©§©§¦§¤§¤§¤¦§©¨¥§¦©§¦נכנע
כּ בר מ וּ בא וּ באמת  צדּ יק . לר ּמ וֹ ת ׁש אפׁש ר  מסאטמער הר בּ י סבר ¨§¨¤¡¤¦©©§¨§¤¤¤§©¦¦©¨©¨¤Ÿאפן
בּ יּ מים  וה נּ שׂ יא חלב . יּת יר וה וּ א ּפ רוּ ׁש , יחטא ", נ שׂ יא "אׁש ר הק' ¦¨©¦¨©§¤¥¦©§¥¨¡¤¦¨¤£¨©בּ ּת וֹ רה 
ׁש אכלוּ  לקר וֹ ת עלוּ ל היה כן ּפ י על ואף  גּ דוֹ ל, מס ּפ יק  היה בּ ודּ אי §¨¤§¦¨¨¨¥¦©©§¨¦§©¨¨©©§¥̈ההם
בּ י וֹ תר הגּ דוֹ ל  הצּ דּ יק לר ּמ וֹ ת ׁש אפ ׁש ר ידוּ ע כּ ן גּ ם בּ ׁש וֹ גג. היה זה א% ¥§¨©¦©©©§¨§¤¤©¨¥©¥§¨¨¤©¤¥חלב ,



בשר  יאכלנו  מי א ' ז מעשה 

מג לּ ה  מ בּ על להסּת יר ׁש הצליחוּ  כּ מ וֹ  וכן  הצּ דּ יק, וי וֹ סף אבינוּ  ¤©§©©¦¦§©§¦§¦¤§¥§¦©©¥§¦¨Ÿ£©§כּ יעקב 
קראקא  בּ עיר  .אעמק וֹ ת £ª¨¦§¨¨

הצדיק א. בשם כשאומרים  הוא גרוע ויותר
שהרבי כמו נבראו ולא היו שלא שקר דברי 
הגמרא  על מליצה  בדרך אמר זצ"ל מסאטמער
בן יוחנן רבן על המספרת ברכות, במסכת
לפניו שיש ואמר שבכה פטירתו, לפני זכאי 
שניה  ודרך עדן לגן אחת דרך דרכים , שתי 
מובילים דרך לאיזה יודע  "ואיני  לגהינום ,
הדברים: כוונת מסאטמער  הרבי  באר אותי ".
על אומרים  אם שומע הוא חי שהאדם זמן כל
אחרי אך להכחישם, ויכול שקר דברי שמו
מוליכין התלמידים - אותו" "מוליכין פטירתו
לפי מוסיף החפץ  כל דבריו, את דהיינו, אותו,
אינו הרב וממילא המקוריים  הדברים על טעמו
או לטוב דבריו את יקבלו  האנשים האם יודע

כאן. עד להיפך, חלילה
שרימו במציאות קורא כך שכן ראינו ולצערנו
הכל שונות, שמועות בשמו והוליכו הרבי  את
שידמה  הבשר, קוני הצבור את לרמות כדי 
נותנים ההתאחדות  או הרבי  כאילו להם 

ווינשטאק . של הבשר על  השגחה
מה  ידוע הצדיק, את להונות שאפשר זה ובענין 
משה  של הנהגתו תחת מיכה  פסל עם  שנעשה 
ואעפ "כ  במדבר , שנה ארבעים  דעה ודור רבינו
תחת  וכן הפסל, אודות ידעו שלא זאת, נעלם
זרה  עבודה עובדים היו שופטים של הנהגתם 
של הנהגתו תחת וכן בשופטים, כמבואר הרבה
בביעור  ומלואה עולם שהפך המלך  יאשיהו
גדול צדיק היה ויאשיהו מלכות, של בכח ע"ז 

הפסוק עליו שמעיד הימים )כמו ודברי  ,(מלכים
חפץ שליבם  מה עושים  הדור  ליצני היו ואעפ "י

חז"ל. שאמרו כמו בידיעתו, שלא
דברים י"ג )ובפרשת אנ ׁשים(א', לכם  "הבּו :¨¨¤£¨¦

ּונב  ואׂשימםחכמים  לׁשבטיכם וידעים נים £¨¦§Ÿ¦¦ª¦§¦§¥¤©£¦¥
שאם לכם , ניכרים  שהם  ופירש"י  ¤¥¨§ּבראׁשיכם",
הוא  מי  יודע איני בטליתו מעוטף לפני  בא
אתם אבל הוא, הגון ואם  הוא שבט ומאיזה
נאמר  לכך אותו, גדלתם  שאתם בו מכירים

לשונו. כאן  עד לשבטיכם , וידועים

אברהם מוה"ר להגה"ק שלום  דברי על וכתב
זצ "ל מסטרופקוב זי "ע)שלום משינאווע הרה"ק (בן

מעלת  גודל מזה להוכיח יש הנה  לשונו, וזה
איזה  בין מחלוקת איזה כשיש אפילו הצדיקים ,
חבירו על אומר  שאחד מהם ושומעין  צדיקים
לשון בעלי  מחמת שזה ידוע כנגדו, דיבורים 
הצדיקים להפריע רוצה היצה"ר אשר
הוא  כן  על ותורתם מצותם מעסק ותלמידיכם 

שונים , בשקרים  רכיל הולכי  וקלי מעמיד

רוח בעל הוא שהרבי כיון אומרים, הדעת

להטעותו, אפשר איך  חסהקודש, באים  ומזה 
הצדיקים צדקת באמתיות לפקור וחלילה

האמתיים , כה ,הקדושים  שאומר מי  ובאמת

הוא הצדיק, את להטעות אפשר  שאי

רבינואפיקורסות, משה שאפילו שמצינו  כיון
וידועים אמר הנביאים אדון  השלום עליו
איני בטליתו מעוטף  לפני  בא שאם לשבטיכם ,
כרחך על אלא וכו' הוא הגון ואם  וכו' יודע
ורוצה  הצדיק לפני  צבוע איש בא שאם 
אינו שהצדיק אפשר כשר  איש  שהוא  להטעותו
עליו רבינו משה שאמר כמו פנימיותו, יודע

לשונו. כאן  עד הוא, מי  יודע איני  השלום 
פסוק על וישלח ט')ובפרשת "והיה (ל"ב, :§¨¨

האבן פירש וגו'", לפליטה הּנׁשאר ¨¥§¦¨§¦©¤£©©הּמחנה
הנסתרות, יודע  הנביא אין כי לשונו: וזה עזרא
העלים "וה' אמר: ואלישע ה', לו יגלה לא ¦§¤©אם 

כ"ז)מּמּני " ד ' ב' לשונו.(מלכים כאן  עד , ¦¤¦
וכן ידעו, לא הנביא ואלישע רבינו שמשה הרי 
ה ' להם שהגיד  מה רק ידעו, לא הנביאים שאר
גם שנעלם  יתכן הדברים  שאר  אבל יתברך ,
ואפשר  מוכרח, אינו אבל שידעו ויתכן מהם ,

מהם. שיתעלם 
"ול השלום: עליו אבינו ביעקב ידע ומצינו א §Ÿ¨©

אומריםיעק  החסידים  אבל ּגנבתם", רחל ּכי  ב  ©£Ÿ¦¨¥§¨¨©
כזה  דבר להיות יכול היה  יעקב  אצל רק כי 
לא  אבל רשותו, תחת שנעשה מה ידע  שלא
היה  אבינו יצחק את  רק וכן ... ז"ל  מרן אצל
ואותו מכולם גדול הרבי  אבל לרמות, אפשר 
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ויכול הכל שידע ומוכרח לרמות, אפשר אי 
טוב . היה שהכל ברורה ראיה וממילא הכל,

של מכשולים שנמצאו מלאכים בספר  ומבואר
מדורות  גדולים תחת ליצלן  רחמנא כרת
צדיק  שהיה יהודה מלך  אסא כגון קדומים,
נאמר  כן פי על ואף  מלאכות, של כח  לו והיה

י"ד ) ט"ו א' ל(מלכים  "והּבמֹות פירש : סר ּו", א §©¨Ÿ¨
עליהן ליקרב שהורגלו היחיד, במות רש"י 
שהיו הבית שנבנה עד שילה  משחרבה לשמים
פי על ואף  עתה סרו לא מותרות הבמות
עליה  עונשים והיו הבית משנבנה  שנאסרו

לשונו. כאן  עד כרת,
נאמר צדיק, שהיה יהושפט כ"ב וגבי א' (מלכים

למ"ד ) הּבמֹות "אְך מזּבחים: העם עֹוד סרּו א ©©¨Ÿ¨¨¨§©§¦
יהואש גבי וכן  ּבּבמֹות", י "ב ּומק ּטרים  ב' (מלכים  §©§¦©¨

ּבעיני ג') ה ּיׁשר יהֹואׁש "וּיעׂש רק : וגו' ה' ©©©§¨©¨¨§¥¥©
ל עזרי 'הּבמֹות גבי  וכן  וגו'", סרּו ט"וא ב ' (מלכים ©¨Ÿ¨

לג') הּבמֹות רק וגו' ה' ּבעיני  ה ּיׁשר "וּיעׂש א : ©©©©¨¨§¥¥©©¨Ÿ
מופלג  צדיק  שהיה יותם גבי וכן וגו'", ̈סר ּו
ּבעיני ה ּיׁשר "וּיעׂש ב' כ "ז  ב ' הימים (דברי  ברש"י ¥¥§¨¨©©©©(כמבואר

ּככ  וזהוה ' אביו, שעשה הטובות אביו" עּזּיהּו עׂשה  אׁשר ל §Ÿ£¤¨¨ª¦¨¨¦

יהיה אלמלא סוטה , במסכת  יוחאי  בן שמעון  ר' שאמר

אני לו, עד  הדור עוונות כל עליו מקבל אבינו אברהם

יותם היה ואם לי , עד מאברהם הדורות  חטאי  מקבל  הייתי

כל סוף  ועד מאברהם  עלינו מקבלים היינו עמי  עוזיהו בן

שם ) עיין לשונו כאן  עד וכו' כןהדורות  פי  על ואף
ל"ה )נאמר ט"ו ב' ל(מלכים הּבמֹות "רק  סר ּו: א ©©¨Ÿ¨

"הּוא  נאמר: שאצלו המלך חזקיהו עד וגו'"
הּבמֹות". את ¨©¤¦¥הסיר

של מכשולים נמצאו זצ"ל  המהרש"ל ובימי
גדולים שאר והנהגת הנהגתו תחת חלב
ושם שלמה" של "ים בספר : כמבואר שבימיו,
כתב  י "ט סימן  הנשה" "גיד פרק  חולין  במסכת
המנקרים שרוב ראיתי  הגבר  אני לשונו : וזה
ניקור  בענין שמחמירים פי  על אף  שלנו
הרבה  נמצא זאת ובכל מההיתר, אפילו לחתוך
שלא  עצמי  נהגתי  לכן בחלב, שמקילין פעמים 
ידי על הבשר שיבדוק  עד מנוקר בשר לאכול

שם. עיין  לשונו, כאן עד מנקר , עוד
אייבעשיץובכרתי  יונתן הרב  מורנו הקדוש (להגאון 

הזה זצ"ל ) בזמן  לשונו: וזה ס"ה סימן  בסוף כתב
חזקת  על לסמוך שלא יותר  להחמיר  יש

החומרות  רבו דעכשיו כיון  המנקר , כשרות
תורה  בני אינם הרוב ועל הטורח עליו וכבד
ה ' וירא בקי על אם כי בניקור לסמוך  ואין

לשונו. כאן  עד מרבים ,
דעתי על עמדי מיום לשונו וזה כתב  עוד 
בהן בקי להיות ניקור  הלכות שלמדתי 
מה  אם כי מנקר  על סמכתי לא ובשמותיהן ,
עד אכלתי, כפי  ויגיע בעצמי מנקר שהייתי 

לשונו. כאן 
לדוד" "צנה זצ "ל,ובספר דייטש דוד  מוה"ר (להגאון

תק"ח) בשנת הניקור ספרי לשונו:מגדולי וזה  כתב
חלב  זה  ואומרים בשר חותכין מנקרים ראיתי
פעמים וכמה בשר, שזה אומרים גמור חלב  ועל
וכך קבלנו כך בחוצפה ואומרים המנקרים  עמדו
כמתעתע  בעיניהם והיינו מקדם , מנהגינו 

לנובאומרם מזהירין אין למה  אתך  אמת  אם 

זה , על הדור  חכמי המה  בארץ  אשר הרבנים 

להם אמרתי  בעניי לאואני הוראות  חכמי בודאי 

המכשול . מזה  דור ידעו אומר אני  מהנגך  ועל
לשונו. כאן עד  לגהינם , ומנהגם  המה תהפוכות

יצחק" בית "שו"ת ס"ד )ובספר סימן  כתב (יורה 
המנקרים מן ידיהם  שמשכו הרבנים אודות
על וסומכין עליהם השגחה מליתן בשר
גם ולפעמים  איש, מפי איש שלמדו המנקרים
וגם לידע, מניין תלמידו כן  ואם שנה לא רבי 
ועבדים נשים  הן ממשמשין הכל הפנימי  בחלק
דיני שלומדים זמנינו שוחטי  ובפרט וקטנים ,
מהרב  קבלה ולקחו מחדש ובדיקות שחיטות 
זה  כל ועם כלום  ידעו  ולא ראו לא ניקור  וענין 
עצמם את עושים לשו"ב שנתמנו לאחר
מי ואין עליהם סומכין  והעולם למנקרים
בעלי הרבנים שגם מפני והכל עליהם, שישגיח
כן על זה , ענין  בטוב בקיאים אינם הוראה
סדר  בטוב מקודם בעצמו ללמוד הרב צריך

לשונו כאן עד הפנים, בחלק  (מובאהניקור

פנחס) גבעת לספר .בהקדמה
לשונו, וזה כתב פנחס" "גבעת בספר  ושם 
והייתי ניקור בעניני  עוסק שאני שנים הרבה
וראיתי וקטנות, גדולות עיירות בהרבה
מכשולים הרבה שיש הרבים  בעוונותינו
עד עין, טובת לי נתנו וכולם  עליהם ועוררתי

לשונו. כאן 
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בּ חנּ ם וויינׁש טאק עוֹ פוֹ ת מאוֹ ת הר בּ י, לבית  ׁש בוּ עוֹ ת כּ ּמ ה כּ ל (ׁש )חט וּ נתן ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌¨©¨©¨¨§¥¨©¦¥§¦¨¤¨£

פאלטרי") "בּ עסט  כּ ׁש ר  בּ מפעל קאנטעטירעס 1500בהארטפארט עד  1000 §¦§¨¨¥¤§©
בּ ׁש עה. 600 עד 500 ׁש )חטוּ  ׁש וֹ חטים  היוּ  בּ ׁש עה. אחד ׁש וֹ חט ׁש חט ¨¨§©£¨¤¦£¨¨¨§¨¤¥©¨ע וֹ פ וֹ ת 

היה:אני  כּ % ׁש היה  וּ מעשׂ ה מע שׂ ה, בּ ׁש עת ׁש ם הייתי ֲ◌ִ◌¨¦¦¨¦§©©£¤©£¤¤¨¨¨¨¨

להכנסת  ּגדֹול  ּבית היה ׁשּביתּה מסאטמער הרּבנית לבית מיחדים  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעֹופֹות
ּכּידּוע  ְִַַָאֹורחים 

מידיה&חיטה  התקיּ מה קאנטיקעט הארטפארד ליד בּ וויליאמסבּ וּ רג ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌§¦¦©§§§§©¦§©§¨¦¥
היה  בּ צּ הרים. 11:30 ׁש עה עד 6:30 מ )עה רביעי בּ יוֹ ם ¨¨¦¨¢¨©¨¨©¨¨¦¦¦§§©ׁ̈ש ב וּ ע 
ׁש וֹ חט ׁש וֹ מע  אני ה)חיטה , בּ אמצע  11:15 בּ ׁש עה הּפ עמים, בּ אחד ¥©¥¦£¨¦§©©§¤§¨¨§¦¨§©¨¤§¤זה
לרבּ נית  לׁש ח וֹ ט נגּ ׁש ים חדׁש , חליף הוֹ ציא וּ  צוֹ עק , הרבּ י  ׁש ל בּ ית וֹ  ¦¨©¨§¦¦¨¦¨¨¦¨¦¥¦©¨¤¥¥§¦מבּ ני

ז"ל, רפאל להר"ר חיים" "דרכי בקונטרס ועיין 
דברי בעל הקדוש מרן  אצל בקודש משמש

לאמיתי מפורסם  והקונטרס  זי"ע, (וידועחיים

לפעמים ) בו מעיין היה זי "ע מבעלזא מהרי "ד הגה"ק שגם

תחת  החלב בענין מכשול על מספר ובסופו
נחרדו אבל דינו, ובית חיים הדברי  של הנהגתו

המכשול. לתקן  תיכף 
"דבר  בספרו זצ "ל חיים  החפץ  הזהיר  וכבר
זה  על יתמרמר מאד  ומה לשונו: וזה בעתו"
מכל להסתלק יכול  היה קלה , תוכחה  שבדבר
שבודאי לומר, בנפשו יתפתה  ואל הדינים , אלו
בעירו. יחיד אינו כי  לבד, עליו הדין יהיה לא
בערבות  אדם  כשנתחייב תדע, זה לעומת כי 
אפילו דינרים , אלפים עשרות לכמה  גדולה
מיהו אנשים , וכמה כמה עוד אתו נתערבו
עליו יגיע  אם אפילו התשלומים, לזמן כשמגיע
נתרבה  שכהיום הוא הערבות, מן  חלק רק
תבוא  וכאשר  איסורים , אכילת ענין מאוד
איסור, של כזיתים  לאלפי יגיע לחשבון,
וכו'. וכו' אחד ובמקום אחד בשבוע  הנאכלים
את לזרז בידם יש  אשר האנשים אלו שכן וכל

קדושת של  זו  במצוה  להחזיק  עירם אנשי

מאיסורים  ישראל נפשות ולמנוע  המאכלות ,

ע בודאי עליהם,והתרשלו, תהיה האשמה  יקר

בידו שסיפק  מי  כל אליהו, דבי  בתנא וכדאיתא
מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר מיחה ולא למחות

וכו', ידו על אלא אינו הנשפכים  הדמים כל
שם. עיין 

שלמה  מוה"ר התורה שר  הגאון בדברי  ונסיים 
ודעת" טעם "טוב בספרו שכתב זצ"ל, קלוגער
רע  השוחט אודות שערים , בפתחי  א' חלק
להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק"ק  מעללים
"ללמד קדשו: לשון  וזה  מהשחיטה, ולהעבירו
ידעו כזה למעשה עוד יזדמן  אולי  לדורות דעת 
בשני בעליה תחי' החכמה ולקיים להתנהג איך

לקדמנאעולמות. יפוק שכיבנא כד והלואי

העולם, מן הזה  הרעה שביערתי  מיום זה זכות

רוח  יערה ועלינו ה', אויבך כל יאבדו וכן
לשונו. כאן  עד ממרום ",

דוד בית מלכות תחת מכשולים היו אם ובודאי 
היה  ולא שולטים היו שצדיקים בזמן  כנ "ל,
חלב  של מכשולים  נמצאו ואם  הפקר, של עולם 
גדולים ושאר ז"ל המהרש"ל של הנהגתו תחת
הנהגת  תחת כך שאחר בדורות וכן שבימיו,
בלי חרד ההמון  וכל לעיל, כמבואר עולם גדולי 
גם מכשולות להמצא יוכלו לא  למה הפקרות,
בעולם ידיעתו בלי זצ"ל מסאטמאר מרן בימי
זייפנים מקום  אמריקה, שבמדינת הפקר של
אדם לשום  אין  אשר וריקים  וקלים ורמאים
ויכול תעשה, מה להם יאמר ומי עליהם  שליטה
עסקים , לו יש מי  עם ז"ל מרן  ידע שלא להיות
ע "ה . רבינו משה אצל מציאות זה  שהיה וכמו



בשר  יאכלנו  מי א 'י מעשה 

ּפ ר מיעדים מסאטמער . הע וֹ פ וֹ ת כּ ל ׁש ּמ כּ אן סימן היה וזה הדּ לּפ ק  על ניר ס וּ  ¦©§¤¥§§¨©©¤§¥§¤¨¨¦¨¤¦¨¨¨§Ÿ¨¦
מסאטמר . ¤§©¦¦¨©̈לרבּ נית

לׁש עה ּת ארּת י  ע וֹ פ וֹ ת  1500 עד מ-1000 ׁש )וֹ חטים ׁש ה)וֹ חטים לעצמי ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌§©§¦¤©£¦¤£¦¦©§¨¨
אחת  בּ דרסא אחד ׁש וֹ חט  ו ׁש וֹ חטים  הצּ וּ אר, נוֹ צוֹ ת מוֹ רטים ©©¨¨§¦¨¤¥¦£§¨©©¦§¨¥§ואינם
אחרת, בּ צ וּ רה  לרבּ נית יׁש חטוּ  וכוּ ', וּ בהגרמה אחת בּ הוֹ באה אחר  ¤¤©¨§¦¨©¨£§¦§¨¨§©§©©¨¨§¥©¥§וׁש וֹ חט
מבּ יט אני א % וכדּ וֹ מה, הגרמ וֹ ת  על יוֹ תר ויק ּפ ידוּ  יתרה ׁש מים ¦©¦£©¤©§¨§©©¥¦§©§¨¥§¦©¨©§¦§בּ יראת
מה, רק הׁש ּת נּ ה , לא מא וּ ם אפן, בּ א וֹ תוֹ  לׁש ח וֹ ט  ממׁש יכים עיני , ©©¨©§¦Ÿ¤§Ÿ§§¦¦¦§©©¥§¨§וחׁש כוּ 

ה נּ וֹ צוֹ ת. מוֹ רטים ואין בּ דרסא הגרמוֹ ת עם ׁש וֹ חטים חדׁש . חליף ©¦§¥§¨¨§¦¨§©¦¦£¨¨¦¨§̈נטל וּ 

רבּ ים,וע ּת ה כּ ה עוֹ פוֹ ת הר בּ נית לבית נ וֹ תנים ׁש כּ אׁש ר מעט  ּת בינוּ  רבּ וֹ תי ְ◌ַ◌ָ◌©©¨¦§©¤©£¤§¦§¥¨©¨¦Ÿ©¦
מנהיגה  היתה  ׁש הר בּ נית הר בּ תית א וֹ רחים ההכנסת בּ עב וּ ר  ¨¦§©¨§¨¦¨©¨¤¦¨©¨¦§©¨§©©£©¨§¦בּ פרט
מהּק צב קבּ לוּ  וכ% וכדּ וֹ ', היּ ׁש יבה לע וֹ בדי בּ חנּ ם וקבּ לוּ  עדין, ¨©©¥§¦¨§©§¨¦§©¥§§¨¦§§¦§¦©£¨¦§©וּ מנהיגה 
מקרב כּ ה ה ּק צב  היה מדּ וּ ע  להבין אפ ׁש ר  כּ יּ דוּ ע. ׁש נה, כּ ל ע וֹ פ וֹ ת  Ÿ§Ÿ̈¨©©¨¨©©¦¨§¨§¤©¨©¨¨¨¥§©אלפי 

לברכה. צ דּ יק זכר ¨¨§¦¦©¤¥¥©§לרבּ נוּ 

הּפ וֹ על הרּב י כּ ח  ׁש יּ % מהצּ יּ וֹ נים כּ ספים ׁש בּ נטילת בּ רר, בּ עצמוֹ  מסאטמער ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤§©§¥¥¤¦§¦©§¨¦¥©¦¦©¨Ÿ©©¥
בּ נפעל, הּפ וֹ על  כּ ח  ׁש יּ % בּ טוּ ח בּ חנּ ם, הנּ ּת ן בּ אכל ׁש כּ ן  כּ ל ¨§¦§¥©©Ÿ¤©¦¨§¦¨¨©©¨Ÿ§¥¤¨¨§¦§בּ נפעל.

עוֹ בדיה  אצל חלּ ין  בּ מ ּס כת א וֹ מרת ׁש הגּ מרא  ׁש ם )כּ פי  בּ מּס כת (ע יּ ן גּ ם . §¦¤©§¨¨¤¤§©¤¤ª¦¥¤©§¨©¥¨©§©¤¤
רבבגּ יטין, את מצערים היוּ  גל וּ תא ריׁש  עבדי כּ דלהלּ ן: הגּ מרא מסּפ רת ¦¦§©¤¤©§¨¨§¦§©¨©§¥¥¨¨¨§©£¦¤©

ׁש אלוּ הוּ : למחרת ה )לג , על ּפ עם אוֹ תוֹ  ה)כּ יב וּ  העבדים  חסידא, ¨§©¢¨§¤¤©©©©¦§¦¦¨£¨¨¦£¨§©עמרם
יעשׂ וּ  מהם  )אבּק ׁש  מה כּ ל עמרם, רב  ח ׁש ב  ׁש נּ ביא ?" הנּ 1 חפץ £©¤¥¥©£¤©¨¨§©©©¨¦¨¤§¦¥¨©"מה
אדם  בּ בשׂ ר ׁש חפץ  להם ואמר  רצ וֹ ני, ואק בּ ל ההפ % את אב ּק ׁש  Ÿ¨¨¨§¥¨¤¤¨©¨§¦§¥©£©¤¥©¤¥©£¤¥©ההפ%,
ׁש מן  בּ שׂ ר העבדים לוֹ  הביאוּ  רבּ ים. בּ מים  מה וּ ל ויין גּ חלים, על צלוּ י ¥¨¨¨¦¨£¨¦¥¦©¦©§¨¦©§¦¨¤©¨̈כּ חוּ ׁש 
את  נחמן , רב  א ׁש ת ילתא, וׁש מעה מים. ללא צלוּ ל ויין גּ חלים , על ¤¨§©©¤¥¨§¦¨§¨§¦©Ÿ§¨¦©§¦¨¤©̈צלוּ י 
אוֹ תוֹ  וׁש יּ וֹ תיר וּ  חּמ ה אמ בּ טיה לוֹ  ׁש יּ ביא וּ  וצ וּ תה עמרם, לרב  ׁש ע שׂ וּ  ¦¤§¨©¨§©§©¦¨¤¨§¦§¨§©©§¨¤©מה 
מהבּ שׂ ר זעה מהימנּ וּ  ׁש יּ צא כּ דּ ם, האדימוּ  האמבּ טיה  ׁש ּמ י עד בּ ּה  ¨¨©¥¨¥¤¥¥¨¨¤¨©¦¤¤¨§©§©¨¥¤©¨£©לעמוֹ ד

לבנ וֹ ת. בּ הר וֹ ת גּ וּ פוֹ  על ונראה  ׁש )תה , והיּ ין  ׁש אכל ¨§¨¤©¤§¦§¨¨¤¦©©§©¨¤¥¨©ה)מן 

ריש ב . בי  ליה מצערי הוו כי  חסידא עמרם  רב
אתלגא ליה מגנו הוו חולהגלותא לו לאחוז (דרך

שמינא בשרא ורפואתו בגמרא שם כמפורש צנה  מחמת 

שם כמבואר מים  מזיגת בלא  פירוש חייא, וחמרא אגומרא 

למר בגמרא) ליה ניחא מאי  ליה אמרו למחר .
מיפך להו דאמינא כל הני  אמר ליה, דלייתו

סומקא בישרא להו אמר אגומרא (כחוש)אפכי.
מרקא הרבה )וחמרא במים אינהו(מזוג  ליה אייתו .

שמעה  חייא, וחמרא אגומרי שמינא בישרא
ביתילתא אב ואשת הנשיא בת והיתה נחמן , רב (אשת

חתניה נחמן  דרב והרוטב  בהעור כדאמרינן  וחשובה , דין 

הוה ) נשיאה מסותאדבי  לבי  ליה (מרחץ)ומעיילא

דמהפכי עד מסותא דבי  במיא  ליה ומוקמא
בשרא ידי על ממנו היוצא  אדומה  זיעה  מחמת  (מתהפכים

חייא) וחמרא דמא שמינא  והוו מסותא דבי מיה
פשיטי בישריה עגולות )וקאי פשיטי.(בהרות



בשר  יאכלנו  מי א ' יאמעשה 

רבג יוֹ סףרב ויזיע. ׁש יּ תחּמ ם כּ די  בּ ריחים מתע ּס ק  היה לוֹ  קר כּ ׁש היה , ַ◌¥§¤¨¨©¨¨¦§©¥¨¥©¦§¥¤¦§©¥§©¦©©
היה  ׁש ׁש ת  רב  ׁש ה זּ יע. עד וּ מ )אוֹ ת ק וֹ ר וֹ ת  גּ בּ יו על נוֹ שׂ א היה ¨¨¤¥©©¦¦¤©¨©¨©©¥¨¨¤¥ׁש ׁש ת

בּ עליה ". את ׁש ּמ ח ּמ מת מלאכה "גּ דוֹ לה  ¨¤¨§¤¤¤©§¤¨¨§¨§¥אוֹ מר:

אצלנ וּ "ּפ עם סוֹ עדים אינכם  "מ דּ וּ ע  ׁש ׁש ת: רב  את גלוּ תא הריׁש  ׁש אל אחת ַ◌ַ◌©©¨©¨¥¨¨¤©¥¤©©¥§¤£¦¤§¥
להיוֹ ת  עלוּ לים והם  נאמנים, עבדים לכם  אין "כּ י ׁש ׁש ת: רב לוֹ  §¦¦£¥§¦¨¡¤¦¨£¤¨¥¦¤¥©¨̈ענה 
לכם  אמר  "וּ מי ׁש ׁש ת: לרב גלוּ תא הריׁש  אמר  החי", מן בּ אבר ¤¨©¨¦¤¥©§¨¨¥¨©¨©©¦¤¥§¦£ח ׁש וּ דים

עבדי "? יעשׂ וּ  ©¨££©¨¤ׁש כּ %

"ל%הׁש יב לעבדּ וֹ : ׁש ׁש ת רב אמר ׁש אמרּת י. ה דּ ברים ל1 אראה ׁש ׁש ת, רב  ֵ◌ִ◌©¥¤©§¤§©§¨¦¤¨©§¦¨©©¥¤§©§¥
אחר העבד. וה2יג  גלוּ תא" הריׁש  אצל ה ּמ נחת בּ המה רגל לי ©©¤¤¨¦¦§¨¨¥¨¤¥©©ª©¨¥§¤¤¦¥¨§והבא
כּ ל  את והביאוּ  הבּ המה  את  חתכוּ  גלוּ תא, הריׁש  לעבדי ׁש ׁש ת רב צוּ ה ¨¤¦¥§¨¥§©¤§¦¨¨¥¨¥§©§¤¥©¨¦̈כּ %
והנּ יח וּ  רגלים ג ' העבדים ה 2יג וּ  כּ בראׁש וֹ נה. א וֹ תוֹ  והר כּ יב וּ  לכאן ¦¦§¦¨§¦¨£¨¦¦¨¦¨§¦§©§¨§¦¨£©החלקים
בּ לבד"? רגלים ג ' לבהמה "היׁש  גלוּ תא: הריׁש  ׁש אלם  ׁש ׁש ת. רב  ¨§¦¦¨§¨¥§¦¥£¨¨¥¨¨¨§¤¥©¥§¦לפני 
רב אמר ׁש ׁש ת. רב לפני והביאוּ  חיּ ה, מבּ המה רגל חתכוּ  העבדים, ©©¨¤¥©¥§¦¦¥§¨©¨¥§¦¤¤§¨¦¨£¨§̈הלכוּ 
אל  ׁש ׁש ת  רב  ּפ נה וה נּ יח , ׁש הבאת" הרגל את גּ ם כּ אן  "הנּ ח  לעב דּ וֹ : ¤¤¥©¨¨©¦¦§¨¥¥¤¤¤¨¤©¨©©§©§¤¥ׁש ׁש ת 
לסמ % אפׁש ר  ׁש אי והוּ כח רגלים"? ה ' לבהמה  "האם וּ ׁש אלם: Ÿ§¦¨§¤¦¤©§¦¨§¨¥§¦¦©¨¨§¦¨£̈העבדים

כּ ׁש רוּ ת. בּ עניני §©¥§§¦§¤¥£עליהם

בּ גלל ה אמר אצלנוּ  לסעד חפצים אינכם "אם ׁש ׁש ת: לרב גלוּ תא  ריׁש  ָ◌ַ◌¨¥¨¨§©¥¤¦¥§¤£¥¦¦§Ÿ¤§¥¦§©
ויראוּ  ׁש לּ כם העבדים בּ פני הּס עוּ דה את העבדים יכינ וּ  §¦§¤¨¤¦¨£¨¥§¦¨§©¤¦¨£¨¦¨¦¨£̈העבדים,
ערכוּ  אוֹ כל". "בּ סדר ׁש ׁש ת: רב  אמר כּ אן ". לאכוֹ ל ּת וּ כלוּ  וכ% כּ ׁש ר  §¨©¤¥§¤¥©©¨¨¡¤§¨§¥¨¤¤ׁש זּ ה
נהוֹ ר , סגּ י היה ׁש ׁש ת רב כּ י קטן , עצם עם בּ שׂ ר לוֹ  והנּ יחוּ  ׁש לחן ¨¦©¨¨¤¥©¦¨¨¤¤¦¨¨¦¦§¨§ª¨¨§לפניו 
וּ מצא  והרגּ יׁש  הבּ שׂ ר את מ)ׁש  ׁש ׁש ת רב  א% ויּ חנק , ירא נּ וּ  ׁש לּ א  ¨¨¦§¦§¨¨©¤¥¦¤¥©©¥¨¥©¤§¦Ÿ¤§¨§וחׁש ב וּ 

מ כּ ן  לאחר  בּ מט ּפ חּת וֹ . ועטפ וֹ  הבּ שׂ ר חתיכת את נטל כּ ׁש ּס יּ מ וּ דהעצם, ¨¤¤¨©¤£¦©©¨¨§¨§§¦§©§§©©¦¥§¤¦§

איעסק ג. יוסף שיתחמםבריחיא(מתעסק)רב  (כדי 

בכשורי ויזיע) איעסק ששת רב קורות, (לשאת

את ומשאות ) שמחממת מלאכה גדולה אמר  ,
בעליה .

סעיד לא מ"ט ששת לרב  גלותא ריש  ליה אמר
דחשידי עבדי מעלו דלא ליה אמר  גבן, מר
ליה  אמר יימר  מי  ליה אמר החי, מן אאבר
גנוב  זיל לשמעיה ליה אמר לך  מחוינא השתא
אמר  ליה אייתי מחיותא כרעא חדא לי אייתי 
נתחי לפני {סדרו דחיותא הדמי לי  אהדמו להו
אייתו הנתחים} ערכו כלומר  לנתחיה הבהמה

להו אמר קמיה אותיבי כרעי  גלותא)תלת (ריש

חדא  אייתי  פסיק הואי ? רגלים  ג' בעלת  הא

לשמעיה  ליה  אמר קמיה אותיבי  מעלמא
האי להו אמר אותבה  דידך להך נמי אותביה
[משום הכי  אי  ליה אמר הואי? רגלים חמש בת
קמיה  [כלומר דמר  קמיה ליעבדו הוא] דחשידי 
וליכול בהיתר ] המאכל יסדרו דמר  שמעיה
קמיה  [שולחן ] תכא קריבו לחיי ליה אמר
וריסתנא  קמיה ואותיבו בישרא קמיה ואייתו
שאדם הירך כף שעל קטן [עצם חמתא דחנקא 
הוה  נהור סגי ששת דרב משום  ונחנק בולעו
כרכה  ושקלה גששיה ויחנק] ויאכל יראנו ולא
כל שקל עצם באותו והרגיש [מששה בסודריה

בסודריה] וכרכה החתיכה 
ליהד. אמרי  דאכיל גלותא)לבתר איגניב (לריש
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מ)הוּ  מטמין  אוֹ ת וֹ  ׁש ראוּ  כּ סף , כּ וֹ ס לנוּ  נגנב  ׁש ׁש ת , לרב  אמר וּ  ¤©¦§©¨¤¤¤¨©§¦¤¥©§§¨¡¤לאכוֹ ל
אצלוֹ . ׁש יּ ח ּפ שׂ וּ  כּ סף כּ וֹ ס  לנוּ  נגנב  אמרוּ  לכן  מה, ידע וּ  ולא §¤§©§¤¤¤¨©§¦§¨¥¨©§¨Ÿ§§©§©§בּ אמ ּת חּת וֹ ,
רוֹ אים  עּת ה גלוּ תא  לריׁש  ואמר וּ  ה בּ שׂ ר, נתח את מצאוּ  ח ּפ וּ שׂ  כּ די ּת וֹ % ¦¨©¨¨¥§§¨§¨¨©©¤¤§¨¦¥§¥¨§ואכן 
ׁש ׁש ת: רב  אמר א וֹ תנוּ . לצער  רצה א לּ א אצלנוּ , לסעד רצה לא ׁש הוּ א ¤¥©©¨¨¥©§¨¨¨¤¥§¤Ÿ¨¨¦§Ÿ¤̈אנוּ 
אמר וּ  ׁש חין". בּ עלת  חוֹ לה, מבּ המה זה  והיה מהבּ שׂ ר  טעמ ּת י  א% §¨¦§©£©¨¨¥§¦¤¨¨§¨¨©¥¦§©¨©¦§©¨"אכלּת י,
ׁש ׁש ת: רב  אמר  ׁש חין". בּ עלת חוֹ לה  בּ המה ה יּ וֹ ם ׁש חטנוּ  "לא ¤¥©©¨¦§©£©¨¨¥§©§©¨Ÿ¦¨£̈העבדים:
אמר חס דּ א  ׁש רב לי, ׁש נּ תּת ם  הבּ שׂ ר נתח את  ׁש חתכּת ם הּמ ק וֹ ם ©¨¨§¦©¤¦¤©§¤¨¨©©¤¤¤§©¨¤¨©§¦"בּ דק וּ 
למ כּ ה  סימן הוּ א ׁש חוֹ ר בּ עוֹ ר לבן כּ תם א וֹ  לבן בּ עוֹ ר  ׁש ח וֹ ר כּ תם ¨©§¨¦¨§¨¨¤¤¨¨§¨¤¤¦§¤§כּ ׁש ּמ וֹ צאים

אמר . ׁש ׁש ת  ׁש רב כּ מוֹ  וּ מצאוּ  בּ דק וּ  מׁש ּת נּ ה". הע וֹ ר  ©¨¤¥©¤§§¨§¨¨©§¦¨©¤§וצבע

ׁש לּ א ּב צאת בּ מחצלת וכּס וּ הוּ  בּ וֹ , ׁש יּ ּפ וֹ ל בּ וֹ ר העבדים חפרוּ  ׁש ׁש ת רב  ְ◌ֵ◌©¥¤¨§¨£¨¦¤¦§¦§©§¤¤¤Ÿ
רב מאחוֹ רי חסדּ א רב  הל% למנוּ חה. נוֹ ליכ1 בּ וֹ  לוֹ , ואמר וּ  ©¥£¥¨§¦©©¨¨§¦§¦§¨§¦§©יבחין,
לילד: ׁש ׁש ת רב  ּפ נה מ וֹ קׁש . לוֹ  ׁש ּט מנ וּ  הבין חס דּ א רב כּ י והׁש ּת על, ¤¤§¤¥©¨¨¥§¨¤¦¥¨§¦©¦¥©§¦§¤¥ׁש ׁש ת 
אוֹ  ימינ 1 על ל1 "נטה  לעשׂ האל  אמר ׁש מוּ אל לוֹ : אמר ּפ ס וּ ק 1" לי §¦§©§¥§¥¨£©©¨¥§©¨§§¦Ÿ§"ּפ סק
אני "רוֹ אה אמר : רוֹ אה" הנּ 1 "מה לעבדּ וֹ : ׁש ׁש ת רב  ׁש אל שׂ מאל1". ¦£¤©¨¤§¦©§©§¤¥©©¨¤Ÿ§©על
את  חסדּ א רב  ׁש אל שׂ מאל" על אוֹ  לימין מעליה "חזוֹ ר ל וֹ : אמר  ¤¨§¦©©¨Ÿ§©¦¨§¨¤¨¥£©¨¤¤§©מחצלת"
"ראׁש ית, ׁש ׁש ת: רב  הׁש יב  הּמ חצלת"? על לצעד לא  ידע ּת  "מ נּ ין  ׁש ׁש ת : ¦¥¤¥©¦¥¤¤§©©©Ÿ¦§Ÿ¨§©¨¦©¦¤¥©רב
ׁש יּ ׁש  ּפ ס וּ ק לי אמר היּ לד ׁש נית, בּ גוֹ י. דּ ברים  ׁש יּ ׁש  הבנ ּת י הר בּ ה, ¥¤¨¦©¨¤¤©¦¥§¦¨§¥¤¦§©¥¥§©¨§©¨§¦הׁש ּת עלּת 
וח ׁש דּת י נאמנים אינם העבדים  ׁש ליׁש ית, שׂ מאל. על אוֹ  ימין על ¦§©¨§¦¨¡¤¨¥¦¨£¨¦¦§Ÿ©§¦©§Ÿ§¦לצעד

בּ דּ ר%". מ וֹ ק ׁש  לי יטמינוּ  ¤¤©¥¦¦§©¨¤ׁש ּמ א

בּ ּת ּק נוֹ ת הרּב י להכניס  וצ וּ ה  מ ּק דם ה כּ ל ראה עלינ וּ . יגן זכ וּ תוֹ  מסאטמר, ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤§¨¥¨¥¨¨©Ÿ¦Ÿ¤§¦¨§©§¦©©¨
ׁש כּ סף ׁש יּ דע כּ יון  ה ׁש גחוֹ ת, ׁש וּ ם יּת נוּ  ׁש לּ א הר בּ נים, התאחדוּ ת ¤¤¤©¨¤¨¥¨§©§¦Ÿ¤¦¨©¨£©§¦¤ׁש ל
הר בּ י את לרּמ וֹ ת הצליח דּ בר בּ על ׁש ּמ עשׂ ה רוֹ אים א% ממזרים", ¦©¨¤©§©¦§¦¨¨©©¤£©¤¦©¦¥§©¥©§"מטהר 

הכׁש רים. מא וֹ ת ועל ה)חיטה  על ההתאחדּ וּ ת ׁש ל ההכׁש רים ¦¥§¤¥©§¨¦§©©§©§¦©¤¦¥§¤©¦עם

דכספא כסא בסודריהלן כורך אותו רואים  (שהיו

מהו) לבדוק ואתיורוצים מעייני דקא בהדי
[אמר ] בסודריה דכרוכה  ליה (אמרי )אשכחוה

אמר  לצעורן אלא בעי  קא מיכל דלא מר  חזי 
אכלי  מיכל אנא טעמתי )להו ביה (וטעמו וטעמי 

דחיורא שחין)טעמא בעלת ליה (בשר אמרי ,
האידנא לן עביד לא בהמהחיורא היום  שחטנו (לא

שחין) בדוכתיהבעלת  בדקו להו אמר [היו, (בעור

שהוא בעור ותמצאנו הירך בכף זו ריסתנא במקום בודקין]

וחיורא לבן) בחיורא אוכמא חסדא רב דאמר
לקותא לקותאהיאבאוכמתא שחור בעור לבן  (טלאי 

ללבן) העור ונהפך בבשר שם  כיהיה  אשכחוה, בדוק ,

בירא לי  כרו נפיק בו)קא שיפול  גומץ ושדו(חפרו
עילויה  צפיתא כדיליה הבור פי  על מחצלת  (השליכו

מושבו) יבין  לינח שלא  מר  ליתי  ליה (לשכב ואמרו

חסדאבמושבו) רב ליה נחרתנחר כמו סימן לו (עשה

ליהסוסיו) ששת )אמר לי(רב  פסוק  לינוקא
ליה אמר ב)פסוקיך או(ש"ב  ימינך על לך נטה

שמאל בעשהאל )על הוא לשמעיה (פסוק ליה אמר ,
ליה  אמר  דשדיא ציפתא ליה אמר חזית קא מאי 

מינה לשמאל )הדר  או לימין  מעליה  לבתר (חזור
אמר  מר ידע הוה מנא חסדא רב  ליה אמר דנפק 
ינוקא  לי דפסק ועוד מר  לי דנחר חדא ליה

מעלו. דלא עבדי  דחשידי  ועוד  פסוקא
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לברכה,ּכ יצד צדּ יק  זכר מסאטמר, הרבּ י ׁש ל בּ יתוֹ  י וֹ ׁש בי הוֹ ליכוּ  ולּמ ה  ֵ◌ַ◌§¨¨¦§¥¥¤¨©¦¦©§¤¥¤©¦¦§¨¨
מאוֹ ת  על הכׁש רים  יּת נוּ  הרבּ נים ׁש התאחדוּ ת להס כּ ים ¥©¦¥§¤§¦¦¨©¨£©§¦¤¦§©§¥¤ׁש יּ אוֹ ת

רצ וֹ נוֹ . נגד מלּ כּת חלּ ה ׁש היה בּ תוֹ כם, וחלב  §¤¤¨¦§©§¦¨¨¤¨§¤¥§¦¨מוּ צרים,
מערכת וכיצד כּ ל את ׁש יּ עזוֹ ב מדעבּ רעצין להרב מסאטמר  הרבּ י צ וּ ה ְ◌ֵ◌ַ◌¦¨¨©¦¦©§¤§¨©¦¤§¤¦¤©£¤¨©£¤¤

אמריקה? כּ ל מעל כּ ׁש רוּ ת  על ¨¦¤©¨©¥§©©¨¨§¦©הּמ לחמה
ארעהרּב י  וכיצד היּ הדוּ ת, עניני בּ כל קנּ אי ימיו כּ ל היה הרי מסאטמר ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤£¥¨¨¨¨¨©¨§¨¦§§¥©©£§¥©¥©

כּ %. כּ ל הנּ וֹ רא ¨¨¨©¨¨©הדּ בר 
ה וּ א:ה ּת רוּ ץ  ַ◌ֵ◌

הרביוֹ ׁש בי עם בּ ראׁש  הצּ יּ וֹ נים  ׁש הקימוּ  הכּ ׁש ר וּ ת  ועד על לרבּ י סּפ רוּ  בּ יתוֹ  ְ◌ֵ◌¥¦§¨©¦©©©©©§¤¥¦©¦¦§Ÿ¦¨©
מלּ בד  בּ רירה כּ ל ואין  היּ הדוּ ת, את להחריב וחפצים ©§¦¨¥§¨¥§£©©¤¦£©§¦¥£©¦¤§¤¦מדעבּ רעצין ,

כּ ׁש רוּ ת. לעניני מיחד דּ ין  בּ ית ייּס דוּ  הר בּ נים §©¥§§¦§¨ª§¦¥§©§¦¨©¨£©§¦¤ׁש התאחדוּ ת
ׁש גּ רוּ עוהמ ׁש רתים אחרת, ׁש יּ % לא עסקינן, צ יּ וֹ נ וּ ת ׁש כּ ׁש בּ עניני  ידע וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌¨§¤§¤§¦§§¥¦©§¦¨Ÿ©¨©¤¤¤¨©

מ הדּ בר . הר בּ י  ׁש ל וּ בנפׁש וֹ  זרה, מעבוֹ דה יּס וּ ד י וֹ תר  ּמ ילא ¥¥£¨¨¨§©§¤¨©¦©¨¨¦¥¨¦
הר בּ י ׁש ל הּת ּק נוֹ ת ׁש אחד למר וֹ ת ה כּ לל, הצּ לת  את הוּ ה הּמ יחד הדּ ין  ¦©¨¤¨©©¨¤¤§©©§©©¨©¤¨¦¨ª§©¦©¥בּ ית
כּ ן, לא ׁש אם הׁש גחוֹ ת, י ּת נוּ  ׁש לּ א היתה, הר בּ נים התאחדוּ ת י ּס וּ ד ¥Ÿ¦§©§¨¤¦Ÿ¤¨§¨¦¨©¨£©§¦¦©§¦בּ ׁש עת

הר בּ נים. כּ אג וּ דת ּפ נים להם ¦¨©¨©£©¦¨¤¨¤§¦יהיה
ר 'ראיתי ה צּ דּ יק  הגּ אוֹ ן ׁש ל הרבּ נים  התאחדוּ ת ׁש ל הּפ רוֹ טוֹ ק וֹ ל את ָ◌ִ◌ִ◌¤©§¤¦§©£¨©¨¦¤©¨©©¦

ספר מחבּ ר בּ על לברכה, צ דּ יק זכר  איזראעל מאיר  ¤¥¥©§©©¨¨§¦¦©¤¥¤§§¦¦¥¨¨§©אברהם 
חלקי ד' על  אברהם" "ו יּ ען וּ תׁש וּ ב וֹ ת וּ ׁש אלוֹ ת ה)"ס , על הּמ אירי" ¥§¤©¨¨§©©©©§¥§©©©¦¦§©§©"ילקוּ ט

מּק אׁש וּ י. הרב  קדוּ ׁש ת כּ ב וֹ ד אצל הּפ רוֹ טוֹ קוֹ ל מנּ ח  וכן  ער וּ %, ©¦©¨©§§¤¥§©¨ª§¨¨§¥ªׁש לחן
יצא אוֹ תוֹ  ה כּ ׁש ר וּ ת כּ ׁש ועד מכּ ן, לאחר ׁש נים כּ ּמ ה עצמ וֹ  על חזר  ¨¨§©©©©¤§¥¦©©§¦¨¨©§©©©¨¨¨©ה דּ בר

א וֹ פ נּ י כּ ל את ורׁש מוּ  ה "א-י וּ ", בּ ׁש חיטת דּ פי והטילוּ  ה)חיטה ¥©¨¤§¨§¨¨©¦§¦¦Ÿ¦¥§¨¦§©¤¤נגד
וכוּ ', הּט ר וֹ ר אמצעי בּ כל ׁש נּ ּס וּ  ואחרי ׁש לוֹ מנוּ  אנׁש י  ׁש ל גּ ם §§©¥¨§¤¨§¦¤¥£©§¥§¥§©¤©¨¦§©ה)חיטה 
והר בּ י מסאטמר, הרבּ י אל מדעבּ רעצין להרב לקרא נאלצ וּ  בּ רירה  ¦©¨§¤§©¦¦©¨¤¦¤§¤¦©¨§Ÿ¤§¥¨¤¤§¦§Ÿ§בּ חסר
היּת כן? ׁש אל מדע בּ רעצין  כּ ׁש הרב ה כּ ׁש רוּ ת, ועד את לעזב  עליו ¥¨¦£©¨¦¤§¤¦©¨¤§§©©©©¤Ÿ£©¨¨¨¦צ וּ ה
הכּ ׁש רוּ ת, את יתּק ן מי מ וּ לם, ילּ חם  מי אמריקה, בּ כל טרפ וֹ ת §©©¤¥©§¦¨¥¨¦¦¨¦¤©¨§¥§¦¦£©מאכילים 

מּק א ׁש וּ י? והרב  מ ּפ אּפ א  הרב  כּ מוֹ  עּמ נ וּ  עוֹ סקים יראים ©¦©¨§¨¨¦©¨§¨¦¦§¦¥§¦¨©רבּ נים 
את ענה מחליׁש  בּ פרהסיא ּת ּק וּ ן כּ י בּ צנעה , לתּק ן לרא וֹ ת ׁש יּ ׁש  הר בּ י ָ◌ָ◌¨©¦¤¥¦§§©¥§¦§¨¦¦§©§¤§¨©§¦¤

אם  מדע בּ רעצין הרב  אמר  ה צּ יּ וֹ נוּ ת. נגד הּמ לחמה את וּ מוֹ נע  ¦¦¤§¤¦©¨©¨¦©¤¤¨¨§¦©¤©¥£©©היּ הדוּ ת
הרב ואכן הכּ ל. את  אני עוֹ זב  אי ׁש ית , בּ אחריוּ ת הכּ ל עליו  נ וֹ טל ©¨¥¨§Ÿ§©£¨¦¦¥£¦¤©Ÿ©¨¨¥¦©̈הרבּ י
המ ׁש י % בּ קביעוּ ת ׁש יּ צא הּמ דרי% א % הכּ ׁש ר וּ ת, ועד את עזב ¦§¦¦§¦¨¨¤¦§©©©§©©©©¤©¨¦¤§¤¦מדע בּ רעצין
רק מדע בּ רעצין  הרב  הׁש גּ חת ללא נוֹ ספים, קוּ נטרסים 14 ׁש ל בּ סדרה ©¦¤§¤¦©¨©¨§©Ÿ§¦¨¦¥§§¤¨§¦§¨¨§ויצא 

מדעבּ רעצין. הרב בּ התיסדוּ ת רׁש וּ ם  ¦¤§¤¦©¨§©§¦§¨¨̈היה
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הרגּ יׁש ועּת ה ׁש לּ א הרב את להוֹ לי% הצליחוּ  כּ יצד בּ עצמכם הבינ וּ  ר בּ וֹ תי ְ◌ַ◌ָ◌©©¨¦§©§§¤¥©¦§¦§¦¤¨©¤Ÿ¦§¦
נע שׂ ה  זאת כּ ל רק  לוֹ , ה נּ אמר  את היטב והבין  ידע  ה וּ א ¨£©Ÿ¨©©¡¤©¤¥¥¦¥§©¨ט וֹ ב.

ר בּ וֹ ת. ׁש נים אוֹ ת וֹ  וע נּ וּ  א וֹ תוֹ  ׁש הטע וּ  בּ יתוֹ  יוֹ ׁש בי  ©¦¨¦§§¦¤¥¥§§¦§בּ עקב וֹ ת 

מהאיטליז  מכּבדת  מׂשּכרת  ׁשבּוע  מ ּדי  לבתם נ ֹוטלים ׁשֹוחטים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
סאטמער. ְֶֶַׁשל

בּ כל ידוּ ע עיּ ן ה ּמ לוּ כה, לידוֹ  ׁש הוּ עברה בּ ׁש עה ׁש ליט"א מסאטמער  ׁש הרב  ָ◌ַ◌¤¨©¦©§¤§¦¨§¨¨¤©§¨§¨©§¨¦¥§¨
ׁש וֹ חטים  ׁש ני וראה סאטמער  ׁש ל לאטליז הגּ יע וֹ  עד ¦£¥§¨¨§¤§©¤¦§¦¨¦¦©¦¨§©הּס פרים 
ׁש נים  בּ מׁש % מכבּ דים, צ 'ּק ים מהאיטליז ׁש ב וּ ע מידי לביתם  ¦¨¤¤§¦¨ª§¦¤¦§¦¨¥©¨¥¦¨¥§¦§©הנּ וֹ טלים

הרבּ י. בּ מוֹ סדוֹ ת ּת וֹ מכוֹ ת הענק יּ וֹ ת ׁש ההכנס וֹ ת ¦©¨§§§¦¨£¨¨§©©¤§§¦ּפ רסמוּ 

וכזב .ולפני  ׁש קר היה זה כּ ל ׁש ם, דּ וקא לקנוֹ ת הרבּ י צ וּ וּ י את הדּפ יס וּ  כּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌¥¦§¦¤¦¨©¦¦§©§¨¨¨¤¨¨¤¤§¨¨

מׁש מעּכ ל מאי צעק , והוּ א הכריזוּ  ּפ רטיּ ים . לכיסים  היׁש ר נכנסוּ  הכּ ספים ָ◌©§¨¦¦§§©§¥§¦¦§¨¦¦¦§¦§¨©©©§©
בּ דב ׁש  רצוֹ ני סאטמער )דבׁש ? לכלל ידוּ ע כּ לל.(וזה  לי אכּפ ת לא זה  ... §©§¦¦§©§¤¨©¦§©©§¤¤Ÿ¦§©¦§¨

עמלק? ׁשל ׁשּתפים  עׂשּו ֲִֵֶַָָָֻמה

החליפ וּ הוֹ ליכוּ  טרפ וֹ ת, ועוֹ פוֹ ת בּ נבילוֹ ת יה וּ דים צ בּ וּ ר ׁש וֹ לל ִ◌¨¦§¦¦§¥§§¥¤§¦
וּ ׁש למים, יראים יהוּ דים ׁש ל לרצוֹ נם בּ נגּ וּ ד ¦¥§¦¥§¦§¤¨§¦¦§¤§¨§"ּפ לאמ בּ עס",
בּ שׂ ר לקנוֹ ת ׁש ציוה מסאטמער  הרבּ י על וסמכוּ  כּ ׁש ר  בּ שׂ ר  לאכוֹ ל ¨¨§¦¨¦¤¤§©¦¦©¨©§¨§¥¨¨¨¡¤¦¥£¤ׁש חפצים

ׁש לּ וֹ . ¤¦§¦̈בּ אטליז

סאטמער ,הּס ּפ וּ ר  ׁש ל בּ אטליזים עצמוֹ  על חוֹ זר קראקא העיר ׁש ל ַ◌ִ◌¤¨¦§¨¨¥©©§¨¦§¦¦¤©§¤
"מ)לּ נוּ ". האחרוֹ ת ¨¤¦¥£¨£©וּ בחנ וּ יוֹ ת

כּ -13000ּכ מוֹ  ׁש חטוּ  ׁש ם בּ אוֹ רטפ וֹ ד בּ ׁש חיטה סוֹ בב  הׁש וּ ּת פים  ׁש אחד  ְ◌¤¤¨©¨¦¥¦§¦¨§§§¨¨£§
ׁש ב וּ ע מדּ י ׁש וֹ חטיע וֹ פוֹ ת ׁש ני ׁש ע וֹ ת וחצי  בּ לבד)(בּ -4 הע וֹ פ וֹ ת ם  וכּמ וּ בן ¦¥¨©§¨¥¦¨§¥£¦¦§©§©¨¨

."4 ב "נארט  מהע וֹ פ וֹ ת  מחיר חצי כּ מעט עלוּ  ¨¥¦§¦£©§¦¨§§§בּ אוֹ רטפוֹ ד

עמלק ?מה ׁש ל ה ׁש וּ ּת פים עשׂ וּ  ַ◌¨©¨¦¤£¨¥

את הביא וּ  קרע וּ  מארטפארד, העוֹ פוֹ ת אוֹ תם  את סאטמער  ׁש ל לאטליז ֵ◌ִ◌§¦§¦¤©§¤¤¨¨¨§¤
ׁש ל  ּפ לאמ בּ עס ּת חּת ם והדבּ יק וּ  מבּ אטער, מהרב  ¤¤§¨§¨§©¦§¦§¤¨¦©¨¥¤§¨§©הּפ לאמ בּ עס

הרבּ נים, 4)התאחד וּ ת נארט  ׁש ל ה)חיטה על רק  הכׁש ר  התאחדוּ ת נתנוּ  לעיל, כּ %(כּ נּ זכּ ר . ¦§©£¨©¨¦©¦§¨§¥¨§¦§©£¤§¥©©©§¦¨¤¨
הּפ לאמבּ עס , את לה וֹ ריד ׁש כחוּ  הּפ עמים  ׁש בּ אחת  עד ר בּ וֹ ת, ׁש נים  ¤§¨§©¤¦§§¨¦¨§©©©§¤©©¦¨§ס וֹ בבוּ 

מארטפארד הּפ לאמבּ עס  עם העוֹ פ וֹ ת את להם  בּ עסט )ו ׁש לח וּ  כּ ׁש ר  (מפעל §¨§¨¤¤¨¦©§¨§¤¦§¨¨¥¤§

הדּ בר? מׁש מע וּ ת  מה ׁש אלוּ ני, ¨¨©¨§©©¦¨§¦¨©וּ מכּ רים

סימן והסּב רּת י, ּפ לאמ בּ ע , ה)ני וּ בכּ נף אחד בּ כנף  קרוּ ע ע וֹ ר  ּת ראוּ  אם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌¦¦§¨©§¨¨¤¨©¨¨©¥¦§¨§¤¦¨
הּפ לאמ בּ ע . את  והחליפוּ  אחר  בּ מק וֹ ם  נׁש חט  ׁש העוֹ ף  ¤§¨§©¤¦§¤§©©¨§©§¦¨¤הוּ א
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ׁש כּ לל וצוּ יתי עד לפרטיו, בּ דיּ וּ ק  הנּ וֹ רא ה ּס ּפ וּ ר  את ׁש יּ פרסמוּ  עליהם ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌£¥¤¤§©§§¤©¦©¨§¦¦§¨¨©¤§¨
ר בּ וֹ ת. ׁש נים אוֹ תם רּמ וּ  כּ יצד ה)לם, מהּס ּפ וּ ר נוֹ דע ©¦¨¨¦©¥¥¨©¦©¥©¦©הצּ בּ וּ ר

ׁש ּפ וּ רסם ּכ יּ דוּ ע  כּ פי ומעלה, מ -1200 בארטפארד מס יּ מים ׁש וֹ חטים ׁש חט וּ  ַ◌ָ◌ַ◌¨££¦§ª¨¦¦¨©§¨§¦¤§¨
ׁש ליט "א, מסאטמער מהרבּ י היּ דוּ ע הּמ כּת ב זצ"ל)אז טייטלבום  ,(משה  ¨©¦§¨©¨©¥¨©¦¦©§¤§¦¨

הח יּ ים. בּ ין אינוֹ  ׁש כּ בר נוֹ סף , מכׁש יר  ¦©©¥¥¨§¤©¦§©©©וּ בעל
האמּת י?מהוּ  (ּת חליט וּ !)הּמ כּת ב ַ◌©¦§¨¨£¦¦©§¦

בּ פרטנאלץ הרבּ נים, מס גּ לים  ׁש בּ דוֹ רנוּ  דּ וד, צבי ר' בּ הדגּ ׁש ה , לוֹ מר הנּ ני ֶ◌ֱ◌ָ◌¦§¦©§©§¨¨§¦¨¦¤§¥§ª¨¦¨©¨¦¦§¨
ל  סאטמער, ׁש ל הּמ כׁש ירים  רקהרבּ נים לא וּ מ וֹ דעוֹ ת מכּת בים פרסם ¨©¨¦©©§¦¦¤©§¤§©§¥¦§¨¦¨Ÿ©

לדגמא  ה)ני . את  אחד הּס וֹ תרים  מכּת בים גּ ם  אלּ א  בּ רוּ רים , ¨§ª§¦¥©¤¨¤¦§©¦¨§¦©¨¤¦§¦¨§ׁש קרים
900 לׁש חוֹ ט אחריוּ תם  על הּת רוּ  מכׁש ירים  רבּ נים ׁש )ני הנּ "ל §¦¨¨§©©§ª¦¦§©¦¨©¥§¤©©¨§¦©הּמ כּת ב 
1200 בּ יכלּת וֹ , אם לׁש חוֹ ט, בּ לבד, אחד לׁש וֹ חט  לוֹ  וּ מּת ר לׁש עה, §¨¦¦§¦©§¦¨¤¥§¨ª¨¨§ע וֹ פ וֹ ת 

לׁש עה. ה )וֹ חטים ...)ע וֹ פ וֹ ת, אצל בּ ררוּ  מאחר(א דּ רבּ א ׁש נים 12 מכּ ן, לאחר  , §¨¨©§©¨¥§¥¤©£¦§©©¦¥¨¦§ª¨
ק וֹ ל  ׁש יּ צא איד" "דער  בּ ע ּת וֹ ן "התאחדוּ ת" ידי על  מ וֹ דעה נכּת בה ¨¨¤¦¤¦¨£©§¦¥§©¨¨¨§§¦¥יוֹ תר,
הרבּ נים  וכל בּ ׁש עה, ע וֹ פ וֹ ת  1500 עד 1000 ׁש וֹ חט  אחד ׁש )וֹ חט ¦¨©¨¨§¨¨§©¥¨¤¥¤¦ר נּ וּ ן
י וֹ תר לׁש חוֹ ט אחד לׁש וֹ חט בּ ע וֹ לם אפן בּ ׁש וּ ם מציאוּ ת ׁש אין ¥§¦¨¤¥§¨¨¤Ÿ§¦§¥¤¦§ח וֹ תמים 

בּ ׁש עה. ע וֹ פ וֹ ת  ¨¨§¦מ -600
10עּת ה , אם לעצמם, ח וֹ ׁש בים איד", "דער העּת וֹ ן  את הּק וֹ ראים  ע וֹ לם ַ◌ָ◌¨©§¦¤¨¦¤¦§¦§©§¨¦

להאמין? לא מדּ וּ ע  ח וֹ תמים, ישׂ ראל גּ דוֹ לי יראים , ¦£©§Ÿ©©¦§¥¨§¦¥§¦¥§¦¨©רבּ נים
מדיּ קא *, בּ אפן  הּמ ראה הנּ שׂ יא, ׁש ל הדּ וּ וּ ח ידי על לראוֹ ת נ ּת ן האמת  את  ַ◌¤¨¡¤¦©¦§©§¥©¦©¤©¨¦©©§¤§Ÿ¤§ª¨

גּ ם  וּ בר בּ ים , בּ ע ּת וֹ ן מ זּ מן ׁש הדּפ סּת י ׁש נה, חדׁש , י וֹ ם, כּ ל ׁש חט וּ  ©¦©§¦¨©§¦¦§©§¦¤¨¨¤Ÿ¨£¨¨©כּ ּמ ה
ּת וּ כלוּ  וכן האמת, את לכם  יגּ יד הוּ א א-יּ וֹ , ׁש ל ׁש וֹ חט  כּ ל לׁש א וֹ ל §¥§¤¡¨¤¤¨¦©¨¤¥¨§¦§ּת וּ כלוּ 
ּפ ׁש וּ ט גּ וֹ י  כּ ל גּ דוֹ לים, ׁש חיטה בּ מקוֹ מוֹ ת ׁש עוֹ בדים  הגּ וֹ יים  600 אצל ¨¨¦§¨¦§§¦¦§¤¦©¤¥¥¨§לברר
כּ לל  כּ ל את מנהיגים וכבוֹ ד, כּ סף  למען הרבּ נים , רק האמת . את ©§¨¤¦¦§©¨§¤¤©©§¦¨©¨©¤¡¨¥¦©יגּ יד

לּט בח. כּ צּ אן ©¤©Ÿ©¥¨§¦ישׂ ראל
ב '(לגּב י ּפ רק ה בּ כא עמק בּ ספר ע יּ ן ירוּ ׁש לים, ׁש ל דּ ין מהבּ ית ה ּמ כּת ב  ְ◌ַ◌ֵ◌©¦§¨¥©¥¦¤§¨©¦©¥§¥¤¥¤©¨¨¤¤

בּ אריכוּ ת) ג ' .וּ פרק ¤¤©£¦

ב 'מעשׂ ה  ַ◌ֲ◌ֶ◌

ּובעצמ ֹו ּבכבֹוד ֹו מסאטמר האדמֹו"ר את ְְְְְְִִִֶֶַַַַָמרּמים 
זצוק"להאדמוֹ "ר זצ"ל)מסאטמר טייטלבום  ונטלוּ (יוֹ אל אספה, אליו  הזמין , ָ◌ַ◌ְ◌¦©§¤¥¦§¦¥¨£¥¨§¨§

הׁש ּת ּת ף בּ ּס ע וּ דה  צלוּ י, עוֹ ף  לאכוֹ ל ונתנוּ  לּס עוּ דה, ¥©§¦¨§©¨¡¤§¨§¨§©¤¥§ידיהם
ׁש ליט "א,ה יּ  מקיוויאׁש ד הרב  מסאטמר, האדמוֹ "ר  ׁש ל הראׁש י  (זצ"ל)וֹ עץ  ©¥¨¨¦¤¨©§¦©§¤¨©¦¦¦©§¦¨

הילס  בּ פארעסט כּ יּ וֹ ם בּ המ ׁש %)הּמ תגּ וֹ רר ׁש נּ כּת ב  הּס ּפ וּ ר .(בּ גלל ©¦§¥©§©¤§¦§¦§©©¦¤¦§Ÿ©¤§¥
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גּ דוֹ ל הרב ּפ וֹ סק הדּ וֹ ר , מזּ קני רב לידוֹ  יׁש ב  בּ ע וֹ פוֹ ת, נ וֹ גע אינוֹ  מקיוויאׁש ד ָ◌ַ◌¦¦¦©¥¥©¨¨©§¨©¦¦§¥©¥¨
בּ ביתוֹ ? הר בּ י אצל אוֹ כל אינ1 היּת כן, ¥§¦©¨¤¥¥§¥¥¨¦££§וׁש וֹ אלוֹ 

חתמ ּת יענה  בּ עצמי ׁש אני חוּ ץ, ׁש ח וּ טי הרי הם ׁש העוֹ פ וֹ ת מקיוויאׁש ד הרב  ָ◌ָ◌¨©¦¦¦©¤¨¥£¥§¥¤£¦§©§¦¨©§¦
ואּת ם  א וֹ תם, אסר וּ  נ וֹ ספים ישׂ ראל גּ דוֹ לי ו 20 הרבּ י ואף  זה, על ¤©§¨§¨¦¨¥¨§¦¥§§¦©¨©§¤©¦אּס וּ ר

מהם? ׁש אטעם ¤¥©§¤¤¦ר וֹ צים

מסאטמרהרב לר בּ י  סּפ ר אכל, לא גּ ם  ׁש ה וּ א אחר  להתאּפ ק, יכל לא האחר  ָ◌ַ◌¨©¥Ÿ¨©§¦§©¥©©¤©Ÿ¨©¦¥§©¦¦©§¤
ח וּ ץ . ׁש חוּ טי הם ׁש נּ תנוּ  ׁש העוֹ פוֹ ת א וֹ מרוֹ , ¥§¥§¨¤¨¤§¥§בּ ׁש ם

כּ יּ וֹ ם,הרּב י הח יּ ים בּ ין ׁש אינוֹ  המנהלים , לאחד לקרא ׁש לח מסאטמר  ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤¨©¦§Ÿ§¤¨©§©£¦¤¥¥©©¦©
היּת כן? ¥¨¦££§וׁש וֹ אלוֹ 

לר בּ יה ּמ נהל מנּ ין הרבּ י את  וׁש אל מאוּ מה, י וֹ דע  אינ וֹ  כּ א לּ וּ  ּפ נים  העמיד ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌¤¡¦¨¦§¦¥¥©§¨§¨©¤¨©¦¦©¦¨©¦
בּ ׁש ם  לי אמר זה ּפ לוֹ ני ׁש רב  הרבּ י ענה אלּ וּ , עוֹ פוֹ ת היוּ  ¥§¦©¨¤¦§©¤¦©¨¨¨¥¨¨¤ׁש הע וֹ פוֹ ת

מקיוויאׁש ד. ©¦¦¦©̈הרב 

לרבּ י?מיּ ד  סּפ רּת  אּת ה היּת כן ל וֹ  ואמר  מקיוויאׁש ד לרב הּמ נהל התק )ר ִ◌ַ◌©§©¥©§©¥¨©¦¦¦©§¨©£¦¨¥©¨¦©§¨§©¦

ענה ענה חוּ ץ, ׁש ח וּ טי הרבּ י בּ בית ׁש הכנסּת  היּת כן מקיוויאׁש ד הרב ָ◌ָ◌¨©¦¦¦©£¦¨¥¤¦§©§¨§¥¨©¦§¥¨¨
הּק צּ בים מרא ׁש י בּ חנּ ם ק בּ לוּ  זה ׁש את עמלק )הּמ נהל ׁש ל .(ׁש ּת פן ©§©¥¤¥¤¦§§¦¨¥¨¥©©¨¦ª¨¨¤£¨¥

ג ' מעשה

הּבׂשראיְך לחנּות  מעריצים  הרּבה ּכְך ּכל קּבלּו ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

לתוֹ %ווינׁש טאק כּ סף הרבּ ה הכניסוּ  והע וֹ בדים ה)וֹ חטים כּ ל לבּ וּ רסה, נכנס  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌¦§©©§¨¨©£¦§¨§¦¦§¦©§¥¤¤§
העסק . בּ בניּ ת לעזר כּ חוֹ תיהם  בּ כל עבדוּ  וה)וֹ חטים ¤¥¨©¦§¦Ÿ¥¤©£Ÿ¨§§¨¦£©§¤¥̈העסק

יּס וּ ד אחד בּ ׁש עת מהכּ סף  חצי הכניס  ׁש הוּ א  עצמוֹ  על אמר  ה )וֹ חטים ֶ◌ָ◌©£¦¨©©©§¤¦§¦£¦¥©¤¤¦§©¦
מאד  וזה  העסק כּ ל את הקים הוּ א אי% בּ דיּ וּ ק הסבּ יר וגם Ÿ§¤§¤¥¨¨¤¦¥¥¦§¦§¦©§¨¦§©ה )חיטה

בּ קראקא. ׁש התרח ׁש  לּס ּפ וּ ר  ¨¨§¦¥©§¦¤¦©¤דּ וֹ מה

לבּ וּ רסה,ּב עת  נכנס ׁש וויינ ׁש טאק  ׁש מעּת י לׁש חוֹ ט ה)וֹ חטים  עם ׁש נּ סע ּת י ְ◌ֵ◌¤¨©§¦¦©£¦¦§¨©§¦¤¥§§¨¦§©©§¨
אי % בּ דיּ וּ ק  לי הסבּ ירוּ  ה דּ בר מ ׁש מעוּ ת מהוּ  אז הבנּת י  לא בּ כלל ¥¦§¦¦§¦¨¨©¨§©©¨¦§©¥Ÿ¨§¦¦£אני
מניוֹ ת  כּ ּמ ה עלי התגּ א וּ  וה )וֹ חטים אחד מניה ׁש ל מחירוֹ  וּ מה עוֹ בד ¨§¨©©¨¨§¦¦£©§¨¤¨¨§¤¦§©¥¨¨©הדּ בר 
ׁש כּ ן  ׁש ּק וֹ נים, מניה כּ ל נח וּ ץ  דּ בר ׁש זּ ה לי הסבּ ירוּ  וכן  קנה מהם אחד ¥¤¦¤¨¨§¨¨¨¨¤¤¦¦§¦¥§¨¨¤¥¨¤̈כּ ל
מניה, יקנה אחד ׁש כּ ל מרוֹ ץ  התחיל וכ% יוֹ תר , וית ּפ ּת ח יגדּ ל העסק  ¨¨§¤§¦¨¤¨¤¥¦§¦¨§¥©¥©§¦§©§¦¤¥¨̈כּ %
על  י ׁש ער בּ ל כּ ח  הבּ שׂ ר עסק ק בּ ל וכ% מהבּ וּ רסה אז קנוּ  יה וּ דים ©©Ÿ©©§Ÿ¨¨©¤¥¥¦¨§¨§©¥¨¨¦§¥§©הרבּ ה
מהעוֹ בדים  אחד ׁש כּ ל מּמ ה חוּ ץ מהסטאק , ׁש ּק נוּ  מׁש ּפ חוֹ ת  מאוֹ ת כּ ּמ ה ¦§¨¥¨¤¨¤©¦¨¤¨§¦¥¨©¥§ידי
ׁש אני אמר ּת י  לקנוֹ ת אוֹ תי כּ ׁש הכריח וּ  מס יּ ם בּ סכוּ ם לקנוֹ ת מכרח ¦£¤¦§©¨§¦¦¦§¦¤§¨ª§¨¦§¦§§ª¨̈היה



בשר  יאכלנו  מי ד' יז מעשה

אף לי ואין ּפ רנסתי כּ ל ׁש זּ ה בּ ׁש ב וּ ע  אחד יוֹ ם  רק ׁש וֹ חט ואני בּ כּ וֹ לל ©¦¥§¦¨¨§©¨¤¤©¨§¨¤©¥¦£©¥©¥לוֹ מד
מיּת רת. ¤¤ª§¨§ּפ ר וּ טה 

ד' ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

טרפֹות . ׁשל ּכבדים ׁשּלֹו לקעטרינג  ׁשלח  ׁשוויינׁשטאק  ּתפס  ּבאּבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהרב
היה.מעשׂ ה כּ % ׁש היה  ַ◌ֲ◌ֶ◌¤¨¨¨¨¨

להׁש גּ יחהרב כּ ׁש בּ א אחת ּפ עם  בּ מנהטן, קעטרינג על הכׁש ר נתן בּ אבּ ד ָ◌ַ◌©©¨©¤§¥©¤§¦§§©§¤§©©©©§¤¨§©§¦©
זה  על כּ ת וּ ב  היה כּ לל ׁש בּ דר% כּ בדים  ׁש הביא וּ  אי% ראה  הּמ ק וֹ ם  ¤©¨¨¨¨§¤¤§¤¦¥§¦¥¤¥¨¨¨©©על

ׁש ל  ׁש ם זה על כּ תוּ ב היה ועכׁש ו ווינ ׁש טאק  ׁש ל העסק  ידוּ עׁש ם מפעל ¥¨¥¤¤¥§§¨§©§¨¨¨¨©¤¥¤¦§¨¨©
הלּ לוּ  הכּ בדים את הבאת מ נּ ין הנּ כרי את ׁש וֹ אל  בּ אבּ ד הרב לנכרי, ¨©¦¥§©¤¨¥¥¦©¦¦§¨©¤¥©©©¨¦§¨§¨©¤ׁש )יּ %
הדּ בר את  חקר באבד הרב מס יּ ם, מּמ פעל זה את הביא ׁש הוּ א ה נּ כרי ¨¨©¤©¨©¨¨ª§¨§¦¦¤¤¦¥¤¦§¨©¨̈ענה

ליצלן. רחמנא כּ פ ׁש וּ ט וֹ , נבלוֹ ת רגיל, נכרי מפעל ׁש זּ ה ¨§¦¨¨£©§¦¥§¦¨¦§¨¨§¦¤¤¨¨וּ מצא 
אלּ וּ הרב ּת חת אחרים כּ בדים  לוֹ  ׁש יּ ׁש לח  ווינׁש טאק להרב  התק)ר בּ אבּ ד ָ◌ַ◌©©¦§©¥§¨©¥§§¨¤¦§©§¥¦£¥¦©©¥

אל  הל% באבד הרב  אחרים, אז לוֹ  היה לא כּ לל, הכׁש ר עם ¤©¨©¨¦¥£¨¨¨Ÿ¨§¥§¤¦¨¥¤ׁש אינם
הּס ּפ וּ ר . כּ ל את לוֹ  וסּפ ר מסאטמר ¦©¨¤¥¦§¤§©¦§©̈האדמ וֹ "ר

))מעהרּב י  מה כּ ל את לוֹ  וּ מסּפ ר גליק עזריאל להרב  לקרא  מיּ ד ׁש לח ָ◌ַ◌ִ◌¨©¦©¦§Ÿ§¨©©§¦¥§¦§©¥¤¨©¤¨©
יוֹ דע ? לא הרבּ י מה גליק עזריאל הרב  ע וֹ נה בּ אבּ ד, ©¥Ÿ¦©¨¨¦§¥¦§©©¨¤©©©¨¥מהרב

ׁש ּס ּפ רהרּב י עד הרבּ י את מתח הוּ א  וכ% יוֹ דע לא הוּ א מה מאד  הס ּת קרן  ָ◌ַ◌ִ◌¦§©§¥§Ÿ©Ÿ¥©§¨¨©¤¨©¦©¤¦¥
לפרסם  רוֹ צה הוּ א לכן לכבדים, מפעל עכׁש ו ע וֹ שׂ ה בּ אבּ ד ¥§©§¤¥¨¦¥§¦¨§¦¨§©¤©©©¨¤ׁש הרב
מתר גּ ז, הר בּ י יוֹ תר, ט וֹ ב יל% ׁש לּ וֹ  העסק  וכ% טרפה הם  ׁש לּ נ וּ  ¥©§¦¦©¨¥¥¥¤¤¥¨¨§¨¥§¥¨¤¦¥§©¤ׁש הכּ בדים
גליק , הרב ענה להאמין, לא מּמ ׁש  זה  עלי, להערים ר וֹ צה בּ אבּ ד הרב  ¦§©¨¨¨¦£©§Ÿ¨©¤©¨¦£©§¤©©©¨̈מה 

"בּ יזנעס". בּ ׁש ביל ע וֹ שׂ ים לא  ¤§¦¦§¦¦Ÿ©מה
ס ּפ ראחרי להאדמוֹ "ר, ׁש נּ כנס הרבּ נים  מהתאחד וּ ת רב כּ ל הזּ ה, הּמ ע שׂ ה  ַ◌ֲ◌ֵ◌©©£¤©¤¨©¥¦§©§¨©¨¦¤¦§©§¨©§¦¥

לוֹ , הצליח ולא עליו להערים  רצה בּ א בּ ד הרב אי% האדמ וֹ "ר ©¦§¦Ÿ§¨¨¦£©§¨¨©©©¨¥§©¨לוֹ 
והרב הּס ּפ וּ ר את לוֹ  סּפ רוּ  בּ אבּ ד, הרב עם ידידוּ ת בּ קׁש רי ׁש היוּ  ©¨§¦©¤§¦©©©¨¦¦§¥§¦§¨¤¦¨©̈הרבּ נים
זקנים. ר בּ נים להרבּ ה הּס ּפ וּ ר ׁש התּפ רסם עד הּס ּפ וּ ר , את להם  ס ּפ ר  ¦¥§¦¨©¥§©§¦©¥§©§¦¤©¦©¤¤¨¥¦©©בּ אבּ ד

ה' ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה 

ּפסקיו  את  לאסֹור ּגדֹולים 70 לאסיפה קֹורא  מסאטמר  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדמ ֹו"ר 
ּכ פיינׁשטיין מׁשה ר' הּגאֹון נגדׁשל הּגדֹולים  הּתריו  עם יצא  ׁשהּוא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפֹוסקים. ְִַָּכּמה 
מ ׁשה. ר' נ ּצל י ׂשראל, וחלב הּכבדים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבגלל

אּס וּ רהאדמ וֹ "ר  עם לצאת  לאסיפה קוֹ רא  חרם )מסאטמר  מׁש ה (כּ מ וֹ  ר ' נגד ָ◌ַ◌ְ◌¦©§¤¥©£¦¨¨¥¦¦§¥¤¤¤Ÿ¤
התאחדוּ ת  ׁש ל ההנהלה היּ דוּ עים, הּת ריו  בּ גלל £©§¦¤¨¨§©©¦§©¨¥¤©§¦¥§§§©פיינׁש טיין,
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וּ להּת יר הצּ בּ וּ ר על להערים מזיּ פוֹ ת מ וֹ דע וֹ ת  לכּת ב כּ ח  להם היה ¦©§¦©©¦£©§¨Ÿ©¦§Ÿ¨§ª¤¨¨¨¦¨©̈הרבּ נים
ודם חלב  כּ ן גּ ם וּ להּת יר בּ ׁש עה ע וֹ פ וֹ ת  1000 אחד לׁש ח וֹ ט  על ׁש אוֹ מרים  (וּ כמ וֹ  ¦§§¨¨§©¦©¥¥¤§¨§¤§¦©¤¨

ללוּ ח נגּ שׂ  והיה בּ ירוּ ׁש לים  סאטמר ׁש ל הּמ דרׁש  לבית נכנס  ׁש היה  החרדית מהעדה ©§©¦¨¨§¦©¨¦¤§©¤¨§¦©¥§©§¦¨¨¤¦¥£©¨¥¨¥¦¨©̈הר בּ נים 

היּ וֹ ם ) חתמ ּת י מה על לראוֹ ת  ר וֹ צה  אני ואוֹ מר 3הּמ וֹ דעוֹ ת  ׁש ל הידוּ עה  האסיפה ׁש בּ עת  ©¨§¥£¦¤¦§©¤¨©§¦©¤§¥¨£¦¨©§¨¤
את  ׁש וֹ לל ׁש הוֹ ליכוּ  אי% בּ רבּ ים  קלוֹ נם התגּ לּ ה ההקלט וֹ ת  ידי על ¤¥¦¤¥¦©¨¨§¨©§¦¨§©¨¥§©ׁ̈ש עוֹ ת,
עם  בּ המה בּ שׂ ר אוֹ תם  והאכילוּ  היּ הוּ דים כּ ל עם יחד מסאטמר  ¦¨¥§©§¨¦¡¤§¦§©¨¦©©¤§©¦§©̈האדמוֹ "ר 
ׁש אמר וּ כמ וֹ  ה)נים , כּ ל כּ ׁש ר" "גּ לאט בּ תוֹ ר  זה  את וּ מכרוּ  סירכ וֹ ת ©¨¤§¦¨©¨¥¨©§§¤¤§¨§¦¥§©הרבּ ה
עם  בּ שׂ ר העיר לכל ׁש ּמ וֹ כרים  לרבּ נים, בּ עצמוֹ  ׁש ליט"א מסאטמר  ¦¨¨¦¨¨§¦§¤¦¨©¨§©§¨¦§¤§©¦©̈הרב 
כּ ל  להם  ׁש יּ היה אפ ׁש רי בּ לּת י כּ י  כּ ׁש ר , גּ לאט ׁש זּ ה אוֹ תם וּ מרּמ ים ¨¤¨¤§¦¤¦¨§¤¦§¦¦¥¨©§¤¤¨¦©§§¦סירכוֹ ת
הוֹ דוּ  בּ עצמם ׁש הם החלב  עם גּ ם  הוּ א דּ בר ואוֹ ת וֹ  גּ לאט , בּ שׂ ר  הרבּ ה ¨§©§¥¤¨¨¤¦©¨¨§©§¨¨¥§©̈כּ %
עשׂ וּ  וכ% הצּ בּ וּ ר, את וּ מר ּמ ים חלב אּס וּ ר  ׁש יּ ׁש  ר בּ נים ׁש )ים לפני ¨¨§¦©¤¦©§¨¨¦¥¤¦¨©¦¦¥§¦¦©̈בּ רבּ ים
מּמ ׁש  ׁש מים, ׁש ּמ וּ  ׁש ליט"א  קאצינלבויגן אהרן ר' וקדוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  על ¨©¦©¨Ÿ§¦¨Ÿ£©¨§¦©©©¤¥חרם
הגּ דוֹ לים  כּ ל את  מרּמ ה היה צבי ׁש )בּ תי  כּ מוֹ  ימ"ש צבי ׁש בּ תי בּ עת ¦§©¨¤¤©§¨¨¦§©§©¤§¦§©§©¥§§כּ מוֹ 
ואת  האדמוֹ "ר  את דּ יליּה  כּ ת וכל הרבּ נים התאחדוּ ת ר ּמ וּ  כּ ן כּ מוֹ  ¤§§©¨¤¥¦©¨§¦¨©¨£©§¦¦¥§¨§¦בּ ׁש עתוֹ ,

ישׂ ראל. ¥¨§¦©§כּ לל
זצ"ל הרּב י פיינ ׁש טיין מׁש ה ר ' ה גּ אוֹ ן  נגד חריפה דּ ר ׁש ה  בּ אמצע אחז  ָ◌ַ◌ִ◌¨©§¤§©§¨¨£¦¨¤¤©¨Ÿ¤©§§§¥

רוֹ צה  אני ואוֹ מר , הׁש לחן על ודפק בּ יק  הרב נכנס  הדּ רׁש ה ¤¦£¥§¨§ª©©©¨§¦©¨©§¦¨¨§©©§¤§וּ באמצע 
ׁש אלוֹ ת: ׁש ל וֹ ׁש  ¥§¨§¦לׁש אוֹ ל

א 1) הכּ בד אּס וּ ר מתגעלים האם ישׂ ראל בּ ני הרי  חמוּ ר , כּ % כּ ל ינוֹ  ©¦¦©¨¥¥¨¨¨£¥§¥¦§¨¥¦§©£¦
וּ קד)ת  טהרת נגד אינוֹ  זה האם  מּמ ׁש , טרפוֹ ת בּ א ּס וּ רי ©ª§©¢¨¤¤¥¤¦©¨©¥§¥¦§¦§©§¦וּ מתּפ טמים
בּ גין  רעה לתר בּ וּ ת יצא וּ  יהוּ דים  אלף ׁש )בעים  אוֹ מר הרמבּ "ם הרי ¦§¨¨§©§§¨¦§¤¤¦§¦¤¥©§©¨¥£¥¨§¦ישׂ ראל,

וּ טרפוֹ ת? נבלוֹ ת ¥§¥§¦אּס וּ ר
כּ ּמ ה 2) מחברוֹ  רח וֹ ק אחד ׁש כּ ל כּ פרים ׁש )ה  להם י ׁש  ׁש בּ ה ׁש גּ חה ¨©¥£¥¨¨¤¨¤¦¨§¨¦¤¨¥¨¨§©§¤¨¨¤החלב 

יּת כן  ואי% ׁש ע וֹ ת בּ אוֹ תם הּפ ר וֹ ת  את  ח וֹ לבים הכּ פרים וּ בכל ¥¨¦¥§¨¨§¨©¤¦§¦¨§©¨§ׁ̈ש ע וֹ ת
יּק רא ?! ישׂ ראל חלב  לזאת האם הכּ ל, על להׁש גּ יח  י וּ כל אחד ¥¨¦¥¨§¦¨¨Ÿ©¦§Ÿ©©©¦§©§©¨¤©¦§©¤ׁש ּמ ׁש גּ יח 

מׁש ה וכן ר' נגד האּס וּ ר  יצא  לא וכ% לדרכּ וֹ  הל% וּ מיּ ד ׁש אלה, עוֹ ד ׁש אל ְ◌ֵ◌¨©§¥¨¦©¨©§©§§¨Ÿ¨¨¨¦¤¤Ÿ¤
בּ יק . הרב  ׁש ל בּ זכוּ תוֹ  נצּ ל והוּ א ¦©¨¤§¦¨¦§¥§§§©פיינׁש טיין

ואמרּכ עבוֹ ר בּ יק להרב לקרא מסאטמר האדמ וֹ "ר ׁש לח ׁש בוּ עוֹ ת ׁש ני ַ◌ֲ◌§¥¨¨©¨©§¦©§¤¦§Ÿ§¨©¦§¨©
כּ דלהלּ ן: ¨©§¦§לוֹ 

כּ די1) דּ וֹ לר  5000 ׁש ל קנס  ליּ ׁש יבה ׁש יּ ּת ן ווינׁש טאק  את ׁש ּק נס וּ  ל1 ¥§¨¤¨§¨¦§©¥¦¤¨§§¥¤§¨¤§©¥ּת דע 
חמוּ רה הׁש גּ חה יהיה  וּ לה לּ ן ּפ עם ׁש ּמ כּ אן אף  ׁש הוּ א פרידמן לי ּפ א ר' אמר  (אגּ ב  ¤¦¨§©¨¦§¤©§¨¨£¨©©¨©¦¨§¦§©¤©©©

וּ טרפוֹ ת ) נבלוֹ ת כּ דר כּ וֹ  והאכיל ליּ ׁש יבה ה כּ סף  את ׁש לּ ם  .לא Ÿ¦¥¤©¤¤©§¦¨§¤¡¦§©§§¥§¥

מׁש גּ יחים.2) ׁש ני ע וֹ ד החלב ׁש ל בּ הׁש גּ חה ׁש הוֹ סיפ וּ  לוֹ  אמר  ¦¦§©¥§¨¨¤¤¨¨§©©¦¤©¨ע וֹ ד
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ו ' ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

את  מע ֹורר  זצ"ל, ׁשּפירא הרב מוויליאמסּבּורג, מקיוויאׁשד הרב ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחמיו 
מסאטמר, והאדמ ֹו"ר  והּטרפֹות , הּנבלֹות אֹודֹות מסאטמר  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהאדמ ֹו"ר 

ּוברקים. ּבק ֹול ֹות ְְְְִַָמ ׁשּלחֹו
היה.מעשׂ ה כּ % ׁש היה  ַ◌ֲ◌ֶ◌¤¨¨¨¨¨

קלין אצל  יוֹ אל ר' סאטמר , ׁש ל ה ּק הל הרא ׁש  התּפ לּ ל מקיוויאׁש ד הרב  ֵ◌ֶ◌¨©¦¦¦©§¦§©¥¨Ÿ©¨¨¤©§¤¥§©§
אצל  ׁש ּמ כר  הבּ שׂ ר את ק וֹ נה והיה בּ שׂ ר, ׁש ל אטליז  לוֹ  היה ¤¥©¨¤¨¨©¤¤¨¨§¨¨¤¦§¦¨¨ע "ה,
לוֹ  וּ מסּפ ר מקיוויאׁש ד הרב  אל  בּ א יוֹ אל ור ' ה יּ וֹ ם ויהי הנ"ל, ¥©§§©¦¦¦©¨¤¨¥§©¦¦¨§§¥ווינ ׁש טאק 
אל  התק )ר  והוּ א ּפ לאמבּ ע  ׁש וּ ם  ללא  טרף  בּ שׂ ר  ל וֹ  ׁש לח  ¤¥©§©§¤§¨§Ÿ§¥¨¨¨©¨¨§§¥¤ׁש וויינ ׁש טאק 

ּפ עמים. כּ ּמ ה היה כּ % לוֹ , ׁש יּ חליף  ּפ עמים כּ ּמ ה ¦¨§¨©¨¨¨¦§©¤¦¨§¨©¨§§¥ווינ ׁש טאק 

מ ּמ נוֹ הרב וּ בי ּק ׁש  הנ"ל, הסיפור את לוֹ  וּ סיּפ ר לחתנוֹ  קרא מקיוויאׁש ד ָ◌ַ◌¦¦¦©§¨¨©£¨©¥¤©¥¦¤
הרב לח וֹ תנוֹ , עוֹ נה החתן מסאטמער, האדמ וֹ "ר אל אּת וֹ  ©¨§§¤¨¨¤¤§©¦§©¨¤¦¨¤ׁש יּ בוֹ א
יתחרט כּ ב וֹ דוֹ  כּ י האדמוֹ "ר , אל כּ בוֹ דוֹ  יל% ׁש לּ א סבוּ רני ¥¨§¦§¦§©¨¤§¥¥Ÿ¤¦©§§©¦¦¦מקיוויאׁש ד,

זה על מאד כּ % ׁש ם )אחר לוֹ  )יּ ע שׂ וּ  מה,(מ ּמ ה  מקיוויא ׁש ד הרב לוֹ  אמר  ©©¨§Ÿ©¤¦©¤©£¨¨©¨©¦¦¦©§©
בּ כלל  אּת ה אי% ה דּ וֹ ר צ דּ יק הנּ וֹ  מסאטמר ׁש האדמ וֹ ר  יוֹ דע אינ1 ¨§¦¨©¥©¦©¦¤§©¦§©¨¤©¥§¥¦©האם

אחרת? לחׁש ב  ¤¤©Ÿ£©¥¥מעז 

וס ּפ רלמע שׂ ה האדמוֹ ר אל ונכנס  האדמוֹ ר אל לב דּ וֹ  מקיוויאׁש ד הרב הל% ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌¨©¨©¦¦¦©§§©¤¨©§§¦§©¤¨©§§¦¥
אּת ה  לוֹ  וא וֹ מר גּ דוֹ ל כּ עס מ ּת וֹ % האדמ וֹ ר קפץ  הּס ּפ וּ ר כּ ל את ¨©¥§¨©©¦§©¨©¨¦©¨¤לוֹ 
ׁש חיטה  היתה  לא בּ אירוֹ ּפ ה ׁש לּ נ וּ , הּמ הדּ רת  ה)חיטה  על לדבּ ר ¨¦§¨§¨ª¤¤¤¨§¥¨Ÿ§©¨¦§©©¥©§¥¥מעז

לנוּ  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  הרבּ נים מה דּ רת וה)ּת פים , ה )וֹ חטים  ידידיו לאדמ וֹ ר  ס ּפ רוּ  ׁש כּ % (כּ ּמ וּ בן §ª¤¤§¤¥¨©¨¤¨¦§¨©§§¦¨©£¦§©ª¨¦¨©¨¦

לדאב וֹ ננוּ ) להם  האמין והאדמ וֹ ר .והמקרבים , §©§Ÿ¨¦§¨©§¤¡¦¨¤§©£¥

אּת יעוֹ נה הגּ יע כּ אן הנּ ה  צוֹ עקים הנּ כם  לּמ ה ר בּ י  לאדמוֹ ר מקיוויאׁש ד הרב ֶ◌¨©¦¦¦©§¨©§©¦¨¨¦§¤£¦¦¥¨¦¦©¦¦
כּ ב וֹ ד  "געוואלד" וצעק  אלי בּ א ׁש הוּ א הּק צב ׁש לּ כם  הּק הל §§©¤©¨§©¥¨¤¨©©¤¨¤¨¨©Ÿ̈הראׁש 

צוֹ עקים? ה נּ כם ל ּמ ה ויּ וּ כח, בּ עצמוֹ  א וֹ תוֹ  יׁש אל ¦£¤§¦¨¨©¨¦©§©§©§¦¦©̈הרבּ י

להיוֹ ת!הרּב י  יכוֹ ל לא זה לצעק  מתחיל ָ◌ַ◌ִ◌©§¦¦§Ÿ¤Ÿ¨¦§

מה דּ וֹ רענה צדּ יקים הר בּ ה ׁש יּ ׁש נם ידע  ׁש הר בּ י מקיוויאׁש ד וֹ ת הרב  ָ◌ָ◌¨©¦¦¦©§¤¨©¦¥©¤¤§¨©§¥©¦¦¥©
לאנׁש י מאמין הר בּ י  וכן ׁש וֹ לל אוֹ תם הוֹ ליכוּ  בּ יתם  ׁש אנׁש י  ¥§©§¦£©¦©¨¥§¨¨¦¨¥¥§©¤¦§©הּק וֹ דמים

אוֹ תוֹ . ׁש ּמ ר ּמ ים אף ¦©§¤©¥בּ יתוֹ 

מקיוויאׁש ד הרּב י הרב הל% וכ% הח וּ צה!" "הח וּ צה! מבּ ית וֹ  אוֹ תוֹ  דּ חף ָ◌ַ◌ִ◌¨©¦¥©¨©¨§¨¨©¨©¦¦¦©§
נׁש בּ ר . בּ לב  ¨§¦¥§¥§לביתוֹ 

חמיו ּכ ׁש ה גּ יע לוֹ  סּפ ר האדמוֹ ר, אוֹ ת וֹ  ק בּ ל אי% חתנ וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש אל לביתוֹ  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌§¥¨©£¨¥¦¥¨©§¦¥¨¦
ׁש עם  מּק דם לכם אמרּת י אני חתנוֹ , לוֹ  ויּ אמר  )היה. מה כּ ל ¦¤¤Ÿ¤£¨£¦¨©§¦¨¤¦Ÿ©¨¨¤©¨¤את 
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וצ דּ יק גּ אוֹ ן ׁש הוּ א מוֹ דה  אני  ה בּ שׂ ר, מעל חוּ ץ  הכּ ל על לדבּ ר  אפׁש ר  ¦©§¨¤¤¦£¨¨©©¥Ÿ©©¥©§¨§¤¦©̈הרבּ י
הבּ שׂ ר . אוֹ דוֹ ת  ה)קרים כּ ל לוֹ  א וֹ מרים מקרביו אבל ¨¨©¦¨§©¨¦§¨Ÿ̈§¨£©הדּ וֹ ר 

ז ' ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

זצ"ל פעלּבער ּבֹוים א' ר ' עם נֹורא לבית)מע ׂשה מּבית  ס ֹודה מ ֹוכר ּכׁשעבד(ׁשהיה  , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבוויליאמס ּבּורג  ה127 ּבׁשדרה  ווינ ׁשטאק ׁשל הראׁשֹון  הּבׂשר ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבחנּות 

ׁש ל ר' הבּ שׂ ר  בּ חנוּ ת ה ּק ּפ ה  אצל ע וֹ בד היה זצ"ל פעלבּ ער בּ וֹ ים ¤¨¨©£©¨ª©¤¥¥¨¨©©§¤§¤א '
לוי אברהם הרב ממחה, ׁש וֹ חט גּ יסוֹ , היה ׁש ם  הּמ ׁש גּ יח ¦¥¨¨§©©¨¤§ª¥¦¨¨¨©¦§©©¨§§¥ווינׁש טאק.
א' ר ' נכנס בּ שׂ ר, ׁש ל  מס יּ ם ס וּ ג אחד לק וֹ ח  בּ ּק ׁש  אחת ּפ עם ©§¦¨¨¤¨ª§¨¤©¨¥¦©©©©¨¦§ׁש ליט"א.
רוֹ אה  הוּ א ּפ תאוֹ ם  הזּ ה , הבּ שׂ ר ס וּ ג את יׁש  אם  לראוֹ ת לּמ קרר ¤§¦¤©¨¨©¤¥¦§¦¥¨§©§¤§¤פעלבּ ער בּ וֹ ים
הלכוֹ ת  כּ ל את ידע ׁש ה וּ א וכיון  סירכוֹ ת  הרבּ ה עם ראה  ׁש ם ׁש ּת לוּ י §¦¨¤©¨¤¨¥§§¦¥§©¦¨¥¨¨¤ׁ̈ש ם
ׁש זּ ה  מיּ ד הבין אביו, ׁש ל מבּ ית וֹ  ע וֹ ד ּפ רטיה כּ ל על בּ וּ ריּה  על ¤¤¨¦¦¥¦¨¤¥¦¨¤¨§¨©¨§©¨¦§©ה)חיטה 
זה, את יראוּ  ׁש לּ א  הּס ירכוֹ ת את  מסירים לפח וֹ ת היוּ  כּ ׁש רה כּ י טרפה, ¤¤§¦Ÿ¤§¦©¤¦¦§¨§¨¨¥§¦¨¥§¨¥ראה

ּפ חד ר וֹ ב  אחריוּ ת וֹ )וּ מּת וֹ % על טרפ וֹ ת מ וֹ כר והתעלּ ף .(ׁש הוּ א  נפל , ¦©©¤¥§¥©©§¨¨©§¦§©¥

מינתיםּב י ואין  כּ סף לׁש לּ ם ׁש ר וֹ צים אנׁש ים ׁש ל ׁש למה ׁש וּ רה  עוֹ מדים ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌§¦¨§¥¨¤£¨¦¤¦§©¥¤¤§¥¦
הכּ סף . את ¤¤©¤©¦¤ׁש יּ ּק ח 

מעלּ ף .ה ּמ ׁש גּ יח בּ ּמ קרר ׁש ּמ צאה וּ  עד גּ יסוֹ , את לח ּפ שׂ  הל% לוי אברהם  ר' ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌©§¨¨¥¦¨©§©¥¤¦©¤§¨ª©§¨¥§ª¨

לוֹ ה וּ א  אוֹ מר  ׁש התעלּ פ ּת "? קרה "מה וּ ׁש אלוֹ : מעלפ וֹ נוֹ  אוֹ תוֹ  ¥¨§©©§¦¤¨¨©¨§§¤¥¥ע וֹ רר
רוֹ אה  לוֹ  וא וֹ מר סירכוֹ ת, הרבּ ה עם ׁש ּת לוּ י  ה זּ את הראה על ¤¥§§¦¥§©¦¨¤Ÿ©¨¥¨©¥©§¦הסּת כּ ל
ודּ אי זה וּ טרפ וֹ ת, נבל וֹ ת אוֹ כלים אחריוּ תינוּ  ועל טרפה מּמ ׁש  הרי זה ©©¤¥§¥§¦§¥¨§©©§¨¥§¨©¥£¤§¦הנּ 1
ׁש ּת ב וֹ א  רוֹ צה אני בּ וֹ . מבחין היה ו דּ אי הרי כּ ן ׁש אם ׁש וֹ חט, ׁש ל  יד עבר ¨¤¤¦£¦§©¨¨©©¥£¥¦¤¥¤¨©¨Ÿלא
ידע כּ בר והר בּ י הראה את  לוֹ  להראוֹ ת  מסאטמר האדמוֹ "ר  אל עכׁש ו ©¥¨§¦©¨§¨¥¨¤§©§¤§©¦§©¨¤¨§©¦¦אּת י

לע שׂ וֹ ת. £©©מה

לקרא הם ׁש לח  הרבּ י הראה, את  ׁש ם והׁש אירוּ  מסאטמר  לאדמוֹ "ר הלכוּ  ֵ◌¨§¨©§¦©§¤§¦§¦¨¤¨¥¨¨©¦¨©¦§Ÿ
ה ּס תם  מן הּמ כׁש יר , הרב לוֹ  ענה זה, את לוֹ  והראה  הּמ כׁש יר  הרב ¨§©¦¦§©©©¨¨¨¤¤¨§¤§¦§©©©¨¤את 
הייתי לפחוֹ ת  אני אם הרבּ י לוֹ  ענה "צלם", ׁש ל ה)חיטה  עם התח לּ ף ¦¦¨¨§¦£¦¦©¨¨¨¤¤¤¨¦§©¦¥©§¦¤זה
ׁש חוּ ט לא בּ כלל ׁש זּ ה מפחד אני אבל טוֹ ב , היה ׁש ח וּ ט  בּ כלל ׁש זּ ה  ¨Ÿ©§¦¤¤¥©§¦£¨£¨¨¨©§¦¤¤©¥יוֹ דע 

לחנ וּ ת. ׁש נּ כנס מ ּמ ׁש  נבלה £©©§¦¤¨©¨¥§¤§וזה

בּ סדרהרגּ יע ׁש הבּ שׂ ר  לפחד מּמ ה  ל וֹ  ׁש אין האדמוֹ "ר את הּמ כׁש יר  בּ על ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌©©©©§¦¤¨©§¤¥¦©§©¥¤©¨¨§¥¤
ה יּ וֹ תר הבּ שׂ ר וזה סאטמר ׁש ל הּמ הדּ רת בּ הׁש גּ חה בּ שׂ ר  ¥©¨¨©¤§¤§©¤¤¤ª§©¨¨§©©¨¨¦§§ואוֹ כלים

להיוֹ ת . ׁש יּ כוֹ ל הרבכּ ׁש ר על ׁש לכלך ׁש ע שׂ ה ה ּמ אוּ ס  מהדּ בר ח וּ ץ  זה ׁש אמר  ה זּ ה (וה )קר ¨¥¤¨¦§§©¤¤©¤¤¨©¤¥©¨¨©¨¤¨¨¤¦§¥©¨©

עצמ וֹ ) ׁש לּ וֹ  עווֹ נוֹ תיו את לתרץ כּ די .מ צּ לם  ¦¤¤§¥§¨¥¤£¨¤©§
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ח' ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה 

רּבנים מ ּׁשלׁשים י ֹותר  ׁשל אסיפה ּבאמצע קם מלאנדסּבערג ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהרב 
הּׁשחיטה  לעצמֹו ׁשּקֹורא  ה ּׁשחיטה אֹודֹות וזֹועק  הרּבנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבהתאחדּות

סאטמר ְֶֶַׁשל 
ע שׂ להרב חמ ׁש  ׁש ל קט נּ ה  יׁש יבה היה ׁש ליט "א בּ ח וּ רים,מלאנדס בּ ערג  רה ְ◌ָ◌ַ◌¦©§§§¤§§¦¨¨¨§¦¨§©¨¤¨¥¤§¥©¦

להבינוֹ , קׁש ה ׁש היה וכיון טרפה, הלכוֹ ת דּ עה  יוֹ רה אּת ם לוֹ מד ¦£©¤¨¨¨¤¨¥§¨¥§§¦¨¥¤¨¦¥¨¨§והיה
עם  הל% ואכן ה)חיטה, את לראוֹ ת הּת למידים עם ללכת לוֹ  ׁש יּ א )ר וּ  ¦©¨¥¨§¨¦§©¤§¦¦¦§©©¦¤¤¨§©§¤¥¦ס דּ ר

ה)חיטה  את לראוֹ ת אתּת למידיו ּפ עם  אף זה על  היה ׁש לּ א הגם  סאטמר  לעצמ וֹ  (ׁש ּק וֹ רא ©§¦¨¦§¤©§¦¨¤¥§©§©§¤£©¤Ÿ¨¨©¤©©©¤

מסאטמר ) האדמ וֹ "ר .ׁש ם  ¥¨©§¦©§¤

ׁש חיטת הרב זה מה היטב  וידע  בּ איר וֹ ּפ ה ע וֹ ד רב  היה מלאנדס בּ ערג  ָ◌ַ◌¦©§§§¤§¨¨©§¥¨§¨©¥¥©¤§¦©
נכנס ה וּ א וכדּ וֹ ', ראה לב דּ וֹ ק צרי% ואי% לראוֹ ת צרי% מה ©§¦©§¨¥§¦¦¨¥§§¦¦¨©©גּ ּס וֹ ת,
בּ ׁש עה, בּ המוֹ ת ׁש )ים ׁש ם ׁש )וֹ חטים ׁש חיטה ׁש ם וּ פג ׁש  המ ׁש חטה ¨¨§¥§¦¦¨¦£¤¨¦§¨©¨¨¨§¦©¤אל
ראה  וּ מיּ ד ּפ לאמבּ עס , ׁש 2ם  ואחד אחד, חוּ ץ בּ וֹ דק  אחד, ּפ נים  ¨¨¨¦¤§¨§¨¤¨¤§¨¤¥¨¤¦§¥בּ וֹ דק 
ׁש כּ ן  וכל י)וּ ב כּ לל לוֹ  ואין מהר כּ % כּ ל חלף לבדּ וֹ ק  יכוֹ ל אינ וֹ  ¥¤¨§¦¨§¥§¥©¨¨§¦¨¥¥©¤ׁש ה)וֹ חט

דּ עת. לוֹ  ©©¥¤ׁש אין
ׁש ם ּב דיקת ׁש עוֹ מד  בּ פרט  מהר כּ % כּ ל לע שׂ וֹ תוֹ  אפׁש רי בּ לּת י  ּפ נים ְ◌ִ◌ַ◌§¦¦§¦¤§¨¦©£¨¨©¥¦§¨¤¥¨

ה)וֹ חט את וּ מזרז הבּ המה את  לחּת % חׁש מלּ י מסוֹ ר עם ¥©¤¥¨§¨¥§©¤Ÿ§©¦©§©¨¦¦§̈נכרי
ה יּ )וּ ב היכן  בּ ראׁש וֹ  הּמ סוֹ ר עם  יכּ נס  לא  ׁש הנּ כרי  וּ מפחד עוֹ מד ¦©¨¥Ÿ¦¨¥¦©¨§Ÿ¦§¨©¤¥©§¥¥©§וה)וֹ חט
דּ ּק ה  רבע  בּ ק ׁש י לוֹ  כּ ׁש נּ ׁש אר גּ דוֹ ל כּ % כּ ל ּפ נים לבדיקת ׁש דּ ר וּ ׁש  ¨©©¤¦Ÿ§©§¦¤§¨¨¨¦§©¦§¦¨¤©©©הדּ עת

הבּ דיקה? כּ ל ¨¦§©¨©על
ה לּ וּ חּב וֹ דק על מס ּת כּ ל הוּ א בּ וֹ דק הוּ א בּ המה  איזה כּ לל י וֹ דע  אינ וֹ  החוּ ץ ֵ◌©¥¥©§¨¥¤§¥¨¥¦§©¥©©©

מפ כּ ג וֹ ן סימנים כּ תוּ ב ׁש עליו 189 מסּפ ר בּ המה בּ וֹ דק  ׁש הוּ א §¦¨¦¨¨¨¤©§¦¨¥§¥¤¥§וחוֹ ׁש ב
הראה  ועל 187 הוּ א האמ ּת י  ׁש הּמ ס ּפ ר  ראה  בּ וֹ דק הוּ א וּ באמת עש ¨¥¨©§¦¦£¨¨§¦©¤¨¥¥¤¡¤אוע
הנּ כוֹ נה  הראה לוֹ  ׁש כּ ׁש אין וּ מ וּ בן  אמ מכ אש  כּ מוֹ  אחרים סימנים ¨§©¨¥¨¥¤§¤¨§¦¥£¦¨¦¦§כּ תוּ בים
ּפ נים  ׁש הבּ וֹ דק  חוּ ץ הבּ וֹ דק  ח וֹ ׁש ב  וכ% מחּפ שׂ  )ה וּ א מה את ימצא לא ¦§¥©¤¥©¥¨§¥©§¤©¤¨§¦Ÿ¨§בּ ידוֹ ,
סתם  זה אבל מ)ה וּ , ׁש ּמ צא  לוֹ  הס ּת בּ ר  ורק בּ אויר  מ)הוּ  סתם ¨§¤¨£¤©¨¨¤¥©§¦©§¦£©¤©¨§©̈כּ תב

הזּ ה. העגל ויצא הכּ ל  מּת יר  הוּ א וכ% ¤©¤¥¨¨¨§Ÿ©¦©¨§£חלוֹ מוֹ ת 
דּ ברים גּ ם  הר בּ ה כּ % כּ ל לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל לא הּפ לאמ בּ עס שׂ ימת על הּמ מ נּ ה ַ◌©§ª¤©¦©§¨§¤Ÿ¨©£¨¨©§¥§¨¦

הבּ המה  ועל טרפה בּ המה על ּפ לאמ בּ ע  לשׂ ים לערבּ ב יכוֹ ל ¨¥§©©§¨¥§¨¥§©¤§¨§¦¨¥§©§¨§והוּ א
כּ לל. ּפ לאמבּ ע שׂ ם לא ¨§¤§¨§¨Ÿ¨¥§©ה כּ ׁש רה 

והאדמוֹ "רּב עת ה ּס ּפ וּ ר , אחרי  זמן הר בּ ה לא הר בּ נים, התאחדוּ ת אסיפת ְ◌ֵ◌£¦©¦§©£¨©¨¦Ÿ©§¥§©©£¥©¦§¨©§
כּ רגיל, ה דּ ת, חזּ וּ ק  אוֹ דוֹ ת ע וֹ רר רב כּ ל  ׁש ם, היה כּ ן גּ ם ¦¨¨¨©¦¥©¨¨¨¨¥©¤§©¦מסאטמר

הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה רם בּ קוֹ ל וּ מס ּפ ר מלאנדסבּ ערג  הרב  קם ¨©¤¨¨§¥©§§¤§§§©¦©¨¨©¤§לפתע 
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חוּ לין ּכ יון  מּס כת ּת למ דּ י עם לוֹ מד ואני י ׁש יבה ּפ תחּת י קצר  זמן ׁש לּ פני ֵ◌ָ◌¤¦§¥§©¨¨¨©§¦§¦¨©£¦¥¦©§¦©©¤¤¦
לי ונהיה ה)חיטה, אל החמד בּ חוּ רי עם יחד הלכּת י דּ עה , יוֹ רה  ¦¨§¦§¨¦§©¤¤¤©¥©¦©©¦§©¨¨¥¤¦עם

כּ דלהלּ ן: וראיתי  בּ עינים ¨©§¦§¦¦¨§¦©¥¨ׁ̈ש ח וֹ ר 

הם ׁש וֹ חטים מה יוֹ דעים  אינם  כּ לל ה )וֹ חטים בּ ׁש עה בּ המוֹ ת ׁש )ים ֲ◌ִ◌¦¦§¥§¨¨©£¦§¨¥¨§¦©¥
יוֹ דעים  אינם הם מהר? כּ % כּ ל ראה לב דּ וֹ ק  יכוֹ לים אי% ¦§¨¥¥¥©¨¨¨¥§¦¦§¥¦ע וֹ שׂ ים
כּ מ וֹ  ידּפ ק  ׁש הכּ ל ראׁש  להחזיק  אפׁש רי  וּ בלּת י בּ וֹ דקים הם ראה  §Ÿ¤©Ÿ¦§Ÿ¦£©§¦¨§¤¦§¦¦§¥¨¥¤¥איזה
סדר ׁש וּ ם ואין כּ ׁש רים לא  חלקים עם מתער בּ בים כּ ׁש רים חלקים  ¤¥¥§¦¥§Ÿ¦¨£¦¦§§©§¦¦¥§¦¨£¦¨¤ׁש צּ רי%
וּ ׁש למים  יראים ׁש יּ ה וּ דים ׁש חיטה זה האם  כּ ׁש ר, נקרא זה  האם וּ מי , ¦¥§¦¥§¦§¤¨¦§¤¦©¥¨¨§¦¤¦©¦©מה 
אדרבּ ה  ׁש ם ק וֹ רה מה  ויראוּ  ה )חיטה אל יצא וּ  ׁש הר בּ נים מ ּמ נּ וּ ? ¨©§©¨¨©§¦§¨¦§©¤§¥¦¨©¨¤¤¦¦§אוֹ כלים
רבּ נים  חבוּ רת להעמיד מיּ ד צרי% ליהוּ דים? לאכוֹ ל נוֹ תנים כּ זה בּ שׂ ר ¦¨©©£¦£©§¨¦¦¨¦¦¡¤¦§¤¨¨¨§¦¤ׁש יּ ראוּ 

ּת ּק וּ ן )צּ רי% מה ויתּק נוּ  לדבּ ר )ׁש יּ בדּ ק וּ  לוֹ  נתנוּ  לא  (יוֹ תר  ¤¦§§¦©§©¤¨¦¦¥Ÿ¨§§©¥

בּ זקנוֹ האדמוֹ "ר לעצמוֹ  ותפס  האלּ ה הדּ ברים בּ ׁש מעוֹ  החויר  מסאטמר  ָ◌ַ◌ְ◌¦©§¤¤¡¦§¨§©§¨¦¨¥¤§¨©§©§¦§¨
ק וֹ רה  מה  יוֹ דעים אּת ם  האם  לזעק והחל מבאטער הרב  קם ¤©¦§¤©¦©Ÿ§¦¥¥§©¨¨¨§ואז 
בּ ׁש חיטה  ממחים  נהיתם מתי  מבינים? אּת ם יוֹ דעים אּת ם ה )חיטה ¨¦§¦¦§ª¥¤¦©¨¦¦§¤©¦§¤©¨¦§©¤¥אצל
ּפ עם  אף היתה לא בּ אירוֹ ּפ ה בּ ע וֹ לם , בּ יוֹ תר הּמ הדּ רת ה)חיטה את לנ וּ  ©©©¨§¨ª¤¤§¥¨¨§¥¨Ÿ§©¨¦§©¤¨¥יׁש 

בּ  לנוּ , ׁש יּ ׁש  כּ זה יפה  ח ׁש מליּ וֹ ת ׁש חיטה מכוֹ נוֹ ת ראוּ  לא בּ אירוֹ ּפ ה ודּ אי §¦¨¨¨¨¤¤¥¨§©©§¥¨Ÿ¨§©§©¦
אלף ׁש )וֹ חטים אוֹ מרים, לא ׁש אּת ם חדּ וּ ׁש  ע וֹ ד זה בּ ׁש וּ רה, ׁש הוֹ לכוֹ ת ¤¤¦£¤¦§Ÿ¤©¤¦¤¨§§¤̈יפ וֹ ת 
הרי לׁש עה בּ המ וֹ ת ע שׂ רה מחמ ׁש  יוֹ תר  ל ׁש ח וֹ ט  יכוֹ לים אי% בּ ׁש עה ¥£¨¨§¥§¥§¤¥£¥¥§¦¦§¥¨¨§¥§בּ המ וֹ ת 
מה  יוֹ דעים לא כּ לל אּת ם מׁש חטה לבדּ וֹ ק מבינים אּת ם מּמ תי יּק רע ©¦§Ÿ¨§¤©¨¨§¦§¦¦¦§¤©©¨¦©¨¦¨©ה)וּ רה

דּ ּק וֹ ת. כּ ּמ ה אוֹ תוֹ  חרף  וכ% ©¨©¥¥¨§¤קוֹ רה

בּ גלל ה ּמ נהל התאּס פ וּ  לא "עכׁש ו וקרא: ה )לחן על דּ פק מרדּ כי ׁש בּ תי ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌©§©¨§§¨¨©©©ª§¨§¨¨©§¨Ÿ¦§©§¦§©
מסאטמר האדמוֹ "ר כּ ׁש ר וּ ת " על נפרדת אסיפה יע שׂ וּ  ¤§©¦§©¨§©©¤¤§¦¨¦££©¨¦§©ה)חיטה

ׁש קט. ונהיה  הענין  על נדוּ ן ׁש אז אסיפה יע שׂ וּ  ימים כּ ּמ ה ׁש בּ עוֹ ד ¤¤¨§¦§¨§¦¨©¨¨¤¨¦££©¦¨¨©§¤©̈אמר

מהאסיפההרב אז  יצא וּ  רבּ נים  כּ ּמ ה וע וֹ ד וחתנוֹ  מקיוויאׁש ד (להראוֹ תהזּ קן ָ◌ַ◌©¨¥¦¦¦©§©£¨§©¨©¨¦¨§¨¥¨£¦¨§©§

מרוּ צים ) לא  קיּ וּ ם.ׁש הם  לכלל בּ אה לא ה)נ יּ ה  האסיפה ¤¥Ÿ§¦¨£¦¨©§¦¨Ÿ¨¨¦§¨¦

ט' ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה 

מסאטמר האדמֹו"ר ׁשל  הס ּכמתֹו עם אייכנ ׁשטיין  אייזיק יצחק  ר' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרה"צ
נֹוסע  הּוא  מ ּוכן, הּכל ּכׁשר ּגלאט לגּסֹות , חד ׁשה מׁשחטה ּבהקמת ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹעֹוסק

הּכל. לעצר אֹומר והאדמ ֹו"ר ּברכה  לקחת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹלמיאמי
היה.מעשׂ ה כּ % ׁש היה  ַ◌ֲ◌ֶ◌¤¨¨¨¨¨

האדמוֹ "רּכ יון ׁש ל הראׁש י ויוֹ עצ וֹ  ימינ וֹ  יד היה מקיוויא ׁש ד ׁש הרב ֵ◌ָ◌¤¨©¦¦¦©§¨¨©§¦§£¨¨¦¤¨©§
ראה  מקיוויאׁש ד הרב  עצתוֹ . בּ לי דּ בר ׁש וּ ם ע שׂ ה  לא והר בּ י ¨¨§©¦¦¦©¨¨£¦§¨¨¨¨Ÿ¦©¨§¤§©¦מסאטמר 
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והגּ ם  סאטמר ׁש ם על טרף  בּ שׂ ר  ׁש ּמ וֹ כרים  הבּ שׂ ר  כּ ׁש ר וּ ת  עם )ּק וֹ רה ©©§¤§©¥©¥¨¨¨¦§¤¨¨©§©¦¤¤©מה 
כּ מ וֹ  אבל בּ ׁש נה דּ וֹ לר  אלפים חמׁש ת ליּ ׁש יבה נ וֹ תן ׁש וויינ ׁש טאק  §¨£¨¨§¨¦¨£¤¥£¨¦§©¥¨§§¥¤¦§¤ׁש אוֹ מרים
אוֹ מר סאטמר, קהלּ ת ׁש ל הרא ׁש י הּמ נהל ה)לוֹ ם, עליו  פרידמן, ליּפ א ¥¤§©©¦§¤¦¨¨¥©§©¨©¨¨©§¦§¨¦¤ׁש ר'

זה  נוֹ תןׁש גּ ם נתן)אינוֹ  כּ ן ׁש א וֹ תם  לעיל ׁש נּ זכּ רוּ  מהדּ ברים  ׁש וה (ח וּ ץ  אינוֹ  וה)חיטה ¤©¤¥¥¥©§¨¦¤¦§§¨¥¤¨¥¨©§©§¦¨¥¨¨
כּ סף ואין  כּ ׁש רוּ ת אין הזּ את וּ לצרה לנוּ  מה מקיוויאׁש ד הרב החליט ¤¤¥§§©¥Ÿ©¨¨§¨©§©¦¦¦©¨¦§¤§כּ לוּ ם

כּ דלהלּ ן: ּת כנית לוֹ  והצּ יע  האדמ וֹ "ר אל ¨©§¦§¦§¨©¦¦§§©¨¤©§¦נכנס

ה)ם הר ּב י הר בּ ה, ׁש וֹ חטים ה)חיטה, אחר ׁש ּמ ר נּ נים היטב  יוֹ דע הרי ָ◌ַ◌ִ◌£¥¥©¥¥¤§©§¦©©©§¦¨£¦©§¥©¥
ׁש ר ' כּ מ וֹ  לא , כּ ס ּפ ם ואף מעניקים, לא  כּ ב וֹ ד א% סאטמער, על ¤§Ÿ©£¦¦§©©§¨Ÿ¨©¤§©©¤עוֹ לה
לנוּ  אם וויינׁש טאק את לפרנס  עלינוּ  מה בּ ׁש ביל כּ % אם  אמר , פרידמן  ¨¦¨§§¥¤¥§©§¥¨©¦§¦¨¦©¨©§¦§¨¦ליּפ א

מא וּ ם? ּת וֹ רם  זה §¥¤¥אין 

הה דּ וּ רים ּב יכלּת נוּ  כּ ל עם  בּ ע וֹ לם, בּ י וֹ תר  וט וֹ בה מהדּ רת  מ)חטּה  להקים ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌§¨¦¦§¨¨§ª¤¤§¨§¥¨¨¦¨©¦¦
והיּ ׁש יבה  היּ ׁש יבה  לק ּפ ת היׁש ר יכּ נסוּ  ההכנס וֹ ת וכל ¨¦§©§¨¦§©©ª§¥§©§¨¦¨§©©¨§¦¨©©ה )יּ כים ,
את  לכּס וֹ ת לטרח  כּ ה  יצטר % לא והרבּ י בּ ׁש נה, דּ וֹ לרים אלפי  עשׂ רוֹ ת ¤©§©Ÿ¦§¨¥Ÿ¦§Ÿ¦©¨§¨¨§¦¨¥§©¨£©¦§©ּת רויח 

האטליז. ¦§¦¨¨הוֹ צאוֹ ת

המלאה.הרעי וֹ ן  הסכּ מת וֹ  את עליו ונתן  הרבּ י, בּ עיני חן נשׂ א ָ◌ַ◌ְ◌¨¨¥§¥¥¨©¦§¨©¨¨¤©§¨¨©§¥¨

ׁש וֹ חטים,הרב ה2יג חדׁש ים כּ ּמ ה  ות וֹ % מאד, ּפ עיל  היה מקיוויאׁש ד ָ◌ַ◌¦¦¦©¨¨¨¦§Ÿ§©¨¢¨¦¦¦£¦
הּמ צרי % מ כּ ל, בּ כּ ל ה כּ ל ּפ לוֹ מ בּ עס, מ)חט ּה , אטליז , ¦§©©Ÿ©Ÿ¦Ÿ©¤§§¨¨§¦¦§¦¦¦§©מׁש גּ יחים,

הענק . הּפ רוֹ ייקט את ¨¨¤§¤§©¤¦¨§להקים 

למסרּכ ׁש ּת ּמ וּ  מסאטמר , לרבּ י למיאמי מקיוויאׁש ד הרב נסע  ההכנוֹ ת , כּ ל ְ◌ֶ◌ַ◌¨©£¨¨©¨©¦¦¦©§¦©¦¨©¦¦©§¤¦§Ÿ
לה 2יג . ׁש הצליח  ואת העב וֹ דה , וּ מהל% הּפ רטים, כּ ל ¦©§©¦§¦¤¤§¨£¨©£©¦¨§©¨¤את

הם הוּ א והרבּ נית , וויינׁש טאק גליק , עזריאל את ׁש ם וּ פוֹ ג ׁש  למיאמי , ¥¦¨©¨§¨§§¥¦§¥¦§©¤¨¥¦©¦§©¦©מ גּ יע 
את  וּ להצּ ית ריחוֹ  להבאיׁש  מקיוויאׁש ד הרב לפני  הרבּ י אצל ¤¦¨§¥¦§©§©¦¦¦©¨¥§¦¦©¨¤¥¦§¦הק דּ ימוּ 
בּ דע ּת וֹ  מקיוויאׁש ד ׁש הרב וּ ברקים, ק וֹ לוֹ ת עליו להרים  החלּ וּ  הם §©§©¦¦¦©¨¤¦¨§¨¨¦¨§¥¥¥¦¨©̈הרבּ נית,
כּ ספים, הרבּ ה כּ % כּ ל לנ וּ  ּת וֹ רם וויינ ׁש טאק  ׁש חיטתם, כּ ל ולהר וֹ ס ¦¨§¥§©¨¨¨¥¨§§¥¨¨¦§¨£©§¦§©§להחריב

צרכ  לכל וע וֹ פוֹ ת מנּ ין בּ שׂ ר  הכּ ל, את להרס להרׁש וֹ ת אפ ׁש ר וכיצד צדקה, י ¨¨§§¨¨§¥§¨¨§¥©¤§¨§©§©£Ÿ¤©Ÿ¦©¦
ׁש עלוּ תם  הבּ שׂ ר , ׁש ל הגּ דוֹ לים בּ ּפ רוֹ ייקטים יתמ% מי ר בּ ים, כּ ה כּ ספים ¨£¤¨¨©¤¦§©¦§¤§©Ÿ©¦¦¦§Ÿ¦¨§¦©נ2יג

להר ׁש וֹ ת. אסוּ ר ואפן ּפ נים  בּ ׁש וּ ם  §©§¨¤Ÿ§¦¨§¦¨£אלפים,

מ ּמ ׁש .השׂ ּת רר  "חׁש %" ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌Ÿ¤©¨

וּ מכרחים הרּב י  מנוֹ ס, ׁש אין מקיוויאׁש ד להרב  מ יּ ד אמר  מסאטמר ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤¨©¦©§¨©¦¦¦©¤¥¨ª§¨¦
מ וּ בן  וטען, סרב  מקיוויאׁש ד הרב  ה)למה, הּת כנית את ¨©¨§¥¥©¦¦¦©¨¨¥§©¦§¨©¤¦§©§להטמין
הרבּ נית  את קוֹ נה  הוּ א מרויח , הוּ א כּ ּמ ה  יוֹ דע הוּ א יׁש ּת ק , לא ¦¨©¨¤¤©¦§©¨©©¥Ÿ¦§Ÿ¨§§¥¤ׁש וּ ויינ ׁש טאק 
א% מלּ יוֹ נים, גּ וֹ רף  ה וּ א וּ ב ׁש מינוּ  ה צּ דקה לפרוֹ ייקטי עוֹ פוֹ ת וּ נתינוֹ ת  ©¦§¦¥¥§¦¨¨§©¥§¤§¦¦§¨¨§בּ בשׂ ר
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ׁש חיטה, לנוּ  ותהיה לט וֹ בתם , נזדּ ּק ק לא מ )לּ נוּ , מ)חטה לנוּ  ¨¦§¨¤§¦§¨¨§¥©§¦Ÿ¨¤¦¨¨§¦¨¤§¦¤§כּ ׁש יּ היה
וּ לתפארת. ¤¤§¦§¥§לׁש ם

החדׁש ה מאוּ ם המ ׁש חטה ׁש ל הּת כנית את לעצר הוֹ רה הרבּ י  ּפ על, לא ְ◌Ÿ¨©¨©¦¨©£Ÿ¤©¨§¦¤©¦§¨¨©£¨¨
אוֹ ת ּה , עצר וּ  זהואכן ׁש יּ היה הוֹ רה, החדׁש ה ה)חיטה  ׁש ל הּמ כׁש יר הרב  (אגּ ב  §¨¥¨§¨©©¨©©©§¦¤©§¦¨©£¨¨¨¤¦§¤¤

מסיגעט ) הרב .בּ הכׁש ר  §¤§¥¨©¦¦¤

נגד י וֹ ם מאוּ סים ּפ אט ׁש קווילים  אלפי יוֹ רק  בּ ניוּ  מפזּ ר  היה ¤¤¦§¦¦§§§©¥§©§§¦¨ª§¨¨¨¢¨©לּמ חרת ,
מקיוויאׁש ד. ©¦¦¦©̈הרב 

ו ׁש אל,הרב אחד ּפ אט ׁש קוויל לוֹ  והראה לרבּ י נכנס יוֹ רק בּ ניוּ  מקיוויאׁש ד ָ◌ַ◌¦¦¦©§§§¦§©¨©¦§¤§¨©§§§¦¤¨§¨©
לר בּ י להקים ארכּ ים חדׁש ים ׁש עמלּת י  אחר שׂ כר ּה , וז וֹ  ּת וֹ רה ¦©¨¦¨§¦ª£¦¨¢¦§©¨¤©©¨¨§§¨זוֹ 

שׂ כרי?? זה ¦¨§¤¨¨§¦מ)חטה,

מהתאחדוּ ת הרּב י  הוֹ דעה ׁש יּ פרסם מסיגעט, להרב  צ וּ וּ י מיּ ד ׁש לח ָ◌ַ◌ִ◌¨©¦©¦§¨©¦¦¤¤§©§¥¨¨¥¦§©£
ואכן  ׁש ליט "א, מקיוויאׁש ד הרב  ׁש ל כּ בוֹ דוֹ  על לעמוֹ ד ¥¨§¨¦§©¦¦¦©¨¤§©£©¦¨©̈הרבּ נים,

היה. ¨¨̈כּ %

לבילאחר חזר מקיוויאׁש ד נגדּ וֹ ,ׁש הרב  טרוֹ ר מעשׂ י עם החלּ וּ  תוֹ , ְ◌ַ◌ַ◌¤¨©¦¦¦©¨©§¥¥¥¦©£¥§¤§
היה  לא ה)יּ כים, טר וֹ ר מיני וכל אמבּ וּ לנסים, אׁש , מכבּ י ¨¨Ÿ¦¨©©§¥¦¨§¦§©§©¥¥©§¦¤¤טלפוֹ נים,
וׁש ם  הילס , בּ פארעסט לגוּ ר ולעבר  לברח, ׁש נּ אלץ  עד לילה, ולא יוֹ ם  לא ¨§§¦§¤©§¨Ÿ§Ÿ©§¨©¤¤¡©¦§Ÿ©§©£Ÿלוֹ 

הנּ וֹ רא. מהּט רוֹ ר לנׁש ם ¨©§©¥Ÿ§¦©̈יכל

י ' ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

אליו  ּפֹונה מסיגעט הרב ּבהכׁשר ק ּצב  ּבקווינס, מתּגֹורר  מקיוויאׁשד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרב 
ּכׁשּמתק ּׁשרים יֹותר, ועֹוד  הכׁשר, ׁשּום ללא  נבלה, ּבׂשר  לֹו ׁשּיּבאּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבצעקה

הרא ׁש. את ל ֹו יס ֹובבּו וׁשּלא ּכׁשר, ׁשהּכל טֹוען הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלמיי ּבא ,

לׁש בת "ּב ּק ׁש  ׁש יּ צליח בּ נפ ׁש וֹ  דּ ּמ ה מקיוויאׁש ד הרב בּ ׁש לוה", ליׁש ב  יעקב  ִ◌ֵ◌©£Ÿ¥¥§©§¨¨©¦¦¦©¦¨§©§¤©§¦©¨¤¤
יוֹ סף". ׁש ל רוֹ גז וֹ  עליו "קפץ  בּ קווינס, ¥¤§¨¨©¨¦§§¨§¦בּ מנוּ חה

טרףהרב בּ שׂ ר ׁש נּ מ כּ רוּ  לוֹ  וּ מס ּפ ר  מסאטמר , לרבּ י נגּ ׁש  מקיוויאׁש ד, ָ◌ַ◌¦¦¦©¦¨¨©¦¦©§¤§©¥¤¦§§¨¨¨¥
סאטמר . בּ ׁש ם מסיגעט  הר בּ י ¤§©¥§¤¦¦¦©¨¥§¤§בּ הכׁש ר

ויׁש הׁש יב ר בּ ים, בּ ענינים אוֹ תי  מטריד ׁש הוּ א י וֹ דע  אינ 1 מסאטמר, הר בּ י ֵ◌ִ◌¨©¦¦©§¤¥§¥©¤©§¦¦§¦§¨¦©¦§¥
לעשׂ וֹ ת, יכוֹ ל אני  מה מרבּ ה , נפׁש  עגמת הימנּ וּ  הר בּ ילי ׁש ל א ּפ וֹ  חרה (אז ¦¥¤¨§©¤¤§ª¤©£¦¨©£¨¨¨©¤¨©¦

ׁש ל  מתחרים  והיוּ  גּ וֹ לדבּ רג, מ ׁש ּפ חת ׁש יּ צרוּ  ׁש מן על הׁש גּ חה  ׁש נּ תן מסיגעט, הרב על ¤¦¨§¦¨§§¤§§©©§¦§¨¤¤¤©¨¨§©©¨¤¤¦¦©¨©¤§©¦מסאטמר 

זוּ ּפ ניק ,) ׁש ל ה)מן ה2יחה.חברת הס ּת יּ מה וּ בכ% ¤§©©¤¤¤§¦§¨¦§©§¨©¦¨

לוֹ חלף ייבּ א וּ  ׁש )וּ ב לוֹ , וּ מסּפ ר מקיוויא ׁש ד, להרב חזר וה ּק צב  ׁש ב וּ עוֹ ת, ָ◌ַ◌¨§©©¨¨©§¨©¦¦¦©§©¥¤¦§
עצוֹ ת. אוֹ בד והוּ א טרף , ¥¥§¥¨¨̈בּ שׂ ר 



בשר  יאכלנו  מי יא כה מעשה

ה ּס ּפ וּ רהרב כּ ל את וסּפ ר וחזר מסאטמר , לר בּ י ׁש וּ ב  נכנס  מקיוויאׁש ד ָ◌ַ◌¦¦¦©¦§©¨©¦¦©§¤§¨©§¦¥¤¨©¦
לבזּ יוֹ ן, סאטמר ׁש מנוּ  את לתת ה)עוּ ר כּ ּמ ה עד והוֹ סיף , ¨¦§¤§©¥§¤¥¨¦©¨©©¦§¦¥ׁש נית,

מ )הוּ . לפעל מכרחים הזּ ה, כּ דּ בר עוֹ שׂ ים היוּ  לא ¤©Ÿ¨¦©¨¨©¤ª§¨¦¦§Ÿ¥¨§¦בּ לעדינוּ 
הע וֹ לם הרים  כּ ל עם לריב יכוֹ ל איני אע שׂ ה , וּ מה בּ זעקה, קוֹ לוֹ  הרבּ י ֵ◌ִ◌¨©¦¦§¨¨©¤¡¤¥¦¨¨¦¦¨¨¨

ואחד אחד כּ ל עם להלּ חם מסגּ ל איני כּ ח , בּ ידי אין קען כּ לּ וֹ , ("איך ª¥§¨¦Ÿ©¥¦§ª¨§¦¨¥¦¨¤¨§¤¨¦¤

מיך  איך קען איינעם  יעדן מיט כּ ח  קיין ניׁש ט  האבּ  איך וועלט  גאנצע דּ י מיט  ׁש לאגן ני ׁש ט  ¦¦¤¤¥§¤¦©Ÿ¥§¦¨¦§¤¤©¦¦§¨§§¦¦מיך

ׁש לאגן") .ני ׁש ט  ¦§§¨§

רקוֹ ת.וכ* בּ ידים לביתוֹ , מקיוויאׁש ד הרב חזר  ְ◌ָ◌¨©¨©¦¦¦©§¥§¨©¦¥
כּ %(ידוּ ע מסיגעט, הרב אחינוֹ  את  היטב הכּ יר  זצוק"ל מסאטמר ׁש האדמוֹ ר  ָ◌ַ◌¤¨©§¦©§¤¦¦¥¥¤©§¨¨©¦¦¤¨

יריב ׁש אני  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל עם רב  כּ בר אני בּ ער%, ּפ עמים כּ ּמ ה ¦¨¦£¤ª¨¨¨¦¨¨§¦£¤¥§¦¨§¨©©̈אמר
מּט רתוֹ  ׁש כּ ל יאמר וּ  העוֹ לם, יגּ ידוּ  וּ מה  בּ חיּ ים, הנּ וֹ תר היּ חיד אחי בּ ן ¨§©¨¤§Ÿ¨¨¦©©¦©©¨©¦¨©¦¨¤¦עם 

הצּ יּ וֹ נ וּ ת) נגד לּמ לחמה ויזּ יק  ¦©¤¤¨¨§¦©¦©§¤Ÿ§©מחלקת ,

יא ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה

טרפֹות  אֹוכלים הּצילּו מסאטמר  הר ּבי  אצל זֹועק טייץ  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרב
סאטמרהרב ׁש וֹ חטי "הצּ ילוּ , וזוֹ עק, מסאטמר , לאדמוֹ "ר נכנס  טייץ  ָ◌ַ◌¥¦§©¨©§¦©§¤§¥©¦£¥©§¤

בּ וֹ דק ללא  בּ ׁש עה, בּ המוֹ ת 60 ׁש וֹ חט  אחד ׁש )וֹ חט כּ % ¥Ÿ§¨¨§¥§¥¨¤¥¤¨¦£ׁש וֹ חטים
ׁש )וֹ חט ס וֹ פר החת"ם מדּ ר % ונוֹ טים הּק וֹ דמים, ּת ּק נוֹ ת על וע וֹ ברים ¥¤¥©£©¤¤¦¦§¦§©¨©©¦§§¦¦©ס כּ ינים ,
ׁש אינוֹ  בּ המ וֹ ת, 60 ׁש ל גּ דוֹ לה כּ ה בּ ׁש חיטה וּ בפרט לב דּ וֹ , לׁש חוֹ ט  לוֹ  ¥¤¥§¤¨§Ÿ¨¦§¦¨§¦©§§¦̈אסוּ ר 
בּ המה  כּ ל על וּ מוֹ כרים  לב דּ וֹ , אחד ׁש וֹ חט החלף  ולב דּ ק  לׁש חוֹ ט כּ לל ¨¥§¨©¦§©§¨¤¥¨©©Ÿ§¦§§¦¨§¨©ׁש יּ %

חזה ". קילוֹ גרם ואלפי  כּ בדים, ו5 לׁש וֹ נ וֹ ת 5 ¤¨©§¦¥§©§¦¥§§§¦£¤ׁש )וֹ חטים
דזשוריהרב בּ ניוּ  לוֹ , וס ּפ ר  מסאטמער , לרבּ י ּפ נה מעליזאבּ עט, טייץ ָ◌ַ◌¥§¤¦©¤¨¨¨©¦¦©§¤§¦¥¦§§¤¦

ואצלנוּ  סאטמר, ׁש וֹ חטי  גּ ם ׁש וֹ חטים  ו ׁש ם ׁש לּ וֹ , ה)חיטה ¥§¤§¤§©¥£©¦£¨§¤¨¦§©¤¤מוּ קמת
סאטמ ׁש וֹ חטי ואצל יחד, ׁש וֹ חטים ׁש ני לב דּ וֹ ׁש וֹ חטים ׁש וֹ חט אחד ׁש וֹ חט  ר £¦§¥£¦©©§¥¤£¥©§¤¥¤¨¥§©

וכיצד  סוֹ פר , החת"ם בּ דר % ה וֹ ל% מסאטמער  הרבּ י והרי בּ ׁש עה , בּ המ וֹ ת 60§¥§¨¨©£¥¨©¦¦©§¤¥§¤¤©£©¥§¥©
זאת? Ÿ¤§©מרׁש ה

ואלפיׁש נית, כּ בדים, ו5 לׁש וֹ נ וֹ ת, 5 מ וֹ כרים ׁש )וֹ חטים, בּ המה כּ ל על ֵ◌ִ◌©¨§¥¨¤£¦§¦§§§¥¦§©§¥
ׁש לח מסאטמער  הרבּ י וּ מצפצף , ּפ ה ּפ וֹ צה ואין חזה, ©¨¤§©¦¦©¨¥§©§¤¤¥§¤¨©§¦קילוֹ גרם
ׁש וֹ אל  טייץ? הרב דּ ברי את  הנּ 1 ׁש וֹ מע לוֹ , ואמר גליק , לעזריאל ¥¥©¨¥§¦¤§¦©¥©¨§¦§¥¦§©§Ÿ§¦לקרא
על  מק ּפ ידים ׁש אינם ׁש וֹ חטים , יׁש  לוֹ  ׁש חיטתינ וּ ? על מדבּ ר  הוּ א ©¦¦§©¨¥¤¦£¥¥¨¦§©¥©§¥¦§©עזריאל,

לדבּ ר?! מעז והוּ א הבּ ית, ¥©§¥¥§¦©©©¢̈טהרת 
אוֹ מרוּ מ ּכ יון וּ מה הר בּ י , ׁש אל הר בּ י, אצל מאּמ תים היוּ  עזריאל ׁש דּ ברי ִ◌ֵ◌ָ◌¤¦§¥©§¦¥¨§ª¨¦¥¤¨©¦¨©¨©¦©¥

כּ עת? ¥¨¨©אּת ה



בשר  יאכלנו  מי יבכו מעשה

בּ מ וֹ הגיב לראוֹ ת ׁש ּת וּ כלוּ  כּ הווייתם, דּ ברים לכם מסּפ ר אני טייץ, רבּ אי ֵ◌ִ◌©©¥£¦§©¥¨¤§¨¦§©¨¨¨¤§¦§§
אחרים. בּ בּת י ה נּ ע שׂ ים  ידוּ עים, בּ לּת י  דּ ברים מסּפ ר הוּ א מה ¦¥£¥¨§¦£©©¦§¦§¦¦¨§¥©§©¤¥¥עיניכם ,

לא?ׁש יּ גּ יד  אוֹ  אמת, זה  האם ׁש נים? אוֹ  ׁש וֹ חט , אחד ׁש וֹ חט  האם ֶ◌ַ◌ִ◌©¦¥¤¨¥§©¦©¦¤¡¤Ÿ

ׁש וֹ חטים עזריאל ׁש ני  להעמיד צוּ ה מסאטמער הרבּ י בּ רירה, בּ לית הוֹ דה ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌¨§¥§¥¨¨©¦¦©§¤¦¨§©£¦§¥£¦
הּק וֹ דמת,ל)חיטה, לדרכּ ם  סר וּ  כּ ן ואחר  בּ לבד, ׁש ב וּ ע וֹ ת כּ ּמ ה למע שׂ ה ())חט וּ  ©§¦¨¤¨£§©£¤©¨¨¦§©§©©¥¨§©§¨©¤¤

אחד) ׁש וֹ חט  רק .ׁש היה  ¤¨¨©¥¤¨

וס ּפ רהרב עשׂ ה, וכן  ה)חיטה, ׁש ער וּ רית על בּ רדיוֹ , לדבּ ר  החליט טייץ , ָ◌ַ◌¥¤§¦§©¥¨©§©©©§©©§¦¨§¥¨¨§¦¥
5 אחת מבּ המה ׁש ּמ וֹ כרים וכן  אחד, ׁש וֹ חט  רק ׁש )וֹ חט ©©¨¥§¦¦§¤¥§¨¤¥©¥¤§©̈בּ רדיוֹ ,
לׁש וֹ נוֹ ת ", בּ ד' מ ׁש ּמ ׁש  "כּ י חז"ל בּ מאמר זאת ורמז  כּ בדים, ו5 §§¥©§¦©£¨£©§Ÿ©¨§¦¥§§§לׁש וֹ נ וֹ ת
ועל  טר וֹ ר , וּ במעשׂ י בּ אלּ ימ וּ ת נגדּ וֹ  יצאוּ  זאת, בּ ראוֹ תם הבּ שׂ ר חברת ©§§¥£©§¦©§§¤§¨Ÿ¨§¦¨¨©©§¤¥§©אנׁש י 

הבּ שׂ ר . נגד  מלחמ ּת וֹ  הפסיק  ¨¨©¤¤§©§¦¦§¦¥כּ ן 

יב ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה

ה  מפריימאן, הרב  את  ׁשלח מסאטמר , הע ׁשילהאדמ ֹו"ר  יה ֹוׁשע  ר' רב ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
מדּוייק. ּדּוּוח ּומקּבל הּגּסֹות, לׁשחיטת אנג 'לס  מלּוס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָדייט ׁש

לאחד ּב רצ וֹ ת אמר בּ )חיטה, מתרחׁש  מה  לדעת מסאטמר האדמ וֹ "ר ִ◌ְ◌¨©§¦©§¤¨©©©¦§©¥©§¦¨¨©§¤¨
ענה  הלּ ּה  ה )חיטה, את לראוֹ ת אחד לׁש לח הננוּ  חפץ ¨¨¨©¨¦§©¤§¦¨¤©Ÿ§¦§¦¥¨¨¨§¦מּמ ק וֹ רביו ,
לענוֹ ת  כּ לל התירא לא הוּ א לׁש ם" להכּ נס מרׁש ה לא  "וויינׁש טאק, £©¨§¥¨§¦Ÿ©§¤§¦¨¥§¨Ÿ¨§§¥¦©̈לר בּ י,
נוּ  גּ ב וֹ הים, מחירים מׁש לּ ם ׁש וּ ויינׁש טאק  בּ ידע וֹ  כּ זאת, מוּ זרה ּת ׁש וּ בה ¦§¦¦§¥©§¨§§¥¤§¨§Ÿ¨¨¨¨§¦©̈לר בּ י

ה בּ ית? בּ על ¦©©©©¦מיהוּ 

אנגל'ס ,אמר בּ לוּ ס  ׁש חיטה  מערכת להקים  חפץ העׁש יל יה וֹ ׁש ע ר' הרבּ י, ָ◌ַ◌¨©¦§ª©¤¦¨¥§¨¦©£¤¤§¦¨§©§¤
ה יּ דוּ ע , הּק צב יסכּ ים מ ּמ ילא לׁש ם, מתכּ נת אוֹ תּה  את להעביר ©¨©¨©©¦§©¨¥¦¨§¤Ÿ§©¨¤¦£©§¤§ורוֹ צה 
והתמצּ א  בּ עבר , ׁש וֹ חט  ׁש היה  הנּ ז כּ ר  והרב הצליחה, הּת כנית הוה, ¥©§¦§¨¨¤¥¨¨¤¨§¦©©¨§¨¦§¦¦§¨©¨£¨§וכ%
ׁש וֹ נים, ּת ּק וּ נים לת ּק ן ציווה הר בּ י הנע שׂ ה, את לרבּ י  וּ מסר  וּ בדק ראה ¦¦¦¥©§¨¦¦©¨¤£©£¤¦©¨©¨©¨¨¨Ÿ©בּ כּ ל,

מ)ב וּ עים. יוֹ תר מעמד החזיק לא זה א% ּת קנוּ , ¦©§¦¥¨£©¦¡¤Ÿ¤©§¦¥¨§ואכן

ּבאטליז . פאסטרמה  עם מסאטמר, לעוי יצחק  ּבר' ּנֹורא, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָמע ׂשה

האדמוֹ "ריצחק וכיּ דוּ ע סאטמער , ׁש ל הּמ דרׁש  בּ ית מחׁש וּ בי אחד ה וּ א לוי, ִ◌ְ◌ָ◌¥¦¤¨¥£¥¥©¦§¨¤©§¤§©¨©¨©§
גּ דוֹ לה  א)ה היתה היא פעלא , בּ ׁש ם לא ׁש ּת וֹ  קרא זצוק "ל ¨§¨¦¨§¨¦¥§§¦§¨¨¤§©¦מסאטמר
מסאטמר לרבּ נית וּ מעבירה למוֹ סדוֹ ת, צדקה א וֹ ספת היתה ¤§©¦¦¨©¨¨¦£©§§¨¨§¤¤¨§¨¦¨§¦§וצדקנית,

מסאטמער . לרבּ י  כּ סף  שׂ ּק י מעניקה היתה וכן ¤§©¦¦©¨¤¤¥©¨¦£©¨§¨¥§¨¦§ּת ליט"א,

זצוק"ל,ויהי  מסאטמער  הרבּ י  אצל אספה  התק יּ מה ׁש נה, כּ -26 לפני  ה יּ וֹ ם, ַ◌ְ◌ִ◌©¦§¥§¨¨¦§©§¨£¥¨¥¤¨©¦¦©§¤
פאסטרמוֹ ת, נקניקים, מכין לעוי "יצחק  הכריז, מלאנדס בּ ערג  ©§§©¦¦§©¦¥¦¥¨§¦¦§¦§¤§©¦©¨§והרב



בשר  יאכלנו  מי יב כז מעשה

למהדּ ר ר וֹ ׁש ם הוּ א  הׁש גּ חה , כּ ל לוֹ  ואין ה וֹ דוּ , ואין וּ בשׂ ר  הּמ הדּ רין, מן  ין  §©§¥¨©§¨¨¥¦§©§¦¦©§©§¦§¥
זקוּ ק לעוי יצחק  מׁש מע , מאי מ ׁש רתיו, מיּ וֹ צאי אחד ענה הׁש גּ חה. ׁש וּ ם ¨¦¥¨§¦©§©©¨§¨§¥§¦¨¤¨¨¨¨§©לוֹ 

אמין? לא הוּ א  האם חׁש וּ ב, יהוּ די הוּ א הרי ¦¨Ÿ¦©¨¦§¥£¨¨§©§להׁש גּ חה?

אינוֹ הרים אחד אף כּ ן, לוֹ מר ׁש יּ % "לא ואמר : קוֹ לוֹ  את זצוק"ל  הרבּ י ֵ◌ִ◌¨©¦¤§¨©Ÿ©¨©¥©¤¨¥
יצרן, הייתי לוּ  אני, ואפילוּ  ואמר : והמ ׁש י % הׁש גּ חה", ללא  ¨§©¦¦¨¦£¦£©©¨§¦§¦§¨¨§©Ÿ§¦̈אמין
כּ יצד  מח )ב ראׁש וֹ  עסק  בּ על כּ י  ט וֹ ב, ורב  מׁש גּ יח ללא אמין, הייתי לא ©¥¥©§Ÿ¨¦¦¨¦§Ÿ©§¦©§©¦©©¥¤Ÿ©גּ ם
מ ׁש גּ יח "וּ ללא  למלי וֹ נים, ּפ רוּ טה להפ % ע שׂ וּ י העסק כּ י וע וֹ ד, ע וֹ ד ©¦§©Ÿ§¨§¦§¦§Ÿ£©¨¤¥¨¦§©¦§©§להרויח 
מסנור ה וּ א בּ כסף  דּ בר , הבּ על את  מכּ ירים אינכם נאמנ וּ ת", אחד לאף  ¥§©§¤¤§¨¨©©©¤¦¦©¤§¥¨¡¤¨¤©§¥אין

כּ לּ ם. ¨ª¤את

לא וּ מ ּמ ילא  הוּ א לצערנ וּ  א% להׁש גּ חה , זק וּ ק  לעוי יצחק  ׁש אפילוּ  הּס ק, ִ◌ֵ◌ָ◌ª©¤£¦¦§¨¥¦¨§©§¨¨©§©£¥Ÿ
מׁש גּ יח. לוֹ  אין היּ וֹ ם ועד למע שׂ ה , ©¦§©¥©©§¤£©§¥©§¦התקיּ ם

נּ וֹ רא,לפני  מע שׂ ה ארע  ׁש נה, כּ 20 ִ◌ְ◌ֵ◌§¨¨¥©©£¤¨

היוּ הׁש יבוּ  לפדּ וֹ תוֹ  וּ בׁש ביל למעלה, ה נּ זכּ ר לעוי יצחק  את ה ּס הר בּ בית  ֵ◌ִ◌§¥©Ÿ©¤¦§¨¥¦©¦§¨§©§¨¦§¦¦§¨
"ּפ דיוֹ ן  וצעק וּ  לר בּ י , רצוּ  אצוּ  ארע? מה ,$ 15.000 §¦£¨§¦©¨¨¨©¥©¦¦§צריכים 
רחמנוּ ת  לכן עכבּ רים, בּ חנוּ ת וֹ  רא וּ  כּ י אוֹ תוֹ  ׁש ּת פס וּ  אמר וּ  לרבּ י ¨§©¥¨¦¨§©£©¨¦§¨¤§¨¦©¨¦§ׁש בוּ יים"
צריכים  לכן הּמ מ ׁש ל, ׁש ל הרׁש עים א וֹ תוֹ  כּ וֹ לאים זה ׁש בּ עבוּ ר עליו, ¦¦§¥¨¨§¦©¤¦¨§¨¦§¤£©¤¨¨¨£עצוּ מה

לפ דּ וֹ תוֹ . §¦§¦לראוֹ ת

בּ בשׂ רהאמת הּמ מׁש לה, אלּ א ר בּ נים, אוֹ תוֹ  ּת פס וּ  ׁש לּ א הצּ בּ וּ ר, סח ה וּ א, ָ◌ֱ◌ֶ◌¨©¦¤Ÿ¨§©¨¦¤¨©¤§¨¨§¨¨
מ ּמ ׁש . ¨©¥̈טרף 

סאטמרחלק מדרׁש  בּ ית כּ ל מוועסט, אוֹ  מנארט בּ שׂ ר ׁש ּק נה  אוֹ מרים ֵ◌ֶ◌§¦¤¨¨¨¨¦©§¦¤§¨¥¦§©©§¤
כּ מרקחה. ¨¨§¤§¨§̈היתה

לכּ ל.הנּ כם מוּ דע ה צּ בּ וּ ר  בּ סאטמר, לברר מזמנים ִ◌ְ◌ֶ◌ª§¨¦§¨¥§©§¤©¦¨©¨

הרבּ הרּב י הרי כּ ספים, לתרם התחיל וּ  העׁש ירים  כּ ל הצּ לה , בּ מבצע  יהחל ָ◌ַ◌ִ◌¥¥§¦§¨©¨¨¨¨£¦¦¦§¦¦§Ÿ§¨¦£¥¨©¦
בּ שׂ ר יבּ א  ׁש הוּ א התגּ לּ ה ס וֹ ף  ס וֹ ף  מכבּ ד. סכוּ ם ה 2יג וּ  ואכן ¨¨¥¦¤¨©§¦¨ª§§¦¦¥¨§¨¦צוּ ה,
מקאּפ יׁש  הרב  א וֹ תוֹ . ּת פסה והּמ מׁש לה כּ ׁש ר לא בּ שׂ ר  לאמריקא, ¦©¦©¨¨§¨¨¨§¤©§¥¨Ÿ¨¨¨¦¤©§¦מחוּ ץ
להׁש ּת ּת ף נ וֹ הג  היה  לעוי יצחק  ר' ואגּ ב , בּ ר בּ ים , דּ ר ׁש  ׁש עוּ ר וֹ  ¥©§¦§¥¨¨¦¥¨§¦©©§¦©§©¨¦©§¤§בּ אמצע 
ה ׁש גּ חה, צרי% לא סאטמר ׁש נּ קרא מ)וּ ם מסאטמר, לעוי  יצחק  ר ' ¨¨§©¦¨Ÿ¤§©¨§¦¤¦¤§©¦¦¥¨§¦¦§בּ ׁש ע וּ רוֹ .
בּ ׁש בוּ ע ׁש בוּ ע מידי  בּ שׂ ר  ק "ג  אלפים מאוֹ ת ימ כּ ר  ׁש יּ הוּ די האזנים , ©¨§©¨¥¦¨¨¦¨£¥Ÿ§¦¦§¤¦©§¨¨¨¤¦§ּת צלּ ינה

ה ׁש גּ חה. ¨¨§©Ÿ§ללא

ולמד (אגּ ב 4 בּ ׁש עה בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר בּ קר  מידי קם  היה  יצחק  ר' ַ◌ַ◌¦§¨¨¨¨¦¥Ÿ¤§©§§¨¨§¨©
הּמ דרׁש ) .בּ בית §¥©¦§¨
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י"ד ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

מכ"ק ראׁשֹון ּכלי ׁשׁשמעניו זצוקללה"ה מגארליץ  ּברּוְך מר' ּנֹורא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָמע ׂשה
זצ "ל. מקלֹויזנּבּורג ְְְְְִַאדמֹו"ר 

התחילה ּב ׁש נת ׁש )ם  14 מס ' לכׁש רוּ ת " "מדרי % ׁש הוֹ צאתי לפני תשל"ו ִ◌ְ◌ַ◌¦§¥¤¥¦©§¦§©§¤¨¦§¦¨
ׁש כּ בר אחרי להתגּ לּ וֹ ת . בּ )חיטה הּמ תרח ׁש  הנּ וֹ ראית , ¨§¤¥£©©§¦§¨¦§©¥©§¦©¦¨©¨§§¦©ההיסט וֹ ריה
ׁש מע ּת י ה)חיטה, לת ּק ן ׁש יּ ראוּ  הר בּ נים" "התאחדוּ ת ר בּ ני כּ ל עם ¦§©¨¨¦§©¥©§§¦¤¦¨©¨£©§¦¥¨©¨¦¦§©¦דּ בּ רּת י
בנש "ק עם נכנסּת י ׁש חיטה, בּ עניני עצ וּ ם ממחה הוּ א מקלוֹ יזנ בּ וּ רג  ¦¦§©§¦¨¦§¥§§¦§¨¤§ª§§§§¦¦©¨¤ׁש הרבּ י

בּ ׁש חיטה ) ממחה היה הוּ א אוֹ תנוּ (ׁש אף  ׁש אל הר בּ י זצ"ל. מקלוֹ יזנבּ וּ רג הרבּ י לכ"ק  ¤©¨¨ª§¤¦§¦¨¨©¦¦§§§§¨©¦¨©¨
המה ּפ כוֹ ת  על הכּ ׁש רוּ ת, מצּ ב על לשׂ וֹ חח ׁש בּ אנ וּ  ועננוּ  §©§©©§©©¨©©©¥§¨¤¦¨§¥¨§¦למב וּ קׁש נוּ 
ק יּ מים  עוֹ ד תשל"ו  בּ ׁש נת אם לאלּת ר, הרבּ י  ענה בּ )חיטה. ¦¨©©§¦¦©§©§¦©¨¨¨¨¦§©¦£©§¦©הּמ תרחׁש ים
וּ טרפוֹ ת, בּ נבילוֹ ת י שׂ ראל כּ לל את ׁש ּמ אכילים אוֹ תם ׁש ּמ צער אברכים ¥§¥§¦¥¨§¦¨§¤¦¦£©¤¨¥©§¤¦¥§©¥§ׁש ני
ה)חיטה  הסטוֹ רית את לפניו לגוֹ לל התחלּת י וכ% לב וֹ א. מ ׁש יח  יכוֹ ל ¨¦§©©§§¦¤¨¨§¥§¦§©§¦¨§¨©¦¨¨¨§כּ בר

ה)חיט בּ מערכוֹ ת ה דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ׁש עלוּ  וּ תׁש וּ בוֹ ת ׁש אלוֹ ת על הר בּ ידּ בּ רנוּ  ה, ¦©§©§¥§¤¨§¨©§©©§©§¦¨¨©¦
ׁש הרבּ ה  מעשׂ יּ וֹ ת, מיני כּ ל הּמ ביאים  ׁש חיטה ספרי  בּ עשׂ ר וֹ ת ¥§©¤¦£©¥¦¨¦¦§©¨¦§¥§¦¨£©¥©§¦התמצּ א 
ׁש זּ וֹ עק לנוּ  ואמר ׁש וֹ נים  ס ּפ וּ רים לרבּ י סּפ רּת י אני גּ ם לי. מכּ רים  היוּ  ¥¤¨©¨§¦¦¦¦©¨¦§©¦¦£©¦¦¨ª¨¨¦מּת וֹ כם
ׁש בּ ביתוֹ  הוֹ סיף  וכן וּ טרפוֹ ת, נבלוֹ ת בּ אמריקה ׁש אוֹ כלים  ׁש נה 30 כּ בר  ¥§¤¦¥§¥§¥§¨¦¤£©¦§¤¨¨¨§הוּ א 
מה  יוֹ דע מי רעד, כּ י בּ יּ וֹ ם, ּפ עמים 3 ל)חיטה רץ  היה בּ קלוֹ יזנבּ וֹ רג, ©©¥¦©¨¦©¦¨§¨¦§©¨¨¨§§§¦¨¨©היּ ׁש ן
הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר ׁש החת"ם ה וֹ סיף וגם נמצא , ׁש אינוֹ  בּ זמן  מע וֹ ללים  ¨©¥©£©¤¦©§¨§¦¥¤©§¦¦§§¦£©ה)וֹ חטים

בּ תׁש וּ בה ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  דּ בר, אוֹ ת וֹ  ע וֹ שׂ ה י"ח )היה  סימן דּ עה נ וֹ הג(י וֹ רה ׁש היה ¨¨¤¨¨§¤¨©¦§¨¤¥¨¦¨¤¨¨¥
כּ י להזּ הר, עלינ וּ  כּ ּמ ה  אנחנוּ , ׁש כּ ן כּ ל בּ ׁש חיטה, בּ יּ וֹ ם ּפ עמים כּ ּמ ה  ¦¥¨¦§¥¨¨©§©£¥¤¨¨¦§¦©¦¨§¨©¥©§לב ּק ר 

טרפוֹ ת. להאכיל כּ יצד ּפ טנטים יוֹ תר וּ מגלּ ה מזדּ ּק ן דּ בר  ¥§¦£©§©¥¦§¤©¥¤©§¥©§¦¨¨©©©הבּ על

בּ וֹ הרּב י נוֹ כח ּת י  בּ עצמי ׁש אני  ס ּפ וּ ר לכם אסּפ ר לנוּ , אמר  מקלוֹ יזנבּ וּ רג ָ◌ַ◌ִ◌¦§§§§¨©¨£©¥¨¤¦¤£¦§©§¦©§¦
היה: כּ % ׁש היה  וּ מעשׂ ה בּ רלין . ¨¨¨¨¨¤¤£©¦§¤¦§בּ עיר 

היּ חיד היה היה הוּ א ׁש מים. ירא יהוּ די  ה)וֹ חט, מאניׁש  בּ ׁש ם יהוּ די היה ָ◌ֹ¨¨§¦§¥¨¦©¥§¦§¥¨©¦¨¨©¨¦
הוֹ סיף הר בּ י זי"ע . מגארליץ  ק דּ יׁש א  מהּס בּ א ׁש חיטה על ק בּ לה ¦¦©¨¦§¨¦¨¦©¨©©¥¨¦§©¨¨©¥¦¤ׁש ּק בּ ל
אפׁש ר חיּ יו. ימי בּ כל ה ּס בּ א ׁש נּ תן  והאחר וֹ נה הראׁש וֹ נה הּק בּ לה זה ¨§¤¨©¥§¨§¨©©©¨¤¨£©¨§¨¦¨¨¨©©¤¨¨¤ׁש היה
הר בּ י ׁש ל ה)וֹ חט היה מאניׁש  מדבּ ר. ׁש וֹ חט  בּ איזה לעצמנוּ , לתאר ¦©¨¤¥©¨¨¦¨¨ª§¥¤¥§¥§©§¥¨§©§לנּס וֹ ת
לאכוֹ ל  צאנז  חסידי כּ ל דּ קדּ ק וּ  מ)חיטתוֹ , אכל הרבּ י ואם זי "ע, ¡¤§©¥¦£¨§§¦¨¦§¦©¨¦©¨¦§¦§¨¦מגארליץ 

בּ לבד. ©§¦¨¦§¦מ )חיטתוֹ 

מ)חיטתוֹ ויהי  לאכוֹ ל יכלוּ  ולא בּ ברלין ׁש התגּ וֹ ררוּ  צאנז  חסידי הי וּ  היּ וֹ ם , ַ◌ְ◌ִ◌©¨£¦¥©§¤¦§§§¤§¦§Ÿ¨§¤¡¦§¦¨
היה  וק ׁש ה בּ שׂ ר, ׁש ה2יגוּ  עד מאד קׁש ה ׁש היה ה )וֹ חט , מאניׁש  ¨¨¤¨§¨¨¦¦¤©Ÿ§¤¨¨¨¤¥©¦¨¤ׁש ל
נ ּס וּ  כּ בימינוּ . ההקּפ אה טכנוֹ לוֹ גית ק יּ מת היתה לא  עדין כּ י ¦¥¨§¦¨¨§©©©§§¤¤¤©¨§¨Ÿ¦©£¦¨¦§©§להחזיקם,
ס יּ ע וה' לברלין. ה)וֹ חט מאניׁש  את להביא כּ יצד גארליץ, חסידי ©¦©¦§¤§¥©¦¨¤¦¨§©¥¦§¨¥¦£Ÿ§©לחׁש ב 
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בּ ברלין  ׁש ה)וֹ חט הבּ ריאוּ תי )בּ עדם  מ צּ ב וֹ  אז (בּ עב וּ ר בּ ברלין , ה)חיטה את עזב  ©£¨¤©¥§¤§¦©£©¨©§¦¦¨©¤©§¦¨§¤§¦¨
ל  החסידים  יּק ח וּ הוּ ,הצּ יע וּ  ואם  בּ מיחד חׁש וּ ב ׁש וֹ חט להם ׁש יּ ׁש  אטליז ¦¦©£¦¦¨¦§¦¤¥¨¤¥¨¦§ª¨§¦¦§

וּ מפרסם. ידוּ ע  ׁש )מ וֹ  מקוֹ ם בּ כל בּ שׂ ר למ כּ וֹ ר  ¨§ª§©¨§¤¨¨§¨¨§¦¦§©יצליח וּ 
מאניׁש .ּב על  את להזמין ׁש לחוּ  וּ מיּ ד הסכּ ים הבּ ית ַ◌ַ◌©©¦¦§¦¦©¨§§©§¦¤¨¦

לאטליז ה&וֹ חט  הוֹ ליכוֹ  הבּ ית  וּ בעל הבּ ית בּ על עם אספה וערכוּ  הוֹ פיע ַ◌ֵ◌¦©§¨§£¥¨¦©©©©¦©©©©¦¦¨¦§¦
סח וֹ רה  יצא  גּ דוֹ לוֹ ת, בּ כמיּ וֹ ת היתה ה)חיטה ה )חיטה. ¨§¨¨§ª©§¨§¨¨¦§©¨¦§©§¦לראוֹ ת
ואמר מ דּ י, מהירה ׁש ה)חיטה מיּ ד ּת פס ה )וֹ חט  מק וֹ ם . לכל קרוֹ נ וֹ ת ©¨§©¦¨¦§¨¦§©¤©¦©¨¥©¨¨§§¦עם 
טען  מכּ ן לאחר הס כּ ים. הבּ ית בּ על בּ עירוֹ . כּ מוֹ  רק  לׁש ח וֹ ט  יאוֹ ת ©¨¥¦©©§¦§¦¦©©©©¦§§©§¦¥¤ׁש הוּ א
מ)וּ ם  בּ מכׁש יר , הראה לנ ּפ ח ׁש יּ צא החק  בּ עיניו חן מוֹ צא ׁש לּ א ¦¦§©§¨¥¨©¥©§¨¨¤Ÿ¥¥§¥¨©Ÿ¤¦̈מאניׁש 
גּ ם  הסכּ ים הבּ ית בּ על מ דּ י , יוֹ תר ּפ עמים  מנ ּפ חים ׁש בּ מכׁש יר כּ יון ©¦§¦¦©©©©¥¦¥¦¨§¦§©§¦§©§¤¨¥£©מחלוֹ ת 

זה לכ%)על התנגּ דוּ  ׁש הרוֹ פאים  מאניׁש (למרוֹ ת ור' מכבּ דת . ּפ רנסה לוֹ  והבטיחוּ  ©¤©§¤¨§¦¦§©§§¨§¦§¦©§¨¨§ª¤¤§¨¦
ה )חיטה. הצּ עת את ¨¦§©©¨©¤¥¦קבּ ל

בּ יוֹ ם ר ' ׁש ליׁש י, בּ יוֹ ם  ה )חיטה את  להתחיל מוּ כן  היה ה)וֹ חט §¦¦§§¨¦§©¤¦§©§¨¨¨¥©¦̈מאניׁש 
יוֹ ם  ׁש ל בּ קרוֹ  מפציע  והנּ ה בּ בּ קר . 7:00 בּ ׁש עה טוֹ ב" "כּ י בּ וֹ  ¤§Ÿ¤§¦¥©§¦©Ÿ©¨¨§¦©§¦¤)נּ כּפ ל
וּ מראים  לאּט ם נעים ה )ע וֹ ן מחוֹ גי  אינ נּ וּ ! וה )וֹ חט  7:00 ה )עה  ¦§©¨¦§¦¨¨©¥§¤¥¥©§¨¨©¦¦§ׁש ליׁש י,
,9:00 ה)עה אט  אט בּ נמצא! אינוֹ  עדין  ה )וֹ חט  א% ,8:00 ה)עה  על ¨¨©©©¨§¦§¥¦©£¥©©¨¨©©¨§כּ בר
עוֹ בדים  מא וֹ ת וּ ממ ּת ינים עוֹ מדים וכאן בּ אפק! נראה אינ וֹ  ה)וֹ חט  ¦§¥¦¦§©¦§¨§¤Ÿ¨¨§¦¥¥©©א%
ונסע קם  הבּ ית בּ על מ וֹ פיע. לא הוּ א א % ה)וֹ חט, לבוֹ א עינים בּ כליוֹ ן  ©¨§¨¦©©©©©¦Ÿ©¥©§¦©¥§¦§¦גּ וֹ יים
קרה. אחר  מ)הוּ  אוֹ  נר דּ ם, ה)וֹ חט אוּ לי  חׁש ב ארע , מה  לראוֹ ת ה)וֹ חט ¨¨¥©¤©©§¦¥©©©¨©¥©§¦¥©¤אל
העוֹ בדים  כּ ל הי ּת כן? כּ אב !!! בּ קריאת  ה)וֹ חט אל נכנס  הבּ ית ¦§¨¨¥¨¦£¥§©¦§¦¥©¤©§¦¦©©©©בּ על
מאוֹ ת  בּ וֹ  הּפ וֹ עלים ענק  כּ ה מפעל לע כּ ב אפׁש ר כּ יצד וּ מחכּ ים , ¥¦£©¨£Ÿ¨§¦¥©§¨§¤©¥¦©§¦§יוֹ ׁש בים
קרה  מה ּת אמין לא  יקר בּ ית "בּ על הבּ ית: לבעל ע וֹ נה ה)וֹ חט  ¨¨©¦£©Ÿ¨¨¦©©©¦©©©©§¤¥©¦§ע וֹ בדים?
ּפ ׁש וּ ט הימני ׁש יּ דוֹ  וּ מרגּ יׁש  מ)נתוֹ  בּ בּ קר  קם הוּ א  ה)וֹ חט, מס ּפ ר  ¨¦¨§©¨¤¦§©¨§¦¤Ÿ©¨¥©¥©§¦לי",
הבּ ית  בּ על זה. מה  יוֹ דע ואינ וֹ  ידוֹ , את חׁש  אינ וֹ  ה וּ א עלינ וּ , לא ¦©©©©¤©©¥¥§¨¤¨¥¥¨ª¤¤Ÿ§מ ׁש ּת קת 
הזמינוּ  הרוֹ פאים, לטוֹ בי קראוּ  בּ אזוֹ ר , גּ דוֹ ל  חוֹ לים לבית מאני ׁש  ר ' עם ¦§¦¦§¨¥§§¨¥¨¨¦¥§¦¨¦©̈נסע 
מתחיל  ׁש גּ וּ פ וֹ  החליטוּ  הר וֹ פאים בּ י וֹ תר, הּמ מחים  הרוֹ פאים את  מק וֹ ם ¦§©¤¦§¤¦§¨¥§¦§ª©¦§¨¤¨¨¦מכּ ל
בּ כל  הנּ וּ וּ ן יתּפ )ט  כּ ן, לא ׁש אם לאלּת ר , ידוֹ  את  לח ּת % וּ מכרחים ¨§¦©¥©§¦¥ª§¨¦©§Ÿ¤¨§©§©¤¦Ÿ¥©§¦§להתנ וּ ן
הוּ א  הרוֹ פאים לקוֹ ל ׁש וֹ מע  ולא מתע ּק ׁש  מאני ׁש  ר' ה )וֹ חט  עלינ וּ . לא ¦§¨§©¥Ÿ¨¥©¥¨¦¦§©¥§Ÿ©הגּ וּ ף ,
מאוּ ׁש ּפ ז  היה  מאני ׁש  ר ' יתרּפ א. הוּ א יתבּ ר% ה' ׁש בּ עזרת מק וּ ה  ׁש הוּ א ¨§§¨¨¦¨¥©§¦©¨§¦©§¤§¤¤©§¤¥אוֹ מר
יכלוּ  לא ׁש כּ בר עד אוֹ תוֹ , לב ּק ר  בּ אוּ  העיר  וּ מכּ ל ׁש בוּ ע וֹ ת כּ -3 החוֹ לים §¨Ÿ¨§¤©¥©§¨¦¨¨¦¨§¦©¥§בּ בית
יוֹ ם  מ דּ י ה גּ יע וּ  האזוֹ ר  מכּ ל הבּ יתה . אוֹ תוֹ  וׁש לח וּ  החוֹ לים בּ בית לוֹ  ¥¦¦¦¥¨¨¦¨§¨©§¨§¦©¥§§©לעז וֹ ר
בּ עבוּ ר מאד הצטער  מאניׁש  ר ' מאניׁש , ר' אצל חוֹ לים בּ ּק וּ ר מצות  £©Ÿ§¥©§¦¦¨¦¨¤¥¦¦©§¦¥©§לק יּ ם
כּ ל  אף כּ לם. את ּפ נים בּ מאוֹ ר  קבּ ל הוּ א  חוּ ץ. כּ לּפ י זאת  הראה לא א% ¨©¨Ÿ¤§¨Ÿ§©¥¦¥¦§¨¦¤ª©̈ידוֹ ,

מס ּפ ר . ׁש בוּ ע וֹ ת חלפ וּ  וכ% לב ּק ר וֹ  קבוּ ע בּ אפן בּ אוּ  האזוֹ ר  ¨§¦¨§¨¨§§©§©¨¤Ÿ§¨¥¨¥§©ילדי
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ה צּ בּ וּ רּב יוֹ ם לחלוּ טין! הבריאה ויד וֹ  מתעוֹ רר  מאני ׁש  ר ' בּ היר , ׁש ליׁש י ְ◌§¦¦¨¦¨¦¦§¥§¨¦§¦¨©£¦©¦
בּ אמצע כּ דלהלּ ן: הדּ ברים מסּפ ר מאניׁש  ור' התרח ׁש  מה ©§¤§¨©§¦§¦¨§©¥©§¦¨§¥©§¦©¥ׁש וֹ אל
הוֹ פיע בּ ברלין , לׁש חוֹ ט להתחיל ּת כננּת י ׁש בּ וֹ  ׁש ליׁש י ליוֹ ם אוֹ ר ©¦¦§¤§§¦¦§©§¦§©§¦¤¦¦§§¨§©©הלּ ילה,

וּ ׁש אלוּ ני: מגארליץ בּ ר וּ % ר' ¦¨§¦§¨¦¨¦£©בּ חלוֹ מי

בּ ברלין???""מאני ׁש , ׁש וֹ חט להיוֹ ת עצמ1 על לקח ּת  האם ָ◌ִ◌©¦¨©§¨©©§§¦§¥§¤§¦

והסכּ מ ּת יענה צרי% )היה מה  את ּת ּק נּת י  א % קבּ לּת י, רבּ י "כּ ן, מאניׁש : ר' ָ◌ָ◌¨¦¥©¦¦©§¦©¦©§¦¤©¤¨¨¨¦§¦§©§¦
לׁש חוֹ ט !" אני  ׁש חפץ  הּת נאים ּפ י על §¦¦£¥¨¤¦¨§©¦©©רק 

וׁש וֹ אל:הרּב י  ממׁש י% מגארליץ  הּק דוֹ ׁש  ָ◌ַ◌ִ◌©¨¦¨§¦©§¦§¥

הבּ י"מאני ׁש , בּ על ימ כּ ר רצ וֹ נ1 כּ פי ּת ׁש חט א ּת ה אם ׁש גּ ם הנּ 1 ת היּ וֹ דע ָ◌ִ◌©¥©¦§¤©¦©¨¦§Ÿ§¦§§¦§Ÿ©©©©¦
לר ' מגארליץ הרבּ י ונתן  ׁש חט ּת ?!" לא ׁש ּמ עוֹ לם בּ שׂ ר §¦§¨¦¦©¨©¨§¨§©¨Ÿ¨¥¤¨¨§¦§בּ ׁש מ1

עלינוּ . לא מׁש ּת קת וידוֹ  בּ קר  ויהי ידוֹ  את ¥¨Ÿ¤§¨§ª¤¤Ÿ¦§©¨¤¦̈מאני ׁש 

מאניׁש :וע ּת ה וּ מסּפ ר ממׁש י% ְ◌ַ◌ָ◌©§¦§©¥¨¦

וּ ׁש אלוּ ני:היּ וֹ ם מגארליץ  הרבּ י בּ חלוֹ מי ׁש וּ ב  ה וֹ פיע הלּ ילה  בּ אמצע  ַ◌§¤§©©©§¨¦©©£¦¨©¦¦¨§¦§¨¦
לא  "ר בּ י, ועניתי: בּ ברלין?" ׁש וֹ חט ע וֹ ד ּת היה  האם Ÿ¦©¦¦¨§¦§¤§¥¤§¦¦©¦¨"מאניׁש ,
לב כּ וֹ ת  והתחל ּת י טע וּ ת " ׁש זּ וֹ  ידעּת י לא ר בּ י, הּמ שׂ רה , ה צּ עת את §¦¦§©§¦§¨¤¦§©¨Ÿ¦©¨§¦©©¨©¤¥©£אקבּ ל
ׁש וֹ חט י וֹ תר  ּת היה ולא "מאניׁש , ׁש וּ ב : ׁש אל הר בּ י ידי, את הר בּ י  ¥¥¤§¦Ÿ§¦¨©¨¦©¨¦¨¤¦©¨¥©§¤ׁש יּ רּפ א
הר בּ י ׁש וֹ חט" אהיה לא "לא, ׁש נית: ע וֹ נה מאני ׁש  ר ' ¦©¨¥¤§¤ŸŸ¦¥¤¦¨¦§¤§בּ ברלין ???"
התע וֹ רר ה)וֹ חט  בּ ריא", לי  ּת היה  כּ %, "אם ידוֹ , כּ ף את לוֹ  נתן  ¥§¦¥©¦¨¦¤§¦¨¦¨©¤©¨¦§¨¦מגארליץ 

לגמרי. הבריאה ¥§©§¨¦§¦¨©§והיּ ד

בּ ניהרּב י ס ּפ וּ רים  אלּ וּ  יּק ירי, אּת ם "ר וֹ אים ואוֹ מר: ממ ׁש י % מקלוֹ זנבּ וּ רג ָ◌ַ◌ִ◌¦§¤§©§¦§¥¦©¤©¦©¥¦¦§¥
עם  מכּ ן וּ לאחר המׁש וּ ּת קת ידוֹ  עם ה)וֹ חט את ראיתי אני ¦¥¦©©§¤¤§©¨¦¥©¤¦¦¨¦£¥©§זמנּ נ וּ ,
היטב וז וֹ כרים וּ ב זּ מן בּ מקוֹ ם ׁש נכחוּ  אנ ׁש ים עדין וק יּ מים  הבּ ריאה ¥¥¦§§©§©¨§§¨¤¦¨£¦©£¦¨©§¨¦§©̈ידוֹ 

הּס ּפ וּ ר . ¦©¤את

יׁש מנּ ין ּפ טירתם אחרי ׁש נים ׁש גּ ם רבּ נים כּ אלּ וּ  היּ וֹ ם מ 2יגים ִ◌ַ◌ִ◌©¦¦©¨¥©¨¦¤©¨¦©£¥§¦¨¨¥
ׁש וֹ חט על לׁש מוֹ ר כּ די הזּ ה לעוֹ לם לרדת  הכּ ח את ¥©§¦¥§¤©¨¨¤¤¨©Ÿ©¤¤̈להם
לצ בּ וּ ר טרפ וֹ ת להאכיל יגרם לא וׁש לוֹ ם ׁש חס קבּ לת וֹ  את לוֹ  ¦§¥§¦£©§Ÿ¦§Ÿ¨§©¤¨¨©¤¥¤ׁש יּ ׁש 

¦§יהוּ דים?

אוֹ כלים הרּב י בּ אמריקה ׁש יּ הוּ דים  ׁש נה , 30 הנּ ני זוֹ עק  מס יּ ם, מקל וֹ יזנבּ וּ רג  ָ◌ַ◌ִ◌¦§§§§§©¥¥¦§¦¨¨¤§¦©£¤¦¨§¦
גּ וֹ אל  בּ ביאת לגאלנוּ  ויחי ׁש  עלינ וּ  ירחם שהשי"ת וּ טרפ וֹ ת ¥©¦§¥¢¨§¦¨§¥¨¥©§¥§¥§נבלוֹ ת 

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה ¥¨¥¨§¨¥§¦¤¤צדק 
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ט"ו  ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

ׁשארע ּנֹורא ׁשהר ּבי מעׂשה ּבׁשעה תרפ"ח ּבׁשנת  קרּולע ּבעיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
את  להכׁשיר  ּתׁשּובה מׁשיב מסאטמער  והר ּבי  ּכרב ׁשם  ּכהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמסאטמער 

וע ֹוד. הּכלים  ְִֵַָּכל 
ׁש ל ּב קרוּ לע בּ מפעל מ ׁש גּ יח היה  הוּ א ווידער, בּ ער  מׁש ה  בּ ׁש ם יהוּ די היה ִ◌ְ◌ֶ◌¨¨§¦§¥Ÿ¤¤¦¤¨¨©§¦©§¦§©¤

ׁש חיטה דּ מי ּת ׁש לוּ ם בּ לי ׁש חטוּ  בּ עצמוֹ  לּמ ׁש גּ יח  בּ ערבּ שׂ ר, (מ ׁש ה ¨¨©©§¦©§©§¨£§¦©§§¥§¦¨Ÿ¤¤

מצלחים ) בּ לּת י ילדים  לוֹ  היוּ  עלינוּ , לא ואביוֹ ן, עני היה .ווידער  ¦¤¨¨¨¦§¤§Ÿ¨¥¨§¨¦¦§¦ª§¨¦

ׁש לזינגרּב קרוּ לע בּ ׁש ם יין ס וֹ חר א דּ יר, גביר יהוּ די א %היה זקן, לוֹ  היה (לא ִ◌ְ◌ֶ◌¨¨§¦§¦©¦¥©¦§¥§¤¦§¤Ÿ¨¨¨¨©

עצוּ ם ) ׁש מים  ירא להכנסת היה גּ דוֹ ל חדר  מרוּ ח, מטבּ ח  היה לׁש לזינגר  ¨¨§¥¨©¦¨¦§¤¦§¤¨¨¦§¨§ª¨¤¤¨§©§¨©
אצל  לא? וּ מי ר בּ ים י ׁש יבוֹ ת בּ חוּ רי  האוֹ רחים, כּ ל סעדוּ  אצלוֹ  ¤¥Ÿ¦¦©¦§¥©¦§¨¨£¨§¤¦§אוֹ רחים ,
ׁש לזינגר למרת כּ מׁש רת ווידער  בּ ער מׁש ה ׁש ל בּ נוֹ  עבד ׁש לזינגר ¤§¦¤§©¨§¥¨§¦¤¦¤¤Ÿ¤§©¨¤§¦¤§¦¨¤העׁש יר 

ׁש חיטה )בּ בּ ית. דּ מי לׁש לּ ם  צרי% היה ולא ואביוֹ ן עני היה  ווידער בּ ער מׁש ה לעיל .(וכנּ זכּ ר ©©¦§©¦§¨§¥Ÿ¤¤¦¤¨¨¨¦§¤§§Ÿ¨¨¨¦§©¥§¥§¦¨

אוּ זים ויהי  20 עם ל)וֹ חט  ווידער הבּ ן את ׁש וֹ לחת ׁש לזינגר מרת היּ וֹ ם , ַ◌ְ◌ִ◌©¨©§¤¦§¤©©¤©¥¦¤©¥¦©¨¦
א וֹ רחים. הכנסת ׁש ל הגּ דוֹ ל לּפ ר וֹ יקט ¦§©¨§©¤¨©§¤§¦§¦לׁש ח וֹ ט

ה ּמ פעל)ׁש לּ אביו וּ מּפ ני מ ׁש גּ יח  ווידער(ׁש היה הבּ ן אמר  ׁש חיטה דּ מי עלה לא ִ◌ְ◌ֵ◌¤§¨¦¤¨¨©§¦©©¦§¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¨©©¥¦¤
על  בּ תׁש לוּ ם צוֹ ר % היה לא מּמ ילא  לאביו ׁש יּ כים ׁש הא וּ זים ©§©§¤¨¨Ÿ¨¥¦¦¨§¦¨©¦¨©¨¤¥©ל)וֹ חט

לעצמוֹ . לקח ה)חיטה דּ מי ואת §©§©¨¨¦§©¥§¤§¦¨©̈האוּ זים 

מדּ וּ עה&וֹ חט בּ לבּ וֹ  ח ׁש ׁש  עלה  א% ׁש חיטה  דּ מי ללא הא וּ זים 20 את ׁש חט ַ◌ֵ◌¨©¤¨©¨¦§Ÿ§¥§¦¨©¨¨£©§¦©©
עוֹ שׂ ה  אוֹ  מח ּת ן  הוּ א האם אוּ זים הרבּ ה  כּ % לכל הּמ ׁש גּ יח  ¤¥©§¦©¦¨©¥§©¨¨§©¦§©©̈זקוּ ק

שׂ מחה? ¨§¦¤¥איזה

20ה&וֹ חט לׁש ח וֹ ט  בּ נ1 עם ׁש לח ּת  האם וּ ׁש אלוֹ  להּמ ׁש גּ יח  לקרא ׁש לח ַ◌ֵ◌¨©¦§Ÿ§©©§¦©§¨©¦¨©§¨¦¦§¦§
לא.אוּ זים ענה והּמ ׁש גּ יח ©¨¦§©©§¦©¨¨Ÿ

ׁש הבּ ן ואז ׁש התבּ רר עד ׁש חיטה דּ מי נגנב וּ  העיר ו ּת הם היּ דיעה הת ּפ )טה ְ◌ָ◌¦§©§¨©§¦¨©¥Ÿ¨¦¦§§§¥§¦¨©¤¦§¨¥¤©¥
אוּ זים  20 לבית ּה  לׁש חוֹ ט נׁש לח  ׁש לזינגר מרת אצל ׁש עבד ¦¨©¨¥§§¦©§¦¤§¦¤§©¨¤¥©¨¤¤¦ווידער

לעצמוֹ . אוֹ תם גּ נב  ווידער והבּ ן ׁש חיטה דּ מי ׁש לּ מה  §©§¨©¨¤¦¥©§¨¦§¥§¨§¦¦§והיא

בּ פעם ּכ ׁש &אלוּ  אוּ זים  הר בּ ה כּ % כּ ל צריכה  היתה מדּ וּ ע ׁש לזינגר  מרת את ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌¤¨©§¤¦§¤©©¨§¨§¦¨¨¨©§¥©¨¦§©©
עם  ׁש וֹ לחת הוּ א ׁש בוּ ע  מידי ר בּ וֹ ת ׁש נים ׁש כּ בר  ענתה  ¦©©©¨¥¦©¦¨¨§¤¨§¨©©אחת

א וֹ רחים. להכנסת אוּ זים 20 לׁש חוֹ ט ¦§©¨§©§¦¨©§¦¤¤¨§©המׁש רתת

אוּ זים חקרוּ  20 לׁש חיטה  הנּ ה הביאוּ  ׁש לּ א רבּ וֹ ת  ׁש נים כּ בר  כּ י הענין את ָ◌ְ◌¤¨¦§¨¦§¨¨¦©¤Ÿ¥¦¥¨¦§¦¨©¨¦
מלאכת  אחר היטב עקבה המׁש רתת הנּ וֹ רא, ה ּמ עשׂ ה ׁש הברר ¤¤§©©¥¥¨§¨¤¤¨§©¨©¤£©©©§ª¤©עד
דּ מי ואת האוּ זים את ה)נים כּ ל בּ עצמּה  לׁש ח וֹ ט  נוֹ הגת ׁש היתה עד ¥§¤§¦¨©¨¤¦¨©¨¨§©§§¦¤¤¨§¨¤©¥©ה)וֹ חט

לעצמּה . לקחה ¨§©§¨§¨¨¦§©ה)חיטה
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לבּ וֹ העיר  סעד לא מי כּ י סערה  העיר כּ ל ה)מים לב עד רעׁש ה קרוּ לע ָ◌ִ◌§¤¨£¨©¥©¨©¦¨¨¦¨£¨¦¦Ÿ¨©¦
זצוק"ל  מסאטמר האדמוֹ "ר ׁש לזינגער, ׁש ל אוֹ רחים ההכנסת  ¤§©¦§©¨¤§¦¤§¤¦§©¨§©©¥§בּ בית
חדׁש וֹ ת  ּת ּק נוֹ ת ּת קנוּ  ואז בּ תׁש וּ בה ולׁש וּ ב הכּ לים כּ ל את  להכׁש יר צו ¨£¨©§¦¨§¨§¦¨§¦¥©¨¤¦§©§©¦הוֹ ציא

חלילה. אלּ וּ  כּ ג וֹ ן  מקרים  עצמם על יחזרוּ  ¨¦¨¥§¦§¦¨§©©§§©Ÿ¤ׁש לּ א
מהתאחדוּ ת (את  הרבּ נים זקני ׁש ל האנׁש ים  מאחד ׁש מע ּת י הזּ ה הּס ּפ וּ ר ֶ◌©¦©¤¨©§¦¥¤¨¨£¨¦¤¦§¥¨©¨¦¥¦§©£

ׁש בוּ ע מידי אכל ׁש הוּ א זצוק"ל מסאטמר האדמ וֹ "ר ּת למיד ©¨¥¦©¨¤¤§©¦§©¨¦§©¦¨©̈הר בּ נים
אוֹ רחים) .בּ הכנסת §©§¨©§¦

הּט רפ וֹ ת וּ כפי  האוּ זים מאכילת מׁש ּפ עים בּ ימינ וּ  טרפוֹ ת הּמ אכילי הנּ ראה  ְ◌ִ◌©¦§¤©©£¦¥§¥§¨¥ª§¨¦¥£¦©¨©¨¦©§¥
ר בּ וֹ ת. ©¦ׁ̈ש נים

הּמ לחמה ּכ מאמר בּ ׁש עת זי"ע  אהרן ר' ה ּק דוֹ ׁש  הרב מבּ עלזא  הר בּ י ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌¨©¦¦¤§§¨©©¨©£Ÿ¦§©©¦§¨¨
על  להבּ יט אפׁש ר כּ יצד בּ טענוֹ ת צדּ יקים כּ ּמ ה אליו ©¦©§¨§¤©¥¨§¦¦¦©¨©¨¥§¦¤§כּ ׁש נּ גּ ׁש וּ 

מאוּ מה. לפעל ולא בּ ׁש תיקה יוֹ ם מידי  יה וּ דים אלפי  ¨§Ÿ¦§Ÿ§¨¦§¦¥¦¦§¥§©©¦§ׁש חיטת
יּמ חענה עמלק מזּ רע  הוּ א  ׁש מוֹ  יּמ ח ׁש היטלר  ידוּ ע זי"ע  מבּ עלזא הרבּ י  ָ◌ָ◌¨©¦¦¤§§¨©¤¦§¤¦©§¦¤©£¨¥¦©

בּ גרמניה. הּט רפ וֹ ת  מ )וֹ חטי ׁש נּ וֹ לד ¨§©§¤§¥§©¥£¦©¤§ׁש מ וֹ 
וּ תׁש וּ ב וֹ ת ּכ מוֹ  ׁש אלוֹ ת בּ ספרוֹ  זי"ע  הּק ד וֹ ׁש  ח יּ ים הדּ ברי בּ על כּ בר  ׁש העיד ְ◌¤¥¦§¨©©©¦§¥©¦©¨§¦§§¥§

ח יּ ים ז')דּ ברי סימן דּ עה בּ גרמניה (יוֹ רה  הגּ דוֹ לוֹ ת  הערים  ׁש בּ חמׁש  ¦§¥©¦¤¥¨¦¨¤§¨¥¤¨¦©§§¤§©§¨
בּ עטים  זה היה יה וּ דים, מלי וֹ ן וחצי ׁש לוֹ ׁש  ליצלן רחמנא  דּ תם  ¨§¤§¤¨¨¦§§¦¦¥¨¨¨§¦¨¨£©¨¨¦¥¤ׁש המיר וּ 
היטלר , העמלק נוֹ לד טרפוֹ ת, ׁש האכילוּ  וּ בב שׂ רם הּק לּ ים, ה )וֹ חטים ¤§¦¥¨£¨¨¥§¦¡¤¤¨¨§¦¦©©¦£©¤ׁש ל
מׁש ה  "וידי כּ תוּ ב : עמלק  עם ר בּ נוּ  מ ׁש ה  כּ ׁש נּ לחם ונאמר ׁש מוֹ , ¤Ÿ¤©¥¦£¨¥¨¦¥Ÿ©§¦¤§©¡¤§§©¦יּמ ח
רוֹ אים  בידיו". ּת מכוּ  וחוּ ר ואהרן תחּת יו... ויּ שׂ ימוּ  אבן ו יּ קחוּ  ¦¨¨§§¨§Ÿ£©§¨§©¦¨©¤¤§¦©¦¥§כּ בדים
ׁש ני עּמ וֹ  צרי% היה ר בּ נוּ  מׁש ה אף  עמלק  עם להלּ חם  ׁש בּ ׁש ביל ¥§¦¦¨¨¨¥©¤Ÿ©¥¨£¦¥¨¦§¦§¦¤¨¦מכּ אן
לבּט ל  אנׁש ים ׁש ני לוֹ קחים  מנּ ין מבּ עלזא, הרבּ י המׁש י% נ וֹ ספים, ¥©§¦¨£¥§¦§¦©¦§§¤¦¦©¨¦§¦¦¨¦¨£אנׁש ים 

ה נּ וֹ ראה? הגּ זרה ¨¨©¨¥§©¤את
פראנקפ וּ רטיד וּ ע בּ ׁש וֹ חטי  נלחם זי"ע  אדלר  נתן בּ ספרׁש ר ' ׁש כּ תוּ ב  (וּ כמוֹ  ָ◌ַ◌¤¨©©§¤¦§¨§£¥§©§§§§¤¨§¥¤

לברכה זכרוֹ נוֹ  ׁש לזינגר יוֹ סף עקיבא מהגה"צ  משפט " מעשׂ רתה"שמרו הצּ דּ יק  בּ ׁש ם  £¦¨¥§¤¦§¤¦§¦§¨¨§¥©©¦¥£¤¤

זי "ע ) קאלאמייער  הילל ר' הגה"ק  חמיו אצל  בּ פסח  ׁש )הה את ה)בטים  להעביר ׁש חפץ  ©§¨¦¤¨¨§¤©¥¤¨¦¥¥¨¨¥¤¤¨¥§©£¦¤
תחיה " חרבּ 1 "על בּ סוֹ ד טרפ וֹ ת מאכילי היתהה)וֹ חטים  ׁש ה )חיטה (וכּמ וּ בא  ©£¦©£¦¥§¥§©©§¤¦§¤§©¨¤©§¦¨¨§¨

זה וכל ליצלן רחמנא  יה וּ דים  מ לּ יוֹ נים  כּ ּמ ה הרג וּ  יוֹ תר  מאחר ׁש )נים  בּ מק וֹ ם  ׁש ם  מ ּמ ׁש  ¤¨§¨§¦¨¨£©¦§¦§¦¨©§¨¥¨ª§¦¨¤¨§¨¨©¦§§בּ אוֹ ׁש ביץ 

עקיבא ה . מוה"ר הגה"צ של לשונו וזה
העברי: לב בעהמח"ס  זצ"ל שלעזינגער יוסף
לפסול רצה זלל"ה אדלער  נתן  ר' הגהצה"ק
הסטרא  של החותם  ולהכניע דפפ"ד, השו"ב
בסוד הפסולים  השובי"ם על השורה  אחרא
כל השיג ואלמלא וכו', תחי' חרבך על

הס"מ  אך צדקינו, משיח בא הי' רצונו
לברוח  והוצרך קצבים , רודפים  עליו העמיד
אחריו רץ סופר  החתם ותלמידו מפפ"ד ,

עכ "ל. וכו' פרסאות משכילכמה בספר  (הובא

עיין זי "ע, מקאלאמיי  הלל  מוה "ר להגה "ק דל על

באריכות ) .שם



בשר  יאכלנו  מי ט"ז  לגמעשה 

מה זוֹ  מעבדּ ה ורוֹ אים  הגּ זרה, לבּט ל וחפץ קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  אדלער נתן ר' הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק  ©¨§ª¥¦§¨¥§©¥©§©¨§§¨©§¤§©¨¨¨©¦©©¨̈חזה

ל  עלוּ לים  יּמ ח)ה)וֹ חטים  ׁש הר ׁש ע  מ בּ עלזא  הּק דוֹ ׁש  מהרב למעלה  ׁש ּמ וּ בא וּ כמוֹ  עלינוּ  לא ע וֹ לל ¤©£¦£¦§¥Ÿ¨¥§¤¨§©§¨¥¨©©¨¦¤§§¤¨¨¨¦©

הּק לּ ים ) ה)וֹ חטים  ידי על יצא  .ׁש מוֹ  §¨¨©§¥©£¦©©¦

עליו ואלמלא העמיד הס "מ א% צדקנוּ , מ ׁש יח בּ א היה רצ וֹ נוֹ  כּ ל ה2יג  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌¦¦¨§¨¨¨§¦©¦§¥©¤¡¦¨¨
אחריו  רץ סוֹ פר  החת"ם ותלמידוֹ  לברח ונאלץ ק צּ בים ¨£©¨¥©£©¦§©§©Ÿ§¦©¡¤§¦¨©¦£ׁש וֹ חטים

נ וֹ רא וֹ ת. ׁש ם עיּ ן  ּפ רסא וֹ ת ¨¨¥©¨§©י'

ט"ז  ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה 

ּותׁשּובֹות  ׁשאלֹות ּבעל מדע ׁש מענדעלע  ר' הּקדֹוׁש מהרּבי נ ֹורא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמע ׂשה
זי "ע . הּקד ֹוׁש ס ֹופר החת "ם אצל ּכׁשּלמד צדק", ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ"ׁשערי 

ס וֹ פרידוּ ע החת"ם ׁש ל ּת למידוֹ  היה ה ּק דוֹ ׁש  מדע ׁש  מענדעלע ׁש ר ' ָ◌ַ◌¤¤§¤¤¦¤©¨¨¨©§¦¤©£©¥
זי"ע . ¨©הּק דוֹ ׁש 

ה"חת"ם וכן אצל ללמד לנסע הׁש ּת וֹ קק  הּק דוֹ ׁש  לב " ׁש ה"יּ יטב  ידוּ ע  ְ◌ֵ◌¨©¤©¥¤¤©¨¦§¥¦§Ÿ©¦§Ÿ¥¤©£©
))חט וּ  הּק לּ ים ה)וֹ חטים  מ)וּ ם  יכל לא א% הּק דוֹ ׁש , £¨¤¦©©¦£©¦©¨Ÿ©¨©¥ס וֹ פר"

י"חבּ ּפ רע ׁש בּ וּ רג סימן דּ עה י וֹ רה ס וֹ פר , חת"ם  בּ תׁש וּ בת סוֹ פר" ה"חת"ם  ׁש כּ תב ׁש יּ ד וּ ע  (כּ מ וֹ  §§¤§§§¤¨©¤¨©©£©¥¦§©£©¥¤¥¨¦¨

אחריהם ) עוֹ קב כּ ׁש אינוֹ  ה)וֹ חטים  מע וֹ ללים  מה יוֹ דע  מי  כּ י ל)חיטה, בּ יוֹ ם  ּפ עמים  כּ ּמ ה רץ .ׁש היה ¤¨¨¨©¨§¨¦§©§¦¨¦¦¥©©§§¦©£¦§¤¥¥©£¥¤

ה"יּ יטב'כשרּפ עם  ׁש אלוֹ  הּק דוֹ ׁש  לב " ה"יּ יטב  את ּפ גׁש  מדעׁש  מענדעלע  ַ◌ַ◌¤§¤¤¦¤¨©¤©¥¤¤©¨§¨©¥¤
הרי ידוּ ע  בּ ּפ רע ׁש בּ וּ רג , בּ שׂ ר  לאכוֹ ל אּת ה יכוֹ ל כּ יצד ¥£©¨§§¤§§¨¨¡¤¨©¨©¥¤לב ",

קלּ ים? ¦©¦£©¤ׁש ה )וֹ חטים
הּק דוֹ ׁש ענה סוֹ פר  ׁש החת"ם מהבּ המה רק  אכל אכן  ׁש ה וּ א מענדעלע  ר' ָ◌ָ◌¤§¤¤¤¨¥Ÿ¤©¥©§¥¨¤©£©¥©¨

היה  החליף  ח"ו אם ׁש גּ ם ׁש למה בּ אמוּ נה  מאמין והוּ א  בּ עצמוֹ , ¨¨¦©©¦©¤¨¥§¨¡¤¦£©§§©§¤Ÿאכל
ה ּפ גימה. את לי)ר מלא% בּ א ¨¦§©¤¥©§©§©¨ּ̈פ ג וּ ם,

מּת ׁש וּ ב וֹ ת ּכ יּ דוּ ע יוֹ תר  יתר, בּ גדלוּ ת נכּת ב וּ  מענדעלע  ר' ׁש ל הּת ׁש וּ ב וֹ ת  ַ◌ָ◌ַ◌©§¤¤§¤¤¦§§§©§¤¤¥¦§
ראׁש  היה לב " ׁש ל"יּ יטב  הגם הׁש ואה, ללא הּק דוֹ ׁש , לב " Ÿ©§¨¨£©¤©¥¤¤¨¨Ÿ§¨©¤¤¥©ה"יּ יטב 
ר ' כּ י יצא, זה  א% גּ דלוּ ת, בּ יוֹ תר  לכּת ב  צרי % היה ראׁש וֹ  וּ לפי ¦¨¨¤©§©¥§Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ¦§¦̈חריף 
חריפה  לּמ וּ ד דּ ר % קבּ לוּ  וׁש ם הּק דוֹ ׁש  ס וֹ פר " ה"חת"ם  אצל למד ¨¦£¦¤¤§¦¨§¨©¥©£©¤¥©¨¤¤§¤מענדעלע 
היוּ  הּק דוֹ ׁש , סוֹ פר " ה "חת"ם בּ יׁש יבת לוֹ מד לב " ה"יּ יטב  היה וא לּ וּ  ¨¨©¥©£©©¦¦¥¤¤¥©¨¨¦§¥§בּ יוֹ תר ,

ׁש לּ וֹ . האדּ יר  הּת וֹ רה  וכח מחוֹ  גּ דלוּ ת כּ פי אחרת, נראוֹ ת  ¤¦©¨¨©©Ÿ§Ÿ§©¦§¤¤©§¦§©הּת ׁש וּ בוֹ ת
ׁש לּ א ידוּ ע  על מתחרט  היה ימיו ׁש כּ ל ּפ טירתוֹ  לפני אמר לב " ׁש ה"יּ יטב ָ◌ַ◌¤©¥¤¤¨©¦§¥§¦¨¤¨¨¨¨¨¦§¨¥©¤Ÿ

הּק דוֹ ׁש . סוֹ פר" ה"חת "ם אצל יודא'לעלמד ר' מהרה "צ  ׁש מע ּת י הּס ּפ וּ ר  (את ¨©¥¤©£©¥©¨¤©¦¨©§¦

דע ׁש ) ּת למידי  נוֹ ספים , וּ מ ּת למידים  ׁש ליט "א .מדע ׁש  ¦¤§¦¨¦©§¦¦¨¦©§¦¥¤

בּ דרעזניץ סוֹ פר"ה"חת "ם כּ רב  כּ הן גּ ם מעהרען)הּק דוֹ ׁש  ׁש נים,(בּ מדינת 7 ַ◌ֲ◌ַ◌¥©¨©¦¥§©¦§¤§¦¦§¦©¨¦
כּ רב . ׁש ם כּ הן בּ נּ ט מר דּ כי ר' ©§¨¥¦¤©©§§¨©§וגם



בשר  יאכלנו  מי ט"ז לד מעשה 

"הּמ דינוֹ ת מוּ בא ה ּק דוֹ ׁש : ס וֹ פר" ה"חת "ם בּ ׁש ם  למ ׁש ה" "זכרוֹ ן בּ ספר : ָ◌§¥¤¦§§Ÿ¤§¥©£©¥©¨©§¦
הּק לּ ים ". ה)וֹ חטים  בּ סבּ ת זה היה  היׁש רה, מהדּ ר % ׁש ּס ר וּ  ¦©©¦£©©¦§¤¨¨¨¨§©¤¤©¥¨¤¨§©§¤§בּ גרמניה

זי"עוכ* מצּ אנז הרבּ י גּ ם  דּ עה,כּ וֹ תב  י וֹ רה א', חלק חיּ ים , דּ ברי וּ תׁש וּ ב וֹ ת (בּ ׁש אלוֹ ת ְ◌ָ◌¥©¨©¦¦©§¦§¥§¦§¥©¦¥¤¤¥¨

ז') ׁש ם סימן הענין,ו ע יּ ן זה על בּ אריכוּ ת ט"וּ  בּ מע שׂ ה  כּ אן מוּ בא  וכן . ¦¨©¥¨§¥¨¨§©£¤©£¦©¤¨¦§¨
ׁש ם. ¨¥©ע יּ ן 

בּ על וּ מענין  זצ "ל מדע ׁש  מענדעלע ר' שהרה"ק להזכּ יר , כּ דאי ה)חיטה ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌©§¦¨§©§©§¦¤§¤¤¦¤©©
וגם  זצ"ל ס וֹ פר החת "ם אצל למד צדק ", "מעגּ לי ספר ©§¥©£©¤¥©¨¤¤¥§§©¤¥¥©§©הּמ חבּ ר
מּפ רע ׁש בּ וּ רג צדק ה ּמ עגּ לי וּ כׁש חזר זצ"ל, מ ׁש ה" ה"יּ שׂ מח  ׁש ל ּת למיד §§¤§¦¤¤¥§§©©©¨¤§¤Ÿ©§¦©¤¦§©¨̈היה

ק וֹ ד  בּ ׁש בּ ת בּ שׂ ר אכילת עם  ע שׂ ה  מה יחזקאל" "מראה בּ על אביו ׁש .ׁש אלוֹ  §¨¨¦©©©§¤§¤§¥¤¨¨¦£¦©¨¨§©¨¤
יאכל  ׁש בּ נוֹ  יחזקאל" ה"ּמ ראה דּ עת על כּ לל עלה לא בּ חוֹ ל בּ שׂ ר  אכילת ©Ÿ¨¨§¨©©©©©§¤§¤§¥¤§Ÿ§¨¨©¦£©על

ׁש בּ ת  על ׁש אלוֹ  רק  קלּ ים ,בּ שׂ ר, אנׁש ים  קצת  היוּ  בּ ּפ רעׁש בּ וּ רג ׁש ה )וֹ חטים  קוֹ ל איזה  היה (כּ י ¨¨©§¨©©¨¦¨¨¥¤¤©£¦§§¤§§¨§¨£¨¦©¦

ׁש היה בּ עצמ וֹ  כּ וֹ תב סוֹ פר והחת"ם  הּק לּ ים , ה)וֹ חטים  אוֹ דוֹ ת הר בּ ה מדבּ ר  ס וֹ פר  חת"ם  ¨¨¤§©§¥¥©£©§¦©©¦£©¥§©¥©§¥©£§¦וּ בתׁש וּ ב וֹ ת

כּ ראוּ י .) מתנהל הכּ ל אם  ה)חיטה אוֹ דוֹ ת  לראוֹ ת ה)חיטה, לבית הר בּ ה ר בּ יהוֹ ל% והׁש יב ¥©§¥§¥©§¦¨¦§©§¦¨¦©Ÿ¦§©¥¨¨§¥¦©¦
בּ אמוּ נה  מאמין אני כּ י  בּ עצמוֹ , ס וֹ פר החת"ם  אצל אכלּת י ¨¡¤¦£©¦£¦§©§¥©£©¤¥¦§©¨¤¤§¤מענדעלע ,
ּפ גוּ ם, הּס כּ ין  ח"ו  היה אם אפילוּ  סוֹ פר, החת"ם ׁש אכל ׁש ּמ הבּ שׂ ר  ¨¦©©¨¨¦¦£¥©£©¤Ÿ¤¨¨©¥¤¨¥§ׁש למה

יתדוֹ תי. ּת מכּת י זה ועל הּפ גימ וֹ ת, וּ לי)ר למלאוֹ ת  מלא% ©¥§¦§©¨¤©§¦§©¥©§§©§¨§©̈בּ א

איׁש וכאן ׁש היה בּ ּפ רע ׁש בּ וּ רג , ה )חיטה מענין ס ּפ וּ ר עוֹ ד להז כּ יר  הּמ קוֹ ם ְ◌ָ◌©¨§©§¦¦¥¦§©©§¦¨§§¤§§¤¨¨¦
ה "ּמ ע גּ לי ו ׁש ל זצ "ל מ ּס יגעט  לב" ה "יּ יטב ׁש ל חסיד ׁש היה ¥§§©©¤§¤¦¦¤¤¥©¤¦¨¨¨¤¨¤אחד
הן  ר בּ וֹ תיו, ׁש ני את וׁש אל קׁש ה, ׁש אלה לוֹ  היה וּ פעם  זצ"ל, מדעׁש  ¥¨©¥§¤©¨§¨¨¨¥§¨¨©©¤¦¤¤צדק"
בּ בית  לב" ה"יּ יטב  אמר  זמן אחר צדק ". ה"ּמ עגּ לי והן  לב " ¥§¤¤¥©©¨©§©©¤¤¥§§©©¥§¤¤¥©ה"יּ יטב 
היתה  מה לי נא ה גּ ד מדע ׁש , הרב  את גּ ם ׁש אלּת  בּ טח להאי ׁש , ¨§¨¤¦¨¥©¤¦©¨¤©¨§©¨©¤¦¨§¨§¦©הּמ דר ׁש 
ּפ לּפ וּ ל  לב ", לה"יּ יטב  הּת ׁש וּ בה  כּ ל את האיׁש  ואמר לׁש אלת1, §¦¤¤¥©§¨§©¨¤¦¨©¨§§¨¥§¦¨§ּת ׁש וּ בתוֹ 

ׁש הוּ א האי ׁש , בּ פני  לב היּ יטב  כּ % אחר והתא וֹ נן וּ מּק יף, צדק")ארוֹ % (ה"ּמ ע גּ לי ¨©¦§¦§¥©©¨©¥¤¤¦§¥¨¦¤©©§§¥¤¤

בּ ּפ רע ׁש בּ וּ רג  סוֹ פר החת"ם אצל כּ א לּ וּ )למד ּת ׁש וּ בוֹ ת  עוֹ נה דּ לכן לוֹ מר ׁש התכּ וּ ן (כּ נּ ראה  ¨©¥¤©£©¥§§¤§§©¦§¤¤¦§©¥©§¨¥¤§¨¥

החת"ס בּ יׁש יבת ללמד מׁש ה", ה"יּ שׂ מח זקני, אוֹ תי הניח לא אנכי , ©¦¦Ÿ¦Ÿ¥¦©¦§¥¦©¦§©Ÿ¤¦§Ÿ¨¨£אבל

יצאוו. קלים השוחטים  ידי "שעל שם: וז"ל
זכרם". ואבד ישראל מדת שלימות מדינות

חיים דברי  בשו"ת ו')ושם  סימן ח "א דעה (יורה 

השם יראי  כמה  ראו "ועיני  לשונו: וזה  כתב
ולאחר  צדיקים, אצל שהיו תורה לומדי
אחר  לאיש נהפכו הלזו באומנות שנתחנכו
האמנתי", לא בעיני ראיתי לא אם אשר

עכלה"ק .
חת"ס בשו"ת כתב זי "ע סופר  החתם ומרן

על יושב וכסיל זקן המלך כי  ר"ה, סימן או"ח 
חזנים רגלים  ג ' של וסופרים ,שוחטים כסא

שם . פרשתעיין  יוסף יעקב  תולדות בספה"ק זה (וכעין 

והעולה ) ד"ה  .נשא ,
משאמלוי להגה"צ בפרדס טיול בספר ועיין 

א' בחלק  שכתב הי "ד, שחיטה )זצ"ל כי(מערכת 
הציונות  הקליםכח השוחטים ע"י גם נתהוה

ישראל, אמוני שלומי שנתפטמו טמא ובשר
עיי"ש .



בשר  יאכלנו  מי ב' לה שאלה

בּ ּפ רעׁש בּ וּ רג. ׁש היתה ה)חיטה לאמחמת כּ ן על בּ שׂ ר, ׁש ם  ׁש יּ אכל רצה ׁש לּ א (והינוּ  ¥£©©§¦¨¤¨§¨§§¤§§§©§¤Ÿ¨¨¤Ÿ©¨¨¨©¥Ÿ

החת "ס ) בּ יׁש יבת ללמד .ׁש לח וֹ  ¨§¦§Ÿ¦¦©

מׁש ה ",חזינן  ה "יּ שׂ מח אצל גּ ם למד צדק " ׁש ה"ּמ עגלי דּ אף זה, מּס ּפ וּ ר ֲ◌ִ◌ָ◌¦¦¤§©¤©©©§¥¤¤¨©©¥¤©¦§©Ÿ¤
לפני ה)עוּ רים מרצה היה לא מ ׁש ה" ׁש כּ ׁש ה"יּ שׂ מח ¥§¦¦¦©¤§©¨¨Ÿ¤Ÿ©§¦©¤§¤©¨§וידוּ ע 
מ זּ ה  ונמצא ה)ע וּ ר, אוֹ מר לב" ה"יּ יטב  היה ס בּ ה, איזה מחמת  ¤¦¨§¦§¦©¥¤¤¥©¨¨¨¦¤¥©£¥¦¦§©©הּת למידים
לב", ה"יּ יטב אצל גּ ם  למד צדק" ׁש ה"ּמ עגלי  להז דּ ּמ ן  יכוֹ ל היה ¤¤¥©¤¥©©¨¤¤¥§©©©¤¥©§¦§¨¨¨¦¨§¦§דּ לפעמים 
עוֹ נה  צדק" ׁש ה"ּמ עגלי ענותנוּ תוֹ  בּ ר וֹ ב לב" ה"יּ יטב כּ עת אחז  מק וֹ ם ¤¤¤¥§©©©¤¨§§©§¤¤¥©¥¨©¨¨¨¦מ כּ ל
וּ בענותנ וּ תוֹ  עוֹ נה, לב ", ה"יּ יטב  – ׁש הוּ א  מּמ ה טוֹ ב י וֹ תר  להלכה ¨§§©§¤¤¤¥©¤©¦¥¨¨£©§ּת ׁש וּ ב וֹ ת 
סוֹ פר . החת"ם בּ יׁש יבת ללמד זכה ׁש לּ א  בּ זה הדּ בר את  לב " ה"יּ יטב ¥©£©©¦¦Ÿ¨¨¦§Ÿ¤¤¨¨¨©¤¤¤¥©¨ּ̈ת לה

בּ יׁש יבת יד וּ ע סוֹ פר החת"ם  אצל למד יחזקאל" ה"ּמ ראה ׁש ל  ׁש בּ נוֹ  ָ◌ַ◌¤§¤©©§¤§¤§¥¨©¥¤©£©¥¦¦©
החת"ם  אצל אז ׁש לּ מדוּ  היּ חידים מהבנש "ק  היה והוּ א  ©£©¤¥¨§¨¤¦¦§©¨¨§§§¤§ּפ רע ׁש בּ וּ רג ,
ׁש היה. מע שׂ ה  מ )וּ ם ׁש ם ללמד בּ נ וֹ  את ׁש לח  יחזקאל" ה"ּמ ראה ¨¨¤¤£©¦¨Ÿ§¦§¤©¨¥§¤§¤§©©¥סוֹ פר .

היה ה"ּמ ראה  אחת ּפ עם  ּת וֹ רה. מכּת בי בּ חליפת עמד וּ  והחת"ס יחזקאל" ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌§¤§¥¨§©£¦©¦§§¥¨©©©©¨¨
יכלוּ  לא אבל בּ זה, וטרי ושקלו חמ וּ רה ׁש אלה איזה  §¨Ÿ¨£¤¨¨£¨¥§¤¥¤¥¥בּ יניהם
לברר להחת"ס  ׁש יּ ּס ע  יחזקאל" ה"ּמ ראה החליט  לכן ה)וה, עמק  אל ¥¨§©¦¤¥§¤§¤§©©¦§¤¥¨¤¨©¤¥¤Ÿ̈לבא 
מענינים  החת"ס  עם לדבּ ר  ונכנס ׁש מ וֹ , גּ ילה  לא  לׁש ם ׁש בּ א בּ עת ¦¨§¦¥¦¥©§©§¦§§¨¦Ÿ¨§¨¤¥§¨¨©הדּ בר .
והוֹ כיח בּ יניהם , ׁש היה  ה זּ את ה)אלה מענין לדבּ ר  ׁש בּ א וּ  עד ©¦§¤¥¥¨¨¤Ÿ©¨¥§©©§¦¥¥©§¨¤©¦ׁש וֹ נים 
סעוּ דה, לוֹ  הכין לבד החת"ס  לוֹ . הוֹ דה והחת"ס  סברתוֹ  יחזקאל" ¨§¦¥©§¨¨¨§¥§¤§¤§©©ה"ּמ ראה
אינוֹ  שהחת "ס ראה יחזקאל" ה"ּמ ראה לי ׁש וֹ ן. הּמ ּט ה לוֹ  הכין  כּ % ¥¨¨¥§¤§¤§©©¦¨¦©¦¥¨©©§ואחר
אּמ אי יחזקאל" ה"ּמ ראה אוֹ תוֹ  ׁש אל ּת וֹ רה, דּ ברי לכּת ב והוֹ ל% ליׁש וֹ ן, ©©¥§¤§¤§©©©¨¨¥§¦Ÿ§¦¥§¦¥הוֹ ל%
מ זּ ה  ּת ׁש וּ בה יחזקאל" ל"הּמ ראה  ׁש )לח ואמר ליׁש ן, עצמוֹ  את מניח ¤¦¨§¥§¤§¤§©©§©¨¤©¨§Ÿ¥¦©¤©§¦Ÿלא
לוֹ  לכ ּת ב  ר וֹ צה לכן צ וֹ דק , יחזקאל" ׁש "הּמ ראה רוֹ אה וכעת Ÿ§¦¤¥¨¥¥§¤§¤§©©¤¤¥¨§¨¥§©ה)אלה,
הדּ עת  חליׁש וּ ת  היה והחת"ס ה וּ א, מי  יחזקאל" ה"ּמ ראה  לוֹ  אמר ©©©¦£¨¨¦¥§¤§¤§©©©¨¨§©עכׁש ו.
יחזקאל" ה"ּמ ראה [ׁש הרגּ יׁש  ואז כּ ראוּ י], כּ בּ דוֹ  לא [ואוּ לי מ ּק דם, ידע ¥§¤§¤§©©¦§¦¤¨§¨¨§¦Ÿ¨©¦Ÿ¤§©Ÿ¤ׁש לּ א

הוּ  כּ י יחזקאל" ה"ּמ ראה  לוֹ  אמר  הדּ עת], חליׁש וּ ת לוֹ  לׁש לחׁש יּ ׁש  רוֹ צה א ¤¥£¦©©©¨©©©§¤§¤§¥¦¤¦§Ÿ©
להחת"ס והבטיח  בּ ו דּ אי, לוֹ  וענה מס כּ ים, הוּ א אם אצלוֹ , ללמד בּ נוֹ  ©¦§¦§©©§¨¨§¦§©¦§¤Ÿ§¦§¤את

להחת"ס . בּ ינ וֹ  הּפ יּ וּ ס היה  וזה הבּ א, בּ זּ מן בּ נוֹ  את ¥¦©¨¨¤§¨©©§©§¤©§¦¤ׁש יּ ׁש לח

ב' ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה 

הנּ כם אינכם עס וּ קים ולילה יוֹ מם החלב , ּפ רׁש ת נגד מלּ התקיף ּפ וֹ סקים ֵ◌ְ◌ֶ◌§¦¦§©§¦¤¤¨¨©©¥¤¨¨¨§¨£¦¦§¤
החׁש ק כּ ל לי נעלם היא, ר בּ ה כּ י כּ תיבתכם ידי על מתי ? עד ¤¥©¨¦¨§¤¦¨©¦¤§©¦§¥§©©¨©¤̈בּ זה,

לבריאוּ תי. זאת  צרי% ואנכי הבּ שׂ ר, ¦¦§¦Ÿ©¨¨§¨Ÿ¦¨¦Ÿ¡¤¦מלּ אכל
וּ בריאים,[עיּ ן טוֹ בים יוֹ תר  כּ נג דּ ם מאכלים ׁש אר ויׁש  מאד מזּ יק  ׁש זּ ה לה לּ ן ַ◌ֵ◌§©¨¤¤©¦§Ÿ§¥§¨©£¨¦§¤§¨¥¦§¦¦

כּ לל] חׁש ׁש  ללא ּפ רוה .והם §¥©§¤§Ÿ£©§¨
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ע ּמ ּה .אׁש ּת י  להלּ חם ועלי בּ שׂ ר לי לב )ל מסרבת ִ◌ְ◌ִ◌§¨¤¤§©¥¦¨¨§¨©§¦¨¥¦¨

ׁש אינּה [א גּ ב, ׁש מים , יראת לא )ה זכיתם  ה' ׁש בּ ר וּ ך נראה מ )אלתכם ַ◌ַ◌¦§¥©§¤¦§¤¤¨§¦¤§¦¨§¥©¨©¦¤¥¨
הראׁש וֹ ן  אדם את ׁש הסיתה כּ ח וּ ה לא טרפוֹ ת, להאכילכם ¦¨¨¨¤¨¦¥¤¨©§Ÿ¥§¤§¦©©§¨¦§©מסכּ ימה

בּ ראׁש ית] בּ פר ׁש ת  רמבּ "ן ועיּ ן הדּ עת", מ "עץ .ׁש יּ אכל  ¤Ÿ©¥¥©©©§©¥©§©§¨¨©§¥¦
יוֹ דעים וזאת אינכם האם ׁש לּ כם, הקוּ נטרסים כּ ל את ק וֹ ראת ׁש היא מ )וּ ם ְ◌ֹ¦¤¦¥¤¨©§§¥¦¤¨¤©¦¥§¤§¦

אפׁש ר אי כּ י בּ שׂ ר"? יאכלנוּ  "מי צעק וּ : בּ מצרים אבוֹ תינוּ  ¨§¤¦¦¨¨¥¦£©¦£¨¦©§¦§¥£©¤ׁש אף
כּ דוֹ רינוּ . ח לּ ׁש  דּ וֹ ר ׁש כּ ן  כּ ל בּ שׂ ר , ללא ¥§¨©¥¤¨¨¨Ÿ§¥©§¦§להתקיּ ם 

התאחדוּ ת האם  ׁש ל הדּ ין  בּ ית ידי על ׁש ה וּ צא מהּמ כּת ב לכם ידוּ ע  לא ַ◌ִ◌Ÿ¨©¨¤¥©¦§¨¤¨©§¥¥©¦¤¦§©£
נּק וּ ר ׁש אלוֹ ת ׁש וּ ם  אין ׁש בּ כלל הרבּ נים מגּ דוֹ לי מח ּת ם  ¦¥§¥¨§¦¤¦¨©¨¥§¦¨§ª¦¨©̈הרבּ נים

אמריקה? ¨¦¤©¨§בּ כל
ההפ %ּכ יצד לכּת ב ה נּ כם הגּ דוֹ ל יכוֹ לים דּ ינוֹ  בּ ית וכל מסאטמר מהר בּ י ֵ◌ַ◌§¦¦§¤¦§Ÿ©¤¤¥¨©¦¦©§¤§¨¥¦©¨

מהאלמין, הרב אּת ם, ורק מהם, מתיראים העוֹ לם ׁש כּ ל ¦§¨¥©¨¤©©§¤¥¦§¨§¦¨¨¨¤¦©¨¦בּ ירוּ ׁש לים,
מהם? מתיראים ¤¥¦§¨§¦¤§¥אינכם

ב' ׁש אלה  על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

הּמ כּת ב .ה&אלה על להסּת ּמ % אפ ׁש ר  ׁש אי מסּפ קת, ּת ׁש וּ בה הנּ ּה  עצמּה , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌©§¨¦¨§¨§©¤¤¤¦¤§¨§¦§©¥©©¦§¨
בּ שׂ רל וּ  ׁש רק  מירוּ ׁש לים, בּ דּ "ץ וׁש ל התאחדוּ ת ׁש ל בּ מכּת ב כּ תוּ ב ¨¨©¤¦©¨¦©©¤§£©§¦¤¨§¦§¨¨̈היה

וכוּ '. ה )חיטה את ׁש ּת ּק נוּ  לוֹ מר  יכוֹ לים היוּ  הוּ א, כּ ׁש ר §¨¦§©¤§¦¤©¦§¨¥¨¤§©סאטמר
כּ ׁש רא* כּ בר  ה נּ ּק וּ ר  בּ אמריקה ערים  ה50 ׁש בּ כל ולחּת ם חלק  הכׁש ר  לתת ַ◌¨¤¤§¥¨¨§©§Ÿ¤§¨©¨¦©£¤¦¨©¦§¨¨¥

וכל  וכוּ ' -"999" א-י וֹ  נעשאנעל" "היברו אפילוּ  ׁש אלוֹ ת ׁש וּ ם ¨§§¨¦£¥§¥§ואין
אמריקה  בּ כל ׁש ּת פנוּ  לאן וכדּ וֹ ' וקאנעטיקוט מנעבראסקא ה)חיטה ¨¦¤©¨§§¦¤¨§©§¨¦§©ª©כּ ּמ יּ וֹ ת
בּ עוֹ לם, כּ זה הכׁש ר  הנּ ׁש מע בּ סדר, כּ בר הוּ נגריה מנהג  ׁש זּ ה לכם ¨¨¤¨¥§¤¨§¦©¤¥§¨§¨§¨§©§¦¤¤¤¨§Ÿ§ויאמר וּ 
וכוֹ תב מע וֹ לם, הכׁש ר  נתן לא זצוק"ל מסאטמר  ׁש הרבּ י  בּ מקוֹ ם ¥§¨¥¥§¤©¨Ÿ¤§©¦¦©¨¤¨§¨§¦בּ פרט

יוֹ אל  דּ ברי שו "ת בּ ס וֹ פ וֹ )בּ ספרוֹ  ב' אוֹ ת ל"ד סימן דּ עה הּק צּ בים (יוֹ רה ׁש על §¦§¦§¥¥¤¥¨¦¨§¤©©©¨¦
לׁש וֹ נוֹ : וזה כּ לל לסמ% אין §¤§¨§Ÿ§¦¥¨¦¤©§¤ׁש בּ אמריקה

דעם "עס ניׁש ט האט דּ ין בּ ית דער וואס אמריקה אין  ּפ לעצער  פארהאן איז ֶ◌¦©§©§¤¤¦©¤¦¨¨¤¥¦¨¦§¤
מ וֹ רא  די אוּ ן  דארף  מען ווי  אזוֹ י  ניׁש ט  זי% פירט קהלּ ה  די כּ ח ¨¦§©©©¦©§¦¦§¦¨¦§¦©Ÿ§¦§¦ריכטיגן
די פ וּ ן  מער ׁש וֹ חט א וֹ יפן ליגט  אנפירערס פלייׁש  אוּ ן בּ וּ טׁש ערס די ¦¤¥§§¦§¤¦§¨¥§§¤§¦פ וּ ן
פארהאן  אוֹ י % זענען עס יתבּ ר %, ה ' פוּ ן מער אוודאי אוּ ן דּ ין בּ ית  פ וּ ן ©§©¤¤¤©¨§¦¤©©©¦¥¨מוֹ רא 
דארפן  זיי  אוּ ן זיין  צוּ  דארף עס  ווי ניׁש ט זענען ׁש וֹ חטים די וואס  §§©¥¥§©¤¦§¦¤¤¦£¦¨¤¤§ּפ לעצער 

ׁש ם. ע יּ ן  דּ ין" בּ ית פוּ ן הׁש גּ חה ¨¥©¦¥¨¨§©©א
אבדוּ וּ בתרגּ וּ ם  ׁש ם דּ ין  ׁש הבּ ית בּ אמריקה מק וֹ מוֹ ת ק יּ מים הּק וֹ דׁש , ללׁש וֹ ן  ְ◌ַ◌ְ◌§¨©¤©¨¦§©£¤¦¨¤©¥¦¨¨§

ה)וֹ חטים  ויראת כּ ראוּ י מתנהגת אינ ּה  הּק הלּ ה האמ ּת י , ה כּ ח  ¦£©©§¦§¨¨¤¤©§¦¨¥¨¦§©¦¦£¨©Ÿ©¤את
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י וֹ תרוּ מנ  ׁש כּ ן וכל ה דּ ין  בּ ית  מּמ וֹ רא י וֹ תר  ה)וֹ חט על מנּ חת הבּ שׂ ר היגי ©§¦¥©¨¨ª©©©©¥¥¦¨¥©¦§¨¤¥¥
וּ צריכים  רא וּ יים  אינם ׁש ה)וֹ חטים מקוֹ מוֹ ת ק יּ מים וכן יתבּ ר % ה' ¦¦§¦§¨¥¦£©¤§¦¨©¥§©¨§¦¨¦מ ּמ וֹ רא

הדּ ין. בּ ית ¦©¥©¨§©ה ׁש גּ חת

ק וֹ רה מדּ ברי  החרדים  הרבּ נים אצל אף ׁש בּ אמריקה ר וֹ אים מסאטמר  הר בּ י ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌¨©¦¦©§¤¦¤§©¤¦¨©¥¤¨©¨¦©£¥¦¤
לכׁש רוּ ת  מאד ׁש נּ ח וּ ץ  ה)וֹ חטים על מוֹ רא להּט יל כּ חם  §©§Ÿ¨§©¦¨©©£¦¤¨§Ÿ¦§©§¤ׁש ּמ אבּ דים

אחוּ זים. בּ מאוֹ ת  ¦£¥§¤¤ª§מהדּ רת

ׁש חיתוּ ת וכן  ׁש לּ פי אוֹ מר  זהב  הּט וּ רי סימן בּ אוֹ תוֹ  בּ המׁש %, הרבּ י כּ וֹ תב  ְ◌ֵ◌¥¨©¦©¤§¥§¦¨©¥¨¨¥¤§¦§¦
בּ ׁש פל  ׁש כּ יּ וֹ ם  ׁש יק הּמ הר"ם וכוֹ תב אנׁש ים לסתם להאמין אין ©§¦©¤¦©£©©¥§¦¨£¨§¦¦£©§¥©ה דּ וֹ ר 
סתם  ה2דה כּ עשׂ בי  צ וֹ מחת והּק לילוּ ת  נחלׁש וּ  ׁש מים ויראת ה ּת וֹ רה ¨§¤¨©¥§¦§©©¦§©§§§¤¦©¨©§¦§¨©¨©©הּמ צּ ב,
וּ בפ וֹ סקים... בּ גמרא חז"ל ׁש ל דּ ע ּת ם זהוּ  דּ ע ּת י וּ כפי אמין , אינוֹ  ¦§§¨¨§¦©£¤¨§©¤¦§©¦§¦¨¥¦§יהוּ די
רבּ ים  והּק וּ לוֹ ת הּמ כׁש וֹ לוֹ ת הרב הם בּ כׁש רוּ ת ׁש נּ ח ׁש דוּ  אלּ וּ  הר בּ ים ¦©©§§¦©Ÿ¨¥§©§§§¤¤¥¦©¨¥£©בּ עווֹ נינוּ 

. כּ אן עד בּ יוֹ תר ה)פלה בּ מדרגה הם  ׁש מים ויראת וה ּת וֹ רה ¨©¥§¨¥§©¨¥§©§¥¦©¨©§¦§¨©§¥©§¦בּ זמנּ ינוּ ,

ה וּ א:מוּ סר  ההשׂ כּ ל ָ◌©©§¥

לכׁש רוּ ת.1. אמינים  אינם  אנ ׁש ים §©§¦¦£¨¥¦¨£¨§סתם

כּ ׁש רוּ ת.2. על עליהם לסמ % אין אנׁש ים §©©¤¥£Ÿ§¦¥¦¨£רוֹ ב

הם.3. ר בּ ים  כּ ׁש ר  בּ אכל ¥¦©¥¨¤Ÿ§§¦©הּמ כׁש וֹ לוֹ ת 

ׁש פלה.4. בּ מדרגה הם  ׁש מים והיּ ראת ¨¥§¨¥§©§¥¦©¨©§¦©§¨©ה ּת וֹ רה

אמריקה. בּ כל בּ שׂ ר  ׁש הּת יר ה ּפ תקה עם מסּת דּ ר  זה כּ יצד ¨¦¤©¨§¨¨¦¦¤¨§¦©¦¥©§¦¤©¥נ וּ ,

נכׁש לים,התאחדוּ ת  אמריקה ׁש בּ כל בּ מכּת ב הוֹ דיעה  בּ עצמּה  הרבּ נים  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌¨©¨¦§©§¨¦¨§¦§¨¤§¨©¤¦¨¦§¨¦
ו  חלב, אכילת בּ אּס וּ ר יהוּ דים בּ מכּת בלצערנוּ , מעוֹ ררים הם  §©£¥§¦§¦£¦©¥¤§¥§§¦§¦§¨

החלב . מכׁש וֹ ל את ¤¥©§¦¤¥©§לתּק ן

הרבּ נים וכן  התאחדוּ ת אספת ׁש ל הּק לּ טת  את ל ׁש מ וֹ ע  הנּ כם יכוֹ לים ְ◌ֵ◌§¦¦§¤¦§©¤©©¤¤¤£¥©¦§©£¨©¨¦
מסאטמער ׁש האדמוֹ "ר בּ פרוּ ׁש  ׁש וֹ מעים ו ׁש ם ׁש עוֹ ת כּ ׁש לׁש  ¤§©¦§©¨¤¥§¦§¨§¨Ÿ¨§¨§¨¤ׁש ערכה 

משה")ׁש ליט"א ׁש אינוֹ ("ברך בּ בשׂ ר ׁש נה ה-30 כּ ל ה צּ בּ וּ ר  את ׁש רימוּ  אוֹ מר  §¦¨¥¤¦¤©¦¨©¨¨§¨¨¤¥
כּ גלאט החרדי לעוֹ לם זאת וּ מכרוּ  כּ ׁש ר , גּ לם גּ לאט עוֹ לם  דעם  פארנארט  האט  ("מען §©¨¥¨§Ÿ¨¨©£¥¦¦§©¤¨©§©§¤¤Ÿ¤

עוֹ לם  חרדי ׁש ן פארן פארק וֹ יפט  עס  האט  מען אוּ ן גּ לאט , ני ׁש ט  איז וואס פליי ׁש  מיט  יאר 30 ¤§¦¥©§©§§©¤¨¤©§§¦¦¨¥§¦¨¤©אלע 

"גּ לאט "") לׁש וֹ נוֹ .אלס  זה וּ  , ©§©¤§

י "א.וכּמ וּ בא הוֹ דאה דּ ין, בּ עלי הוֹ דאת בּ ספר ְ◌ַ◌ָ◌§¥¤¨©©£¥¦¨¨

כּ ׁש ר וּ תוֹ ,אחד למרוֹ ת בסרכוֹ ת מׁש ּת ּמ ׁש ים ׁש לּ א כּ פי ׁש וֹ אל: הר בּ נים ֶ◌ָ◌¨©¨¦¥§¦¤Ÿ¦§©§¦¦§©§©§
בּ שׂ ר ... י "ב )סירכא בצלע  יׁש ּת ּמ ׁש וּ  ׁש לּ א כּ % .(אם  ¦§¨¨¨¦¨¤Ÿ¦§©§
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את ענה הוֹ רידוּ  מ ׁש ּת ּמ ׁש ים , כּ ן  כּ ּמ ה הלואי, הלואי, מכׁש יר : בּ על רב, ָ◌ָ◌©©©©§¦©§©©§©©¨¥¦§©§¦¦¤
אפׁש ר אי  בּ סירכוֹ ת, מׁש ּת ּמ ׁש ים אוֹ פן בּ כל "גּ לאט ", זה וּ  ¨§¤¦§¦§¦§©§¦©¨§©§¤§¦©הסירכוֹ ת,
למ כּ וֹ ר . בּ שׂ ר  לכם היה  לא כּ ן ׁש אלמלא  בּ סירכוֹ ת מׁש ּת ּמ ׁש ים ׁש לּ א §¦¨¨¤¨¨¨Ÿ¦§©§¦§¦§¤¦§¨¥¥Ÿ¤©לוֹ מר 

לפעמים.י ׁש , נמצא זה  א% בּ קלּ וּ ת, בּ א לא זה  ּק וֹ רה , זה ֵ◌¤¤¤Ÿ¨§©©¤¦§¨¦§¨¦

לי,על  ּת מחלוּ  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה מכׁש יר, בּ על גּ ם אחר , רב מחה ה דּ ברים  אלּ וּ  ַ◌¥©§¨¦¨¨©©¥©©©©§¦¨¤©¨¦§©¦
סרכוֹ ת, וחלילה  חס לוֹ קחים ׁש אנוּ  כּ % להחליט  חלילה אענה, כּ % §¦¨¦¨§©¦§¨¤¨¦§©§¨¦¨¤¡¤¨©על

וכוּ '. וׁש ל וֹ ם... §¨§©חס

"קרן גּ ם  מכּ ס ּפ י בּ ירוּ ׁש לים , החרדית לעדה  $160. 000 ׁש ּמ נעוּ  ידוּ ע  כּ ן ַ◌¥¨©¤¨§§¥¨©£¥¦¦¨©¦¦©§¥¤¤
לכּת ב החרדית מהעדה הבּ דּ "ץ  את להכריח  מ כּ אן רצ וּ  כּ י Ÿ§¦¦¥£©¨¥¨¥©©©¤©¦§©§¨¦¨¦¨¨©©ההצּ לה"

נאלצ מהם  חלק לב ּס וֹ ף  סרבוּ . והם כּ ׁש ר , בּ אמריקה  ׁש הבּ שׂ ר  להכּ נעמכּת ב וּ  ¦§©¤©¨¨©£¤¦¨¨¥§¥¥§§©¥¤¥¤¤¤§§¦¨©
ה ּמ כּת ב. את וכתב וּ  ההצּ לה" "קרן כּ ס ּפ י  את לק בּ ל בּ ספרכּ די בּ אריכוּ ת  (ראה §¥§©¥¤©§¦¤¤©©¨¨§¨§¤©¦§¨§¥©£¦§¥¤

הבּ כה ) עדוּ ת עמק גביית לׁש מוֹ ע ר בּ נים חמ)ה ׁש ל אספה להתקיּ ם אמ וּ ר היה . ¥¤©¨¨¨¨¨§¦§©¥£¥¨¤£¦¨©¨¦¦§©¥
להגּ יע אמ וּ רים והיוּ  זצ"ל, מ ּפ אּפ א הרב אצל בּ אמריקה, ה )חיטה מ צּ ב  ©¦©§¦£¨§©©¨¨¦©¨¤¥¨¦¤£©¨¦§©¨©©על

עדוּ ת. עם וׁש וֹ חטים ר בּ נים 40©¨¦§£¦¦¥

מ ּק אׁש וּ יּב אספה  הרב  זצ "ל, מּפ אּפ א הרב  להׁש ּת ּת ף : צריכים הי וּ  הזּ את ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌©Ÿ¨§¦¦§¦§©¥¨©¦¨¨©©¨©¦©
הרב זצ"ל, מסאמבּ אטעל הרב  זצ"ל, מדע בּ רעצין הרב ©¨©©¤¨§¨¦©¨©©¦¤§¤¦©¨©©זצ "ל,

ׁש ליט"א משה")מסאטמער מקאסאן.("ברך והרב ¦©§¤§¦¨§¨©¦¨¨

הרבּ נים לבּס וֹ ף את בּ ח וּ מרה ׁש הזהירוּ  מ )וּ ם התבּ ּט לה ההיא האספה ְ◌ַ◌¨£¥¨©¦¦§©§¨¦¤¦§¦§§¨¤¨©¨¦
בּ אספה. יׁש ּת ּת פוּ  אם אוֹ תם ¨¥£©§©§¦¦¨§©©¤ׁש יּ הרג וּ 

ׁש ּס ּפ רנביא שווייצער יוּ דא ׁש למה מוהה "ר הגּ אוֹ ן  מהרב ׁש )מענ וּ  עדוּ ת ָ◌ִ◌¥¤¨©§¥¨©©¨§ŸŸ¨§¥¤¤¦¥
- ב  בּ עלזא בּ ּמ קוה ׁש ליט"א  מדע בּ רעצין  מהגה"צ בּ עצמוֹ  (16ׁש )מע ¤¨©§©§¦¤§¤¦§¦¨©¦§¤¤§§

זענען “( זיי מאכן, גארניׁש ט מען קען סאטמערער די "מיט לׁש וֹ נ וֹ : ¤¤¥§©§¦§¨¤¤¤¤§©¦¦§¤§וזה
וואר איז עס זאגן אוּ ן  ארוּ נטערצ וּ ׁש מייסן קאר א מיט  עמיצן ¨¦¤§¨§¥§§¤§©©¨¦§¦¤§©§§אוּ מׁש טאנד
הם  מאוּ מה, לפעל אפ ׁש ר  אי סאטמער אנׁש י עם ּת רגּ וּ ם: עקסידענט". ¥¨§Ÿ§¦¨§¤¦¤§©¥§©¦§©§¤¦§¤©אן

דּ רכים. ּת א וּ נת זה ׁש היה  ולוֹ מר בּ מכוֹ נית מ )הוּ  לדרס ¦¨§©§¤¨¨¤©§¦§¦¤¦ª¨¦¦§Ÿ§מס גּ לים

ג ' ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה

מּמ כם 1. הגּ דוֹ לים אחרים  ישׂ ראל גּ דוֹ לי נגד לצאת מעיזים ה נּ כם ¤§¦¦§©¦¥£¥¨§¦¥§¤¤¥¨¦¦§¤§¦©¥כּ יצד
ּפ י על אף  א% ר בּ ים, חבּ וּ רים לא וֹ ר  הוֹ צאתם הנּ כם  גּ ם כּ פלים ? ¦©©©¦©¦¦¨¤¥¤§¦©¦©§¦¦¨§בּ ׁש נים
הייתי בּ גילם, לפחוֹ ת הייתם לוּ  נגדּ ם, לכּת ב  לכם ׁש ּמ ּת ר  אוֹ מר זה אין ¦¦¨¨¦§¨§¤¦¡¨§¤ª¨¨¤¦§Ÿ¤¥¤¥¥כן

מהם?מבין, צעירים אּת ם א % ¥¦©©¤§¦¦¥¤

נכבּ ד 2. ׁש חלק  בּ מקוֹ ם בּ שׂ ר, לאכוֹ ל מיה וּ דים למנ וֹ ע  ר וֹ צים ה נּ כם ¨§¦¤¥¤¨§¨¨¡¤¦¦©§¦¦¤§¦©¥כּ יצד
בלע"ה  ילדים אלף  10 מעל לוֹ מדים ׁש ם למוֹ סדוֹ ת, נזקפת  ¦¨§¤¤©¥¦§¨§§¤¤§¦¨¨§©©¥מההכנסה 
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וּ בכ% בּ המה  בּ שׂ ר  לאכוֹ ל רבּ ים חדלוּ  חבּ וּ ריכם, כּ תיבת ידי על ¨§¨¥§¨¨¡¤¦©§¨¤¥¦©¦§¥§©¥©©§¤שלצערינוּ 
עוֹ מדים  וּ בגללכם החיּ וּ ניּ ים היּ ׁש יבה מכּ ס ּפ י נכבּ דים סכוּ מים אּת ם ¦§¤§©§¦¦¦¦©¨¦§©¥§©¦¦¨§¦¦§¤©¦§ע וֹ ׁש קים
האם  זאת לסבּ ל נוּ כל זמן כּ ּמ ה  י וֹ דע  וּ מי עלינוּ , לא גּ דוֹ ל, בּ מ ׁש בּ ר  כּ יּ וֹ ם ¦©Ÿ¨¥¦¥©©¨§©©¦§ŸŸ¨¥§©§©̈אנוּ 

האחריוּ ת? את עצמיכם  על לּט וֹ ל ¨£©¨¤¤¥§©©¦§ּת וּ כלוּ 

את האם ׁש הוֹ ציא ׁש בּ ׁש עה מדע בּ רעצין הרבּ י ׁש ל ס ּפ וּ ר וֹ  לכם  יד וּ ע  לא  ַ◌ִ◌Ÿ¨©¨¤¦¤¨©¦¦¤§¤¦¤§¨¨¤¦¤
לוֹ  לקרא מסאטמער  הרבּ י ׁש לח  הכּ ׁש ר וּ ת ", "ועד הכּ ׁש ר וּ ת, Ÿ§¦¤§©¦¦©¨©¨§©©©©§©©¦§©מדרי%
ׁש אף לוֹ  ואמר  הכּ ׁש ר וּ ת, נגד הּמ לחמה מערכת  כּ ל עם  להפסיק  עליו ©¤©¨§§©©¤¤¨¨§¦©¤¤£©¨¦¦§©§¨¨¨¦§וציווה
אחראי לא אּת ם  כּ ׁש רוּ ת, בּ ׁש ביל העוֹ לם לזכּ וֹ ת אוֹ תוֹ  העמיד לא  ©§©Ÿ¤¡¦§©¨¨¦§¦©§©¤Ÿ¨¤אחד
עסקנוּ ת  את לעזב מדע בּ רעצין הרב  על צ וּ ה  מסאטמער  הרבּ י ואם  ¨§©¤Ÿ£©¦¤§¤¦©¨©¨¦¤§©¦¦©¨¦§¨̈העוֹ לם.
מדעבּ רעצין? מהרב יוֹ תר אּת ם  ׁש גּ דוֹ לים חוֹ ׁש בים הנּ כם מה אז ¦¤§¤¦©¨¥¥¤©¦§¤¦§¤§¦©¨§©©הכּ ׁש ר וּ ת 

לבּ ם דּ עּת י  את  להחי וֹ ת החפצים  ליהוּ דים מנ וּ חה ּת נוּ  מעמלכם, עזבוּ  הוּ א, ַ◌ְ◌ִ◌¦§¥£©§¤§§¨¦¦©£¥¦§©£¤¦¨
כּ ל  וּ ּפ סטרמה. סלמי  נקניק , וּ במעט  טעים בּ טׁש וּ לנט  קוֹ דׁש  ¨©©§§©¦©©¦§©©§¦¦¨§§§§¤¨©§בּ ׁש בּ ת 
בּ צו ּת א: ילדיו עם  עצ וּ מה  בּ התלהבוּ ת ׁש בּ ת  מ דּ י ׁש ר  ו ׁש לם ירא ¨§©§¨¨§¦¨££©§¦§¨©¥¦¨¥¨§¥¨¦§יהוּ די
כּ סף בּ ידינוּ  ׁש נּ תן יתבּ רך לה' להוֹ דוֹ ת  עלינוּ  מטעּמ ים", וכל ודגים ¤¤¥¨§©¨¤©¨§¦©§¥¨¦©§©¨§¦¨§¨¨"בּ שׂ ר

לּמ בין. ודי הערבים הּמ אכלים  את ¦¥©©§¦¥£¨¦¨£©©¤§¦לקנוֹ ת

.uiaFwWxrd ceC iav§¦¨¦¤§§¦

ג ' ׁש אלה על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

וכבוֹ ד,1. כּ סף למען ודם חלב וּ טרפ וֹ ת  נבלוֹ ת הּמ ּת ירים  ואלּ וּ  ¨§¤¤©©§¨¨¤¥¥§¥§¦¦©©¥§¦¦§©©הּמ כׁש ירים
ׁש מ וֹ  י ּמ ח שר"י צבי כּ ׁש בּ תי ישׂ ראל מכׁש ילי אלּ א ישׂ ראל, גּ דוֹ לי §©¦¦§©§©§¥¨§¦¥¦§©¨¤¥¨§¦¥§¨¥אינם

ודם וזכר חלב ׁש הּת יר כּ גדוֹ ל?זוֹ  יח ׁש ב  גּ ם האם מדּ וֹ רנ וּ , גּ דוֹ ל והיה §¦§Ç¤¦¦¥¤§¨§¨¨¨¦¥©¦©¥¨¥§¨

רקּכ יּ וֹ ם לׁש נה , דּ וֹ לר  מליוֹ ן  2 לוֹ  לׁש לּ ם  ר וֹ צים, היוּ  בּ ודּ אי  בּ התאחדוּ ת ַ◌§¦§©£§©©¨¦§©¥¦§¨§¨¨©
ודם. חלב וּ טרפ וֹ ת, נבלוֹ ת ׁש יּ ּת יר ¨§¤¥¥§¥§¦©¤¦§¦בּ ׁש ביל

כּ דלהלּ ן:2. הּת ׁש וּ בה ׁש נּ עצרוֹ ת, למ וֹ סדוֹ ת  ההכנס וֹ ת  ¨©§¦§¨§©¨¡¤¤¨§¨§©©¥©§וּ לגבּ י

ׁש אלה ּב ידינוּ  אינּה  ה)אלה טרף  ה בּ שׂ ר ׁש אם  כּ % בּ נפעל, הּפ וֹ על  כּ ח  כּ לל ְ◌ָ◌ֵ◌§¨Ÿ©©¥§¦§©¨¤¦©¨¨¨¥©§¥¨¥¨§¥¨
בּ ארץ ׁש בּ ק בּ וּ צים ּת ׁש כּ ח וּ  ואל בּ מוֹ סדוֹ ת לתמ% צרי% זה ¤¤§¦¦©¤§§¦©§¨§Ÿ§¦¦¨¤¤¤§¤ׁש בּ כסף 
לנפ ׁש כם  ואב וֹ י ואוֹ י חלב , לא א % בּ לבד, חזיר בּ שׂ ר לאכוֹ ל נתנוּ  ¤§§©§£©§¤¥Ÿ©©§¦¦£©§¡¤§¨¥¨§¦ישׂ ראל

ודם. חלב וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת  ׁש ל מלאוֹ ת בּ מנוֹ ת ׁש התּפ ּט מטם ¨§¤¥¥§¥§¤¥§¨§¤§©©§¦¤¤§¦¤ׁש נּ ראה

מוּ טבוזה ּת ׁש וּ בתי, מׁש בּ רים, עם מתמוֹ דדוֹ ת ׁש היׁש יב וֹ ת כּ וֹ תבים  ׁש הנכם ְ◌ֶ◌¤¦§¤§¦¤©§¦¦§§¦©§§¦§¨¦¨
גּ דוֹ ל בּ מ ׁש בּ ר ּת היה  סגירה )ׁש היׁש יבה  כּ די עד את (ואפילוּ  לפּט ם  מאׁש ר ¤©§¦¨¦§¤§©§¥¨©£¦©§¥§¦¨¥£¤§©¥¤

ברכה ז. נוסח תיקן ימ"ש צבי  ששבתי וידוע
אכילת  על וצונו במצותיו קדשנו אשר  חדשה

ספרים קובץ  בספרי באריכות ועיין חלב,
ניקור . בעניני 
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ודם . חלב וּ טרפ וֹ ת , נבלוֹ ת  ׁש ל בּ כספים קדׁש ים בּ ק וּ נטרסהצּ אן  בּ אריכוּ ת גּ ם  (ראה ©Ÿ¨¨¦¦§¨¦¤§¥§¥¥¤§¨§¥©©£¦§§§¥

ירוּ ׁש לים " "ּת פארת  ליׁש יבת נכבּ דים  סכוּ מים  העניק פאלטרי  שעמפייער  זה לגבּ י ּת זעק " מ ּק יר ¦©¨§¤¤§¦©¦¦¦¨§¦¦§¦¡¤¤¥©§©§¦¦¦¤¤"אבן

רח "ל) כּ ׁש ר היה הוּ א זה ידי  ועל ז"ל פיינׁש טיין מׁש ה ר' .מהגה"צ  Ÿ¤©§§§¥§©§¥¤¨¨¨¥

כּ %,ו ׁש וּ ב כּ ל כּ בדה אחריוּ ת לּט וֹ ל אפ ׁש ר  ׁש אי כּ וֹ תבים ׁש הנכם כּ % על ְ◌©¨¤¦§¤§¦¤¦¤§¨¦©£¨§¥¨¨¨
לס גּ וֹ ר ׁש ּמ וּ טב הּק דמוֹ נים ישׂ ראל מ גּ דוֹ לי היטב ׁש יּ ד וּ ע  §¦¨¤¦§©©¥¨§¦¥§¦¥¥©¨¤¦¨§ּת ׁש וּ בתי,

העכו"ם. לׁש וֹ נוֹ ת בּ הם להכניס מאׁש ר §¤¨¦§©§¤£¥¦§©היּ ׁש יבוֹ ת

מדע בּ ּב נוֹ גע לרב  לקרא ׁש לח  זצ "ל מסאטמער ׁש הרב  ואמרלכ% רעצין ְ◌ֵ◌ַ◌§¨¤¨©¦©§¤¨©¦§Ÿ¨©¦¤§¤¦§¨©
כּ % על הּת ׁש וּ בה העוֹ לם, את לזכּ וֹ ת העמידוֹ  לא אחד ׁש אף  ¨©¨§©¨¨¤©§¦¡¤Ÿ¨¤©¤לוֹ 

כּ דלהלּ ן: ¨©§¦§¦היא

ואכן הר ּב י ל"ע, מחי, הארוּ ע לאחר רב זמן כּ בר היה זצ"ל מסאטמער ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤¨¨§¨§©©§©©¨¥©Ÿ¦§¨¥
בּ יתוֹ  יוֹ ׁש בי  ׁש הי וּ  הּק צּ בים נבלוֹ תראׁש י להאכיל בּ ק לּ וּ ת ׁש יּ וּ כלוּ  בּ עבוּ ר (הכּ ל ¨¥©©¨¦¤¨§¥¥©Ÿ©£¤§§©§©£¦§¥

כּ יּ דוּ ע .וּ טרפוֹ ת ) ׁש אינם, בּ דברים הר בּ י  את הסיתוּ  §¥¥¦¤¨©¦¦§¨¦¤¥¨©¨©

יוֹ אל ּב פרט  דּ ברי בשו"ת  ׁש נים  לפני כּ תב בּ עצמ וֹ  מסאטמער ׁש הרב  כּ פי ִ◌ְ◌ָ◌§¦¤¨©¦©§¤§©§¨©¦§¥¨¦¦§¥¥
בּ ס וֹ פ וֹ ) ו' א וֹ ת ל"ד, סימן י"ד כּ דלהלּ ן:(חלק ¥¤¦¨§§¦§©¨

לדברלפעמים  חרדים וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה ׁש וֹ מרי היראים , הּק צּ בים אצל ר וֹ אים  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌¦¥¤©©¨¦©§¥¦§¥¨¦§£¥¦¦§©
ׁש זּ וֹ הי בּ שׂ ר למכירת מגּ יע  כּ ׁש ה 2טן  אבל ה ּת ח וּ מים, מכּ ל ¦¤¨¨©¦§¦©¦©¨¨©¤§¨£¦§©¨¦ה'
הּמ ק לּ ים  אלּ וּ  אצל ׁש כּ ן כּ ל כּ )וּ רה, מתנהגים  ׁש אינם הם חׁש וּ דים ¦¦§©¥¤¥¥¤¨¨©¦£©§¦¨¥¤¥¦£¨¨¨§©ּפ רנסתם,
נאמנים, מ ׁש גּ יחים אחריהם, עוֹ קבים אם מאי? אלּ א אחרים, בּ דברים ¦¨¡¤¦¦§©¤¥£©¦§¦©¨¤¦¥£¦¨§¦©אף
ואז  ּת וֹ פסים, לא האחוּ זים, בּ מאת ה ׁש גּ חה ׁש אין בּ מק וֹ ם א% אוֹ תם. ¨§¦§Ÿ¦£¨©§¦¨¨§©¥¤¨§©¨¦§ּת וֹ פסים
נבלוֹ ת  וּ מאכילים חפץ, ׁש לּ בּ ם ואי % בּ עיניהם כּ ּט וֹ ב לפעל  ר)אים  ¥§¦¦£©¥¨¨¦¤¥§¤¥¥§©Ÿ§¦¦¨©¦¨©©הּק צּ בים 

עכת "ד. מ ׁש גּ יח , אין כּ י מזּ ה , יוֹ דע איׁש  ואין  ר"ל, ©¦§©¥¦¤¦©¥¦¥§¥§וּ טרפוֹ ת

בּ מאת מ וּ סר הׁש גּ חה  אין  ׁש אם הצּ ילוּ ! זוֹ עק  הרב הוּ א, מזּ ה ההשׂ כּ ל ַ◌©©§¥¦¤¨©¥©¦¤¦¥©§¨¨¦§©
י וֹ ׁש בים  ואּת ם ר"ל, וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת אוֹ כלים  ת', עד מא' ¦§¤©§¥§¥§¦§©¥¦£̈האחוּ זים,
הּס וֹ ף , ועד מהתחלה הׁש גּ חה אי למר וֹ ת בּ שׂ ר, בּ סע וּ דת מנ וּ ח וֹ ת מי ©©§¨¨§©¥¨¨§©¦§©¨¨©§¦§¥©על

וּ טרפוֹ ת. נבלוֹ ת  ¥§¥§¦§§ואוֹ כלים

רבּ ים הרּב י  על לוֹ מר היּ ּת כן טענ וֹ ת, ׁש יּ היוּ  ירא היה לא זצ "ל, מסאטמער ָ◌ַ◌ִ◌¦©§¤Ÿ¨¨§¥¤¦§©£©¦¨¥©©©¦
ׁש היּ ראת  מדּ בריו  רוֹ אים וע וֹ ד רח "ל. וּ טרפ וֹ ת נבלוֹ ת ©§¦©¤¨¨§¦¦§¥§¥§¦§¤ׁש אוֹ כלים

בּ יוֹ תר . ח לּ ׁש ה  לצערנוּ , חכמים, ּת למידי הנּ קראים מאלּ וּ  ¥§¨¨©¥£©§¦¨£¥¦§©¦¨§¦©¥¥¦©ׁ̈ש מים

יוֹ אלוכן דּ ברי בשו"ת זצ"ל מסאטמער הרבּ י ס וֹ ףכּ וֹ תב  ל"ד, סימן דּ עה (יוֹ רה ְ◌ֵ◌¥¨©¦¦©§¤¦§¥¥¤¥¨¦¨

ו') בּ מדינתנוּ אוֹ ת בּ חוּ ׁש  ה'(אמריקה )ׁש רוֹ אים בּ רוּ % ׁש נּ מצאים  בּ מק וֹ ם , ¤¦§¦§¦¨¥©¤¦¨§¨¤¦§¨¦¨
הּק צּ בים  אוֹ פן  וּ בכל ה ּמ כירה ועד מה)חיטה הבּ שׂ ר  על העוֹ מדים  ¦¨©©¨¨§¨¦§©©§¨¦§©¥¨¨©©¦§¨¦¦§©מׁש גּ יחים 
רצ וּ  ׁש הּק צּ בים נוֹ דע ּפ עמים מ בּ ח וּ ץ , בּ שׂ ר להכניס האמצעים בּ כל ¨¦¨©©¤©¦¨§©¦¨¨¦§©§¦¨§¤¨¨§¦נּס וּ 
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כּ % על  להבּ יט בּ לי מזּ ה ידע  לא ׁש הּמ ׁש גּ יח בּ דר% בּ שׂ ר להביא ¨©¦©§¦§¤¦©¥Ÿ©¦§©©¤¤¤§¨¨¦¨§¥§¤§בּ הס ּת ר
ׁש ם. ע יּ ן  דּ וֹ לרים , כּ ּמ ה להרויח  בּ ׁש ביל ה כּ ל נכׁש לים, ¨¥©¦¨¨©©¦§©§¦§¦Ÿ©¦¨§¦¦¨£¤ׁש אנׁש ים

הרבּ י:ה ּמ וּ סר  מדּ ברי הנּ למד הה שׂ כּ ל ַ◌ָ◌©©§¥©¦§¨¦¦§¥¨©¦

כּ סף .א . בּ צע  בּ עבוּ ר  יה וּ דים להכׁש יל  מ וּ כנים כּ יּ וֹ ם  ¤¤©¤£©¦§¦§©§¦¨©¦¨©©הּק צּ בים

דּ רכים ב. הּק צב  מוֹ צא מּמ ׁש , הּס וֹ ף  ועד מּת חלּ ה מׁש גּ יח ׁש עוֹ מד ¦¨§¨©©¥¨©©©§¨¦§¦©¦§©¥¤§©למרוֹ ת
אכל. )הוּ א מה על בּ ט וּ ח  לא אחד ואף לסוֹ בב , ¤Ÿ¨©©©¤Ÿ¨¤©§¥§ׁש וֹ נוֹ ת

טרף .ג. בּ ב שׂ ר  הּק צב  יכׁש יל מוּ עט רוח  בּ ׁש ביל ¥¨¨¨§¨©©¦§©¨©¤¦§¦©גּ ם 

טרף .ד. בּ שׂ ר  להכניס הדּ רכים בּ כל מתאּמ צים ¥¨¨¨¦§©§¦¨§©¨§¦§©§¦¦¨©©ה ּק צּ בים

זצוק"ל וזה מדע בּ רעצין מהרב  בּ ׁש נים אני גּ דוֹ ל אם ׁש וֹ אלים  ׁש הנכם ְ◌ֶ◌¤¦§¤£¦¦¨£¦§¨¦¥¨©¦¤§¤¦
זה  ערבים ישׂ ראל ׁש כּ ל אוֹ מרים הרי ׁש חז "ל חכמה אינּה  ¤¦¥£¥¨§¦¨¤¦§¥£©£¤¨¨£¨¥¤§©¥§ׁש אלתכם
על  וּ לה וֹ כיח וֹ  לע וֹ ררוֹ  מחיּ ב  אחר  יה וּ די אצל מכׁש וֹ ל הרוֹ אה יהוּ די כּ ל ©¦§§§¨ª§¥©¦§¤¥§¦¤¨¦§¨¤̈בּ זה,
נבלוֹ ת  יוֹ ם בּ כל יהוּ דים אלפי ׁש ּמ אכילים ׁש רוֹ אים בּ מקוֹ ם בּ פרט  ¥§¨§¦§¥§©¦¦£©¤¦¤¨§¨§¦̈כּ %,
וּ ראה  לׁש ּת ק  ׁש אסוּ ר  וּ בו דּ אי בּ ו דּ אי ליצלן , רחמנא ודם חלב  ¥§Ÿ§¦¨¤©©§©©§¨§¦¨¨£©©§¤¥¥§וּ טרפוֹ ת

זצ"ל. חיּ ים  החפץ  מבּ על בּ ע ּת וֹ " "דּ בר  מּס פר  )הבאתי מה ©©¦©¥¨¤©©¦¦§¨¨¤¥¦¦¥¥¤©¨§©§למעלה

בּ התלהב וּ ת וענין  ׁש בּ ת  מידי ׁש ר ו ׁש לם ירא  יהוּ די ׁש כּ ל ׁש הזכּ רּת ם ה)ירה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌©¦¨¤¦§©§¤¤¨§¦¨¥§¨¥¨¦¥©¨§¦§©£
היא, הּת ׁש וּ בה מטע ּמ ים וכל ודגים בּ שׂ ר  בּ צווּת א ילדיו  עם  ¦¨§©¦©§©¨§¦¨§¨¨¨§©§¨¨§¦¨£עצוּ מה
האם  וחלילה, חס  טרף בּ שׂ ר  ודגים בּ שׂ ר איזה על א % ׁש )רים אמת ¦©¨¦¨§©¥¨¨¨¦¨§¨¨¤¥©©¦¨¤¤¡¥̈אכן
חס ודגים, בּ שׂ ר הזּ מיר וֹ ת בּ ח בּ וּ ר הּפ יטן דּ עת היתה ׁש זּ וֹ  הנּ כם ©¦¨§¨¨¦§©¦§¨§©©©©¨§¨¤¤§¦¦§ח וֹ ׁש בים 

הּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה  בּ פר וּ ׁש  מ וֹ צאים אנוּ  כּ %. לוֹ מר ראה )וחלילה (ּפ ר ׁש ת §¨¦¨©¨¨§¦§¥©¨©§¨¨¨©§¥

צוּ ית1" יב ,כא )"וזבח ּת ...כּ אׁש ר ואכלּת ח(דברים  אז ה' צ וּ 1 כּ אׁש ר ּת ׁש חט אם  , §¨©§¨©£¤¦¦¦¦¦§Ÿ©£¤¦§¨§¨©§¨

ּכתּוב ח. ּפסח  ׁשל הּגדה על ּתֹורה ּדברי  ¨©¤¤¨¨©©¨¥§¦¤¥§ּבספר
לׁשֹוחט". וׁשחט ה ּמות מלאְך "ואתא ¥§©¨§¤¨©©§©¨¨§¨©§¦§ּכדלהּלן:

על ּפסח ּבליל לילדיו סּפר  יחזקאל ©©¤¥§¨¨¦¥¦¥§¤§¤§©©הּמראה
לׁשּתֹות  ׁשהחל ׁשֹוחט הּיֹום , לֹו ׁשהיתה §¦¥¥¤¥©¨§¨¤¨¥§ׁשאלה
ּבניו את ו ׁשאל מּׁשחיטתֹו לאכֹול מּתר  ¨¨¤©¨§¨¦§¦¡¤¨ª¦©האם 
הילדים ּבהּגדה, ה ּתׁשּובה למצֹוא אפׁשר ¦¨§©¨¨©©¨§©§¦¨§¤¨¥היכן 

האב,ל נענה יענה , ׁשאביהם והמּתינּו ענּו ¨¨¨£©¤£©¤¦£¤¦§¦§¨Ÿא
וׁשחט נ ה ּמות מלאְך "ואתא ּבהּגדה ©¨§¤¨©©§©¨¨§¨¨©©©Ÿאמר

את  לׁשחֹוט י ׁש מּדּוע קׁשה  לכאֹורה ¤§¦¥©©¤¨¨§¦¥§לׁשֹוחט"
ּכאׁשר  "וזבחּת... ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ¤£©¨§©¨§¨©¨¥£¥©הּׁשֹוחט

לאכ ֹו נתן  וה ּׁשֹוחט ׁשּיהיה צּויתיָך" ליהּודים  ל ¦¦¦§©¥¨©¤¡¦¦¤¦§¤
חפץ וכן ט ֹוב  ויֹום  ׁשּבת לכבֹוד  ּכׁשר ּבׂשר ¥¨¥§§¨©¨§¥¨¨¨¤̈להם 
לפי מצוה ּומקים הּׁשנה, ּכל ּבׂשר להם  ¦§¨§¦¦¥¨¨©¨¨¨¤¨¤§¦¤ׁשּיהיה
ּבכל ואחרים, ה"חרדים" ּכמֹו מסּימים ¨§¦¥£©¦¥£©§¦¨ª§¦§ּפֹוסקים 

ׁשל: ּדאֹורייתא עׂשה מצות מיחדת , מצוה  ¤¨§¨§¨¨©§¦¤¤ª§¨§¦עֹוף
מּגיע  מּדּוע ּכן אם  צ ּויתי ָך", ּכאׁשר ©¦©©©¥¦¦¦¦¤£©¨§©¨§"וזבחּת...

ּכך? על ׁשחיטה ¨©¨¦§לֹו
ׁשתית  לאחר ׁשחט ׁשּׁשֹוחט היה ׁשהּסּפּור ¦¨©©§©¨¥¤¨¨¦©¤¨̈ענה
צריְך ּבאמת ּכזה ׁשֹוחט ּומ ּמילא ּכֹוסֹות ¦¨¤¡¤¤¨¥¨¥¦ד '

§¦לׁשחֹוט .
"ׁשערי ספר  מחּבר ּבעל מדע ׁש מנדעלע ¥£©¤¥¥©§©©¤¦¤¤§¤¤ר'
הּוא  ּבפרׁשּבּורג, סֹופר  החת"ם אצל למד §§¤§¦¥©£©¤¥©¨¤¤צדק ",

מ  ה "ּיׂשמח ׁשל ּתלמיד ּגם הּקד ֹוׁשהיה ׁשה" ¨¨©©§¦¤©¦§©Ÿ¤©¨
ּוכׁשּל ׁשעּורים  ללּמד ּבעצמֹו היה לּמדׁשּסּדרּו א ¤¦§¨¨§©§§©¥¦¦§¤Ÿ¦¥

לּמד ׁשּפעם יּתכן לב", ה"ּייטב לּמד ¥¦©©¤¥¨¦¥©¦©¥¦§©§ּבעצמֹו
מנדעלע . ר' את לב" ¤¤§¤¤¤¥©¦©ה"ּייטב

ּומר ' הּקד ֹוׁש, לב " מה"ּייטב חסיד יה ּודי, ¤¨©¥©¦©¥¦¨¦§¨̈היה
ׁשאל רצינית ׁשאלה לֹו ׁשהיתה מדעׁש, ©¨¦¦§¨¥§¨§¨¤¤¦¤¤§¤מנדעלע
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וחלילה  וחס  האּס וּ ר בּ תכלית  אסוּ ר זה לא ואם  בּ שׂ ר לאכוֹ ל ל1 מ ּת ר ¨¦¨§©§¦¨¦§©§¨¤ª¨§¤¡¨¨§¦Ÿׁ̈ש ם
הדּ עוֹ ת. לכל הּט רף בּ שׂ ר על היתה  הּפ יטן ׁש כּ וּ נת ¥©¨§¥¨©¨¨©¨§¨¨§©©©¨©¤©לוֹ מר 

א%אּת ם טעימים ", כּ "מאכלים הּמ אכלים את מכּת בכם בּ ס וֹ ף  מציּ נים ַ◌ֶ◌§©§¦§¦§©§¤¤©©£¨¦§©£¨¦§¦¦©
מדּ ר כּ וֹ  היּ הוּ די את מ וֹ ריד טעימים " "מאכלים  כּ אלּ וּ  §©¦¦§©¤¦¦¦§¦¨£©¥¨¥£©§לצערנוּ 
הנּ קרא  היּ דוּ ע  בּ מכּת ב וֹ  ז"ל ה ּק דוֹ ׁש  הרמבּ "ם ׁש כּ וֹ תב כּ מוֹ  ח"ו , ¨§¦©©¨©¨§¦§¨©©§©¨¥¤§¨¨§©היׁש רה

ּת ימן" אפרים "אגּ רת מחנה דּ גל הּק דוֹ ׁש  בּ ספר  ג"כ)ט(וּ ראה  ׁש ם  ׁש ּמ ביא עקב  ׁש זּ ה ּפ רׁש ת ¦¤¤¥¨§¥§¥¤©¨¤¤©£¤¤§©¦¨¨©¥¤¤¥¦¨¤¤

יענּו מה לראֹות היה חפץ  ר ּבֹותיו, ׁשני £©©§¦¨¨¥¨¨©¥§¤את
ּבבית  לב" ה"ּייטב את ּפגׁש מּכן לאחר  ¥§¥©¦©¤©¨¥¦©©§¤¥§ׁשניהם ,
ּגם ׁשאלּת מּסתמא לב", ה"ּייטב  ׁשאלֹו ©¨§©¨¨¨§¦¤¤¥©¨§¨§¦©הּמדרׁש,
החסיד , ענה ׁשאלה , אֹותּה את מנדעלע ר' ¦¨¤¨¨¨¥§¨¤¤¤§¤¤¤את
היתה  מה  לב", ה"ּייטב ׁשאלֹו ׁשאלּתי. ¨§¨©¤¤¥©¨§¦§©¨¥̈אכן
ר ' ּתׁשּובת ּכל את החסיד לֹו וענה  ? ¤©§¨¤¦¨¤¨¨§¨§ּתׁשּובתֹו
לב" ה"ּייטב נענה ּובפלּפּול. ּבאריכּות  ¤¤¥©¨£©§¦§¦£©¤¤§¤מנדעלע

מ  ה"ּיׂשמח ׁשאבי אעׂשה מה ללחסיד  א ׁשה" §¨¦©¤¡¤¤¨¦©¦§©Ÿ¤Ÿ
ללמ  לי  ּבגללהר ׁשה הרי  ס ֹופר" ה"חת"ם אצל ד ¦§¨¦¦§Ÿ¥¤©£©¥£¥¦§©

ק ּלים. ׁשֹוחטים ׁשהיּו עליהם  ׁשּדּבר ּו ¦©¦£¨¤¤¥£§¦¤¦£©הּׁשֹוחטים
הּׁשֹוחטים לגּבי  ס ֹופר החת"ם ר ּבֹות ּכֹותב  ¦£©¥©§¥©£©©¥©©אּגב
ר ֹועד היה ׁשהּוא  ּכֹותב  וכן ּבּתׁשּובֹות, ¥¨¨¤¥¥§§©¦©קּלים
לבּדֹוק  ּביֹום  ּפעמים ּכּמה רץ והיה  §¦§¦¨§¨©¨¨¨§¨¦§©¥מהּׁשחיטה

¨¦§©הּׁשחיטה .
מנדעלע ׁשלח יחזקאלה ּמראה ר ' ּבנ ֹו את ©©§¤§¤§¤¨©¤§¤§¤¤

ללמ  מעׂשה מדעׁש מּפני  סֹופר" ה"חת"ם אצל ד  ¦¤¦§Ÿ¥¤©£©¥¦§¥©£¤
כשר ' אצלי, ּפעם ּכבר  ׁשהדּפסּתי ¦§¤©©¨§¦§©§¦¤¨¨¤ׁשהיה

ּבנֹומ  את ׁשאל מּפרעׁשּבֹורג , לביתֹו חזר נדעלע ¤§¤¤¨©§¥¦§¤§¨©¤§
ענה  ּבפרע ׁשּבֹורג? לׁשּבת ּבׂשר  עם עׂשית ¨¨§¤§§¨©§¨¨¦¨¦¨©מה
ּבהמה, מא ֹות ּה ס ֹופר" ה"חת"ם  אצל ¨¥§¨¥¥©£©¤¥©¨¤ׁשאכל
היה  הּסּכין  אם ׁשּגם ׁשלמה ּבאמּונה  מאמין  ¨¨¦©©¦©¤¨¥§¨¡¤¦£©§והּוא

הּפגימ ֹות . את וי ּׁשר  מלאְך ּבא ¦§©¤¥¦§©§©¨ּ̈פגּום,
ל הּׁשבּוע ּבמׁשְך ּבׂשר ׁשּלעל מּפני ׁשאל, א א ©¨¨§¤¤©¨©Ÿ¨©¦§¥¤Ÿ

ׁשּבת  לכבֹוד א ְך הּׁשבּוע, ּבמׁשְך ּבׂשר ¨©¨§©©¨©¤¤§¨¨©̈אכל
עׂשה . מה  ¨¨©¨§ׁשאלֹו

הובא ט . ז"ל, הרמב"ם  שכתב מה וראה ובא
מחנה  דגל ובספה"ק פענח צפנח  בספה"ק

עקב)אפרים טוב (פרשת שם  מהבעל ששמע ,
אחת  מדינה אנשי  שאלו אחת שפעם  זי "ע,
לומר  המתים  תחיית על ז"ל להרמב"ם  במכתב
מן בגמרא חז"ל שדרשו ומה התורה. מן  להם 
אחר . באופן  לדורשם  שיש אמרו  הפסוקים ,
אמר  אך דבר, בעצמו הוא להשיבם  רצה ולא

ישיבם. שהוא תבון  אבן שמואל ר ' לתלמידו
הטבע, חכמת פי  על בקיצור  דבריו תוכן וזה
ומהדם דם , נעשה  ומשקה מאכל מיני  מכל כי 
אל הברירות עולה ומהכבד הכבד, אל יורד
ושם המוח, אל והדק המובחר יורד ומהלב הלב,

האדם. של וחיות  השכל ששומר שורה ומי

והטמא והאסור  המותרות ממאכלות ,עצמו
וטהורין, צלולין  דמיו טהור,נעשו לב לו ויש 

טהורות חיות  נעשה  שלו והחיות להשיג והמוח 
העולמות  כל של אלקות שהיא החיות אמיתית

כולם. את יותר,המחי ' עצמו ששומר ומי

ותורתו, ד' דרכי עפ"י אכילתו את  ומקדש 

רמ "ח לכל השכל והוא אב, בנין מזה  נעשה 

ומתטהרים  ומתקדשים .איבריו
ח"ו להיפוך עקור ,וכן שכל  אב בנין נעשה

נעשה  שלו וחיות  זרות, בדעות  ומעופש

מת וכו',בחינת הטומאה אבות אבי והוא ,
לכל יקרא טמא וטמא  נטמאים איבריו ורמ"ח
אלקות  שהיא החיות אמיתת ממנו ונעלם דבר,

העולמות, כל זרותשל לדיעות  ונופל  ונטמא

מתים  אלמים אלילים הם אחרים , ואלהים

להם  יקראו מתים .וזבחי
ואמוראים לכן וחכמיהתנאים המדות ובעלי 

הם בגהמשנה  בפת  יתגאלו שלא  נפשן שמרו

והי ' שכלם  האירו  ולכן משתיו , וביין הזקן

הקודש  רוח עליהם  מאמר שורה כל לפרש ,
עליהם שרתה כי  הקדושה, התורה בדת סתום

כ  ואורייתא הוא  אשר  אלקי , ואור כח חד ולא
ינתק  לא אשר המשולש  חוט הוא ג"כ נשמתם

עולמים. ולעולמי הללולעולם אנשים  אבל

ומוח לבם ומשם דמם, ונטמאו  טמאים בודאי 

והטמאות, האסורות  במאכלות נטמטם  שלהם

ואפיקורסות למינות נוטה שלהם החיות  ,ולכך
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בּ מאכלוֹ ת  ׁש נּ תּפ ּט מ וּ  בּ עבוּ ר זה בּ אמוּ נה ספק וֹ ת  על ׁש אלוֹ ת ¨£©§§©§¦¤£©¤¨¡¤¥§©¥§£¨¤ׁש )אלוּ 
ואכמ"ל. £אסוּ רוֹ ת

הּק דוֹ ׁש יםג) בּ ּס פרים מעט  נשׂ אע יּ נוּ  ּפ רׁש ת י וֹ סף  יעקב  הׁש מטוֹ תי (ּת וֹ לדוֹ ת ח יּ ים  דּ ברי , ©§§©©§¨¦©§¦§©£Ÿ¥¨¨©¨Ÿ¦§¥©¦©§¨

ויּ קהל) .לפרׁש ת §¨¨©©©§¥

דברי צוף  נופת מתיקות לקבל יכלו ולא
ומלך עולם אלקי  שכל עפ "י הבנוים מאמרינו
לחוץ , ויצאו פניהם  והעיזו והואיל עליון.
יכרתו וכרות הכורת, עליהם יבוא  פתאום
לא  כי להם , עלתה וכך להם. אשר  וכל אותם 
מלך עליהם  בא אשר עד מועטים  ימים היו
תוכן ע"כ להם , אשר כל וביזז אותם והרג  גדול

דבריו.
הקדוש י . בזוהר  כתוב  כי חידוש, לא זה  אצלי

רב  יהיו המשיח ביאת לפני כי החמה, ובאור
רח"ל. רב מהערב ישראל ומנהיגי  (ולפיהרבנים

הזה הקל  הרב סוג לאיזה בבירור רואים  אנו הזה הזהר

.שייך)
הכתוב  בביאור כתבתי בשלח בפרשת והנה
איתא  דהנה דר, מדר בעמלק לה' מלחמה

זה פסוק  על הקדוש ס"ז)בזוהר  לה '(דף  מלחמה
ודרא  דרא בכל יהודה ר' אמר  דר, מדר  בעמלק
בהו דלית דר לך  לית לעלמא דאתיין  דרין בכל
רבי קרבא , בהו אגח וקב"ה בישא זרעא מההוא
מן חטאים יתמו כתיב ועלייהו אמר  יצחק

עיי"ש . הארץ,
בזוה "ק  איתא קכ :)עוד דף אינון(ח "ב  רב דערב

מינים משומדים  ומנהון לעכו"ם, דנתנסך יין
התורה  שבכל לעבירות משומדים ואפיקורסים

כולה .
החמה אור הרמ"ק)ובספה"ק בשם  נשא כתב (פ'

החיצונים. נשמת הארץ גויי  הם  רב הערב וז"ל,
ע"ב)ושם  ק"כ דף  משפטים  זוה "ק מלחמה (על וז"ל

שכולם בישא ערבוביא שהם בעמלק לה'
ויש  בהם נתערב עמלק וזרע באלו אלו נתערבו
שהם מכולם  נחשבים שהם  ישראל רשעי
יצאו ממך ומחריביך מהרסיך  ישראל פריצי 

וכו'.
יששכר אדר)ובבני  חודש כתות (מאמרי  כתב,

מינים יושבים , הם בקרבנו אשר רב הערב

עמלק  משורש המה הן אפיקורסים, מוסרים
דע"ת  גימטריא ר"ב ער"ב אחרא דסטרא הדעת
בעוה"ר  אשר הללו בדורות תראה כאשר
כלי דקיימין אותן וגם האפיקורסות, נתרבה
מעליהם עורם את לפשוט ישראל על חמס
ע"כ . וד"ל, טובים  לא בחוקים  רעות בעצות
נשא . פרשת יוסף יעקב תולדות בספה "ק  ועיין 

בראשית פרשת חי  קי"ג )ובזוהר וז"ל,(דף כתב
מערב  הם שלהם הראשים עם הדור רוב ועתה

ע"כ . רב,
ויקהל לפרשת בהשמטות חיים  דברי ובספר
רוב  יהיו המשיח  ביאת דלפני וז"ל, כתב
שם: חיים  הדברי וז"ל  כו', רב מהערב הרבנים
כל רב הערב  אך קדושים בעצמן  ישראל כי 
בעליל כנראה עבדו לגרמייהו דעבדי  חסדים
המה  שבדור בתים והבעלי והחסידים  שהרבנים
על לשרור ורוצים רב מערב רובן  בעוה"ר
כבוד לקבל לגרמייהו רק מעשיהם וכל הציבור
באמת  עובדים  אם  רק  להתחבר אין  ולכן  וממון 
תועלת  שום לקבל לא לד ' נפשם  שמוסרים

עוד עיי "ש ע"כ  .לעצמם,
הרבנים דרוב נוראים , דברים זה מכל ונמצא
ללחום וצריכים  רב , הערב של הם  בתים ובעלי 
שאין די  לא ובעוה"ר גדולה , במלחמה נגדם
קשר  להם יש  אנשים  הרבה אלא נגדם  נלחמים 
גדולים , ופלטרין בנינים להם ובונים  אתם 
כבוד שם להם  ויש רב, כסף  ממון  להם ונותנים
המקושרים האמיתיים והצדיקים וגדולה, ויקר 
לפעול להם וא"א ל"ע בעניות יושבים לה'
פעלים להרבות כראוי, שמים לצרכי ולעשות

שמים. וליראת לתורה
היכל בספה "ק  מ"ש להבין אפשר  זה פי ועל

וגו')הברכה הטיבו פסוק על הנ"ל  ואתחנן  וזה (בפרשת
הכשרים בתים בעלי  על תמהתי "ואני  לשונו:
למה  בהבל, ימיהם ויבלו הלילה כל ישנו למה
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כפי וחצות תהלים  לומר באשמורת יעמדו לא
במלה  מלה להתפלל ילכו כך ואחר  כחם
ואם דיליה , שיעור  כפום  חד כל הלב, בכוונת 
למה  משניות, פנים  כל על ללמוד  הכי  בר  הוא
הזוהר  מן דפין איזה ולומר מזה עצמו ימנע
הנפש  קישוטי הם  אלו דיבורים כל כי  הקדוש
הרע  חלק עם ילחם  לא למה לנפשו, חיים 
ואם זרות בחכמות אותו המונע  שבנפשו
אלא  יטעום שלא  קשה  לו יהיה ההתחלה
ומתיקות  וחיות אור לו יהיה סופו מרירות,
בעל יסמוך ואם  וכו'. ובבא בזה לנפשו וחיים 
אין בוודאי התורה מתומכי  שהוא הכשר הבית
התורה  תומך שהוא מי  מן בעולם  גדול דבר
טועין הרבה שיש ועוד אינון , זעירין אבל
אלא  לזה יזכה לא זכות לו אין ואם ומטעין
חכם , תלמיד שהוא יהודי בשד עצמו ידבק
שיזכה  בבכיה ורחמים בקשות צריך  והרבה
לא  ולזה וצדיק , אמת חכם  בתלמיד עצמו לדבק
ותפלות  הרבה זכיות ידי על אלא יזכה

נותנים אין  השמים מן כי דבר ותחנונים  שום
וטורח  הקדום  זכות ידי  על אלא ומצוה  קדושה

ע"כ . ותפלה" ובקשות
לזה  יזכה לא זכות לו אין ואם במ"ש והכוונה 
תלמיד שהוא יהודי  בשד עצמו ידבק אלא
תלמיד שהוא להיות דיכול כנ "ל, ג"כ י "ל חכם,
הערב  לכת  ח"ו להשתייך  יכול עדיין אבל חכם
זכיות  לזה צריך וע"כ רח"ל, אחרא והסטרא רב
עצמו לדבק שיזכה ותחנונים  ותפלות הרבה

וד"ל. וצדיק, אמת חכם בתלמיד
תולדות  בספה"ק  שכתב  הדברים נוראים  וכמה

יוסף  העולה )יעקב ד"ה  נשא , וז"ל:(פרשת 
החכם אל לילך העושר דראוי  מזה "העולה
אצל הולך שהחכם כמו חכמה ממנו לקבל
תכלית  זה כי מעשרו חסד  ממנו לקבל העושר

במדרש כמ"ש טוב)הבריאה (תנחומא(שוחר

ט') אלקיםמשפטים  לפני  עולם  ישב  פסוק  על
וחכמה  בעושר שוין כולם שיהיה שאל ר"ל
הקדש  רוח והשיבו מזה, זה לקבל יצטרכו שלא
זה  יזכה במה כי  ינצרוהו, מן ואמת חסד כן אם 
חסד מקבל החכם עכשיו משא"כ זה, עם 
וחכמה  תורה  החכם מן מקבל והעושר מהעושר
לזה  זה שמשפיעים  ובשכר אמת, הנקרא

השפע  יורד  מלמעלה כך  ובעושר בחכמה 
תבוא  ועליהם  יונעם ולמוכיחים  בש"ס וכמ"ש
ברכה  בעולם שתוכחה זמן כל טוב, ברכת

וכו' ע "א)בעולם כ"י שפע (תמיד  שגורם ור"ל
בתיקונים וכמ"ש מ"ד )כנ "ל, יעו"ש".(תיקון

כשעושין ר "ל נפגשו, ואמת חסד יובן  "ובזה
חסד מקבלין החכמים  לזה זה להשפיע
ומוסר  חכמה שומעין והעשירים  מהעושר
התכלית  עיקר שהוא מהחכמים  אמת הנקרא
גורמים אז כנ"ל, ינצרוהו מן ואמת חסד  כמ"ש
בעולם , וברכה שפע הגורמין  מדות ב ' לייחד

וכו'. נשקו" ושלום  צדק וזהו
בפתח  ישראל זמירות נעים  דברי יובן "ובזה
ריק  יהגו ולאומים גוים רגשו למה דבריו,
דרך זה  אמר שלא ור"ל וגו' ארץ  מלכי  יתיצבו 
שאמר  רק  וכו' רגשו למה להתרעם  תרעומות
ודעת  טעם  בטוב  ישראל לעמו מוסר דרך
ריק  יהגו ולאומים גוים רגשו למה להבינם 
אומה  בחירי  על והבל בריק עלילות להתעולל
עלילות  שמענו באזנינו כאשר ישראל,
מספר  אין  תחבולות מיני  בכמה שונאינו
המוני והם  מעלילין האומות אשר להעלותן 
של השרים  וגם שרגשו גוים  הנקראים  האומות
יהגו לאומים הנקראים העולם  מאומות המדינה
אומות  מחכמי להאמין יסופר כי  היאומן ריק ,
נמשך זה אבל כזה, וריק  הבל דברי על העולם 

רבנן מלכי  מאן ארץ מלכי  יתיצבו כי  (גיטיןמצד

ע "א) וזה ס"ב שלו, שארץ השר פי  על שמעמידין 
ארץ מלכי פי  על מלך שנקרא לרב שנצב
[ותיבת  הבית חורבן  אחר שלו והעיר שהארץ
ארץ מלכי  ויתיצבו ולכאן ] לכאן משמש מלכי 
נוסדו הנ "ל הרב של המנהיגים שהם ורוזנים 
עצות  יועצים מיד  כי  משיחו, ועל ה' על יחד
שוחטים להעביר  אסורות מאכלות בענין  ה' על
בזה  וכיוצא רצונו לפי  רעים  ולהעמיד טובים
שהם משיחו  ועל עיני  שראתה מה לפי
לגרשם איך ועבודה בתורה העוסקים  הלומדים
דאחז כעובדא יעשו שלו מנין  ולבטל מהעיר 
ואמר  מדרשות ובתי  כנסיות  בתי  שאחז המלך
שכינתו משרה הקב"ה אין חכמה אין אם 
וכו' בלימודי תורה חתום שנאמר בישראל

ח') ונשליכה (ישעיה  מוסרותימו את ננתקה ,



בשר  יאכלנו  מי ג ' שאלה על מה תשובה

מׁש ה מה ויּ וֹ אל בּ ספר  וכן הּמ ׁש יח  בּ יאת  לפני רב הערב ר בּ ני יראוּ  וכיצד ַ◌§¥©¥¨©¨¥¨¤¤©¦§¥¦©©¨¦©§¥§¥¤©¤Ÿ¤
בּ אריכוּ ת. הרׁש בּ "א ּת ׁש וּ בת ¦£©¨§©¨©§¥§בּ ׁש ם 

היּ קר ,ד. דּ וד צבי  לּק לטת ר' והקׁש יב וּ  דּ ין" בּ על "הוֹ דאת  בּ ק וּ נטרס  ע יּ נוּ  §¦¨¦©¨¨©§§§§¥¨©©©¦§©§¦©¤¤¤
הארבּ עים  ׁש כּ ל "הצּ ילוּ ", שליט"א  מסיגעט -סאטמער הר בּ י ז וֹ עק  ¦¨§©¨¨¤¦©¦©¨¥¤ׁש בּ וֹ 
עם  חלב ׁש אכלוּ  מוֹ דים נוֹ ספים ורבּ נים והוּ א  כּ ׁש ר" "גּ לאט אכלוּ  לא ¦¤¥§¨¤¦¦¨¦¨©§§¥¨©§§¨Ÿ¨ׁ̈ש נה 

הצּ בּ וּ ר . את רּמ וּ  ה)נים וכל כּ ׁש ר , גּ לאט  ׁש אינ וֹ  ¦©¤¦¦¨©¨§¥¨©§¥¤¨̈בּ שׂ ר
וכל ה . הבּ שׂ ר , נגד ק וֹ ראים בּ קוֹ ל יצאוּ  י שׂ ראל גּ דוֹ לי יראים, רבּ נים  ¨§¨¨©¤¤¦§§§¨¥¨§¦¥§¦¥§¦¨©§©עשׂ ר וֹ ת

נגדּ ם. וּ מב ּט לים בּ טלים ¨§¤¦¨ª§¦¥§¦¦§©©הּמ כׁש ירים 
את וּ בזכוּ ת לנוּ  ויצ וּ ה  יׁש וּ עתוֹ  את יתבּ ר % ה)ם יראנוּ  הכּ ׁש רוּ ת ׁש מירת ִ◌ְ◌§¦©©©§©§¥©¥¦§¨©¤§¨¦©¤¨¤

כּ קדם  ימים  עלינוּ  לחדּ ׁש  ראׁש וֹ נים בּ רית לנוּ  ויזכּ ר הּט וֹ בה, ¤¤§¦¨¥¨¥©§¦¦¦§¨Ÿ§¦§¨©¨§¦בּ רכּ תוֹ 
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה וירוּ ׁש לים צ יּ וֹ ן ׁש ב וּ ת ¥¨¥¨§¨¥§¦¦©¨¦¦§¦¨§וּ להׁש יב

`
להשליך איך עצתם כי  ור"ל עבותימו, ממנו
שיש  ע"י  ית' לבינו שבינם האהבה עבותות
ולהסיר  ולהתפלל להתלמד מיוחד מקום להם 
נכנעים כולם ומוסר תורה שע"י  מוסרותימו
עצתם". תוכן  זהו מעלינו עול ולהסיר לפניהם
השם יראי  שיש כנ"ל כתות ב' יש באלו "והנה
בשמים יושב אמר ובזה וכנ"ל, שמים לשם 
בשמים המעלות ברום שהוא  זה כי ר"ל ישחק 
ישחק  עתה  גם ית' באהבה נתקשר שכבר
אד' משא"כ לעצתם, כלל יחוש ולא וישמח
במדרגה  שהי' הנ"ל ב' כת כי למו, ילעג
שמים לשם היה שלא כנודע אד' הנק' תחתונה 
וכעת  ארץ, מחסידי  שהוא השם את ליטול רק
הוא  מיד וכו' הרוזנים  עליהם  שיועצים שרואה
בו ימצא שלא כדי  היראים  על למו ילעג עצמו
רוזנים , בעצת ילכד  שלא מחסידים  דבר  שום 
פנימה  יכנס לבל מעלה של השמירה  הוא וזה
אלימו ידבר אז הגון שאינו מי  כי שיהי' מי כל
נרפים שיהיו כדי יבהלמו ובחרונו באפו
ואני אבל הנ"ל, לכוונה והעבודה מהתורה
שדוד ור"ל קדשי , הר ציון על מלכי  נסכתי
כל בנסיון  שעמדתי ואני  עצמו על אמר
מלכי נסכתי  אני וכעת והשפלות הבזיונות
ואני רק השררה עפ "י ארץ ממלכי  נצב שאינו
ציון על ה' עולם אלקי  שהוא מלכי נסכתי
מלכותי שעיקר  בהלכה  המצויינים הלומדים

ה ' בתורת העוסקים  הלומדים על הוא ונסיכותי 
וכו' יראוך  אשר לכל אני חבר כמ"ש ועבודתו

קי "ט) כמו(תהלים חיבור  לשון סמוך הוא  זה ועל
מנשה  מטה ב ')ועליו קרתא (במדבר נטורי הם כי 

א') דאיכ"ר לגרשם(פתיחתא  שלא לומר וא"צ
הר  על וגם ממשלתי . עיקר שהם  רק מהעיר 
שהם ישראל אלופי  קציני  ראשי  שהם  קדשי 

כמ"ש קדושתו גורמים  והם  הר (דבריםנקראים

קדושת ב ') שאין אלי ה' וידבר תמו כאשר ויהי 
ומה  ישראל בזכות אם כי נביאים על שמו
בזכות  הוא ומלך  לנסיך  אותי ית' שהעמיד
ראשית  לה' ישראל קודש נקראין שהם ישראל

ב ')תבואתו להם(ירמיה  שיהיה כבודם  על וחס
שאמרו כמו עליהן  דעתו יגיס לבל נאמן רועה

ע "א) כ "ב אלא (יומא הציבור  על פרנס  ממנין אין
אחוריו", תלוין שרצים  של קופה  כן אם 

לענינינו. הנוגע עכלה"ק
יוסף  יעקב התולדות מדברי ג"כ אנו רואים
בעניות  יושבים ה' ועובדי  שהצדיקים 
כבוד רק שדורשים אותם משא"כ ובדחקות
להם חסר ולא מנוחות מי על יושבים עצמם 

וכנ"ל. כלום 
לזה, גדולה דשמיא סייעתא באמת צריך ולכן
שיתן והגון , ראוי באופן  שנותן  הצדקה שתהיה 
לכת  שייך שאינו שמים וירא ת"ח הגון לעני

רח "ל. רב  הערב 


