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מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות לקרב את 
עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף בהדפסת ספרים הקדושים 
ספרי הערב רב והמסתעף 5 חלקים, תורת הזוהר י"ח חלקים דהיינו כל 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר 
והבטחות  לכל הברכות  יזכו   ישראל,  להצלת עם  ויותר,  בתי מדרשיות 
שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל 
לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים לזכות בכסף קטן ? התורם משלם 

ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

1 ומגוג גוג מלחמת סוד  השואה  סוד | א' פרק

א' פרק

השואה  סוד
אסורות ממאכלות  להזהר 

אסורות מאכלות שאכלו ידי  על בא ימ "ש הגרמני  הרשע של כוחו כל
מפני מדה כנגד  במדה  והיה הגרמני , עמלק  נולד ומזה קלי שוחטי שהיו

 כדבעי  הסכיני השחיזו שהואשלא דבר הבעל של החרב את השחיז
עמלק . של רח "ל שר יהודי מיליוני  לשחוט בכוחו היה  זה  ידי  ועל

זי"ע ) שווייצער הגר"ש  דרשות  ספר זי"ע  מבעלזא  האדמו"ר מר כ "ק  בש).
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עמלק . של רח "ל שר יהודי מיליוני  לשחוט בכוחו היה  זה  ידי  ועל
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ב' פרק 
!!!עול מלחמת לפני אנחנו

בפתח  ומגוג  גוג  מלחמת
להנצל ??? רוצי

בחיי ובחרת  האמיתית הבחירה
תהיו " קדושי"

ואסונות  צרות  תאונות, , פיגועי התורה, עול על  גזירות הבעיותיש לכל הסיבה  מה וכו' .
כועס האלה? שבשמי שאבינו סימ צרות, יש  שא יודע יהודי כל ? לתק אפשר  אי

בסדר. לא שאנחנו בגלל עלינו 
שלנו הבעיות כל כי שומעי או בעיתו קוראי פע מידי בסדר ? לא אנחנו ואיפה
הבעיות עיקר לא אלה כי עצוב. מאד וזה , האיפו או האינטרנט הטכנולוגיה, בגלל נגרמות

!!! וד חלב  וטריפות  נבילות ע אותנו שמפטמי שלנו הבעיות שלנו,
 והפלאפוני האינטרנט  ללא ג ישראל בע פגעו  האיומה והשואה  המקדש בית חורב

הטריפה השחיטה בגלל היה זה !!! הנושרי כל היו זה ובגלל
!יקרי תהיו "אחי  קדושי" של  המצוה את  מקיימי לא שאנחנו  היא לאכולהבעיה (הכוונה

כשר ) שזה  אומר  לא עוד  זה   הכשר  עליו שיהיה  רק לא  כשר  שלנורק הבעיה מצווה, שהקב "ה  כמו
! עול גדולי זה את  ואומרי וטרפות , נבלות אכילת היא

הלב , כל  ע , מכ בתי בבקשה  חורב לפני אבותינו של הטעויות על נחזור  נא אל אנא,
מאד. עד כבד מחיר עליה שילמנו אשר  טעויות השואה, לפני המקדש,

אחד , מכל  מבקשי אשראנו  את   ולקיי תשובה לעשות ,בדברי להתבונ היטב, לקרוא
ת  קדושי" אותנו מצווה כלומר הקב"ה רק היו"  עו ולאכול  בהמה , בשר  שו לאכול לא

וכשרה. קטנה משחיטה

לגאולה!!! ונזכה בהמה בשר  אוכלי לא 
שנה, לחמישי קרוב לפני הברית בארצות שוחט שהייתי בשחיטה, גדול  נסיו ב"ה לי יש 
וקלטות ומסמכי עדויות לי ויש  רבות  שני הברית  בארצות  הכשרות על ונלחמתי

רח"ל. בכשרות שישנ הרבות המכשולות על המספרי

'מגיפה'!!! אותיות  'פגימה'
הערבי של מההברחות חו וכו')כי והכל חותמות   ע מהערבי מוברח טר בשר שהרבה  שאומרי),

,בסכי פגימות ומכשירי  ממונ על  חסי גדולה בשחיטה כי בעיות. עצמה בשחיטה יש 
של כזה דבר  שאי למצב  שהגענו בסכי עד מטהרפגימה כס כי ,הכס מצד  ה וכו',

בעל יעמוד לא של [ההלכה  הרבני ועל השוחטי על ואיו השחיטה, ומהירות ,ממזרי
,באר לגמרי נעלמה  שורו על  למעשה )השור  הלכה בשר אכילת  בספר  באריכות  ].(ראה

 הסכי הבדצי" בדיקות ובגלל מגיפה אותיות ופגימה  באר נמחק הסכי פגימת עניי] ,
ואלמנות]. יתומי אלפי שנה כל לנו יש  המכשירי הרבני

הריאות  וטריפות].בדיקת נבילות ממש   שמתירי כול אצל כמעט [נמחק 
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 הגידי צומת עי ].בדיקת למראית רק זה בודקי וא  המקומות  ברוב בכלל איכפת [לא

 ד ש,צרירות רבות תקלות שיש ועוד האריזה המליחה , ההשריה, ההכשרה, על השגחה ,
כהלכתה בשר  ואכילת  שחיטת למעשה, הלכה  בשר  אכילת בספר  קול(ב "ח)כמבואר  ,

תזעק  מקיר אב ,השוחטי קול ועוד).(ג"ח)השחיטה , צדק זבחי זבחו שו"ת יצחק, לב  ,

זה פלוני "בד על  אד ל יאמר  שכשר"א לו תענה  ובדק, שחקר  בלי ר"תכש "ר, זה
לאכול???"'מאות ,ר'קרש 'ולוכ מותר הזה הכשר  את

בכלל בהמה בשר מאכילת  להינזר מאד וכו')כדאי וסירכות החלב  ניקור  בעיה  יש  רק (כי ולאכול , 
פגימות. לה כשיש שמטריפי שידוע וכשרה, קטנה משחיטה  עו

הקדוש : החיי האור יא)כתב  שצריכי אומרו"(ויקרא לומר  שיכוי אולי  בה תטמאו " ולא
למזיד השוגג  שבי ההפרש  כי הדעת, בהיסח אפילו , לפיה יכנסו לבל  להזהר  ישראל
הדעת, בהיסח אפילו , אד בנפש מעשהו  יעשה התיעוב כי  כמזיד. כשוגג  זה, במציאות
הוא ,ותטמט נפשו תטמא בשוגג  ,שק נפשו תעשה  מזיד במעשה הפג שישתנה אלא

." ב  ונטמת תטמאו "ולא אומרו 

יוע בפלא בשר )וכתב לשונו:(ער וזה לאכולו, לו  באפשר הוא א טוב  יותר הכי בלאו 
הרבה. ממכשולות נצול הוא כי  ,עו בשר  לעול

כתב )  טר כשרה (ובער ושתהא רע דבר  מכל נקיה שתהא בהמה, להמצא יוכל בקושי "והנה ,
זה  על המשמר על לעמוד  יוכל ומי עלמא, דכולי ואנשיאליבא  חסידי מנהג  הנאני  לכ ,

.עו בשר   א כי  אוכלי היו שלא שראיתי ."מעשה ,

עצומה סכנה היא  הבשר  אכילת 
כתב ) שוחט ובער),ערי באיזה שיש  וההכנה הישוב ומעוט שצרי הזהירות גודל ולפי

עצומה סכנה  היא הבשר דאכילת  אסור ,,אמינא באכילת נכשל   א גדולה  רעה והיא
סורו ,חיי ארחות להשיג יוכל  ואי דאסורא, חתיכה גופו  ונעשה  באיסור הגו שמתגדל 

קראו  למו.טמא

שלא לפחות  או  כלל, בשר  לאכול שלא  ולהזהר  לעמד שיוכל מי ואשרי
עו בשר  א כי לאכול

 א כי לאכול שלא לפחות או כלל, בשר לאכול שלא ולהזהר לעמוד שיוכל  מי ואשרי
עו ובשר  גורלו, נעי ומה חלקו טוב  מה הדעת, בישוב לשחטו להזהר שיוכל בדור, בפרט

השו שרבו זה   תבונהיתו ולא דעת ולא פניה נגד הש יראת אי אשר  בכפרי חטי
,ברי על הדיני לידע  בעלבה דיני קצת  שלמדו מעט רק , בספרי לגע  יודעי ואינ

יפה  בדיקה בלי  ביד סמיכה  כתב  שנותני והמורי השוחטי בצואר תלוי והקולר פה,
את ירא הוא אשר ארח עובר  לגבר  טוב חטא. יראת לה קדמה וא ,בקיאי ה א יפה

בגוה, לה קי ולא השוחט את לבדוק יכול אינו  א ,משחיטתו ,הש יאכל  ולא ידו   ימש
ובתראי , קמאי עלה צוחו וכבר כאלו, בשוחטי המכשלה  רבה כי

עכ"ל.  שד''י !!! במלכות  עול שיתק עד תקנה ואי
ולסמות זו במלאכה העוסקי על דוקא לרכוב  הסט"א של כחה היכ עד רואי אנו מהנ "ל
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ומגוג4 גוג מלחמת להנצל ?סוד  רוצים | ב' פרק 

 עי על נופלת גדולה חשיכה אימה בחדרי ורק טוב בכי הכל יתראה שמחו  העיני
נעשית. מה ורואה החודרת 

בירושלמי  לדוגמא: נבצר לא חז"ל בימי ג הזאת  המכשלה כי נראה היטב נדייק וכאשר
ה"ג)תרומות פע"א(פ "ח וטריפות נבילות לישראל מאכיל שהי'  בציפורי אחד בטבח מעשה

מה  כדת  חנינא לר ' שאלו דמו, מלקקי כלבי והיו ומת  הגג  מ ונפל בער"ש  יי שתה
הי' וזה אותו", תשליכו לכלב תאכלו לא טריפה בשדה "ובשר  כתיב  להו והשיב  לעשות ,
ועי' ע"כ . ,אוכלי  דמשלה הכלבי תבריחו לא וע"כ לישראל ומאכיל הכלבי את  גוזל

גה"נ  פ' אשרי ט"ז)בהג' הירושלמי)שפסק(סי' קוד (עפ "י ומת  כשר בחזקת  טריפות  דהמוכר
אסור בשרו ואוכלי דמו  לוקקי כלבי ואפי' בקבורתו להתעסק שאסור תשובה שעשה 

ע "כ. מעליו, להבריח
ספיקי  ופירש"י עמלק" של שותפו שבטבחי "כשר  במשנה בתרא פרק בקידושי וע"ע
חז"ל העריכו  היכ עד מזה אנ  רואי ע"כ . , ומאכיל ממונו על וחש לידו באות טריפות
שמצינו חריפה היותר  בביטוי לכנות נמנעו שלא עד  הטבחי ידי על הבאי מכשולות

מקו עמלק,באיזה של ראששותפו  שערות מסמרי הדברי הדברי היכ עד חזי פוק
! מגיעי בלשו לגנות חז"ל חששו לא ואעפ"כ  חוששי אנו לבד  טריפות  מספק הלא

לדורות להורות "שבטבחי "כשר שכתבו עד  ז"ל רבותינו דעת נח ולא חרב . מדקרות
ישר כשרו טבח שהעמדתי מאחר נפשי עלי שלו לומר  אד שו יבטח לבל הבאי
,מתוק שאינו דבר  ידו מתחת יוציא שלא לחבר וחזקה ידו, מתחת מכשול יצא לא בודאי
ע "ה  יעשה ולא זוטא איסורא ליעביד לחבר לי ניחא נאמר שבו ת "ח הטבח  א ובפרט

רבה.איסורא
חשוב  מאד והלוואי לכ להנצל. שזכית מאד וטוב  ,אוכלי וממי אוכלי מה להיזהר 

בני  עדת  לכל "ונסלח ח"ו. אסורת במאכלות מלהכשל עצמ וישמרו מזה ידעו שכול
בשגגה". הע לכל כי ישראל

טוב לכל נזכה זה ובזכות  וקדושה. בכשרות  נזהרי שאת ישראל  אשריכ
ומגו"ג  גוג ממלחמת  ולהנצל ובבא  בהמ"ה )בזה (בגימטריא

מי  על ,לכ שיספרו ולמה גדול, וביזנס גדולה מאפייה  זה כי עכשיו  עד  ידעת שלא וזה 
פיו? את לפתוח יכול ומי בחיי, פעמי הרבה להתנקש ניסו בי וג ברצח, איימו שסיפר

ומכשלות בעיות הרבה יש  כי בכלל, בהמה בשר מאכילת להמנע  מאד מומל  וכמו ולכ)

( הדורות  גדולי וכשרה.שכתבו קטנה משחיטה רק  עו לאכול
 להאמי רק, להגיד ולא ממש  בזה  להאמי צריכי ואנחנו לטובתינו הכל עושה  הקב"ה
הבא. העול של חלק לו ויהיה  ישרוד הוא אמיתית תשובה ועשה בזה  שמאמי ומי ממש,

משיח. הבא, העול
ח"ו והקושיות הכפירה ויתגברו  לגמרי  שכלו  נסת יהיה   חלב אוכל כל וד,,כי  חלב  (הלכות  

ד) .הלכה 
 לאכל אסור  ולכ  וד בחלב הוא וכוחותיו הרע היצר ומשכ הדירה  (הגר"א .עיקר 

זצ"ל) .מוילנא
הבשר. ע בעיות מספיק יש  באר ג אבל  בעול הבשר על גדולי סקנדלי יש

5 ומגוג גוג מלחמת סוד  להנצל ? רוצים | ב' פרק 

בשר... לאכול  בכלל אפשר  אי אז שאלה:

ע תשובה: ג קשות  בעיות ויש בשר, רק לא לאכול, לנו שאסור דברי הרבה עוד יש
מהר, הול שכ"כ היו חדשה טכנולוגיה שישנה מאחר אבל שערוריות, היו ותמיד עופות .
ואי  זה, על להשתלט קשה מאד זה אז בשעה, עופות  6009001500 שוחט אחד שוחט

אותו... ששחטו בשעה חי היה  העו א להוכיח  ג אפשר 

יעיל? מספיק לא זה  הא סגור , מעגל בוידיאו,  משתמשי  היו שאלה:

עכשיו,תשובה: אנג'לס  אתבלוס וראו סגור , מעגל לה היה ,טובי הכי ההכשרי אחד
היה  מאד, עליו וסמכו טוב , משגיח דוקא נקרא היה שהוא המשגיח ,וש פה מה? רק הכל,
הבשר  בי זה את והכניסו ,טר בשר  לקנות הלכו ה  יצא כשהוא ודוקא להתפלל. יוצא
לאכול היה אפשר זה את  שגילו שעד אמרו ה אז לעשות, מה הרבני את  שאלו אז הכשר,
.ושלו חס יהיה מה יודע מי  מעט עוד יגיע  לא המשיח  א אגיד? אני מה אוי! הבשר. את 

מספיק  מוכחי לא למה אוי, ומלואה,  אר ולמלאות והערב , השכ זה  על לעורר  צרי כמה
זה? על

מעלה? של  די בבית יענה ומה חבירו, את  לעורר צרי אחד כל

כל על נתפס כולו העול בכל וכו' ביתו באנשי למחות שאפשר כל אמרת ? ולא ידעת 
כלו! העול

!נוראי והדברי
!ברחמי הגאולה  את  נביא ובכ .נרדמי  להקי עצמו על יקח  אחד כל

הטריפה!!!! הכשרות  בגלל   המשיח  ביאת  עיכוב 
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ומגוג6 גוג מלחמת להנצלסוד  איך  | ג ' פרק 

ג' פרק 

להנצל ואיך - ומגוג גוג מלחמת סוד
לישמעאל. אדו בי תהיה   בקרוב  שתהיה האחרונה  שהמלחמה ועוד)ידוע "מלבי (אברבנאל,

ישמעא"לתיבות  "[502]אדו תק "ב גימטריא  גימטריא בש"רה כ ג הישר)[502]תק"בהוא  (קב

שנכנס   והטר הטמא הבשר  הבשר. סיר  צרת  היא  הבעיה הבעיה ! ה לא
וישמעאל. אדו ח "ו מתגברי זה ידי ועל להזהרלפה...  מה להנצל והדר

הבשר!!! כשרות בשמירת 

 אדו  ד ישמעאל   חלב
זיע "אאמר הקדוש  האר "י "רבינו  ויקרא פרשת   תורה לקוטי לאבספר ד וכל  חלב  'כל

יניקתתאכלו  ובחינת  מ ישמעאל מ אברהימי והואזרוע מסיומו חלבדז"א בחינת
דנוגה.הטמא

שמאליויניקת זרוע מיצחק בחינתעשו  בסיומו טמאדז"א ומאכלודאדו הוא בסוד 
לגבוה בהקרב  אבל  וד חלב  נאסר לכ ד ענינו  וכל   אדו ולבושו  נוגהאדו יוכלל 

לרמח "ל . תפילו  תקט"ו בפר ג זה  עניי ומובא ע"כ .והב מש ינקו ולא בקדושה

כשאיננו עלינו   והתגברות . ד  בחינת ואדו חלב בחינת  הוא שישמעאל מכא  רואי
.וד חלב  באכילת  נזהרי

.וד חלב  לאכול שלא זהירי מאד להיות צריכי מה להנצל כ ועל 
בהמה. בשר  כלל  לאכול לא מאד  עדי שוחט)ולכ ,טר בשר , ער יוע (פלא 

המשיח. ביאת עד כשרה בהמה יהיה  שלא אמר הרידב "ז  והגאו

צדקנו. משיח ביאת  עד כשר בהמה  בשר להשיג אפשר  זצ"ל)ואי מקאשוי האדמו"ר  (כ"ק

: טר בשר כאוכלי ומגוג גוג את ומדגיש מגדיר  הכתוב 

ישעיה של   אחרו בחמה טו.בפרק  להשיב   מרכבותיו וכסופה יבוא, באש ה' הנה  כי
אש.  בלהבי וגערתו יהוהטז.אפו, חללי  ורבו, את כל בשר; ובחרבו  נשפט, ה' באש .כי

וישמעאל)  יז.(אדו,בתוו אחת אחר הגנות,  אל  והמיטהרי בשרהמתקדשי אוכלי
נאוה' יסופו , והעכבריחדיו   והשק וישמעאל.החזיר, יח.)(אדו מעשיה ואנוכי,

כבודי.  את וראו ובאו, והלשונות; הגויי  כל   את לקב באה,  יטומחשבותיה
 קשת מושכי ולוד פול תרשיש הגויי  אל פליטי  מה ושילחתי אות, בה ושמתי

ויוו ומגוג)תובל רד"ק.(גוג עיי

 פירש יחזקאל)ורד "ק שבנבואת  ומגוג גוג ממלחמת  פעמי כמה מקבילות  שהביא  ברד"ק (עיי"ש

והעכבר השק יספו יחדיו והעכבר.  השק  אוכלי שה הפרסיי אלו גוג במלחמת
ושתיה ומגוג דניאל במראות רביעית מלכות  והיא הזה, בעול הגוברות אלה המלכיות  כי

,נכו אינו ישראל על הפסוק והמפרשי ,בעול לבדה אחת שלטה שלא לפי אחת למלכות

7 ומגוג גוג מלחמת סוד  להנצל איך  | ג ' פרק 

ו ומגוג גוג  בימי העתיד על אלא הפרשה עניי אינו  החזירכי בשר אוכלי בישראל עתה  אי
אשרה. ועובדי

זאת . לומר אפשר  א יודע לא אני בדורנו הרד "ק,  בזמ היה הנפש)זה מרת  יודע  .(ולב 

העכבר" מקומותאוכלי בכמה , תילאנד באינדונזיה, הנה  נאמר, מי על ביאור  צרי "
.וויטמיני כח  לה  נות שזה מאמיני וא עכברי לאכול נוהגי באפריקה,

 אומרי  הכותי וא שכרו, ויטול יבא בתורה  שעסק מי כל כרוז מוציא הקב "ה  לבא לעתיד 
 ושקצי חזיר בשר  אכל שלא מי כל  הקב "ה אמר  מצות, עשינו  אנו  שא שכרנו, לנו ת
בשר אוכלי  שנאמר  ,שלה  איפופסי נוטלי ה שעה באותה שכרו , ויטול  יבא ורמשי

ה' נא יסופו  יחדו והעכבר  והשק תקלו).החזיר יא, פרק  ויקרא שמעוני, .(ילקוט

מצוות ! ומקיי בתורה עוסק א א לעיכובא הוא כשרות על שההקפדה מש רואי

 המתקדשי ז "ל : בחיי רבינו ואדו אלווכתב ,אצבעותיה לנענע  שרגילי אלוהמטהרי
 העיקר.ישמעאלי שהוא לב ולא תמיד,  גופ וכל ורגליה ידיה לרחו  אחדשדרכ אחר

 א',בתו ביו ואלו ששי ביו אלו ,איד ליו ירמוז  או ,אדו של וערב  לשתי ירמוז  
,בתוו אותנו ומניחי החזיר בשר  אדו אוכלי ישמעאל...,אלו אלו והעכבר   והשק

... לאדו גלותנו עיקר , ברשות ומשועבדי מפוזרי שאנו פי על א כי ידוע (כדוכבר

פלאות ) ותראה  עוד  ש  עיי א , גאולה  .הקמח 

אדו  בי עצומה מלחמה תהיה ומגוג  גוג שלפני ידוע כי   מצויי מסתדר זה (אמריקהבעז"ה 

וכו') י )(ידועוישמעאלאירופה  מסקנה מגלה  ישעיה והנביא !'ה  נאו יסופו  חדו 





ומגוג6 גוג מלחמת להנצלסוד  איך  | ג ' פרק 

ג' פרק 

להנצל ואיך - ומגוג גוג מלחמת סוד
לישמעאל. אדו בי תהיה   בקרוב  שתהיה האחרונה  שהמלחמה ועוד)ידוע "מלבי (אברבנאל,

ישמעא"לתיבות  "[502]אדו תק "ב גימטריא  גימטריא בש"רה כ ג הישר)[502]תק"בהוא  (קב

שנכנס   והטר הטמא הבשר  הבשר. סיר  צרת  היא  הבעיה הבעיה ! ה לא
וישמעאל. אדו ח "ו מתגברי זה ידי ועל להזהרלפה...  מה להנצל והדר

הבשר!!! כשרות בשמירת 

 אדו  ד ישמעאל   חלב
זיע "אאמר הקדוש  האר "י "רבינו  ויקרא פרשת   תורה לקוטי לאבספר ד וכל  חלב  'כל

יניקתתאכלו  ובחינת  מ ישמעאל מ אברהימי והואזרוע מסיומו חלבדז"א בחינת
דנוגה.הטמא

שמאליויניקת זרוע מיצחק בחינתעשו  בסיומו טמאדז"א ומאכלודאדו הוא בסוד 
לגבוה בהקרב  אבל  וד חלב  נאסר לכ ד ענינו  וכל   אדו ולבושו  נוגהאדו יוכלל 

לרמח "ל . תפילו  תקט"ו בפר ג זה  עניי ומובא ע"כ .והב מש ינקו ולא בקדושה

כשאיננו עלינו   והתגברות . ד  בחינת ואדו חלב בחינת  הוא שישמעאל מכא  רואי
.וד חלב  באכילת  נזהרי

.וד חלב  לאכול שלא זהירי מאד להיות צריכי מה להנצל כ ועל 
בהמה. בשר  כלל  לאכול לא מאד  עדי שוחט)ולכ ,טר בשר , ער יוע (פלא 

המשיח. ביאת עד כשרה בהמה יהיה  שלא אמר הרידב "ז  והגאו

צדקנו. משיח ביאת  עד כשר בהמה  בשר להשיג אפשר  זצ"ל)ואי מקאשוי האדמו"ר  (כ"ק

: טר בשר כאוכלי ומגוג גוג את ומדגיש מגדיר  הכתוב 

ישעיה של   אחרו בחמה טו.בפרק  להשיב   מרכבותיו וכסופה יבוא, באש ה' הנה  כי
אש.  בלהבי וגערתו יהוהטז.אפו, חללי  ורבו, את כל בשר; ובחרבו  נשפט, ה' באש .כי

וישמעאל)  יז.(אדו,בתוו אחת אחר הגנות,  אל  והמיטהרי בשרהמתקדשי אוכלי
נאוה' יסופו , והעכבריחדיו   והשק וישמעאל.החזיר, יח.)(אדו מעשיה ואנוכי,

כבודי.  את וראו ובאו, והלשונות; הגויי  כל   את לקב באה,  יטומחשבותיה
 קשת מושכי ולוד פול תרשיש הגויי  אל פליטי  מה ושילחתי אות, בה ושמתי

ויוו ומגוג)תובל רד"ק.(גוג עיי

 פירש יחזקאל)ורד "ק שבנבואת  ומגוג גוג ממלחמת  פעמי כמה מקבילות  שהביא  ברד"ק (עיי"ש

והעכבר השק יספו יחדיו והעכבר.  השק  אוכלי שה הפרסיי אלו גוג במלחמת
ושתיה ומגוג דניאל במראות רביעית מלכות  והיא הזה, בעול הגוברות אלה המלכיות  כי

,נכו אינו ישראל על הפסוק והמפרשי ,בעול לבדה אחת שלטה שלא לפי אחת למלכות
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ו ומגוג גוג  בימי העתיד על אלא הפרשה עניי אינו  החזירכי בשר אוכלי בישראל עתה  אי
אשרה. ועובדי

זאת . לומר אפשר  א יודע לא אני בדורנו הרד "ק,  בזמ היה הנפש)זה מרת  יודע  .(ולב 

העכבר" מקומותאוכלי בכמה , תילאנד באינדונזיה, הנה  נאמר, מי על ביאור  צרי "
.וויטמיני כח  לה  נות שזה מאמיני וא עכברי לאכול נוהגי באפריקה,

 אומרי  הכותי וא שכרו, ויטול יבא בתורה  שעסק מי כל כרוז מוציא הקב "ה  לבא לעתיד 
 ושקצי חזיר בשר  אכל שלא מי כל  הקב "ה אמר  מצות, עשינו  אנו  שא שכרנו, לנו ת
בשר אוכלי  שנאמר  ,שלה  איפופסי נוטלי ה שעה באותה שכרו , ויטול  יבא ורמשי

ה' נא יסופו  יחדו והעכבר  והשק תקלו).החזיר יא, פרק  ויקרא שמעוני, .(ילקוט

מצוות ! ומקיי בתורה עוסק א א לעיכובא הוא כשרות על שההקפדה מש רואי

 המתקדשי ז "ל : בחיי רבינו ואדו אלווכתב ,אצבעותיה לנענע  שרגילי אלוהמטהרי
 העיקר.ישמעאלי שהוא לב ולא תמיד,  גופ וכל ורגליה ידיה לרחו  אחדשדרכ אחר

 א',בתו ביו ואלו ששי ביו אלו ,איד ליו ירמוז  או ,אדו של וערב  לשתי ירמוז  
,בתוו אותנו ומניחי החזיר בשר  אדו אוכלי ישמעאל...,אלו אלו והעכבר   והשק

... לאדו גלותנו עיקר , ברשות ומשועבדי מפוזרי שאנו פי על א כי ידוע (כדוכבר

פלאות ) ותראה  עוד  ש  עיי א , גאולה  .הקמח 

אדו  בי עצומה מלחמה תהיה ומגוג  גוג שלפני ידוע כי   מצויי מסתדר זה (אמריקהבעז"ה 

וכו') י )(ידועוישמעאלאירופה  מסקנה מגלה  ישעיה והנביא !'ה  נאו יסופו  חדו 
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ד' פרק 

ומגוג? גוג ממלחמת ינצל מי 
הקדושים!!! רק

ע"ה: נביאו יואל ידי על הקב"ה אמר

והרח ,לח יהפ מה ד. .ע ותימר ת ,וא   :באר , מי ,פתימ ונת י , ג .
והרא. הדל , יהוה,  י א לפני, הפרק].לד סו ג, [יואל 

חמה. וליקוי אדו ירח היה השנה. התקיי כבר  מזה שחלק להיות יכול
 המפרשי זה(אברבנאל)וכתבו מוני  שה וכידוע  לישמעאל . וירח  לאדו רמז  שהשמש 
שנה. בלוח  לזה,

אמר אר פליטה , היה  לביר  צ הר  י ילט : ה'   יקרא אר ל  והיה, ה .
קרא. ה' אר  ,רידיב ה',

ימלטו באמת  האל ויראי הקדושי
ומגוג גוג  במלחמת אז  כי  יקרא אשר  כל  כמווהיה  מועט, זמ לישראל גדולה צרה תהיה 

: הזמ אותו על זע שאמר  יעבור עד רגע  כמעט והקדושי ,חבי מישראל  רבי יפלו ואז 
ימלטו באמת האל ישעיה:ויראי בנבואת שאמר כמו . בירושל והנותר  בציו הנשאר והיה

לו יאמר בירושל..קדוש   לחיי הכתוב  כל

אמר . ה'וכ  בש יקרא אשר  שאמר:כל כמו באמת, שיקראוהו לכלקוראיווהוא ה ' קרוב
באמת  יקראוהו אשר יקראלכל  והוא באמת יקראוהו  ה כי קורא ה' אשר שרידי וה

ואוהביאות .(רד "ק),עבדי

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר   קד לייר וה אר  צ "התר

 מלאכי יקד רק   אר י ולא , ילח מנס אי הבע  בדר

שערי לפני ממש  כמותה,תהיה  היתה שלא , שבעול הנוראה  "מלחמה :הנביאי מ קבלה
"!קדושי רק ישארו לא  ירושלי

ה  מ אצל מק לת  ק לה רק מברא,  ר זה תרואי י הראה הלחמה , ביאי 
 מה אחד לע האת ל  ציתק  ,לייר ערי לפני מ היה  ל ע היתה 

נעדר אינ לא האת  ל אחד בצד נ צרית , ת החזיקת האת  ל אחד צד , 
ז מלחמה ועל הצחת . אה ואיז צד מל הבא רי מת  מקל ,ז דת מאמינ ת

אל,  מ האת  א ב אל", ממ יחיה  מי  "אי  מרא  לע בדר נא 
 מלאכי יקד רק   ארי ולא , ילח מנ ס אי זהנאמרהבע  ועל ג'), ד ', (ישעיה 

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר קד לייר והאר  צ יערב,"ה תר  מי 
,יח אר א ידמ להית  בהקדמה )לנפ "בני על .("אבות  

9 ומגוג גוג מלחמת סוד  מכשול להסיר | ה' פרק

ה' פרק 

ואזהרה  הודעה עמי מדרך מכשול להסיר
מאיסורא לאפרושי

ידעתי !" לא לי ! אמרו  "לא לטעון  יכול לא אחד  שכל  כך
והתבונן : עצור  יהודי!

לנדא . ליב יהודה משה  רבי הגאו  "העול בכל  כשרה בהמה בשר  אי "הידעת? א.
ממש  טר להיות יוכול למהדרי  " בד ג כי  ,"בד שו על  לסמו  אי" "א ב.

בהמה ". מבשר  ולהמנע עו בשר  רק לאכול  שעדי כתוב ספרי "בהרבה ג.
הניקור ". את יודעי לא כי , טר הוא  בשוק  שיש בהמה בשר  "רוב ד.
ש  בהמה בשר לאכול מאשר לאו רק  שזה חזיר בשר לאכול עדי" כרת".ה. חשש בו  יש

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

פ"ב) כל (קידושין את באמת להבין שרוצה  ומי .
בארבע יעיין כיום השחיטה של הבעיות

ויתבהר  הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות
הכל.

2000 üערà äרסמï éבר àŁעõôנים  ידäע äְְְְְִִִֵֶֶַָָָָכבר
הכŁרים עם  טרפ õת ä פסôŁ üאי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָמקרים
הכŁר  לג àי ïעם  אõתי  Łאל ואחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמה âרים.
õל סïר ôי אז äמה âר, טõב  זה האם הרב ..., Łְְִִִֶֶַַַָָָֻל
Łעõבד ŁמŁ מàית יהäדי  ïגôŁי ïŁְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעם
מפעל  õתõאàŁ לי וסïר łàר, Łל áדõל àְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמפעל 
הכŁרים מיני éל עם łàר, Łל קõנטיינרים ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמáיע
וגם הכŁר  àלי łàר  וגם  áלאט , õואינ áְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאט 
ïעמים הרàה  וגם – üאריô ה את Łעבר łàְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָר 
ה łàר  äמ ëילא נתקלקל האנçה על  ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהפריזער
את לבõâק הוטרינר äכáëŁיע מסריח  éְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָבר 
הäא מקלקל  łàר  מõצא הäא אם הłàר, ְְִֵֵַָָָָָֻאיכäת
לאïŁה  זה את וזõרק  מיחד õיâ זה  על üפõŁְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
את àחזרה  לõקחים üלõ ה Łהäא äלאחר àְְֲִֵֶֶַַַַָָח äץ,
כימçים, ח õמרים  עם זה את äמïŁרים ְְִִִִִִֶֶַַָָָה łàר
äמ Łוקים "דליŁעס", מיחד אכל מåה ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹֻועłõים
מעłה  ועõד   ה"י . אבõת. àית לאיזה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַָאת
לפני  Łלמה להיכל Łהלכôי עëי , היה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמבהיל
äלאחר  Łéרäת, על להם Łõ לדר Łנה 15ְְְִֶַַַַָָָ
ט õבים מנñרים ëéה אõתם Łאלôי ְְְְִִִַַַַָָָָָה âר Łה

ïרטיה) àכל נ äñר הלכ õת  לי (õçŁדעים äואמר לכם, Łי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אôם מנñרים וכ ëה אõתם  וŁאל ôי Łְְְְְְִִִֶַַַַַָָָנים,
ה "י. àכרת, זה ונäñר ,500 ü ערà לי äוענ ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָצריכים,
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ומגוג? גוג ממלחמת ינצל מי 
הקדושים!!! רק

ע"ה: נביאו יואל ידי על הקב"ה אמר

והרח ,לח יהפ מה ד. .ע ותימר ת ,וא   :באר , מי ,פתימ ונת י , ג .
והרא. הדל , יהוה,  י א לפני, הפרק].לד סו ג, [יואל 

חמה. וליקוי אדו ירח היה השנה. התקיי כבר  מזה שחלק להיות יכול
 המפרשי זה(אברבנאל)וכתבו מוני  שה וכידוע  לישמעאל . וירח  לאדו רמז  שהשמש 
שנה. בלוח  לזה,

אמר אר פליטה , היה  לביר  צ הר  י ילט : ה'   יקרא אר ל  והיה, ה .
קרא. ה' אר  ,רידיב ה',

ימלטו באמת  האל ויראי הקדושי
ומגוג גוג  במלחמת אז  כי  יקרא אשר  כל  כמווהיה  מועט, זמ לישראל גדולה צרה תהיה 

: הזמ אותו על זע שאמר  יעבור עד רגע  כמעט והקדושי ,חבי מישראל  רבי יפלו ואז 
ימלטו באמת האל ישעיה:ויראי בנבואת שאמר כמו . בירושל והנותר  בציו הנשאר והיה

לו יאמר בירושל..קדוש   לחיי הכתוב  כל

אמר . ה'וכ  בש יקרא אשר  שאמר:כל כמו באמת, שיקראוהו לכלקוראיווהוא ה ' קרוב
באמת  יקראוהו אשר יקראלכל  והוא באמת יקראוהו  ה כי קורא ה' אשר שרידי וה

ואוהביאות .(רד "ק),עבדי

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר   קד לייר וה אר  צ "התר

 מלאכי יקד רק   אר י ולא , ילח מנס אי הבע  בדר

שערי לפני ממש  כמותה,תהיה  היתה שלא , שבעול הנוראה  "מלחמה :הנביאי מ קבלה
"!קדושי רק ישארו לא  ירושלי

ה  מ אצל מק לת  ק לה רק מברא,  ר זה תרואי י הראה הלחמה , ביאי 
 מה אחד לע האת ל  ציתק  ,לייר ערי לפני מ היה  ל ע היתה 

נעדר אינ לא האת  ל אחד בצד נ צרית , ת החזיקת האת  ל אחד צד , 
ז מלחמה ועל הצחת . אה ואיז צד מל הבא רי מת  מקל ,ז דת מאמינ ת

אל,  מ האת  א ב אל", ממ יחיה  מי  "אי  מרא  לע בדר נא 
 מלאכי יקד רק   ארי ולא , ילח מנ ס אי זהנאמרהבע  ועל ג'), ד ', (ישעיה 

"לייר י לח ה תב  ל  ל יאמר קד לייר והאר  צ יערב,"ה תר  מי 
,יח אר א ידמ להית  בהקדמה )לנפ "בני על .("אבות  
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ה' פרק 

ואזהרה  הודעה עמי מדרך מכשול להסיר
מאיסורא לאפרושי

ידעתי !" לא לי ! אמרו  "לא לטעון  יכול לא אחד  שכל  כך
והתבונן : עצור  יהודי!

לנדא . ליב יהודה משה  רבי הגאו  "העול בכל  כשרה בהמה בשר  אי "הידעת? א.
ממש  טר להיות יוכול למהדרי  " בד ג כי  ,"בד שו על  לסמו  אי" "א ב.

בהמה ". מבשר  ולהמנע עו בשר  רק לאכול  שעדי כתוב ספרי "בהרבה ג.
הניקור ". את יודעי לא כי , טר הוא  בשוק  שיש בהמה בשר  "רוב ד.
ש  בהמה בשר לאכול מאשר לאו רק  שזה חזיר בשר לאכול עדי" כרת".ה. חשש בו  יש

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

פ"ב) כל (קידושין את באמת להבין שרוצה  ומי .
בארבע יעיין כיום השחיטה של הבעיות

ויתבהר  הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות
הכל.

2000 üערà äרסמï éבר àŁעõôנים  ידäע äְְְְְִִִֵֶֶַָָָָכבר
הכŁרים עם  טרפ õת ä פסôŁ üאי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָמקרים
הכŁר  לג àי ïעם  אõתי  Łאל ואחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמה âרים.
õל סïר ôי אז äמה âר, טõב  זה האם הרב ..., Łְְִִִֶֶַַַָָָֻל
Łעõבד ŁמŁ מàית יהäדי  ïגôŁי ïŁְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעם
מפעל  õתõאàŁ לי וסïר łàר, Łל áדõל àְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָמפעל 
הכŁרים מיני éל עם łàר, Łל קõנטיינרים ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמáיע
וגם הכŁר  àלי łàר  וגם  áלאט , õואינ áְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאט 
ïעמים הרàה  וגם – üאריô ה את Łעבר łàְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָר 
ה łàר  äמ ëילא נתקלקל האנçה על  ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהפריזער
את לבõâק הוטרינר äכáëŁיע מסריח  éְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָבר 
הäא מקלקל  łàר  מõצא הäא אם הłàר, ְְִֵֵַָָָָָֻאיכäת
לאïŁה  זה את וזõרק  מיחד õיâ זה  על üפõŁְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
את àחזרה  לõקחים üלõ ה Łהäא äלאחר àְְֲִֵֶֶַַַַָָח äץ,
כימçים, ח õמרים  עם זה את äמïŁרים ְְִִִִִִֶֶַַָָָה łàר
äמ Łוקים "דליŁעס", מיחד אכל מåה ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹֻועłõים
מעłה  ועõד   ה"י . אבõת. àית לאיזה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַָאת
לפני  Łלמה להיכל Łהלכôי עëי , היה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמבהיל
äלאחר  Łéרäת, על להם Łõ לדר Łנה 15ְְְִֶַַַַָָָ
ט õבים מנñרים ëéה אõתם Łאלôי ְְְְִִִַַַַָָָָָה âר Łה

ïרטיה) àכל נ äñר הלכ õת  לי (õçŁדעים äואמר לכם, Łי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אôם מנñרים וכ ëה אõתם  וŁאל ôי Łְְְְְְִִִֶַַַַַָָָנים,
ה "י. àכרת, זה ונäñר ,500 ü ערà לי äוענ ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָצריכים,
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מכשלות". הרבה  יש רגילה בשחיטה כי קטנה, משחיטה עו רק אוכל  "אני ו .

שו על  תסמכו  אל רב, הערב של  סימני שתי  ממו ותאוות  בשר אכילת  "תאוות ז.
."כס ש  שלוקחי בגלל  רגילה  שחיטה כשרות 

בעצמי?" ובדקתי  ש הייתי לא א השחיטה על  לסמו אפשר אי" ח.

." עליה "בד הכשר  יש א  ג אסורות אסורות , "מאכלות ט .

לוקחי שלא קטנה  משחיטה רק תאכלו לכ קונו , כבוד על  ולא  ממונו על חס "השוחט י .
."כס

סומכי לא כאשר , למהדרי שבת  עונג  זה   ודגי וכשרה  קטנה משחיטה  עו "בשר יא .
בהמה " בשר של   ההכשרי על 

כשר ?יב. הבשר לי  תאמר  בדקתי "."רבי ! ולא ש הייתי  לא אדע אני  אי

ובשוגג ,שר נפש נעשית  במזיד "בד תוצרת טריפות שבאכילת הידעת  "יהודי! יג.
ח"ו" ותטמט נפש תטמא  החיי)נעשית  .(אור

בשר תאכל אל ככה ?לפי רעל מכניס היית   הא" הבד" ".(טר)יג. בהשגחת 

" בשראזהרה:יד. הלב".(טר)אכילת לטמטו גורמת  "הבד בהשגחת

""בד בהכשר  טר בשר  מאכילת  זה רעה לתרבות  שיורדי מהסיבות "אחת (דברי טו .

(חיי.

"שלה הפגו  בסכי אותנו   שוחטי השוחטי אסונות ? יש "למה מבעלזא)טז. אהר .(רבי

וטריפות  נבילות  משקוצי ופרושי קדושי את א" הבד"ץיז. ואשל שלי ,  את הרי 
שלי " אינכ ל')לאו  משפטי .(רש"י

" דורש:יח . כשרות,העם שחיטות  תייסדו  !ובעול באר וטריפות נבילות להאכיל   הק
" "הבד על אפילו  לסמו אפשר  אי כי

ל  יאמר  א "אחי, ש'קריט. כ'ולו ר"ת זה שכש"ר לו תענה כשר . זה  "שהבד אד 
לאכול??? מותר הזה הכשר  את  ר'מאות,

גיהודי !כ. ממש? טריפות בית בני את מאכיל ואתה  ,ל  שמוכרי מה  הינ היודע
שחת! מרדת נפש והצל  וכשרה, קטנה משחיטה רק תאכל   לכ , טר זה "בד
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ו' פרק 

למעשה  בשר אכילת  על ותשובות שאלות
א '

עלשאלה:ב"ה, לומר  יכולי ומה אי ,טר שזה אוכלי ישראל בני שאחינו כשר בשר
בשר? שלי לילדי  ית לא אני

הכל.תשובה: ל  יתור שו"ת  הזה בספר  רק שכתוב מה תקרא  א

ב'
לכבודשאלה: לאכול גדולה מצוה  הלא בהמה, בשר  לאכול לנו לעצור  יכול כבודו אי

?"מטעמי וכל ודגי "בשר בזמירות בשבת  שרי ואנחנו טוב ויו שבת
אבלתשובה: בשמחה , תאכל אז  הסימני את  רואה שאתה  הדגי כמו כשר  כשהבשר

,טר ובשר  וד בחלב נכשל שבת כשאתה שמחת  מקיי לא מפט אתה ואתה ,כמוב ,
מזה !!! בא רח"ל  הסרט מחלת  שכל רח"ל, אסורות במאכלות  אות

ג '
להיזהרשאלה : לציבור  שיורו ישראל, גדולי  דר לפרסמה ראוי גדולה, מכשלה יש  אכ א

בשר. מצריכת 
מה  בעייתי, לי, נראה הדור , גדולי של מפורשת  הוראה ללא שכזאת  הודעה להפי אמנ
לומר אז ,הדי עיקרי את  לקיי מצליחי בקושי אנשי עקיבא. ר' של בדורו שאיננו ג

.הש מעבודת  רבי להפיל עלול כשר, בשר לאכול כעת יכולי שאינ
בשר? לאכילת ראויה כשרות  שו אי  מבי שאני ממה
קודש? שבת בעניי , ביי בבשר שיש השמחה ע ומה

קטנה"? ב"שחיטה הפשט מה בורותי, על סליחה
?טר הינו  שלדבריכ לבשר  כ כל  מהודרי הכשרי שיש העובדה את תסבירו הכיצד
בעולמנו לנו נותר מה אזי לא, ותו כס של עניי שהכל לי תאמרו שא לציי חייב אני

הזאת?! בעת 
הדעת ... לחלישות מביא והדבר דבריכ את  קורא אני

 א זה,  בעניי שלח שליט"א האדמו"ר שכ"ק מה כל את לקרוא הספקתי לא שעוד כמוב
הדבר ... להבי אשמח 

הזותשובה: קודש שמות )בשבת  חו (פרשת  כשרות  א על  ממלי לא שאני הכרזתי
טוב  שהיה וב"ה השחיטה, ואחר לפני הסכיני ובדקתי ש הייתי כי קטנה, מהשחיטה

וכו'. מאוד
הזו ו ההתעוררות את  להפי מאד ההכשר )כדאי  על   לסמו אפשר  ואי כשר , בהמה בשר  שאי)

.העול בכל
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מכשלות". הרבה  יש רגילה בשחיטה כי קטנה, משחיטה עו רק אוכל  "אני ו .

שו על  תסמכו  אל רב, הערב של  סימני שתי  ממו ותאוות  בשר אכילת  "תאוות ז.
."כס ש  שלוקחי בגלל  רגילה  שחיטה כשרות 

בעצמי?" ובדקתי  ש הייתי לא א השחיטה על  לסמו אפשר אי" ח.

." עליה "בד הכשר  יש א  ג אסורות אסורות , "מאכלות ט .

לוקחי שלא קטנה  משחיטה רק תאכלו לכ קונו , כבוד על  ולא  ממונו על חס "השוחט י .
."כס

סומכי לא כאשר , למהדרי שבת  עונג  זה   ודגי וכשרה  קטנה משחיטה  עו "בשר יא .
בהמה " בשר של   ההכשרי על 

כשר ?יב. הבשר לי  תאמר  בדקתי "."רבי ! ולא ש הייתי  לא אדע אני  אי

ובשוגג ,שר נפש נעשית  במזיד "בד תוצרת טריפות שבאכילת הידעת  "יהודי! יג.
ח"ו" ותטמט נפש תטמא  החיי)נעשית  .(אור

בשר תאכל אל ככה ?לפי רעל מכניס היית   הא" הבד" ".(טר)יג. בהשגחת 

" בשראזהרה:יד. הלב".(טר)אכילת לטמטו גורמת  "הבד בהשגחת

""בד בהכשר  טר בשר  מאכילת  זה רעה לתרבות  שיורדי מהסיבות "אחת (דברי טו .

(חיי.

"שלה הפגו  בסכי אותנו   שוחטי השוחטי אסונות ? יש "למה מבעלזא)טז. אהר .(רבי

וטריפות  נבילות  משקוצי ופרושי קדושי את א" הבד"ץיז. ואשל שלי ,  את הרי 
שלי " אינכ ל')לאו  משפטי .(רש"י

" דורש:יח . כשרות,העם שחיטות  תייסדו  !ובעול באר וטריפות נבילות להאכיל   הק
" "הבד על אפילו  לסמו אפשר  אי כי

ל  יאמר  א "אחי, ש'קריט. כ'ולו ר"ת זה שכש"ר לו תענה כשר . זה  "שהבד אד 
לאכול??? מותר הזה הכשר  את  ר'מאות,

גיהודי !כ. ממש? טריפות בית בני את מאכיל ואתה  ,ל  שמוכרי מה  הינ היודע
שחת! מרדת נפש והצל  וכשרה, קטנה משחיטה רק תאכל   לכ , טר זה "בד
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ו' פרק 

למעשה  בשר אכילת  על ותשובות שאלות
א '

עלשאלה:ב"ה, לומר  יכולי ומה אי ,טר שזה אוכלי ישראל בני שאחינו כשר בשר
בשר? שלי לילדי  ית לא אני

הכל.תשובה: ל  יתור שו"ת  הזה בספר  רק שכתוב מה תקרא  א

ב'
לכבודשאלה: לאכול גדולה מצוה  הלא בהמה, בשר  לאכול לנו לעצור  יכול כבודו אי

?"מטעמי וכל ודגי "בשר בזמירות בשבת  שרי ואנחנו טוב ויו שבת
אבלתשובה: בשמחה , תאכל אז  הסימני את  רואה שאתה  הדגי כמו כשר  כשהבשר

,טר ובשר  וד בחלב נכשל שבת כשאתה שמחת  מקיי לא מפט אתה ואתה ,כמוב ,
מזה !!! בא רח"ל  הסרט מחלת  שכל רח"ל, אסורות במאכלות  אות

ג '
להיזהרשאלה : לציבור  שיורו ישראל, גדולי  דר לפרסמה ראוי גדולה, מכשלה יש  אכ א

בשר. מצריכת 
מה  בעייתי, לי, נראה הדור , גדולי של מפורשת  הוראה ללא שכזאת  הודעה להפי אמנ
לומר אז ,הדי עיקרי את  לקיי מצליחי בקושי אנשי עקיבא. ר' של בדורו שאיננו ג

.הש מעבודת  רבי להפיל עלול כשר, בשר לאכול כעת יכולי שאינ
בשר? לאכילת ראויה כשרות  שו אי  מבי שאני ממה
קודש? שבת בעניי , ביי בבשר שיש השמחה ע ומה

קטנה"? ב"שחיטה הפשט מה בורותי, על סליחה
?טר הינו  שלדבריכ לבשר  כ כל  מהודרי הכשרי שיש העובדה את תסבירו הכיצד
בעולמנו לנו נותר מה אזי לא, ותו כס של עניי שהכל לי תאמרו שא לציי חייב אני

הזאת?! בעת 
הדעת ... לחלישות מביא והדבר דבריכ את  קורא אני

 א זה,  בעניי שלח שליט"א האדמו"ר שכ"ק מה כל את לקרוא הספקתי לא שעוד כמוב
הדבר ... להבי אשמח 

הזותשובה: קודש שמות )בשבת  חו (פרשת  כשרות  א על  ממלי לא שאני הכרזתי
טוב  שהיה וב"ה השחיטה, ואחר לפני הסכיני ובדקתי ש הייתי כי קטנה, מהשחיטה

וכו'. מאוד
הזו ו ההתעוררות את  להפי מאד ההכשר )כדאי  על   לסמו אפשר  ואי כשר , בהמה בשר  שאי)

.העול בכל
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שלו. אחריות  בהמה בשר לאכול שרוצה מי

קטנה. משחיטה רק  עו בשר  להשיג  אפשר

לעמ  יכול הציבור  שאי "גזירה שזה לי נראה אנשי ולא אלפי עשרות יש וב"ה בה". וד
.עו בשר רק ואוכלי כי עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר  לאכול שהפסיקו

בהמה. בשר מאכילת להינזר מאד כדאי

וכשרה. קטנה משחיטה עו רק ולאכול

באמת. שחפ לאד מתאי ככה 

 הקדושי  בספרי כתבו ככה  ועוד)כי הטהור  שלח ,יוע גדולת(פלא בעיות שיש בגלל
בהמה. בשר ואכילת בשחיטת



13 ומגוג גוג מלחמת סוד  ז' פרק

ז' פרק 
 כתב ישרי שיכניס המסילת המשוגע הוא מי ממש, רעל  כמו זה אסורות שהמאכלות

יאכל!!!! לא הוא רעל ספק ואפילו  לפיו??? רעל 

יא: פרק ישרי במסילת בי וכתב ,עצמ הטריפות  בעני  בי המאכלות , איסור הוא הנה
געולי   ועני , גוי בישולי ועני וד חלב או בחלב בשר  בעני  בי , תערובותיה בעני
יש כי חיזוק, וצרי גדול  דקדוק צרי בה הנקיות אלה כל .יינ וסת נסכ יי ,גויי
בזה. וכיוצא התערובות באיסורי הכיס וחסרו  הטובי במאכלי המתאוה הלב תאות
 במקו בה והמקיל .הפוסקי בספרי והמבוארי הידועי דיניה ככל  רבי ופרטיה

בספרא אמרו וכ לנפשו. משחית אלא אינו להחמיר, ג)שאמרו יב , בה (שמיני תטמאו לא
ב מג)ונטמאת יא, ב,(ויקרא לטמא סופכ ,ב את מטמאי א ,

של שקדושתו עד אד של ובנפשו בלבו  טומאה מכניסי האסורות המאכלות כי והיינו,
 כ ג בש"ס  שאמרו מה והוא ממנו. ומתרחקת  מסתלקת  הוא ברו א)המקו לט, (יומא

ב מג)ונטמאת יא, לבו(ויקרא  מטמטמת שהעבירה ,ונטמת אלא ,ונטמאת תיקרי אל ,
,לחסידי  נות הוא ברו שהקדוש השכל ורוח  האמיתית הדיעה ממנו מסלקת כי ,אד של

הכתוב שאמר  ו)כמו ב , בגסות(משלי משוקע וחומרי בהמיי  נשאר הוא והנה  חכמה, ית ה' כי
הזה. העול

 האד של בגופו נכנסי שה כיוו , האיסורי כל על בזה יתירות  האסורות והמאכלות
מבשרו.. בשר ונעשי ממש

הטריפות ג אלא הטמאי ה בלבד השקצי או הטמאות הבהמות שלא להודיענו וכדי
הכתוב אמר טומאה, בכלל ה עצמו הכשר  מז)שבמי יא, ובי (ויקרא הטמא בי להבדיל

לברכה  זכרונ לרבותינו הפירוש ובא ז)הטהור, י, שמיני חמור(ספרא  בי לומר צרי אי
הטהור  ובי הטמא  בי נאמר  למה רובולפרה, נשחט  בי ,ל טהורה  ובי ל טמאה  בי ?

 לשו ואמרו .לשונ כא עד השערה, מלא לחציו? רובו בי וכמה  חציו. לנשחט קנה, של
מבדיל השערה שחוט  המצוה, כח  נפלא כמה להראות וכו', רובו בי וכמה  :מאמר בסיו זה 

ממש: לטהרה טומאה בי

בקדקדו מוח לו שיש  מי כמאכלוהנה או   הארסיי  כמאכלי המאכל  איסורי יחשוב ,
ארסי. דבר  איזה בו ממנושנתערב  לאכול עצמו על אד היקל יארע, זה דבר א הנה  כי

יהיה  לא יקל, וא יקל. שלא ודאי קטנה? חששא ואפילו מיחוש, בית  איזה בו לו ישאר א
 א ולנפש: ללב ממש ארס שהוא בארנו, כבר המאכל איסור א גמור לשוטה אלא נחשב
נאמר זה דבר ועל הוא. שכל בעל א איסור של חששא במקו המיקל יהיה איפוא מי  כ

ב ) כג, עכ "ל.(משלי אתה. נפש בעל א בלועי  סכי ושמת 

! זה את  יפרסמו הדור גדולי א מאד אשמח  אני

 ואז בבשר  גדולה מכשלה  שיש פרס שליט"א  שטרנבו הגר "מ הדור מגדולי  אחד
עליו . ברצח איימו

?פה לפתוח יכול מי אז
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שלו. אחריות  בהמה בשר לאכול שרוצה מי

קטנה. משחיטה רק  עו בשר  להשיג  אפשר

לעמ  יכול הציבור  שאי "גזירה שזה לי נראה אנשי ולא אלפי עשרות יש וב"ה בה". וד
.עו בשר רק ואוכלי כי עצומות, בעיות בזה יש כי בהמה, בשר  לאכול שהפסיקו

בהמה. בשר מאכילת להינזר מאד כדאי

וכשרה. קטנה משחיטה עו רק ולאכול

באמת. שחפ לאד מתאי ככה 

 הקדושי  בספרי כתבו ככה  ועוד)כי הטהור  שלח ,יוע גדולת(פלא בעיות שיש בגלל
בהמה. בשר ואכילת בשחיטת
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ז' פרק 
 כתב ישרי שיכניס המסילת המשוגע הוא מי ממש, רעל  כמו זה אסורות שהמאכלות

יאכל!!!! לא הוא רעל ספק ואפילו  לפיו??? רעל 

יא: פרק ישרי במסילת בי וכתב ,עצמ הטריפות  בעני  בי המאכלות , איסור הוא הנה
געולי   ועני , גוי בישולי ועני וד חלב או בחלב בשר  בעני  בי , תערובותיה בעני
יש כי חיזוק, וצרי גדול  דקדוק צרי בה הנקיות אלה כל .יינ וסת נסכ יי ,גויי
בזה. וכיוצא התערובות באיסורי הכיס וחסרו  הטובי במאכלי המתאוה הלב תאות
 במקו בה והמקיל .הפוסקי בספרי והמבוארי הידועי דיניה ככל  רבי ופרטיה

בספרא אמרו וכ לנפשו. משחית אלא אינו להחמיר, ג)שאמרו יב , בה (שמיני תטמאו לא
ב מג)ונטמאת יא, ב,(ויקרא לטמא סופכ ,ב את מטמאי א ,

של שקדושתו עד אד של ובנפשו בלבו  טומאה מכניסי האסורות המאכלות כי והיינו,
 כ ג בש"ס  שאמרו מה והוא ממנו. ומתרחקת  מסתלקת  הוא ברו א)המקו לט, (יומא

ב מג)ונטמאת יא, לבו(ויקרא  מטמטמת שהעבירה ,ונטמת אלא ,ונטמאת תיקרי אל ,
,לחסידי  נות הוא ברו שהקדוש השכל ורוח  האמיתית הדיעה ממנו מסלקת כי ,אד של

הכתוב שאמר  ו)כמו ב , בגסות(משלי משוקע וחומרי בהמיי  נשאר הוא והנה  חכמה, ית ה' כי
הזה. העול

 האד של בגופו נכנסי שה כיוו , האיסורי כל על בזה יתירות  האסורות והמאכלות
מבשרו.. בשר ונעשי ממש

הטריפות ג אלא הטמאי ה בלבד השקצי או הטמאות הבהמות שלא להודיענו וכדי
הכתוב אמר טומאה, בכלל ה עצמו הכשר  מז)שבמי יא, ובי (ויקרא הטמא בי להבדיל

לברכה  זכרונ לרבותינו הפירוש ובא ז)הטהור, י, שמיני חמור(ספרא  בי לומר צרי אי
הטהור  ובי הטמא  בי נאמר  למה רובולפרה, נשחט  בי ,ל טהורה  ובי ל טמאה  בי ?

 לשו ואמרו .לשונ כא עד השערה, מלא לחציו? רובו בי וכמה  חציו. לנשחט קנה, של
מבדיל השערה שחוט  המצוה, כח  נפלא כמה להראות וכו', רובו בי וכמה  :מאמר בסיו זה 

ממש: לטהרה טומאה בי

בקדקדו מוח לו שיש  מי כמאכלוהנה או   הארסיי  כמאכלי המאכל  איסורי יחשוב ,
ארסי. דבר  איזה בו ממנושנתערב  לאכול עצמו על אד היקל יארע, זה דבר א הנה  כי

יהיה  לא יקל, וא יקל. שלא ודאי קטנה? חששא ואפילו מיחוש, בית  איזה בו לו ישאר א
 א ולנפש: ללב ממש ארס שהוא בארנו, כבר המאכל איסור א גמור לשוטה אלא נחשב
נאמר זה דבר ועל הוא. שכל בעל א איסור של חששא במקו המיקל יהיה איפוא מי  כ

ב ) כג, עכ "ל.(משלי אתה. נפש בעל א בלועי  סכי ושמת 

! זה את  יפרסמו הדור גדולי א מאד אשמח  אני

 ואז בבשר  גדולה מכשלה  שיש פרס שליט"א  שטרנבו הגר "מ הדור מגדולי  אחד
עליו . ברצח איימו

?פה לפתוח יכול מי אז
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.זה את  שמסתירי רב ערב הרבה יש  הסת ומ

עמלק של  שותפו   שבטבחי טוב קידושי)כי .(מסכת 

". לזה זה  ערבי "ישראל  כל  די ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל כי בעייתי לא וזה

קדושי" ממצות  זה כי להש מקרב זה  אדרבה  , הש מעבודת אחד א מפיל לא וזה
ויוצאי הלב, את  מטמט זה טריפות. מאכילת  נובעי קילקולי שהרבה ועוד תהיו",

נדע . שלא וכו' רעה לתרבות 

.המשיח מל הבא לברו נזכה בהמה בשר לאכול  לא  שמההקפדה  בהמה)נקווה (ר"ת 

 ולא מדבר והכס ,כס  שמקבלי בגלל  זה גדולה בשחיטה שיש מהבעיות חלק
רח"ל . הכשרות 

בס"ד. האמת את  יקבל אמת  שמחפש ומי זה,  בעניי להרחיב  הרבה ויש

הרשב "י של הזוהר לימוד בזכות  לההבטחה בשרי)ונזכה מהגלות(אותיות  לצאת נזכה
.ברחמי
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ח' פרק

ולהיוודע: להודיע
כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר אי

"מכשיר ".א. וכס ,כס  ולוקחי וכו' גדולה בכמות שוחטי כי טר שהבשר  להיות יכול
.טר בבשר  כשר  בשר  שהחילפו סיפורי הרבה  ויש 

וכו'. וכו' חותמות  זיו ויש
מהערבי ב. מוברח שזה להיות  כלל.ב יכול כשר עו בשר  לא זה ובאמת  ,
שזה ג . החלב בניקור וג סירכות ובדיקת בשחיטה ג בעיה יש בעיה יש בהמה בבשר 

כרת. איסור
,תנאי ועוד ועוד

 נפג ולא כשרה, משחיטה  כשר  עו מבשר  להתענג  אפשר   שבת ? ועונג  שמחה ע ומה
כשר. בשר לאכול  השבת שמחת  זוהיא  אדרבה השבת, כבוד כלל

לקבל. קשה יהיה לא שזה מקווה אני אמת , שמחפש לאד
 שו ידעו  ולא ממש וטריפות  נבילות שהאכילו שהיה, מעשה קראקא", "בעיר  בספר עיי

שהיה מה שהיה עד מזה, גדולה )רבני ושני (מגיפה  וכו',  לה שנודע  עד וכו', תענית וגזרו ,

שליט"אב . מהאלמין האדמו"ר  מספר
àעת עëי Łהיה מבהיל מעłה  עôה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ:ואסïר
רõפא אצל Łם הייתי אמריקה , àגלäת Łְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה äתי
מõנית, הזמנôי  מם çŁצאתי  äלאחר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻממחה,
äרדçŁ והגם Łעה, חצי  עõד çŁבõא לי äְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָואמר
üמהל àרגל üליל àדעôי חŁב ôי עåים Łáְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמים
יהäדי, ïג ôŁי üרâה äבאמצע õñâת, עłר Łְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָל
çŁרד, הõטף Łáàם וחצי Łעה  äחחנõłְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָו
לרב  äאà מה ëדינה  Łליחים לי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוס ïר
לא Łהם õל ä ואמר זצ"ל, מðפת ְְְִֵֶַַַָֹביעסטרצקי
ואäלי  הłàר, Łל ההברחõת את לתïס ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹיכõלים
לעõłת üאי יõדעים חכמה  להם ŁçŁ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהרàנים 
Łל  חõתמת עם łàŁר õל ä ואמר ְְִֶֶֶֶָָָֹזאת,
וזה  מהערבים, מáיעים  המהâרים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻההכŁרים
מאכילים Łהם אחד  רצינçים, àעיõת Łני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיõצר
ה áŁחה  ואין àריא õאינŁ אõכל הàהמõת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאת
עם àעיה Ł וי האõכל, על  ְְְִִִֵֵַַָָָוויטראנית
מêŁמים אינם Łהם àעיה  וע õד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה àריאäת.
ïלילים ôיקים 300 להם Łוי ה íëים, ְְִִִִִִֵֶֶַָאת
מהערבים, áëŁיע  הכŁר  עם łàר  ä פסôŁְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
õתõא äקחêŁ מאמעריקא יהäדי õתõ א ְְְְִִִֵֶֶַָָוס ïר

âרכי  חדŁים  ŁלŁה üŁ מà õôא ä ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָֹולמד
ה łàר  את מגניב מי  לגõêת üאי àְְִִִֵֶַַַָָיל äש
מליõן  éחצי áדõל üס õל ä והבטיח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָמהערבים
ליד ה áיע מ éן äלאחר זה . עב äר Łôלäם õâְְְֲִִִֵֶַַַַַָלר 
ôת ס õדי מקõם àאיזה  Łם  וראה  ְְִֵֶַַַַָָָָראמלה
מ âפים המõן Łם Łהיה áדõל מפעל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָקרקעי
עם õŁנה , הכŁר  סäג עם מâף éל ְְִִִֵֶֶַַָָמסäדרים,

Łל äפקידיםïלõמ õàת ההכŁרים, סäגי éל ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
מאõת ŁלŁ צריכים äאנחנ" טלפõנים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹמקàלים
łàר  ולõקחים ïלõני", הכŁר  עם łàר õ ְְְְְִִִִֵֶַָָקיל
Łל.... ה ïלõמ õàת עליהם וłמים äáïְְְֲִִִֵֶֶַָלים
łקõçת, éעłר õëע ולקח זה, את äְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמ Łוקים 
נכנס  לאחראיים, זה את להראõת äְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָכàŁא
àחäץ , ה õçñfiת את וה ìיח  êŁהם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלłëרד
להם, להראõת âגמאõת ëéה õëע ְְְְִֶַַַָָָָֻולקח
àחזרה  ה õçñfiת Łאר את לקחת äְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָכçŁצא
ìáבים? Łי éאן  áם ואמר ,äנעלמ Łהם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראה 
תעłיית Łל מהאחראים אחד אליו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה áיע
õŁלרא קרõב אקâח והרים  הæרף , ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה łàר
יłראל  ארץ את עõזב ýאינ אם ,õל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואמר

לארץ. לח äץ  äברח ,ýŁראà ý מâְְְְֶֶַַָָֹ



ומגוג14 גוג מלחמת ז'סוד  פרק

.זה את  שמסתירי רב ערב הרבה יש  הסת ומ

עמלק של  שותפו   שבטבחי טוב קידושי)כי .(מסכת 

". לזה זה  ערבי "ישראל  כל  די ויש להוכיח, מצווה יש אחד לכל כי בעייתי לא וזה

קדושי" ממצות  זה כי להש מקרב זה  אדרבה  , הש מעבודת אחד א מפיל לא וזה
ויוצאי הלב, את  מטמט זה טריפות. מאכילת  נובעי קילקולי שהרבה ועוד תהיו",

נדע . שלא וכו' רעה לתרבות 

.המשיח מל הבא לברו נזכה בהמה בשר לאכול  לא  שמההקפדה  בהמה)נקווה (ר"ת 

 ולא מדבר והכס ,כס  שמקבלי בגלל  זה גדולה בשחיטה שיש מהבעיות חלק
רח"ל . הכשרות 

בס"ד. האמת את  יקבל אמת  שמחפש ומי זה,  בעניי להרחיב  הרבה ויש

הרשב "י של הזוהר לימוד בזכות  לההבטחה בשרי)ונזכה מהגלות(אותיות  לצאת נזכה
.ברחמי
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ח' פרק

ולהיוודע: להודיע
כי: בשוק שיש הכשרויות על לסמו אפשר אי

"מכשיר ".א. וכס ,כס  ולוקחי וכו' גדולה בכמות שוחטי כי טר שהבשר  להיות יכול
.טר בבשר  כשר  בשר  שהחילפו סיפורי הרבה  ויש 

וכו'. וכו' חותמות  זיו ויש
מהערבי ב. מוברח שזה להיות  כלל.ב יכול כשר עו בשר  לא זה ובאמת  ,
שזה ג . החלב בניקור וג סירכות ובדיקת בשחיטה ג בעיה יש בעיה יש בהמה בבשר 

כרת. איסור
,תנאי ועוד ועוד

 נפג ולא כשרה, משחיטה  כשר  עו מבשר  להתענג  אפשר   שבת ? ועונג  שמחה ע ומה
כשר. בשר לאכול  השבת שמחת  זוהיא  אדרבה השבת, כבוד כלל

לקבל. קשה יהיה לא שזה מקווה אני אמת , שמחפש לאד
 שו ידעו  ולא ממש וטריפות  נבילות שהאכילו שהיה, מעשה קראקא", "בעיר  בספר עיי

שהיה מה שהיה עד מזה, גדולה )רבני ושני (מגיפה  וכו',  לה שנודע  עד וכו', תענית וגזרו ,

שליט"אב . מהאלמין האדמו"ר  מספר
àעת עëי Łהיה מבהיל מעłה  עôה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ:ואסïר
רõפא אצל Łם הייתי אמריקה , àגלäת Łְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה äתי
מõנית, הזמנôי  מם çŁצאתי  äלאחר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻממחה,
äרדçŁ והגם Łעה, חצי  עõד çŁבõא לי äְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָואמר
üמהל àרגל üליל àדעôי חŁב ôי עåים Łáְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמים
יהäדי, ïג ôŁי üרâה äבאמצע õñâת, עłר Łְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָל
çŁרד, הõטף Łáàם וחצי Łעה  äחחנõłְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָו
לרב  äאà מה ëדינה  Łליחים לי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוס ïר
לא Łהם õל ä ואמר זצ"ל, מðפת ְְְִֵֶַַַָֹביעסטרצקי
ואäלי  הłàר, Łל ההברחõת את לתïס ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹיכõלים
לעõłת üאי יõדעים חכמה  להם ŁçŁ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהרàנים 
Łל  חõתמת עם łàŁר õל ä ואמר ְְִֶֶֶֶָָָֹזאת,
וזה  מהערבים, מáיעים  המהâרים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻההכŁרים
מאכילים Łהם אחד  רצינçים, àעיõת Łני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיõצר
ה áŁחה  ואין àריא õאינŁ אõכל הàהמõת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאת
עם àעיה Ł וי האõכל, על  ְְְִִִֵֵַַָָָוויטראנית
מêŁמים אינם Łהם àעיה  וע õד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה àריאäת.
ïלילים ôיקים 300 להם Łוי ה íëים, ְְִִִִִִֵֶֶַָאת
מהערבים, áëŁיע  הכŁר  עם łàר  ä פסôŁְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
õתõא äקחêŁ מאמעריקא יהäדי õתõ א ְְְְִִִֵֶֶַָָוס ïר

âרכי  חדŁים  ŁלŁה üŁ מà õôא ä ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָֹולמד
ה łàר  את מגניב מי  לגõêת üאי àְְִִִֵֶַַַָָיל äש
מליõן  éחצי áדõל üס õל ä והבטיח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָמהערבים
ליד ה áיע מ éן äלאחר זה . עב äר Łôלäם õâְְְֲִִִֵֶַַַַַָלר 
ôת ס õדי מקõם àאיזה  Łם  וראה  ְְִֵֶַַַַָָָָראמלה
מ âפים המõן Łם Łהיה áדõל מפעל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָקרקעי
עם õŁנה , הכŁר  סäג עם מâף éל ְְִִִֵֶֶַַָָמסäדרים,

Łל äפקידיםïלõמ õàת ההכŁרים, סäגי éל ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
מאõת ŁלŁ צריכים äאנחנ" טלפõנים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹמקàלים
łàר  ולõקחים ïלõני", הכŁר  עם łàר õ ְְְְְִִִִֵֶַָָקיל
Łל.... ה ïלõמ õàת עליהם וłמים äáïְְְֲִִִֵֶֶַָלים
łקõçת, éעłר õëע ולקח זה, את äְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמ Łוקים 
נכנס  לאחראיים, זה את להראõת äְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָכàŁא
àחäץ , ה õçñfiת את וה ìיח  êŁהם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלłëרד
להם, להראõת âגמאõת ëéה õëע ְְְְִֶַַַָָָָֻולקח
àחזרה  ה õçñfiת Łאר את לקחת äְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָכçŁצא
ìáבים? Łי éאן  áם ואמר ,äנעלמ Łהם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראה 
תעłיית Łל מהאחראים אחד אליו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה áיע
õŁלרא קרõב אקâח והרים  הæרף , ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה łàר
יłראל  ארץ את עõזב ýאינ אם ,õל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואמר

לארץ. לח äץ  äברח ,ýŁראà ý מâְְְְֶֶַַָָֹ
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גדולה תשובה לעשות צריכי היו הקצביברבי מעשיה את  ולפרס לעיר מעיר   באר ולנוע  (לנוד

לומדי וכו') . העליו בעול איתו שהיה מה לו וסיפר בחלו אליו נגלה השני השות ואז ,
נשגבות מדרגות לאיזה  ושנית , העברה;  מ להתרחק  האד חייב כמה עד כל, ראשית מזה :
כוחה  גדול כמה ושלישית , הזה :  בעול הטובי מעשיו ע "י הבא בעול להגיע הצדיק יכול
 גמורי צדיקי אי עומדי תשובה שבעלי  במקו כי הכבוד, כסא עד המגעת תשובה של
 ואי לתאר  אי מצוות של שכר  שמת באפו , נשמה אשר כל ידע ולמע לעמוד, יכולי

ראתה! לא  עי לשער,

הרבני מזה יודעי ולא אחרא, סטרא ממש שיש מכא רואי כברועוד  לה ידאגו כ וא)

(יתפרס לא טריפות.שזה  שמאכיל מישהו עוד תופסי  זמ כמה וכל הרבה. כאלו מעשי ויש

והלוואי  להנצל. שזכית מאד וטוב  ,אוכלי וממי אוכלי מה להיזהר  חשוב מאד  לכ
ח"ו. אסורת  במאכלות מלהכשל עצמ וישמרו מזה ידעו שכול

בשגגה". הע לכל כי ישראל בני עדת  לכל "ונסלח



17 ומגוג גוג מלחמת סוד  ט' פרק

ט' פרק 
משוחט  ורק קטנה משחיטה רק כשר  עו בשר לאכול עצה  אי לכ תדעו ורבותי, מורי
כידוע   כשר  א יודע מי העד כי העיד שזה ולא טוב,  סכי באמת לו שיש שמי ירא

לתאר. אפשר שאי גרוע כ כל המצב בכשרות לעוסקי

הערב  ה המכשירי הרבני ,הרבני כל עלינו משקרי גדולי שקרי באיזה תראו  כא
אל ,המכשירי  לרבני להודות צריכי ישראל ע של האסונות כל ,הגדולי הכי רב 
מכניס  שהיית  בעסק כמו הפחות  לכל 100% שתבררו עד שיהיה, מי יהיה  רב  לשו תאמינו

דולר!!! מיליו כמו שלכ הכס כל

.עליה לסמו שאפשר קטנות  שחיטות  כמה רק יש  עופות שחיטת ואפילו

הג  הדי ליו תענו והנורא?מה דול

ש לכא כלהגענו כי , טר הטובי הכי  ההכשרי  ע הבשר  כל כמעט  למה להבי יכולי
ממש  וטריפות נבילות לנו ונותני חציר  והבעלי הבשר  ועל, המשחטות על  השולטי

,אית להתעסק  שסכנה ,התחתו עול אנשי גדולה, אחד מאפיה ה בבשר , המסחר 
את  הרגו כבר  כאשר , אות שיהרגו  שמפחדי לדבר , מפחדי  הצדיקי והרבני
כמו קטנות בשחיטות  רק להשתמש להתחיל  ליושנה  עטרה להחזיר   וצריכי ,המעוררי

גדולה  שחיטה כי  הקדמוניות  בשני 400שהיה זה  על לנו ויש כשרה, להיות  יכולה לא
לברר. יכול לברר  הרוצה וכל השחיטה, על וקונטרסי יש ספרי למה חידוש זה והא

,[?נושרי הרבה כל  שותקי?לנו  כול למה הקדושה? בעד שלוחמי הקנאי כל איפה
לאכול לנו יתנו ולא האמת ?!!! את ויגידו השחיטות  שיבדקו אמיתי, וועד לנו  אי למה

הדת? מ היהודי יוצאי זה ידי על  אשר  נבילות  משחיטות

המשיח  ביאת עיכוב שעיקר  אדלער ,  נת רבי הקדוש מהצדיק מובא הנשר דר בספר
יתקנו וא וטריפות  בנבילות  ישראל ע את  שמאכילי השחיטה בגלל הוא בא שאינו

"האבי"ב " מספר ממקצת שכתוב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכ יבא א 'חינו זאת תיבות  (ראשי 

ב 'גולה ) י'שראל סופרב 'ני משה ר' ותלמידו אדלר  נת ר' וז"ל: בדורנו  לדעת מהנוגע כתב,
דמיי)מפ"ב דפפד"מ,(פראנקפוט השוחטי לפסול רצה אדלער נת ר' בנסתר , מקובלי

וגו' תחי' חרב על בסוד פסולי שוחטי על ששורה אחרא הסטרא חות ולהכניע
 והוצר קצבי רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח, בא רצונו כל השיג ואלמלא
זה  על ורמז הדי לעלמא הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד היה [וזה מפ"ב . לברוח

תיבות  ראשי ,אר תצעד ""ע'ביחהז'ב"זעקוואות ]מ'ירובי





ומגוג16 גוג מלחמת ולהיוודעסוד  להודיע | ח' פרק

גדולה תשובה לעשות צריכי היו הקצביברבי מעשיה את  ולפרס לעיר מעיר   באר ולנוע  (לנוד

לומדי וכו') . העליו בעול איתו שהיה מה לו וסיפר בחלו אליו נגלה השני השות ואז ,
נשגבות מדרגות לאיזה  ושנית , העברה;  מ להתרחק  האד חייב כמה עד כל, ראשית מזה :
כוחה  גדול כמה ושלישית , הזה :  בעול הטובי מעשיו ע "י הבא בעול להגיע הצדיק יכול
 גמורי צדיקי אי עומדי תשובה שבעלי  במקו כי הכבוד, כסא עד המגעת תשובה של
 ואי לתאר  אי מצוות של שכר  שמת באפו , נשמה אשר כל ידע ולמע לעמוד, יכולי

ראתה! לא  עי לשער,

הרבני מזה יודעי ולא אחרא, סטרא ממש שיש מכא רואי כברועוד  לה ידאגו כ וא)

(יתפרס לא טריפות.שזה  שמאכיל מישהו עוד תופסי  זמ כמה וכל הרבה. כאלו מעשי ויש

והלוואי  להנצל. שזכית מאד וטוב  ,אוכלי וממי אוכלי מה להיזהר  חשוב מאד  לכ
ח"ו. אסורת  במאכלות מלהכשל עצמ וישמרו מזה ידעו שכול

בשגגה". הע לכל כי ישראל בני עדת  לכל "ונסלח
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ט' פרק 
משוחט  ורק קטנה משחיטה רק כשר  עו בשר לאכול עצה  אי לכ תדעו ורבותי, מורי
כידוע   כשר  א יודע מי העד כי העיד שזה ולא טוב,  סכי באמת לו שיש שמי ירא

לתאר. אפשר שאי גרוע כ כל המצב בכשרות לעוסקי

הערב  ה המכשירי הרבני ,הרבני כל עלינו משקרי גדולי שקרי באיזה תראו  כא
אל ,המכשירי  לרבני להודות צריכי ישראל ע של האסונות כל ,הגדולי הכי רב 
מכניס  שהיית  בעסק כמו הפחות  לכל 100% שתבררו עד שיהיה, מי יהיה  רב  לשו תאמינו

דולר!!! מיליו כמו שלכ הכס כל

.עליה לסמו שאפשר קטנות  שחיטות  כמה רק יש  עופות שחיטת ואפילו

הג  הדי ליו תענו והנורא?מה דול

ש לכא כלהגענו כי , טר הטובי הכי  ההכשרי  ע הבשר  כל כמעט  למה להבי יכולי
ממש  וטריפות נבילות לנו ונותני חציר  והבעלי הבשר  ועל, המשחטות על  השולטי

,אית להתעסק  שסכנה ,התחתו עול אנשי גדולה, אחד מאפיה ה בבשר , המסחר 
את  הרגו כבר  כאשר , אות שיהרגו  שמפחדי לדבר , מפחדי  הצדיקי והרבני
כמו קטנות בשחיטות  רק להשתמש להתחיל  ליושנה  עטרה להחזיר   וצריכי ,המעוררי

גדולה  שחיטה כי  הקדמוניות  בשני 400שהיה זה  על לנו ויש כשרה, להיות  יכולה לא
לברר. יכול לברר  הרוצה וכל השחיטה, על וקונטרסי יש ספרי למה חידוש זה והא

,[?נושרי הרבה כל  שותקי?לנו  כול למה הקדושה? בעד שלוחמי הקנאי כל איפה
לאכול לנו יתנו ולא האמת ?!!! את ויגידו השחיטות  שיבדקו אמיתי, וועד לנו  אי למה

הדת? מ היהודי יוצאי זה ידי על  אשר  נבילות  משחיטות

המשיח  ביאת עיכוב שעיקר  אדלער ,  נת רבי הקדוש מהצדיק מובא הנשר דר בספר
יתקנו וא וטריפות  בנבילות  ישראל ע את  שמאכילי השחיטה בגלל הוא בא שאינו

"האבי"ב " מספר ממקצת שכתוב מה ואעתיק ממש, ומיד תיכ יבא א 'חינו זאת תיבות  (ראשי 

ב 'גולה ) י'שראל סופרב 'ני משה ר' ותלמידו אדלר  נת ר' וז"ל: בדורנו  לדעת מהנוגע כתב,
דמיי)מפ"ב דפפד"מ,(פראנקפוט השוחטי לפסול רצה אדלער נת ר' בנסתר , מקובלי

וגו' תחי' חרב על בסוד פסולי שוחטי על ששורה אחרא הסטרא חות ולהכניע
 והוצר קצבי רודפי עליו העמיד "מ "הסמ א משיח, בא רצונו כל השיג ואלמלא
זה  על ורמז הדי לעלמא הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד היה [וזה מפ"ב . לברוח

תיבות  ראשי ,אר תצעד ""ע'ביחהז'ב"זעקוואות ]מ'ירובי





ומגוג18 גוג מלחמת י'סוד  פרק

י' פרק 
והכינה  , ימינ נבנה לא  עדי אר   יתנ את  החריב מי אר , יתר קצת  להבי כדי
מה  "רית ספר  ראה ?ה  מל  יי   א לא מע ? ננעו  עדי גלת
ועכו :קד  ל וזה נה] מאת  ד' לפני [נדס  האחר  סח ל הדה על מה "

 נבנה לא עדי אר   יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקת ימינ ,איתרע 
הפר על להעלת  אי אר  ליקלק ה  נמצא וכאר .ננעו  עדי גלת  והכינה
לפע  הבר  קרב צמר מחמת יבה חיטת בפרט .'וכ מהרע , היריעה קצר י
וקר ב  לחט, ממהרי , ל  קימדק אינ הרה לחט לה  מחמת לקלקל
בר מה ולמר  בר ממה היה מי נתרר ... אר טרפת נבלת  אכילי לואי
את חטי  יד תיה אב מנהג ואי הה בר ויקל מימ  מה   בריג
 נאיה  בנתח חטו אא  טחו קרי ואל  ר  לאכל  לנ  י מי לאמר בריה
,ואינ חטא  תינואב נחירה ר   הינ אוה ר לאכל  על ליה יראל ל
 מ לנ ואי ,לו חס  נעו דינל להית  ביט לא יהמע נעה  א ואנחנ
עלינ עבר מה לסר להיד יכל מי לדר , ה לנ ואי הכחה: מ  לנ ואי יה
 כ  מ גמה , יס לעצמ חט ידע ולא רע ת , ה חטיה  לנ רמ ה עד
מגלל להית מכרח ,תא לי רח"ל הלה הא לל טרפה נבלה כלל מיתת יהיה

.'וכ כלב

שאכלנו שנינו   בי הבשר שעדיי הזה הרע מעו להזכיר  באתי זה  עני ליד ואתא  הואיל
 לה  אי שוחטי שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי' כה עד וטריפות נבילות
 בודקי אינ שחיטה לאחר  ופשיטא לבדוק,  וממהרי בדבר מקילי מה והרבה הרגשה 
ואינו לשחוט הרבה  לפניו שמוכ מחמת הלב  כוונת בלי בעלמא העברה דר רק הסכי
כבד ידיה ,ומיגעי שמייעפי מחמת  ופשיטא מרובה, והמלאכה קצר  בזמ שיעשה בכדי
מספר  אי כי לספור , חדל כי עד  הרבה, א'  בסכי ושוחטי יפה , סכינ לבדוק עליה
 כבוד על חכמי שמחלו ע"י  עוונות וגודל כה עד שקרו רעי ומקרי התלאות מכל

הסת מ עומדי כשרות בחזקת ישראל דכל חזקת על  אות מקידושוהעמידו פ"ב  " רמב)

ועוד) שאהחודש אשרועכשיו ביתינו את  החריב זה שדבר למפרע ראינו ,חזקת יתרע
אשר קלקולי כמה נמצאו וכאשר בעונינו  עדיי בגלות  והשכינה  בימינו נבנה לא עדיי

מלהשתרע. היריעה קצר כי הספר  על להעלות  אי

למיחש מ"מ היתר בחזקת עומדי מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו א האומר  יאמר וא
כאשר עליו, כבידה והמלאכה  היטב ולדקדק גדול מתו להיות שצרי מחמת  בעי מיהא
הדבר קרוב   צמר מחמת  הכבשי בשחיטת ובפרט זה, בעבור  מדקדקי  אינ שכול מצאנו
לשחוט, וממהרי כ "ב   מדקדקי  אינ הרבה לשחוט לה שיש  ומחמת ולקלקל, לפשוע 

נתברר. כאשר  וטריפות  נבילות  שמאכילי לוודאי וקרוב 

מנהג  בוודאי הזה, בדבר ויקל מיומי יו ומה  בגוברי גבר מה ויאמר  בדבר  שיתמה ומי
אלתקרי  בשר. לאכול לנו ית מי לאמר, דבריה את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה

כליה ישראל של שונאיה שיתחייבו וישחטו אלא עה:)וישטחו  לאכול(יומא שבקשו על 

19 ומגוג גוג מלחמת סוד  י' פרק

 טובי לא  כמעשיה נעשה א ואנחנו ,ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה בשר 
ח"ו. בעונ נלכדי להיות 

מה  ולספר להגיד יוכל ומי לדבר פה לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי  הדי מיו לנו אוי
 בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו שגרמו כה , עד עלינו שעבר
 תשלי  ליצל רחמנא הקליפה  הוא לכלב וטריפה, נבילה  בכלל  מיתת יהי' כ כמו פגומה,
 שכר ויחשבו הזה הרע גדול עונש לב אל ישימו ע"כ בכלב , מגולגל להיות ומוכרח אות
 נקיי ג"כ  יהי' ומישראל ומה' ,פניה על ית' יראתו יהי' שתמיד ולראות העבירה כנגד

לב כב ) השחיטה(במדבר  לפני שבדור לחכמי סכיני ולהראות  וטוש"ע, ובראשוני יח. חולי)

ובהגה ) סי"ז  י "ח טוב סי ' לרב  ויזכו טוב  ברכת עליה תבא ואז ושבוע  שבוע בכל ואח"כ ,
ליראיו.  הצפו

 ונאמני כשרי העמידו  אשכנז במדינת קדושות קהלות  שבכמה שמענו ת "ל ועכשיו
 ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו ולהראות  השחיטה אחר   תיכ לבדוק כדי  שחיטה בשעת
 צא לפני גדר  לגדור  נר"ו ור"מ אב"ד  והזק הישיש המופלג הרב ראה  ברלי ק"ק פה
כי  לספור חדל  כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח"ו נפש את יסתאבו שלא קדשי

מספר.  אי

 שאי במי וא בראשו אשמו יתלה שלא יראה לתק בידו ויש ה' מדבר  וחרד הירא ע"כ 
ימצא שלא וא הנ"ל, תקנה עפ"י א כי בשר לאכול  שלא בידו הרי עכ"פ למחות  בידו
דבר שיאכל הוא לודאי דקרוב  ח"ו, זה בעבור יקל אל ובי"ט בשבתות אפי' לאכול בשר 

ע  .לפעמי אלאיסור ע"כ מרה, יהי' ובתכלית ורימה תולע יהי' שסופו לבו אל ישי "כ
לו במותר עצמו את  ויקדש כו' אד מפני ב .)יתבייש מה (יבמות לו יאמרו קדוש ואז

ב  במהרה  ירושלי בביאת ויזכה קיי לעול עיי"שקדוש עכלה"ק, סלה, אמ ימינו 
דל.אריכת  





ומגוג18 גוג מלחמת י'סוד  פרק

י' פרק 
והכינה  , ימינ נבנה לא  עדי אר   יתנ את  החריב מי אר , יתר קצת  להבי כדי
מה  "רית ספר  ראה ?ה  מל  יי   א לא מע ? ננעו  עדי גלת
ועכו :קד  ל וזה נה] מאת  ד' לפני [נדס  האחר  סח ל הדה על מה "

 נבנה לא עדי אר   יתנ את החריב זה בר  למפרע ראינ חזקת ימינ ,איתרע 
הפר על להעלת  אי אר  ליקלק ה  נמצא וכאר .ננעו  עדי גלת  והכינה
לפע  הבר  קרב צמר מחמת יבה חיטת בפרט .'וכ מהרע , היריעה קצר י
וקר ב  לחט, ממהרי , ל  קימדק אינ הרה לחט לה  מחמת לקלקל
בר מה ולמר  בר ממה היה מי נתרר ... אר טרפת נבלת  אכילי לואי
את חטי  יד תיה אב מנהג ואי הה בר ויקל מימ  מה   בריג
 נאיה  בנתח חטו אא  טחו קרי ואל  ר  לאכל  לנ  י מי לאמר בריה
,ואינ חטא  תינואב נחירה ר   הינ אוה ר לאכל  על ליה יראל ל
 מ לנ ואי ,לו חס  נעו דינל להית  ביט לא יהמע נעה  א ואנחנ
עלינ עבר מה לסר להיד יכל מי לדר , ה לנ ואי הכחה: מ  לנ ואי יה
 כ  מ גמה , יס לעצמ חט ידע ולא רע ת , ה חטיה  לנ רמ ה עד
מגלל להית מכרח ,תא לי רח"ל הלה הא לל טרפה נבלה כלל מיתת יהיה

.'וכ כלב

שאכלנו שנינו   בי הבשר שעדיי הזה הרע מעו להזכיר  באתי זה  עני ליד ואתא  הואיל
 לה  אי שוחטי שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי' כה עד וטריפות נבילות
 בודקי אינ שחיטה לאחר  ופשיטא לבדוק,  וממהרי בדבר מקילי מה והרבה הרגשה 
ואינו לשחוט הרבה  לפניו שמוכ מחמת הלב  כוונת בלי בעלמא העברה דר רק הסכי
כבד ידיה ,ומיגעי שמייעפי מחמת  ופשיטא מרובה, והמלאכה קצר  בזמ שיעשה בכדי
מספר  אי כי לספור , חדל כי עד  הרבה, א'  בסכי ושוחטי יפה , סכינ לבדוק עליה
 כבוד על חכמי שמחלו ע"י  עוונות וגודל כה עד שקרו רעי ומקרי התלאות מכל

הסת מ עומדי כשרות בחזקת ישראל דכל חזקת על  אות מקידושוהעמידו פ"ב  " רמב)

ועוד) שאהחודש אשרועכשיו ביתינו את  החריב זה שדבר למפרע ראינו ,חזקת יתרע
אשר קלקולי כמה נמצאו וכאשר בעונינו  עדיי בגלות  והשכינה  בימינו נבנה לא עדיי

מלהשתרע. היריעה קצר כי הספר  על להעלות  אי

למיחש מ"מ היתר בחזקת עומדי מי ישראל כל ,מחזקת יצאו אלו א האומר  יאמר וא
כאשר עליו, כבידה והמלאכה  היטב ולדקדק גדול מתו להיות שצרי מחמת  בעי מיהא
הדבר קרוב   צמר מחמת  הכבשי בשחיטת ובפרט זה, בעבור  מדקדקי  אינ שכול מצאנו
לשחוט, וממהרי כ "ב   מדקדקי  אינ הרבה לשחוט לה שיש  ומחמת ולקלקל, לפשוע 

נתברר. כאשר  וטריפות  נבילות  שמאכילי לוודאי וקרוב 

מנהג  בוודאי הזה, בדבר ויקל מיומי יו ומה  בגוברי גבר מה ויאמר  בדבר  שיתמה ומי
אלתקרי  בשר. לאכול לנו ית מי לאמר, דבריה את ששוטחי ביד אבותיה ומעשה

כליה ישראל של שונאיה שיתחייבו וישחטו אלא עה:)וישטחו  לאכול(יומא שבקשו על 

19 ומגוג גוג מלחמת סוד  י' פרק

 טובי לא  כמעשיה נעשה א ואנחנו ,ואינ חטאו ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה בשר 
ח"ו. בעונ נלכדי להיות 

מה  ולספר להגיד יוכל ומי לדבר פה לנו  ואי התוכחה מיו לנו ואוי  הדי מיו לנו אוי
 בסכי לעצמ ששחטו ידעו ולא רעות  כמה השוחטי לנו שגרמו כה , עד עלינו שעבר
 תשלי  ליצל רחמנא הקליפה  הוא לכלב וטריפה, נבילה  בכלל  מיתת יהי' כ כמו פגומה,
 שכר ויחשבו הזה הרע גדול עונש לב אל ישימו ע"כ בכלב , מגולגל להיות ומוכרח אות
 נקיי ג"כ  יהי' ומישראל ומה' ,פניה על ית' יראתו יהי' שתמיד ולראות העבירה כנגד

לב כב ) השחיטה(במדבר  לפני שבדור לחכמי סכיני ולהראות  וטוש"ע, ובראשוני יח. חולי)

ובהגה ) סי"ז  י "ח טוב סי ' לרב  ויזכו טוב  ברכת עליה תבא ואז ושבוע  שבוע בכל ואח"כ ,
ליראיו.  הצפו

 ונאמני כשרי העמידו  אשכנז במדינת קדושות קהלות  שבכמה שמענו ת "ל ועכשיו
 ג ,לחכ השחיטה לפני סכינו ולהראות  השחיטה אחר   תיכ לבדוק כדי  שחיטה בשעת
 צא לפני גדר  לגדור  נר"ו ור"מ אב"ד  והזק הישיש המופלג הרב ראה  ברלי ק"ק פה
כי  לספור חדל  כי עד מישראל הזאת  המכשילה והסר ח"ו נפש את יסתאבו שלא קדשי

מספר.  אי

 שאי במי וא בראשו אשמו יתלה שלא יראה לתק בידו ויש ה' מדבר  וחרד הירא ע"כ 
ימצא שלא וא הנ"ל, תקנה עפ"י א כי בשר לאכול  שלא בידו הרי עכ"פ למחות  בידו
דבר שיאכל הוא לודאי דקרוב  ח"ו, זה בעבור יקל אל ובי"ט בשבתות אפי' לאכול בשר 

ע  .לפעמי אלאיסור ע"כ מרה, יהי' ובתכלית ורימה תולע יהי' שסופו לבו אל ישי "כ
לו במותר עצמו את  ויקדש כו' אד מפני ב .)יתבייש מה (יבמות לו יאמרו קדוש ואז

ב  במהרה  ירושלי בביאת ויזכה קיי לעול עיי"שקדוש עכלה"ק, סלה, אמ ימינו 
דל.אריכת  





ומגוג20 גוג מלחמת יא סוד  פרק 

יא פרק 
 מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד  רק  ויחיד, יחיד כל לפתות  שלא " הס שערמת וידוע 

בעל שכתב  מה וראה ברשתו. הכל ועי"ז דיליה , יוסמסיטרא יעקב  בד "התולדות נשא (פ'

יחידהעולה ) כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא היצה"ר התחכ עתה  וזל"ק:
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ויחיד,

עיי"ש: ברשתו, נלכדו  וכול לרבי טריפות

נבילות ומאכילי הרבי שמכשילי ישראל בקהילות  גדולי רבני רואי שאנו וזה
בספר מבואר וכבר חדש, דבר אינו זה בישראל, תשובה"וטריפות  יונה "שערי לרבינו

בכלל(ש"ג)זצ "ל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב  שא ,
בעונו. ונתפס ושלו חס לישראל טריפות מאכיל

ב  מובא  שורוכ חולי)תבואות  מסכת  רגלי ,(על ג ' של כסא על יושב חזני,שהס "מ , רבני
 ברשותו.שוחטי הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו סופר, חת סימובשו "ת (או"ח

רגלי,ר "ה ) ג' של כסא על יושב וכסיל זק שמל סופרי מבואר  ,שוחטי ,וזל"ק :חזני ,
. רגלי ג ' של כסא על יושב היצה"ר ] [הוא וכסיל   זק א'המל המוליכי החזני רגל

ישראל. כלל תפלות  למחנה ב'מחו לבני שוחטי רגל  וטריפות  נבילות המאכילי
ג 'ישראל. עכל"ק.סופרי רגל ,לכלו  צרי לא ותו ,פסולי ומזוזות  תפילי הכותבי

רח"ל, בעיר  המות מלא אז רע השוחט ח"ו וא בעיר, אליהו אז כשר השוחט שא וידוע 
בספר גאוני כמבואר  דברי  ,צדיקי באריכות )אמרי עיי"ש ה' "(עמוד בספר  ומבואר  שמחה,

האסונותבבשר כל על אש הוא הפסול  השו"ב ידי שמחזיק הרבי או שהרב הוא הפלא כי "
בעווה"ר  רואי שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא והאי ישראל, בכלל שנמצאי
שמחזיק  המכשיר  והרב רח "ל, צעירי ואברכי וילדי בחורי ישראל מהכלל שנקטפי
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האש כי וצועק עומד פסולי השוחטי ידי
שרצח  הרוצח הוא הוא כי הזה  הרב על  גדול בקול לצעוק אז צריכי כול היו ובאמת

אבד" ש"הצדיק כמבואר ההוא. היקר  א)הנפש נז, על(ישעי' ש איש ש'"ואי בגלל למה,
הזה. הקדוש הצדיק את באמת  הרג מי האמת  על ולצעוק לידע לב"

כשרואה  מרה יצעק ולא יזעק שלא אפשר אי באמת , הקב"ה את האוהב האד כי ובאמת
של אכילות ע ונשמת ונפש  ודמ גופ את ומפטמי בהקב"ה, מורדי אד בני
 אינ וא ישראל, קדושת כל תלוי בזה התורה גופי יסודי ה אשר ר"ל, וטריפות  נבילות

נבילות  אוכלי בעצמ כאילו נחשבי הרי כוח בכל הנ"ל)מוחי בשע "ת  כי (כמבואר  ועוד
חבירו. בעד ערב  אחד כל

בכל פעמי ג' שמתפללי אלו אפי' עמנו מבני  שרבי בראותינו לבנו יכאב מאוד ומה
מיני  בכל ילדיה נפש את  ג ומפטמי אסורות  במאכלות נכשלי מצוות, ושומרי יו
 אינ ההשפעה שבעלי לבנו יכאב ומה רואות. שכ לעינינו אוי ונבילות, דטמאות פטומי
אכילות ידי על ישראל כלל ועל עליה  אסו ח "ו יביאו שלא אחינו לבב את מעוררי

הנ "ל. חיי דברי ושו"ת "ברמב כמבואר מ"א, וספיקי נבילות

מוה" הקדוש בדברי קלוגר ואסיי שלמה בספרור  ודעת זי"ע טע טוב  ללמדשו"ת וזל"ק:

21 ומגוג גוג מלחמת סוד  יא  פרק 

בעליה' תחיה 'החכמה  ולקיי להתנהג אי ידעו כזה מעשה עוד  יזדמ אולי לדורות דעת 
יב ) ז, הרעה (קהלת  שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק שכיבנא כד והלואי עולמות, בשני

הללו דברי] . אמ הבורא רוח יערה ועלינו ד ',  אויבי כל יאבדו וכ ,העול מ הזה
משו"ת  נעתקו וכלשונ ע "ג)טוטו"דככתב ג   ד שערי בפתחי התורה (ח"א שר  הגאו שכתב 

ולהעבירו].מהרש"ק  להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק "ק  מעללי רע השוחט  אודות זצ "ל,

ולשמור  להג ונזהרי שעומדי לאלו ועמל חלק אשרי נשמע, הכל דבר  סו כ על
מאכלות בעניני ממכשולי ילדיה ואת  נפש את ושומרי אסורות , במאכלות בית את 

!הרבי את לזכות  בעזר יהיה הטוב וה' אסורות,





ומגוג20 גוג מלחמת יא סוד  פרק 

יא פרק 
 מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד  רק  ויחיד, יחיד כל לפתות  שלא " הס שערמת וידוע 

בעל שכתב  מה וראה ברשתו. הכל ועי"ז דיליה , יוסמסיטרא יעקב  בד "התולדות נשא (פ'

יחידהעולה ) כל ברשתו וללכוד ולפתות ליל יצטר שלא היצה"ר התחכ עתה  וזל"ק:
המאכיל דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו, נכשלי רבי אשר יחיד רק ויחיד,

עיי"ש: ברשתו, נלכדו  וכול לרבי טריפות

נבילות ומאכילי הרבי שמכשילי ישראל בקהילות  גדולי רבני רואי שאנו וזה
בספר מבואר וכבר חדש, דבר אינו זה בישראל, תשובה"וטריפות  יונה "שערי לרבינו

בכלל(ש"ג)זצ "ל הרב הוי חזקתו על עצמו וסומ כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב  שא ,
בעונו. ונתפס ושלו חס לישראל טריפות מאכיל

ב  מובא  שורוכ חולי)תבואות  מסכת  רגלי ,(על ג ' של כסא על יושב חזני,שהס "מ , רבני
 ברשותו.שוחטי הכל לו יש וכ הרבה לעמול צרי ואינו סופר, חת סימובשו "ת (או"ח

רגלי,ר "ה ) ג' של כסא על יושב וכסיל זק שמל סופרי מבואר  ,שוחטי ,וזל"ק :חזני ,
. רגלי ג ' של כסא על יושב היצה"ר ] [הוא וכסיל   זק א'המל המוליכי החזני רגל

ישראל. כלל תפלות  למחנה ב'מחו לבני שוחטי רגל  וטריפות  נבילות המאכילי
ג 'ישראל. עכל"ק.סופרי רגל ,לכלו  צרי לא ותו ,פסולי ומזוזות  תפילי הכותבי

רח"ל, בעיר  המות מלא אז רע השוחט ח"ו וא בעיר, אליהו אז כשר השוחט שא וידוע 
בספר גאוני כמבואר  דברי  ,צדיקי באריכות )אמרי עיי"ש ה' "(עמוד בספר  ומבואר  שמחה,

האסונותבבשר כל על אש הוא הפסול  השו"ב ידי שמחזיק הרבי או שהרב הוא הפלא כי "
בעווה"ר  רואי שאנו דשיקרא, עלמא כידוע עלמא והאי ישראל, בכלל שנמצאי
שמחזיק  המכשיר  והרב רח "ל, צעירי ואברכי וילדי בחורי ישראל מהכלל שנקטפי
ובוכה, וצועק הצניעות, או תורה הביטול הוא האש כי וצועק עומד פסולי השוחטי ידי
שרצח  הרוצח הוא הוא כי הזה  הרב על  גדול בקול לצעוק אז צריכי כול היו ובאמת

אבד" ש"הצדיק כמבואר ההוא. היקר  א)הנפש נז, על(ישעי' ש איש ש'"ואי בגלל למה,
הזה. הקדוש הצדיק את באמת  הרג מי האמת  על ולצעוק לידע לב"

כשרואה  מרה יצעק ולא יזעק שלא אפשר אי באמת , הקב"ה את האוהב האד כי ובאמת
של אכילות ע ונשמת ונפש  ודמ גופ את ומפטמי בהקב"ה, מורדי אד בני
 אינ וא ישראל, קדושת כל תלוי בזה התורה גופי יסודי ה אשר ר"ל, וטריפות  נבילות

נבילות  אוכלי בעצמ כאילו נחשבי הרי כוח בכל הנ"ל)מוחי בשע "ת  כי (כמבואר  ועוד
חבירו. בעד ערב  אחד כל

בכל פעמי ג' שמתפללי אלו אפי' עמנו מבני  שרבי בראותינו לבנו יכאב מאוד ומה
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הנ "ל. חיי דברי ושו"ת "ברמב כמבואר מ"א, וספיקי נבילות

מוה" הקדוש בדברי קלוגר ואסיי שלמה בספרור  ודעת זי"ע טע טוב  ללמדשו"ת וזל"ק:
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בעליה' תחיה 'החכמה  ולקיי להתנהג אי ידעו כזה מעשה עוד  יזדמ אולי לדורות דעת 
יב ) ז, הרעה (קהלת  שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק שכיבנא כד והלואי עולמות, בשני

הללו דברי] . אמ הבורא רוח יערה ועלינו ד ',  אויבי כל יאבדו וכ ,העול מ הזה
משו"ת  נעתקו וכלשונ ע "ג)טוטו"דככתב ג   ד שערי בפתחי התורה (ח"א שר  הגאו שכתב 

ולהעבירו].מהרש"ק  להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק "ק  מעללי רע השוחט  אודות זצ "ל,

ולשמור  להג ונזהרי שעומדי לאלו ועמל חלק אשרי נשמע, הכל דבר  סו כ על
מאכלות בעניני ממכשולי ילדיה ואת  נפש את ושומרי אסורות , במאכלות בית את 

!הרבי את לזכות  בעזר יהיה הטוב וה' אסורות,
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יב פרק
אסורות ממאכלות  הנזהר  של המעלה גדולה כמה  ולהפ

אור  .הצדיקי בסעודת לשבת יזכה הקודש: לרוח וזוכה  איבריו  מקדש
שומרו . הקב "ה . אלוקי צל עליו שורה בראשו. עטרה – הקב "ה 
הנפש מסירות מלמעלה. הרבה אותו  מקדשי עוונות. הרבה  לו מתכפרי

למעשה . הלכה – מסירות .ומעול מאז  –

הקודש לרוח וזוכה איבריו  מקדש
 לתק עוונותיו על שלמה בתשובה וישוב  יתבר בעבודתו יחזיק א המר, בגלות ג"
מעיו לתו להכניס ולא ,כשרי במאכלי אות ולטהר לקדש וגידיו, איבריו כל  את 
הקודש ", רוח  לידי בגלות  עתה ג יזכה ,אופני בכל איבריו ויקדש  ,אסורי מאכלי

ויגש]. פרשת סו ,אלימל נוע]

 הצדיקי בסעודת  לשבת  יזכה
אכל שלא מי וכל לבוא, לעתיד הצדיקי לעבדיו גדולה  סעודה לעשות הקב"ה "עתיד

יג]. פר ' ויקרא רבה [מדרש הבא" בעול לראותו זוכה  הזה בעול נבלות

בראשו עטרה  הקב"ה אור 
מחמת יצרו את  וכובש לו, ומתאווה ורעב האיסור  שרואה בעת יצרו על התגברותו "עבור
את הכובש גיבור? איזהו באבות: דאיתא כמו 'גיבור', נקרא  שמו יתבר הבורא רצו
ומתגבר לזה,  הזוכי חמישה חישבו וחז"ל בראשו, עטרה הקב"ה אור להיות  ועתיד יצרו.
צדיק  כל בראש עטרה  להיות  הקב"ה עתיד  חז"ל: שאמרו כמו , מה אחד הוא יצרו על
 ומגדפי  מחרפי וה זה, באיסור שמורגלי רעי חברי בי  יזדמ א אפילו וצדיק.
שסבל עבור כי  וידע  לזה, לבו  ישי אל פרישותו, עבור ופתי לשוטה אותו ומחזיקי אותו
 להחפ ישראל [נדחי הגמול". בעול יותר שכרו יגדל הקב"ה של מצוותיו בשביל ביזיונות

ז צ"ל].חיי

 אלוקי צל עליו שורה
מיני' ודחלי ,האד ודיוק  אלוקי צל עליו שורה  אסורי ממאכלי נזהר  אד א"
אשתני' ולא ,[השמי ועו] דשמיא ועופא הבריאה] [חיות  ברא חיות כל ממנו] ופוחדי]
פ"א ,אסורי ממאכלי פרישות  הטהור,  שולח] [לעול דיוקונו משתנה [לא  לעלמי זיוי'

הזוהר]. ספר  בש
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יג פרק
לשונו: וזה בעתו" "דבר בספרו זצ"ל  חיי החפ הזהיר  זהוכבר על  יתמרמר מאד ומה

לומר , בנפשו  יתפתה  ואל ,הדיני אלו מכל  להסתלק  יכול היה קלה , תוכחה שבדבר
 אד כשנתחייב  תדע , זה לעומת כי בעירו. יחיד אינו כי לבד, עליו  הדי יהיה לא שבודאי
,אנשי וכמה כמה עוד אתו נתערבו אפילו , דינרי  אלפי עשרות לכמה  גדולה בערבות 
 שכהיו הוא הערבות, מ חלק  רק  עליו  יגיע  א אפילו ,התשלומי לזמ כשמגיע מיהו 
איסור , של  כזיתי לאלפי יגיע  ,לחשבו תבוא וכאשר ,איסורי אכילת  עני מאוד נתרבה 

אחד ובמקו אחד בשבוע   וכו'.הנאכלי לזרזוכו' ביד יש אשר  האנשי אלו שכ וכל
 מאיסורי ישראל  נפשות ולמנוע המאכלות, קדושת של זו במצוה להחזיק   עיר אנשי את

,עליה תהיה האשמה עיקר  בודאי  שסיפק והתרשלו , מי כל אליהו, דבי בתנא וכדאיתא
על אלא אינו הנשפכי הדמי כל מחזיר, ואינו למוטב ולהחזיר מיחה ולא למחות  בידו

.ש עיי וכו', ידו

במאכלות ונתפטמו שאכלו  בגלל המתי בתחיית  כפרו איש  אל שבעי
 כול את  והרג   מל עליה ובא  מהדת  שיצאו עד אסורות 

"אפרי מחנה בדגל מובא  זצ"ל)וכ  " מהרמב מכתב  עקב  כפרוש(פרשת  איש  אל  שבעי
 עליה ובא מהדת שיצאו  עד אסורות  במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל  המתי בתחיית

 כול את והרג רק מל ויחיד, יחיד כל לפתות שלא "מ " הסמ שמערמת וידוע  רח"ל.
ברשתו. הכל זה ידי ועל דיליה  מסיטרא מקו בכל ורבני שוחטי מעמיד

במשיח בי' כתיב מהימנא: רעיא ט')וז"ל : ט' תמ (זכרי ' איהו ענ "י החמור", על ורוחב "עני
דרכיב  עד מל  תמ איתקרי ולא בכלל מתניתי ושאר י'במות, נ 'דה ע'ירובי  בסימ

ישראל. כנסת דיליה תצא)בסוסיא כי  פרשת ריש מהימנא .(רעיא
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יד פרק 

את האכיל הוא כי  לאבדי בקש  אשר  המן  ארור  אומרים 
את לו  היה  כך ידי  על אסורות , במאכלות  ישראל בני

קשות גזירות היהודים  על  לגזור הכח
י"ב )במסכת איתא אומרי(מגילה בנילכ את האכיל הוא כי לאבדי בקש אשר  המ ארור

קשות  גזירות היהודי על לגזור הכח  את לו  היה  כ ידי על אסורות, במאכלות .ישראל 
בב "ח תר "ע )וכתב  סי' ע"כוזל"ק,(או"ח מסעודתו, שנהנו  לפי הגזירה עיקר  היתה  בפורי

של ומשתה  ושמחה איסור  של  ושתי' מאכילה  שנהנו הגופי את ולאבד להרוג  עליה נגזר
"איסור אסתר שאמרה כמו נפשות עינוי תשובה וכשעשו ואל,  היהודי כל  את כנוס ל

 ימי שלשת תשתו  ואל הנס.תאכלו  עיקר את לזכור טוב ויו למשתה קבעו לפיכ "
אומרי נזהרולכ הוא ,המ של מגזירתו  ניצלו היהודי בזכותו כי היהודי מרדכי ברו

לא שאסתר לשמור   המל בשער  ישב הוא ולכ אסורות, במאכלות יכשלו לא שיהודי
כשר שאינו  אוכל .תאכל 

,פגו סכי ע אז  שחטו  השוחטי שרוב  השחיטות ,  לתק לעול בא טוב  ש הבעל רבינו
נגדו גדולה מלחמה והיה , חדשי סכיני  והתקי עשה טוב ש יו"ד.ג והבעל הרב  שו"ע   עיי)

בזה ) שכתב  מה  י "ח  סימ.

הפסוק  ישראל ובכל  בנו  שיתקיי ד)ונזכה בירושלי (ישעיה  והנותר  בציו הנשאר  "והיה
האמת. עיר  "בירושלי  לחיי הכתוב כל לו, יאמר קדוש 



לנו ג. שאין משתכחין, "ולא" דאבדין על חבל
שיבדוק  בדורינו הקדוש טוב שם  הבעל

שלנו. עלהסכינים סובב "ולא " זה, על  ביאור  פעם (שמעתי

(כלום) לא בבחינת  שהם משתכחין ).אלו הם




