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מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
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האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות אשאלות 

ספר 

רה תס ד ת 
 ראלת על בת ,אכלי ה ד לי ת  יי 

 למע  מע א

9 אלה
מה  על כיח ", "הכח  מצות  לקיים וצרי עלמי רדי אן אנ ליט"א האדמ "ר בד

להתריע ? לזעק   צרי הכי

ה' עבד מה מת  אחרי ְֲִֵֶֶֶַַֹויהי 

ּת מוּ רה בּ מ ּס כת א')ואיתא ט"ז  מׁש ה :(דּ ף ׁש נּ פטר  בּ ׁש עה רב אמר  יהוּ דה רב  אמר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
עדן לגן ר בּ י ,ר בּ ינ וּ  לוֹ  אמר  ,ל ׁש יּ ׁש  ספקוֹ ת כּ ל מּמ נּ י ׁש אל ליהוֹ ׁש ע ל וֹ  אמר ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יהוֹ ׁש ע  וּ מ ׁש רתוֹ  בּ י כּ תבּת   ּכ א אחר, למקוֹ ם והלכּת י אחת ׁש עה  הנחתי ◌ַ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ לוּ ם
האהל,  ֹמּת ו ימי ׁש  א נער נוּ ן מּמ נּ וּ בּ ן ונׁש תכחוּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל  כּ חוֹ  ּת ׁש ׁש  מיּ ד ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

להרג וֹ , ישׂ ראל כּ ל  ועמד וּ  ספקוֹ ת , מאוֹ ת ׁש בע לוֹ  ונוֹ לד וּ  הלכ וֹ ת, מאוֹ ת אמרׁש ׁש  ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אפׁש ר אי  ל לוֹ מר הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ אמרלוֹ  בּ ּמ לחמה, וטוֹ רדן ל ויהי, ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה' עבד מׁש ה מוֹ ת וגוֹ '.אחרי ה' ויּ אמר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌

סוֹ פרים ודק דּ וּ קי  ׁש ו וֹ ת וּ גזרוֹ ת וחמ וּ רין קלין מאוֹ ת וּ ׁש בע  אלף ּת נא, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין 
בּ ן  עתניאל  החזירן כּ ן ּפ י על אף אבּ הוּ  רבּ י אמר  מׁש ה ׁש ל אבל וֹ  בּ ימי  ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת כּ חוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ לב. אחי קנז, בּ ן עתניאל ויּ ל כּ דּה  ׁש נּ אמר ּפ ל ּפ וּ לוֹ   ֹמּת ו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְקנז

"ואין  חוֹ דׁש : דּ ראׁש  מוּ סף בּ תפ לּ ת א וֹ מרים חוֹ בוֹ תינוּ אנ וּ  לע שׂ וֹ ת יכוֹ לים אנחנ וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עליו. ׁש מ ׁש נּ קרא והּק ד וֹ ׁש  הגּ ד וֹ ל בּ בּ ית בּ חירת ׁש נּ ׁש ּת לּ חה בּ בית ה יּ ד מּפ ני  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌


 את מוכיח  משה נשמת הדור דהצדיק לרמז יש 

אסורות ממאכלות ומצילם מõת ישראל אחרי  "ויהי –ְֲִֵַַ
ה'", עבד  חס מ Łה מיד  המוכיח  הצדיק נסתלק כאשר ֶֶֶֹ

וזהו  וניקור. שחיטה הלכות  יודעים  ולא  נכשלים  ושלום
כמו  זה על  ולהוכיח  לצוות  בישראל  רב כל  של  תפקידו
ארץ ôצעד "àזעם  הפסוק על טוב  שם  הבעל  ְְִֶַַַָשאמר

õáים " Łä דô י "ב )àאף ג' תיבות (חבקוק ראשי  בזע "ם  , ְִַָ

הדברים אלו בתיקון  כלומר מקוואות, עירובין  זביחה 
ומה  אומות, שבעה לגרש  רש"י ופירש  ארץ", "תצעד
את  ליŁע ýëע לי Łע  "יצאת י"ג: פסוק  אחריו ְְֵֵֶֶַַַָָָכתוב
המלח  יתגלה אז  כי שם: המלבים וביאר "ý יחŁ ְִֶמ
עכ "ל . יושיעהו, וה' ה', מלחמות וילחם  המשיח
ויושיע יצלח תיכף זאת יתקנו שכאשר  מכאן לומדים 

המשיח.מלך



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות אשאלות 

ספר 

רה תס ד ת 
 ראלת על בת ,אכלי ה ד לי ת  יי 

 למע  מע א

9 אלה
מה  על כיח ", "הכח  מצות  לקיים וצרי עלמי רדי אן אנ ליט"א האדמ "ר בד

להתריע ? לזעק   צרי הכי

ה' עבד מה מת  אחרי ְֲִֵֶֶֶַַֹויהי 

ּת מוּ רה בּ מ ּס כת א')ואיתא ט"ז  מׁש ה :(דּ ף ׁש נּ פטר  בּ ׁש עה רב אמר  יהוּ דה רב  אמר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
עדן לגן ר בּ י ,ר בּ ינ וּ  לוֹ  אמר  ,ל ׁש יּ ׁש  ספקוֹ ת כּ ל מּמ נּ י ׁש אל ליהוֹ ׁש ע ל וֹ  אמר ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יהוֹ ׁש ע  וּ מ ׁש רתוֹ  בּ י כּ תבּת   ּכ א אחר, למקוֹ ם והלכּת י אחת ׁש עה  הנחתי ◌ַ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ לוּ ם
האהל,  ֹמּת ו ימי ׁש  א נער נוּ ן מּמ נּ וּ בּ ן ונׁש תכחוּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל  כּ חוֹ  ּת ׁש ׁש  מיּ ד ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

להרג וֹ , ישׂ ראל כּ ל  ועמד וּ  ספקוֹ ת , מאוֹ ת ׁש בע לוֹ  ונוֹ לד וּ  הלכ וֹ ת, מאוֹ ת אמרׁש ׁש  ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אפׁש ר אי  ל לוֹ מר הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ אמרלוֹ  בּ ּמ לחמה, וטוֹ רדן ל ויהי, ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה' עבד מׁש ה מוֹ ת וגוֹ '.אחרי ה' ויּ אמר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌

סוֹ פרים ודק דּ וּ קי  ׁש ו וֹ ת וּ גזרוֹ ת וחמ וּ רין קלין מאוֹ ת וּ ׁש בע  אלף ּת נא, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין 
בּ ן  עתניאל  החזירן כּ ן ּפ י על אף אבּ הוּ  רבּ י אמר  מׁש ה ׁש ל אבל וֹ  בּ ימי  ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת כּ חוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ לב. אחי קנז, בּ ן עתניאל ויּ ל כּ דּה  ׁש נּ אמר ּפ ל ּפ וּ לוֹ   ֹמּת ו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְקנז

"ואין  חוֹ דׁש : דּ ראׁש  מוּ סף בּ תפ לּ ת א וֹ מרים חוֹ בוֹ תינוּ אנ וּ  לע שׂ וֹ ת יכוֹ לים אנחנ וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עליו. ׁש מ ׁש נּ קרא והּק ד וֹ ׁש  הגּ ד וֹ ל בּ בּ ית בּ חירת ׁש נּ ׁש ּת לּ חה בּ בית ה יּ ד מּפ ני  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌


 את מוכיח  משה נשמת הדור דהצדיק לרמז יש 

אסורות ממאכלות ומצילם מõת ישראל אחרי  "ויהי –ְֲִֵַַ
ה'", עבד  חס מ Łה מיד  המוכיח  הצדיק נסתלק כאשר ֶֶֶֹ

וזהו  וניקור. שחיטה הלכות  יודעים  ולא  נכשלים  ושלום
כמו  זה על  ולהוכיח  לצוות  בישראל  רב כל  של  תפקידו
ארץ ôצעד "àזעם  הפסוק על טוב  שם  הבעל  ְְִֶַַַָשאמר

õáים " Łä דô י "ב )àאף ג' תיבות (חבקוק ראשי  בזע "ם  , ְִַָ

הדברים אלו בתיקון  כלומר מקוואות, עירובין  זביחה 
ומה  אומות, שבעה לגרש  רש"י ופירש  ארץ", "תצעד
את  ליŁע ýëע לי Łע  "יצאת י"ג: פסוק  אחריו ְְֵֵֶֶַַַָָָכתוב
המלח  יתגלה אז  כי שם: המלבים וביאר "ý יחŁ ְִֶמ
עכ "ל . יושיעהו, וה' ה', מלחמות וילחם  המשיח
ויושיע יצלח תיכף זאת יתקנו שכאשר  מכאן לומדים 

המשיח.מלך



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ב

 י "ב בּ מקדּ ׁש על  מר ּמ ז "יד " ׁש חיטה, הלכוֹ ת ה' על מרּמ ז הי"ד ׁש ל ה' "היּ ד " " ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
למּט ה, ועפר למעלה  עפר כּ ּס וּ ים וב' הּס כּ ין, ע "ב )בּ דיק וֹ ת ז' דּ ף רבּ י ,(בּ יצה דּ אמר  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

את וׁש פ ׁש נּ אמר למעלה ועפר  למּט ה עפר ׁש יּ ּת ן  צרי הוֹ חט רב אמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵזירא
עפר ׁש יּ ּת ן צרי ׁש הוֹ חט מל ּמ ד בעפר אלא נאמר א עפר בּ עפר וכּס ה וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָדּ מוֹ 
מה על צדק" "זבחי בּ ספר ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  אפרים, מּט ה  ועיּ ן  למעלה, ועפר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלמּט ה

ּת מוּ רה בּ מּס כת א')דאיתא  ט "ז אלפים:(דּ ף ג' נׁש ּת כּ ח וּ  מ ׁש ה  ׁש ל אבל וֹ  ׁש בּ ימי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  בּ הם  י ׁש  זה וּ מּפ ני ׁש נׁש תכח וּ , אלפים  מג ' כּ ן גּ ם הם וניקוּ ר וּ ׁש חיטה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִהלכוֹ ת,
ׁש אלוֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל ובשו"ת בּ חז"ל  מוֹ צאים אנוּ  לכן הלכ וֹ ת ספיקי הרבּ ה  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אמר  לכן אלּ וּ . היּ דבּ ענינים אלּ וּ ,מּפ ני הלכוֹ ת על  ׁש עברוּ  ידי  על  נׁש תלחה , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 הםבּ מקד ׁש ׁש נּ ׁש כּ חוּ  ׁש מההלכוֹ ת ׁש כּ תב, צדק" "זבחי ה ּס פר  דּ ברי ּפ י  ועל  - . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

וניק וּ ר אפׁש רׁש חיטה א לּ וּ , הלכוֹ ת  על וּ תׁש וּ בוֹ ת ׁש אל וֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל  יׁש  ולכן , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש חיטה על אוֹ תוֹ  אל וּ  מּפ ני נוּ ן], בּ ן  יהוֹ ׁש ע [את א וֹ תוֹ  להרוֹ ג רצ וּ  לּמ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרׁש 
תאוה בּ ב שׂ ר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , להרוֹ ג רצוּ  כּ ן על להם, להּת יר רצה ו א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוניק וּ ר 

מׁש ה אל צעק וּ  ישׂ ראל בּ שׂ רׁש בּ ני יאכיל נּ וּ  מׁש נּ ה מי  בּ מיתה מתוּ   ּכ ואחר ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
◌ַ◌ָרח"ל.

המן" "זה גּ ימטר יּ ה אמח"ה" "מחה  כּ י זי"ע החיד"א ּפ רׁש  "חדריוּ כבר (בּ ספר וֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ )בּ טן" ה ּס עוּ דה ידי  על י שׂ ראל  עם את למחוֹ ת רצה ׁש המן לרמז י ׁש  זה וּ לפי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ פר ׁש ת הז וֹ ה"ק דּ ברי  וכיּ דוּ ע אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת י שׂ ראל עם  את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש האכיל 
ידע  כּ י בּ חלב, בּ שׂ ר  אכל הרׁש ע נּ בוּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב  גּ די  תבל  א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טים
רח"ל , הּמ קדּ ׁש  בּ ית את להחריב ה כּ ח נברא  בּ יחד בּ חלב  בּ שׂ ר ׁש ל  בּ כח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש רק 

אחרא. לסטרא מרכּ בה נעשׂ ה לבד הלחן כּ י הזוֹ ה"ק  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר

הּק דוֹ ׁש ים. הּפ וּ רים ימי  לקבּ לת והכנה  הּפ וּ רים חג לפני ׁש בוּ ע  כּ עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנ וּ 
הּפ וּ רים חג  אוֹ תנוּ  מל ּמ ד  מה לדעת ?צריכים  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ מּס כת חז "ל ב ')חלּ יןאמר וּ  קלט מנּ ין :(דּ ף  הּת וֹ רה מן "בּ ׁש גּ םמ ׁש ה ׁש נּ אמר : , ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ שׂ ר", מנּ ין הוּ א הּת וֹ רה מן מנּ ין,המן הּת וֹ רה מן אס ּת ר  העץ ", "המן ׁש נּ אמר: , ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ ר וֹ ר" "מר דּ כתיב: מ נּ ין הּת וֹ רה מן מרדּ כי אס ּת יר ", הסּת ר "ואנכי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר :


"בשר יאכילנו "מי בספר באריכות ראה 
יצחק(8) תולדות כט)ספר  פסוק י פרק (במדבר

שהוא שיתרו הפוך, שהעולם לומר הנונין, הפיכת
עד כך וכל כשר, יהודי  ונעשה נתגייר העולם  מהאומות
אברהם בני  וישראל  עמהם, שילך ממנו בקשו שישראל
תאוה  ומתאוים יי', באזני רע  מתאוננים  ויעקב יצחק
ויך  בעם חרה יי ' ואף בשר, יאכילנו מי ואומרים  בוכים

שלש והם יי ', מהר ויסעו וגם  מאד, רבה מכה בעם
יראת  לענין והוא לעינים לנו והיית שכתוב וזה פורעניות
וכל יי ' את ירא גר שהוא יתרו ישראל שיאמרו  השם ,

ויעקב: יצחק אברהם  בני אנחנו שכן 
,בשר הוא  משה, גימטריה "בשגם " רמז: כאן  יש

הבשר, ענין את לתקן  זה שלו המהות שהוא  כלומר 
המאכלים . כשרות

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות גשאלות 

דּ כיא "מירא כּ מ וֹ וּ מתר גּ מינן בּ גימטר יּ א בּ ׁש גּ ם - הוּ א בּ ׁש גּ ם ּפ ר ׁש : וּ ברׁש "י  - ." ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
כּ לוֹ מר מׁש ה, חיּ י  ימי היוּ  וכ ׁש נה, וע שׂ רים מאה ימיו והיוּ  ׁש ם, וּ כתיב ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה,
העץ  המן  המן: למע שׂ ה - מ נּ ין ימיו: וכן ה נּ וֹ לדים מן מׁש ה, בּ ׁש גּ ם לבא  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָעתיד
ּפ נים הסּת ר יהיה אסּת ר בּ ימי אס ּת יר, הסּת ר - אסּת ר למעשׂ ה העץ: על  יתלה -ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ראׁש  לי ּה  וּ קרי - דּ רוֹ ר מר מרדּ כי: לגדלּ ת - מ נּ ין ורע וֹ ת: ר בּ וֹ ת צרוֹ ת ֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מצאוּ הוּ 
והדּס ים]. בּ שׂ מים נקראוּ  [ׁש הצּ דּ יקים הגּ ד וֹ לה: כּ נסת ואנׁש י  ל צּ דּ יקים ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלבשׂ מים 

ה שי , אמרי  וּ בּ ספר ה וֹ אלים:- חז"ל דּ ברי את  מנּ ין ביא ה ּת וֹ רה מן היכן המן ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
המן  ׁש ל הענין הּת וֹ רה בּ כל  "מר וּ מז בּ פסוּ ק  מר וּ מז ׁש הוּ א הׁש יבוּ   ּכ ועל המן ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אכל ּת  מּמ נּ וּ  אכל  לבלּת י  צוויתי א ׁש ר הּפ סוּ ק העץ ׁש ל השייכוּ ת מה  וׁש וֹ אל: ." ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
המן  ׁש ל לענין בּ ראׁש ית וּ מבאר:בּ פרׁש ת - מאבּ ד?. ׁש יּ הוּ די   אי לפעמים רוֹ אים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

את  להכחיד  מ וּ כן  ׁש הוּ א   ּכ כּ די  עד מוּ ׁש חת נהיה הוּ א ׁש לּ וֹ , האלוֹ קוּ ת צלם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת
יהוּ די אצל כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע וּ מהיכן  כּ ׁש ר,אחיו, א וֹ כלים אין  ּמכ ּק וֹ רה זה ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

זוֹ רם  והדּ ם דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם כּ פי הלּ ב , את מטמטם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
דּ בר אכל  הוּ א כּ י יהוּ די , ל "הּמ ן" אוֹ תוֹ   הוֹ פ ׁש ה וּ א עד  א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַל לּ ב 

מּמ נּ וּ ", אכל  לבלּת י  כּ די ש"צוּ יתי בּ מאכלוֹ ת להכׁש ילם המן עצת היה וזה ע"כ. ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל בּ בל מל נבוּ כדנאצּ ר ׁש ע שׂ ה כּ מוֹ  ח"ו, עליהם לׁש לוֹ ט ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ וּ כל

בּ שׂ ר עם וּ גבינה בּ חלב בּ שׂ ר ג'בינה)הייתה ב 'שׂ ר  ּת ב וֹ ת  רא ׁש י  ב "ג ,ה ּמ ל ּפ תבג  כּ די (וזהוּ  , ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להאחיזוֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל הּט מא שׂ ר לׁש לחן רמז הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִלהיוֹ ת

אּמ וֹ  בּ חלב  גּ די בּ סוֹ ד אחיזהלמעלה ולגרם למעלה הזוֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌
הּמ אכלוֹ ת ענין את לתּק ן מכרחים  ולזה הּמ קדּ ׁש , בּ ית את וּ להחריב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלחיצוֹ נים

מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר [כּ מבאר  בב"א. הּמ ק דּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת (דּ ףכּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וע "ב ) ע "א  לרעה.קכ "ה גּ וֹ רם כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל  מכּ אן רוֹ אים -הגּ דוֹ לה ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


, העליון פועל  ומשה הפועלים  הן  ואסתר שמרדכי 

רבה  אסתר במדרש  צ"בכמבואר ב "ק הגר"א  בשם יוסף  (ענף 

.ע "ב )
עמיםï ב' àהáהõתיו פ"ז  סימן  àיõ"ד הáר "א éתב ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוכן

ה åה] הåהר את àחלב  łàר ענין  על  ëŁְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹצçן
בשר אוכלים שבשכנותינו שהישמעאלים  וידוע

לא אם  יודע  ומי למטעמים. אצלהם נחשב וזה בחלב,
מוטל כן  ועל רח"ל, להרע  כוחם  את להם  שנותן  מה זה
כח  להגביר כדי המאכלים  בטהרת מאוד להתחזק  עלינו

ישראל". "וגבר הקדושה
 תõמאכל הא õכל על הñבר àחäàט Łהענ ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוידäע 

צ âיקים  אõר àספר éתב י"ט)אסäרõת: לõŁן(ïרק וזה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
:õŁהקדåה àעõלם  àמאכלים  מדקâק היה êŁא  מי  éי  âע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

א äíר  õאינ äê ואפ להôר , א äíר  àין להבחין נזהר היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא 
àא õתõ מ êŁאחר õŁענ ז"ל. äמחכמינ א êא  õôàרה Łְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמפר
Łל õרביטŁà õ טנà על äמ éה הñבר חäàט  על  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֻהממìה 
ואז ïרŁנâא , וי õצא נבקעת õרסéŁ עד ,Łוא àְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָרזל
מה àלע  õ ל ואõמרים  ,õתõא äמéים  ïניו על õ תõ א ְְְְְִִִַַַַַָָמה ïכין

הåהה õצאת  הŁñה מâין  äילנð וי ä מרנŁי הם , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
חמ äר, עõן Łה äא  àחלב  łàר àא äíר äבפרט ,ã מדכוותיäְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ

õנõŁל éאן ְַָעד 

האלקי הרה"ק  Łàם  מע ôי מה âàרŁה אמרôי äְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָֹכבר 
הרŁע Łל õחé éל éי  זי"ע: מ àעלז רקח אהרן  ְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹרàי 
äהיŁ אסäרõת מאכל õת äאכלŁ ידי על àא ימ "ש  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהáרמני 
àמâה  והיה הáרמני , עמלק נõלד  äמåה  ק êים õŁְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחטים 
הŁחיז éדבעי , הéíינים äחיזŁה êŁא  מ ïני מâה  éְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹנגד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ב

 י "ב בּ מקדּ ׁש על  מר ּמ ז "יד " ׁש חיטה, הלכוֹ ת ה' על מרּמ ז הי"ד ׁש ל ה' "היּ ד " " ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
למּט ה, ועפר למעלה  עפר כּ ּס וּ ים וב' הּס כּ ין, ע "ב )בּ דיק וֹ ת ז' דּ ף רבּ י ,(בּ יצה דּ אמר  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

את וׁש פ ׁש נּ אמר למעלה ועפר  למּט ה עפר ׁש יּ ּת ן  צרי הוֹ חט רב אמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵזירא
עפר ׁש יּ ּת ן צרי ׁש הוֹ חט מל ּמ ד בעפר אלא נאמר א עפר בּ עפר וכּס ה וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָדּ מוֹ 
מה על צדק" "זבחי בּ ספר ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  אפרים, מּט ה  ועיּ ן  למעלה, ועפר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלמּט ה

ּת מוּ רה בּ מּס כת א')דאיתא  ט "ז אלפים:(דּ ף ג' נׁש ּת כּ ח וּ  מ ׁש ה  ׁש ל אבל וֹ  ׁש בּ ימי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  בּ הם  י ׁש  זה וּ מּפ ני ׁש נׁש תכח וּ , אלפים  מג ' כּ ן גּ ם הם וניקוּ ר וּ ׁש חיטה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִהלכוֹ ת,
ׁש אלוֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל ובשו"ת בּ חז"ל  מוֹ צאים אנוּ  לכן הלכ וֹ ת ספיקי הרבּ ה  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אמר  לכן אלּ וּ . היּ דבּ ענינים אלּ וּ ,מּפ ני הלכוֹ ת על  ׁש עברוּ  ידי  על  נׁש תלחה , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 הםבּ מקד ׁש ׁש נּ ׁש כּ חוּ  ׁש מההלכוֹ ת ׁש כּ תב, צדק" "זבחי ה ּס פר  דּ ברי ּפ י  ועל  - . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

וניק וּ ר אפׁש רׁש חיטה א לּ וּ , הלכוֹ ת  על וּ תׁש וּ בוֹ ת ׁש אל וֹ ת הרבּ ה  ּכ כּ ל  יׁש  ולכן , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש חיטה על אוֹ תוֹ  אל וּ  מּפ ני נוּ ן], בּ ן  יהוֹ ׁש ע [את א וֹ תוֹ  להרוֹ ג רצ וּ  לּמ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרׁש 
תאוה בּ ב שׂ ר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , להרוֹ ג רצוּ  כּ ן על להם, להּת יר רצה ו א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוניק וּ ר 

מׁש ה אל צעק וּ  ישׂ ראל בּ שׂ רׁש בּ ני יאכיל נּ וּ  מׁש נּ ה מי  בּ מיתה מתוּ   ּכ ואחר ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
◌ַ◌ָרח"ל.

המן" "זה גּ ימטר יּ ה אמח"ה" "מחה  כּ י זי"ע החיד"א ּפ רׁש  "חדריוּ כבר (בּ ספר וֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ )בּ טן" ה ּס עוּ דה ידי  על י שׂ ראל  עם את למחוֹ ת רצה ׁש המן לרמז י ׁש  זה וּ לפי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ פר ׁש ת הז וֹ ה"ק דּ ברי  וכיּ דוּ ע אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת י שׂ ראל עם  את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש האכיל 
ידע  כּ י בּ חלב, בּ שׂ ר  אכל הרׁש ע נּ בוּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב  גּ די  תבל  א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טים
רח"ל , הּמ קדּ ׁש  בּ ית את להחריב ה כּ ח נברא  בּ יחד בּ חלב  בּ שׂ ר ׁש ל  בּ כח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש רק 

אחרא. לסטרא מרכּ בה נעשׂ ה לבד הלחן כּ י הזוֹ ה"ק  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר

הּק דוֹ ׁש ים. הּפ וּ רים ימי  לקבּ לת והכנה  הּפ וּ רים חג לפני ׁש בוּ ע  כּ עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנ וּ 
הּפ וּ רים חג  אוֹ תנוּ  מל ּמ ד  מה לדעת ?צריכים  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ מּס כת חז "ל ב ')חלּ יןאמר וּ  קלט מנּ ין :(דּ ף  הּת וֹ רה מן "בּ ׁש גּ םמ ׁש ה ׁש נּ אמר : , ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ שׂ ר", מנּ ין הוּ א הּת וֹ רה מן מנּ ין,המן הּת וֹ רה מן אס ּת ר  העץ ", "המן ׁש נּ אמר: , ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ ר וֹ ר" "מר דּ כתיב: מ נּ ין הּת וֹ רה מן מרדּ כי אס ּת יר ", הסּת ר "ואנכי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר :


"בשר יאכילנו "מי בספר באריכות ראה 
יצחק(8) תולדות כט)ספר  פסוק י פרק (במדבר

שהוא שיתרו הפוך, שהעולם לומר הנונין, הפיכת
עד כך וכל כשר, יהודי  ונעשה נתגייר העולם  מהאומות
אברהם בני  וישראל  עמהם, שילך ממנו בקשו שישראל
תאוה  ומתאוים יי', באזני רע  מתאוננים  ויעקב יצחק
ויך  בעם חרה יי ' ואף בשר, יאכילנו מי ואומרים  בוכים

שלש והם יי ', מהר ויסעו וגם  מאד, רבה מכה בעם
יראת  לענין והוא לעינים לנו והיית שכתוב וזה פורעניות
וכל יי ' את ירא גר שהוא יתרו ישראל שיאמרו  השם ,

ויעקב: יצחק אברהם  בני אנחנו שכן 
,בשר הוא  משה, גימטריה "בשגם " רמז: כאן  יש

הבשר, ענין את לתקן  זה שלו המהות שהוא  כלומר 
המאכלים . כשרות

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות גשאלות 

דּ כיא "מירא כּ מ וֹ וּ מתר גּ מינן בּ גימטר יּ א בּ ׁש גּ ם - הוּ א בּ ׁש גּ ם ּפ ר ׁש : וּ ברׁש "י  - ." ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
כּ לוֹ מר מׁש ה, חיּ י  ימי היוּ  וכ ׁש נה, וע שׂ רים מאה ימיו והיוּ  ׁש ם, וּ כתיב ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה,
העץ  המן  המן: למע שׂ ה - מ נּ ין ימיו: וכן ה נּ וֹ לדים מן מׁש ה, בּ ׁש גּ ם לבא  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָעתיד
ּפ נים הסּת ר יהיה אסּת ר בּ ימי אס ּת יר, הסּת ר - אסּת ר למעשׂ ה העץ: על  יתלה -ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ראׁש  לי ּה  וּ קרי - דּ רוֹ ר מר מרדּ כי: לגדלּ ת - מ נּ ין ורע וֹ ת: ר בּ וֹ ת צרוֹ ת ֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מצאוּ הוּ 
והדּס ים]. בּ שׂ מים נקראוּ  [ׁש הצּ דּ יקים הגּ ד וֹ לה: כּ נסת ואנׁש י  ל צּ דּ יקים ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלבשׂ מים 

ה שי , אמרי  וּ בּ ספר ה וֹ אלים:- חז"ל דּ ברי את  מנּ ין ביא ה ּת וֹ רה מן היכן המן ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
המן  ׁש ל הענין הּת וֹ רה בּ כל  "מר וּ מז בּ פסוּ ק  מר וּ מז ׁש הוּ א הׁש יבוּ   ּכ ועל המן ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אכל ּת  מּמ נּ וּ  אכל  לבלּת י  צוויתי א ׁש ר הּפ סוּ ק העץ ׁש ל השייכוּ ת מה  וׁש וֹ אל: ." ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
המן  ׁש ל לענין בּ ראׁש ית וּ מבאר:בּ פרׁש ת - מאבּ ד?. ׁש יּ הוּ די   אי לפעמים רוֹ אים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

את  להכחיד  מ וּ כן  ׁש הוּ א   ּכ כּ די  עד מוּ ׁש חת נהיה הוּ א ׁש לּ וֹ , האלוֹ קוּ ת צלם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת
יהוּ די אצל כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע וּ מהיכן  כּ ׁש ר,אחיו, א וֹ כלים אין  ּמכ ּק וֹ רה זה ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

זוֹ רם  והדּ ם דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם כּ פי הלּ ב , את מטמטם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
דּ בר אכל  הוּ א כּ י יהוּ די , ל "הּמ ן" אוֹ תוֹ   הוֹ פ ׁש ה וּ א עד  א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַל לּ ב 

מּמ נּ וּ ", אכל  לבלּת י  כּ די ש"צוּ יתי בּ מאכלוֹ ת להכׁש ילם המן עצת היה וזה ע"כ. ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל בּ בל מל נבוּ כדנאצּ ר ׁש ע שׂ ה כּ מוֹ  ח"ו, עליהם לׁש לוֹ ט ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ וּ כל

בּ שׂ ר עם וּ גבינה בּ חלב בּ שׂ ר ג'בינה)הייתה ב 'שׂ ר  ּת ב וֹ ת  רא ׁש י  ב "ג ,ה ּמ ל ּפ תבג  כּ די (וזהוּ  , ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להאחיזוֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל הּט מא שׂ ר לׁש לחן רמז הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִלהיוֹ ת

אּמ וֹ  בּ חלב  גּ די בּ סוֹ ד אחיזהלמעלה ולגרם למעלה הזוֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌
הּמ אכלוֹ ת ענין את לתּק ן מכרחים  ולזה הּמ קדּ ׁש , בּ ית את וּ להחריב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלחיצוֹ נים

מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר [כּ מבאר  בב"א. הּמ ק דּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת (דּ ףכּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וע "ב ) ע "א  לרעה.קכ "ה גּ וֹ רם כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל  מכּ אן רוֹ אים -הגּ דוֹ לה ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


, העליון פועל  ומשה הפועלים  הן  ואסתר שמרדכי 

רבה  אסתר במדרש  צ"בכמבואר ב "ק הגר"א  בשם יוסף  (ענף 

.ע "ב )
עמיםï ב' àהáהõתיו פ"ז  סימן  àיõ"ד הáר "א éתב ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוכן

ה åה] הåהר את àחלב  łàר ענין  על  ëŁְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹצçן
בשר אוכלים שבשכנותינו שהישמעאלים  וידוע

לא אם  יודע  ומי למטעמים. אצלהם נחשב וזה בחלב,
מוטל כן  ועל רח"ל, להרע  כוחם  את להם  שנותן  מה זה
כח  להגביר כדי המאכלים  בטהרת מאוד להתחזק  עלינו

ישראל". "וגבר הקדושה
 תõמאכל הא õכל על הñבר àחäàט Łהענ ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוידäע 

צ âיקים  אõר àספר éתב י"ט)אסäרõת: לõŁן(ïרק וזה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
:õŁהקדåה àעõלם  àמאכלים  מדקâק היה êŁא  מי  éי  âע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

א äíר  õאינ äê ואפ להôר , א äíר  àין להבחין נזהר היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא 
àא õתõ מ êŁאחר õŁענ ז"ל. äמחכמינ א êא  õôàרה Łְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמפר
Łל õרביטŁà õ טנà על äמ éה הñבר חäàט  על  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֻהממìה 
ואז ïרŁנâא , וי õצא נבקעת õרסéŁ עד ,Łוא àְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָרזל
מה àלע  õ ל ואõמרים  ,õתõא äמéים  ïניו על õ תõ א ְְְְְִִִַַַַַָָמה ïכין

הåהה õצאת  הŁñה מâין  äילנð וי ä מרנŁי הם , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
חמ äר, עõן Łה äא  àחלב  łàר àא äíר äבפרט ,ã מדכוותיäְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ

õנõŁל éאן ְַָעד 

האלקי הרה"ק  Łàם  מע ôי מה âàרŁה אמרôי äְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָֹכבר 
הרŁע Łל õחé éל éי  זי"ע: מ àעלז רקח אהרן  ְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹרàי 
äהיŁ אסäרõת מאכל õת äאכלŁ ידי על àא ימ "ש  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהáרמני 
àמâה  והיה הáרמני , עמלק נõלד  äמåה  ק êים õŁְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחטים 
הŁחיז éדבעי , הéíינים äחיזŁה êŁא  מ ïני מâה  éְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹנגד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ד 

האכיל הוּ א כי  לאבּ די  בּ ּק ׁש  אׁש ר המן ארוּ ר אוֹ מרים ולכן - בּ ני בּ יוֹ תר. את  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את לוֹ  היה  ּכ ידי  ועל  אס וּ ר וֹ ת, בּ מאכל וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

קׁש וֹ ת י "ב )גזיר וֹ ת .(מג לּ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ימי לת ת ואל תאכל ואל דיהיה ל את נס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכתוּ ב סי' ׁש נּ הנוּ וזל"ק,(או"ח  לפי הגזירה עיקר  היתה בּ ּפ וּ רים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌
וּ ׁש תיה  מאכילה ׁש נּ הנוּ  הגּ וּ פים את וּ לאבּ ד להר וֹ ג עליהם נגזר כּ ן  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמּס עוּ דתוֹ ,

איס וּ ר ׁש ל וּ מׁש ּת ה  ושׂ מחה איסוּ ר  כּ מוֹ ׁש ל  נפׁש וֹ תם עי נּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ימים ". ׁש ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היהוּ דים כּ ל את כּ נוֹ ס  ל" אסּת ר: ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרה

ה נּ ס. עיקר את לז כּ וֹ ר טוֹ ב ויוֹ ם למׁש ּת ה קבעוּ ם  אוֹ מריםלפיכ מרדּ כיולכן  ּבּ ר ו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש יּ הוּ דים  והזהיר נזהר  ׁש הוּ א המן, ׁש ל מגזירתוֹ  נצּ ל וּ  היהוּ דים  בּ זכוּ תוֹ  כּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ה וּ די
א  ׁש אסּת ר ל ׁש מוֹ ר  הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  הוּ א ולזה  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִא

כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אכל  בּ מאכל וֹ ת.תאכל לה זּ הר כּ די זרעוֹ נים, רק ׁש אכלה חז "ל ואמר וּ  . ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
להם קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ  - אסוּ ר וֹ ת  מ ּמ אכל וֹ ת ׁש מרוּ  זה בּ זכוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורק 

לפיהם. נכנס א כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אוֹ כל ׁש וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ"יהוּ די",

10 אלה

ולם? חס מ לצאת כל החר ן מה אכילה , אר על  דה הז הר אמר  מה

הד ה  מר ת יצא אסר ת מאכלת ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאכל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר ל 120-(ויּ קרא אוֹ תוֹ  דּ נים אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אוֹ כל זה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  - הבּ א. וּ בעוֹ לם ה זּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י מכוער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה


ידי ועל  עמלק Łל łר Łה äא âבר  הàעל  Łל  החרב  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
רח"ל . יהäדים מילי õני לŁחט õכחà היה ְְְְִִִֵֶָָֹֹזה

àנבלõת  Łנים עłרõת יה äדים  אלפי  עłרõת ä ילŁהכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָוכן 
àעל Łõדñ ה הרב Łéהיה קראקא àעיר  äְְְִֵֶַַַַָָָָָָָטרפõת

ñ עמ נטע"מגêה נתן רàי המק àל Łõדñ ה הáאõן õת" ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ
מסעיר מארע   קראקא âין àית אב  זצוק "ל  ïŁְְְִִִֵַַַָָָָֹירא
ïŁירא נטע  נתן  ר' הâðיק הáאõן  àתקäפת ŁהתרחŁְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
àעל Łõדñה והרב זצ"ל, עמ õñת" "מגêה àעל  ְְֲֶַַַַַַַָָֻזצ "ל 

äŁôבה  להàעלי  áד õל äñôן  נתן עמ õñת" ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ"מג êה
בלõí מה éל  א. הזוה "ק: âברי נõראים ְְִִֵֵֶַַָָָוכëה 

àמאכלõת  נזהר êŁא מ ïני  הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם 
מ"ב )אסäר õת âף ח"ג Łõ דñה מרäŁת (זהר יõצא ב. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס âף הñדה ח"ג Łõ דñה (זהר ְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָָֹֻ

àצרõרמ"ב ) äקàâית לא éי לנפŁם ואõי  להם  אõי  ג . .ְְְְְְִִִֶַַָָֹ
éי מגעל, éאדם  õ מיתת לאחר  õתõא ודנין  éלל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהחçים

הàא äבע õלם ה åה  àע õלם  õעלõá ה äא üäרà Łõדñזהרה) ֲֶַַַַָָָָָָָֹ

ñ מ"א )ה âף  ח"ג Łõ עלדõוג אחרא  íàטרא õŁנפ מדàק ד . . ְְְְֳִֵֵַַַַַָָָָ
עליו õŁרה הæמאה  ורäח ,õ חäור õŁח "גנפ Łõדñ ה (זהר ְְְְַַַַַָָָָָֹֻ

מ"ב ) רעהâף חçה ïני  נעłה ה. קכ"ה ). âף ח"ב Łõדñ ה .(זהר ְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ

אחראו. הíטרא  לרäŁת ונכנס הñד ה מרäŁת ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֻיõצא 
מ"ב ) âף ח"ג Łõדñה לא(זהר éי  לנפŁם  ואõי להם אõי ז . . ְְְִֶַַַַָָָֹֹ

õמיתת לאחר õתõא ודנין  éלל  הח çים  àצרõר äקàâְְְְְְִִִִִַַַַַָָָית
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי מגעל , éְְֲִֶַַָָָָָָָֹאדם

הàא  מ"א )äבעõלם âף ח"ג  Łõדñ ה נפõŁ(זהר מד àק ח. . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
õŁרה  ה æמאה ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל  אחרא  íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָָֻטרא

âף עליו ח"ג Łõ דñה .מ"ב )(זהר ַַַָָָֹ

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות השאלות 

ׁש ם  זהיר(מב .)כּ תוּ ב היה א ׁש הוּ א בּ גלל  זה כּ ל  הבּ א בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חוֹ מר את הדּ עת על  להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא זה כּ י עכּ "ל , אסוּ רוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת

ׁש ם כּ ת וּ ב עוֹ ד - האס וּ ר וֹ ת. ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל  אכילת(מא:)האיסוּ רים  ידי  ׁש על ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא אחרא לסטרא  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכלוֹ ת
י שׂ ראל , בּ אל וֹ קי חלק י וֹ תר  לוֹ  אין י וֹ דע וה וּ א  טוּ מאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמגעיל,
עוֹ ד  - וׁש לוֹ ם. חס הּק בּ "ה ׁש ל לחלקוֹ  להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף  כּ י  להם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י

ׁש ם ונכנס (מב .)כּ תוּ ב הּק דוּ ׁש ה מר ׁש וּ ת יוֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא  לכ והכּ וונה עכּ "ל, הטוּ מאה לרׁש וּ ת ליצלן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא

הקדוֹ ׁש ים. בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת   ּכ על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא לסטרא מ וּ פנים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

לעשׂ וֹ ת עת בּ ספר וֹ  מביא זי"ע קאלאמייער הילל רבי הקד וֹ ש צב הגאוֹ ן ׁש אלה (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אסוּ ר וֹ ת) ּמ אכלוֹ ת מזּ המערכת  חוּ ץ מא וֹ ד, חמוּ ר  אס וּ ר וֹ ת  הּמ אכלוֹ ת ׁש ל העבירה  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלק וֹ ת, וחייבים כזּ ית, בּ כל ּת עשׂ ה  א  על  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ ברים
ׁש אינוֹ  האוֹ כל כּ י בּ איס וּ ר , מפוּ טם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ ד וֹ ל, ואס וֹ ן גּ דוֹ לה רעה לעצמוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רם
עבירה, גּ וֹ ררת ועבירה - מסתאבת . נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר הכּ ח , את לוֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנקי
 הדּ ר את מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לק יּ ים  ל וֹ  קׁש ה  ּכ אחר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מּמ ילא
זאת וּ בכל  וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ  יתבּ ר הם את וּ לאהוֹ ב ליראה ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהאמי ּת ית
על  כּ לל מתנהל  אינוֹ  בּ יתם ׁש כּ ל חלקים יׁש נם - אס וּ ר וֹ ת . בּ מאכלוֹ ת מזלזלים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם 

מנוּ ה הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי הכּ ׁש רוּ ת,ּפ י כּ ללי כּ ל  ּפ י  על  ל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אנ יּ ה נוֹ סעים וּ כׁש הם בּ עיניהם, מאוֹ ד קלּ ה היא העבירה ַא◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
י גּ יעוּ  כּ ׁש הם - מטמטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליד, הבּ א  מכּ ל  ואוֹ כלים לעצמם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמקילים

להם יׁש מע  ית בּ ר הם אז  יתבּ ר להם יצעק וּ  והם  צרה  אלּ וּ לעת ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים כּ ׁש הם נפׁש ם, את וּ מׁש קצים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּמ טּמ אים
ע כּ "ל . לי ׁש ייכים אינכם אּת ם אּת ם ע ּמ י א -  יתבּ ר הם אוֹ מר עליהם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ טרפוֹ ת

מאכלת מ ונת אכל גלל תיה תח ת פר אי אל בעיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
רח "ל   את והרג  מל עליה בא מהת צא עד  ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאס ר ת

ּפ גּ וּ ל, בּ שׂ ר ׁש האכילוּ  הּק לּ ים הוֹ חטים ידי ׁש על ג'ויד וּ ע לער הדּ ת מן יצאוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
יהוּ דים  מיליאן חיּ ים"וחצי "דּ ברי וּ תׁש וּ בוֹ ת  בּ ׁש אלוֹ ת כּ ּמ באר  דּ עהרח"ל, (י וֹ רה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ז') סימן א ' היּ שׂ ראלי ,חלק הלּ ב ׁש ּמ טמטם אס וּ ר וֹ ת כּ מאכל וֹ ת עברה ׁש אין ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הרבּ ים ע"ז וּ בעוֹ נ וֹ תינוּ  בּ ארץ קהלּ וֹ ת  כּ ּמ ה הדּ ת מן יצאוּ  זה ידי דּ על ראינוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

דּ עוֹ ת  עליהם  וגברוּ  הּק לּ ים, הׁש וֹ בי "ם ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ה ּק הל מן ׁש נּ אבדוּ  עד  א ׁש )זרוֹ ת להב וֹ ת החוֹ צבים  דּ בריו מחנה,(עיי "ש בּ דגל מוּ בא וכן ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ד 

האכיל הוּ א כי  לאבּ די  בּ ּק ׁש  אׁש ר המן ארוּ ר אוֹ מרים ולכן - בּ ני בּ יוֹ תר. את  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את לוֹ  היה  ּכ ידי  ועל  אס וּ ר וֹ ת, בּ מאכל וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

קׁש וֹ ת י "ב )גזיר וֹ ת .(מג לּ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ימי לת ת ואל תאכל ואל דיהיה ל את נס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכתוּ ב סי' ׁש נּ הנוּ וזל"ק,(או"ח  לפי הגזירה עיקר  היתה בּ ּפ וּ רים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌
וּ ׁש תיה  מאכילה ׁש נּ הנוּ  הגּ וּ פים את וּ לאבּ ד להר וֹ ג עליהם נגזר כּ ן  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמּס עוּ דתוֹ ,

איס וּ ר ׁש ל וּ מׁש ּת ה  ושׂ מחה איסוּ ר  כּ מוֹ ׁש ל  נפׁש וֹ תם עי נּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ימים ". ׁש ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היהוּ דים כּ ל את כּ נוֹ ס  ל" אסּת ר: ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרה

ה נּ ס. עיקר את לז כּ וֹ ר טוֹ ב ויוֹ ם למׁש ּת ה קבעוּ ם  אוֹ מריםלפיכ מרדּ כיולכן  ּבּ ר ו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש יּ הוּ דים  והזהיר נזהר  ׁש הוּ א המן, ׁש ל מגזירתוֹ  נצּ ל וּ  היהוּ דים  בּ זכוּ תוֹ  כּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ה וּ די
א  ׁש אסּת ר ל ׁש מוֹ ר  הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  הוּ א ולזה  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִא

כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  אכל  בּ מאכל וֹ ת.תאכל לה זּ הר כּ די זרעוֹ נים, רק ׁש אכלה חז "ל ואמר וּ  . ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
להם קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ  - אסוּ ר וֹ ת  מ ּמ אכל וֹ ת ׁש מרוּ  זה בּ זכוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורק 

לפיהם. נכנס א כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אוֹ כל ׁש וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ"יהוּ די",

10 אלה

ולם? חס מ לצאת כל החר ן מה אכילה , אר על  דה הז הר אמר  מה

הד ה  מר ת יצא אסר ת מאכלת ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאכל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר ל 120-(ויּ קרא אוֹ תוֹ  דּ נים אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אוֹ כל זה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  - הבּ א. וּ בעוֹ לם ה זּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י מכוער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה


ידי ועל  עמלק Łל łר Łה äא âבר  הàעל  Łל  החרב  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
רח"ל . יהäדים מילי õני לŁחט õכחà היה ְְְְִִִֵֶָָֹֹזה

àנבלõת  Łנים עłרõת יה äדים  אלפי  עłרõת ä ילŁהכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָוכן 
àעל Łõדñ ה הרב Łéהיה קראקא àעיר  äְְְִֵֶַַַַָָָָָָָטרפõת

ñ עמ נטע"מגêה נתן רàי המק àל Łõדñ ה הáאõן õת" ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ
מסעיר מארע   קראקא âין àית אב  זצוק "ל  ïŁְְְִִִֵַַַָָָָֹירא
ïŁירא נטע  נתן  ר' הâðיק הáאõן  àתקäפת ŁהתרחŁְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
àעל Łõדñה והרב זצ"ל, עמ õñת" "מגêה àעל  ְְֲֶַַַַַַַָָֻזצ "ל 

äŁôבה  להàעלי  áד õל äñôן  נתן עמ õñת" ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֻ"מג êה
בלõí מה éל  א. הזוה "ק: âברי נõראים ְְִִֵֵֶַַָָָוכëה 

àמאכלõת  נזהר êŁא מ ïני  הäא הåה àעõלם  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם 
מ"ב )אסäר õת âף ח"ג Łõ דñה מרäŁת (זהר יõצא ב. . ְֲֵֵַַַָֹ

אחרא הíטרא לר äŁת ונכנס âף הñדה ח"ג Łõ דñה (זהר ְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָָֹֻ

àצרõרמ"ב ) äקàâית לא éי לנפŁם ואõי  להם  אõי  ג . .ְְְְְְִִִֶַַָָֹ
éי מגעל, éאדם  õ מיתת לאחר  õתõא ודנין  éלל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהחçים

הàא äבע õלם ה åה  àע õלם  õעלõá ה äא üäרà Łõדñזהרה) ֲֶַַַַָָָָָָָֹ

ñ מ"א )ה âף  ח"ג Łõ עלדõוג אחרא  íàטרא õŁנפ מדàק ד . . ְְְְֳִֵֵַַַַַָָָָ
עליו õŁרה הæמאה  ורäח ,õ חäור õŁח "גנפ Łõדñ ה (זהר ְְְְַַַַַָָָָָֹֻ

מ"ב ) רעהâף חçה ïני  נעłה ה. קכ"ה ). âף ח"ב Łõדñ ה .(זהר ְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ

אחראו. הíטרא  לרäŁת ונכנס הñד ה מרäŁת ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֻיõצא 
מ"ב ) âף ח"ג Łõדñה לא(זהר éי  לנפŁם  ואõי להם אõי ז . . ְְְִֶַַַַָָָֹֹ

õמיתת לאחר õתõא ודנין  éלל  הח çים  àצרõר äקàâְְְְְְִִִִִַַַַַָָָית
ה åה  àעõלם õעלõá הäא üäרà Łõדñה éי מגעל , éְְֲִֶַַָָָָָָָֹאדם

הàא  מ"א )äבעõלם âף ח"ג  Łõדñ ה נפõŁ(זהר מד àק ח. . ְְֵַַַַַַָָָָֹ
õŁרה  ה æמאה ורäח  ,õחäור õŁנפ וג õעל  אחרא  íàְְְְְְֳִֵַַַַָָָָָֻטרא

âף עליו ח"ג Łõ דñה .מ"ב )(זהר ַַַָָָֹ

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות השאלות 

ׁש ם  זהיר(מב .)כּ תוּ ב היה א ׁש הוּ א בּ גלל  זה כּ ל  הבּ א בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חוֹ מר את הדּ עת על  להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא זה כּ י עכּ "ל , אסוּ רוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת

ׁש ם כּ ת וּ ב עוֹ ד - האס וּ ר וֹ ת. ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל  אכילת(מא:)האיסוּ רים  ידי  ׁש על ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא אחרא לסטרא  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכלוֹ ת
י שׂ ראל , בּ אל וֹ קי חלק י וֹ תר  לוֹ  אין י וֹ דע וה וּ א  טוּ מאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמגעיל,
עוֹ ד  - וׁש לוֹ ם. חס הּק בּ "ה ׁש ל לחלקוֹ  להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף  כּ י  להם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י

ׁש ם ונכנס (מב .)כּ תוּ ב הּק דוּ ׁש ה מר ׁש וּ ת יוֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת  אוֹ כל כּ ׁש הוּ א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא  לכ והכּ וונה עכּ "ל, הטוּ מאה לרׁש וּ ת ליצלן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא

הקדוֹ ׁש ים. בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת   ּכ על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא לסטרא מ וּ פנים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

לעשׂ וֹ ת עת בּ ספר וֹ  מביא זי"ע קאלאמייער הילל רבי הקד וֹ ש צב הגאוֹ ן ׁש אלה (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אסוּ ר וֹ ת) ּמ אכלוֹ ת מזּ המערכת  חוּ ץ מא וֹ ד, חמוּ ר  אס וּ ר וֹ ת  הּמ אכלוֹ ת ׁש ל העבירה  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלק וֹ ת, וחייבים כזּ ית, בּ כל ּת עשׂ ה  א  על  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ ברים
ׁש אינוֹ  האוֹ כל כּ י בּ איס וּ ר , מפוּ טם גּ וּ פוֹ  כּ י  גּ ד וֹ ל, ואס וֹ ן גּ דוֹ לה רעה לעצמוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רם
עבירה, גּ וֹ ררת ועבירה - מסתאבת . נׁש מתוֹ  זוֹ  וּ בדר הכּ ח , את לוֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנקי
 הדּ ר את מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לק יּ ים  ל וֹ  קׁש ה  ּכ אחר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מּמ ילא
זאת וּ בכל  וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ  יתבּ ר הם את וּ לאהוֹ ב ליראה ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהאמי ּת ית
על  כּ לל מתנהל  אינוֹ  בּ יתם ׁש כּ ל חלקים יׁש נם - אס וּ ר וֹ ת . בּ מאכלוֹ ת מזלזלים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם 

מנוּ ה הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי הכּ ׁש רוּ ת,ּפ י כּ ללי כּ ל  ּפ י  על  ל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אנ יּ ה נוֹ סעים וּ כׁש הם בּ עיניהם, מאוֹ ד קלּ ה היא העבירה ַא◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
י גּ יעוּ  כּ ׁש הם - מטמטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליד, הבּ א  מכּ ל  ואוֹ כלים לעצמם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמקילים

להם יׁש מע  ית בּ ר הם אז  יתבּ ר להם יצעק וּ  והם  צרה  אלּ וּ לעת ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים כּ ׁש הם נפׁש ם, את וּ מׁש קצים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּמ טּמ אים
ע כּ "ל . לי ׁש ייכים אינכם אּת ם אּת ם ע ּמ י א -  יתבּ ר הם אוֹ מר עליהם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ טרפוֹ ת

מאכלת מ ונת אכל גלל תיה תח ת פר אי אל בעיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
רח "ל   את והרג  מל עליה בא מהת צא עד  ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאס ר ת

ּפ גּ וּ ל, בּ שׂ ר ׁש האכילוּ  הּק לּ ים הוֹ חטים ידי ׁש על ג'ויד וּ ע לער הדּ ת מן יצאוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
יהוּ דים  מיליאן חיּ ים"וחצי "דּ ברי וּ תׁש וּ בוֹ ת  בּ ׁש אלוֹ ת כּ ּמ באר  דּ עהרח"ל, (י וֹ רה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ז') סימן א ' היּ שׂ ראלי ,חלק הלּ ב ׁש ּמ טמטם אס וּ ר וֹ ת כּ מאכל וֹ ת עברה ׁש אין ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הרבּ ים ע"ז וּ בעוֹ נ וֹ תינוּ  בּ ארץ קהלּ וֹ ת  כּ ּמ ה הדּ ת מן יצאוּ  זה ידי דּ על ראינוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

דּ עוֹ ת  עליהם  וגברוּ  הּק לּ ים, הׁש וֹ בי "ם ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ה ּק הל מן ׁש נּ אבדוּ  עד  א ׁש )זרוֹ ת להב וֹ ת החוֹ צבים  דּ בריו מחנה,(עיי "ש בּ דגל מוּ בא וכן ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ו

זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  הּמ תים ׁש (ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פר וּ  איׁש  אלף בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
על וּ בא מה דּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אסוּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכל וּ  מלבּ גלל יהם ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

כּ לּ ם  את ויחיד ,והרג יחיד כּ ל לפּת וֹ ת ׁש א מ"ם הּס מ"ך ׁש מערמת וידוּ ע רח"ל . ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ר ׁש ּת וֹ  הכּ ל זה ידי ועל  דּ ילי ּה  מ ּס טרא מקוֹ ם בּ כל ורבּ נים ׁש וֹ חטים מעמיד .רק ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌

כּ וֹ תב הרמבּ "ם וּ בּ צפנת- "וּ מלּת ם" ד"ה  עקב  ּפ ר ׁש ת אפרים  מחנה  דּ גל הקדוֹ ׁש  בּ ספר  מ וּ בא ׁש זּ ה (כּ פי ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ הם) הרב  בּ ׁש ם  ׁש מע ּת י  ד"ה ס"ד  יתר וֹ  ּפ רׁש ת אסוּ ר וֹ תּפ ענח מּמ אכל וֹ ת נזהר  ׁש אינ וֹ  ׁש זּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ליצלן, רחמנא  לכפירה חלילה   ּכ ידי על מגּ יע  והוּ א לטוּ מאה  נמׁש ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהכל

עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל אינ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהוּ א

נינ עו גלת עדי והכינה ,יתינ את החריב  הה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָבר

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר ק ׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש ר וּ ת, ח וֹ מת בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים
ה"י . אס וּ רה, בּ אכילה נּ כׁש ל  מי  ׁש ל  האיסוּ ר  חמוּ ר  וכּמ ה אסוּ ר וֹ ת , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכל וֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה בה ' ו יּ אמינ וּ  ה' את  העם ויּ רא וּ  בּ מצרים ה' עשׂ ה -אׁש ר היּ ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה ,ה מר ּמ ז: הלכוֹ ת בּ דיקוֹ תיד' בּ עפר י "ב  וּ למּט ה ,וכ ּס וּ י  דּ ףלמעלה (בּ יצה ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כמבוֹ ארז:) טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א בּ מצרים  נזהרים היוּ  ׁש יּ שׂ ראל  ידי  על ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְמר ּמ ז
ע"ה, רבּ ינוּ  מׁש ה ידי על  היה הנּ ס וּ תחלּ ת - מ ּמ צרים . ישׂ ראל נגאלוּ  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מדרׁש ,

נע  ׁש היּ ד  הגּ דוֹ לה" ב"היּ ד  מרּמ ז זה בּ תיה, ׁש ל ידה גּ דוֹ לה,ׁש נׁש תרבבה שׂ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּפ יו   ֹבּ תו בּ א א  גּ וֹ יה ׁש ל  החלב ׁש אפילוּ  אּס וּ ר  בּ מאכל נכׁש ל  א רבּ ינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה
נכׁש לוּ  ׁש א זה  ידי ועל  זי"ע. החיד "א ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה  זה וּ מּפ ני לפיו חוּ ץ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרק
נטמאוּ  ח"ו אם כּ י  עבדּ וֹ ", וּ במׁש ה בה' ויּ אמינוּ  ה' את העם ל "ויּ ראוּ  להגּ יע ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָיכל וּ 
"וּ במ ׁש ה וזהוּ  כּ זאת. לאמוּ נה להגּ יע  יכוֹ לים הי וּ  א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
כּ לל  על האמוּ נה את המׁש י אּס וּ ר, ממאכל מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעבדּ וֹ "

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

ועכׁש ו  וזל"ק: האחר וֹ ן בּ דף ּפ סח ׁש ל הגּ דה על  מׁש ה" מּט ה "בּ רית בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב
חזּ קּת ם נבנה ׁש איתרע א עדין אׁש ר  בּ יתינוּ  את החריב זה ׁש דּ בר למפרע  ראינוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עווֹ נינוּ  עדין בּ גלוּ ת והכינה אין בּ ימינוּ , אׁש ר קלקוּ לים כּ ּמ ה נמצא וכאׁש ר , ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
וכוּ '. מלּ השׂ ּת רע, היריעה קצר כּ י הּס פר על הכּ ב שׂ ים להעל וֹ ת בּ ׁש חיטת וּ בפרט ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אינם  הר בּ ה ל ׁש חוֹ ט להם ׁש יּ ׁש  וּ מחמת וּ לקלקל  לפ ׁש ע הדּ בר קרוֹ ב צמר וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת


 מנשה מנחם  חכם מהצדיק  חיים" "אהבת ובספר

חכם הקדוש  הצדיק  דברי את הביא  שמיני  פרשת זי "ע 
לבואיה  התרגשו נוראות שגזירות זי"ע  פתיה ודה

רח"ל . טריפות אכילת מחמת 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות זשאלות 

וּ טרפוֹ ת  נבל וֹ ת ׁש ּמ אכילין לו דּ אי וקר וֹ ב  ל ׁש חוֹ ט  וּ ממהרים  ּכ כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמדקדּ קים
וּ מי נת בּ רר  מיּ וֹ מיםכּ א ׁש ר י וֹ ם וּ מה בּ גוֹ ברין גּ בר  מה  ולוֹ מר בּ דּ בר  מוּ תמה ׁש יּ היה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

מי  לאמר דּ בריהם את ׁש וֹ חטים בּ ידם אבוֹ תיהם  מנהג בּ ודּ אי  ה זּ ה בּ דּ בר  ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויקל 
ויּ ׁש טח וּ  ּת קרי ואל בּ שׂ ר לאכוֹ ל  לנ וּ  לב )יּת ן יא נתחיּ בוּ (בּ ּמ דבּ ר  ׁש היה ויּ ׁש חטוּ , אלּ א ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נחירה בּ שׂ ר הינוּ  ּת אוה  בּ שׂ ר לאכוֹ ל ׁש בּ ּק ׁש וּ  על  כּ ליה ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְשׂ וֹ נאיהם
נל כּ דים להיוֹ ת  ט וֹ בים א כּ מע שׂ יהם נע שׂ ה אם ואנחנוּ  ואינם חטאוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואבוֹ תינוּ 

ה ּת וֹ כחה מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  הדּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  ח "ו לד בּ ר:בּ ע וֹ נם ּפ ה לנ וּ  ואין  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רעוֹ ת  כּ ּמ ה הוֹ חטים לנוּ  ׁש גּ רמוּ  כּ ה עד עלינוּ  ׁש עבר  מה וּ לס ּפ ר  להגּ יד  יוּ כל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִוּ מי
וּ טרפה  נבלה  בּ כלל  מיתתם  יהיה כּ ן כּ מוֹ  ּפ גוּ מה בּ ס כּ ין לעצמם ׁש חטוּ  ידע וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוא

בּ כלב מגל גּ ל להי וֹ ת וּ מכרח אוֹ תם , ּת ׁש לי רח"ל הּק ל ּפ ה הוּ א עיי "ש לכּ ל וכוּ ' ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
גּ דוֹ ל . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אריכוּ ת

11 אלה

היח? יאת את ע ב  דל   ל  אסר ת  מאכלת ל החטא האם

מ יח להביא הד לה מלחמ זי"ע אדלער נת רי  דה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהיק

אדלער נתן רבּ י הּק דוֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק ה נּ ׁש ר   דּ ר בּ ספר ׁש כּ תב מה ׁש אמרידוּ ע [מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אפרים מחנה דּ גל בּ ספר  ראה זי"ע, טוֹ ב ׁש ם עקב )הבּ על ספרי ,(ּפ ר ׁש ת בּ ׁש אר  ועוֹ ד  ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל  הוּ א בּ א ׁש אינוֹ  הּמ ׁש יח בּ יאת עכּ וּ ב ׁש עּק ר ׁש כּ תבוּ : טוֹ ב ׁש ם הבּ על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי 
ּת כף  יבא זאת יתּק נוּ  ואם וּ טרפוֹ ת  בּ נבילוֹ ת ישׂ ראל עם את ׁש ּמ אכילים ◌ֶ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהחיטה


המכשירים לרבנים אחד כל  יראה הזה הפסוק

בור  עד  נפש בדם עשק אדם וטריפות נבילות  באכילת
בו. יתמכו  אל יז)ינוס כח  פרק משלי .(ספר

בדם עשוק אדם  וז"ל: יז פסוק כח פרק  משלי  ברש "י 
 דם)נפש  עושק עליו חבירו(שיש את המחטיא הוא

ינוס  מותו יום  עד   ינוס בור עד ידו. על  נפשו ואבדה
להספיק משמים  בו יתמכו ואל לו. שיתכפר לעזרה 
כך  בגיהנם ותלמידו עדן  בגן הוא יהא  שלא לשוב בידו

יומא. במסכת בהר)נדרש פרשת שני יום לישראל חק (ראה

חלק  וז"ל: יז, פסוק  כח פרק משלי  על  ובמלבי "ם 
העשוק האדם  נפש  בדם  עשק אדם  הענין: באור 

 נפש  בדם עשוק הוא  הלז, הסכל הנגיד  שאינומאת
ירצה  אם וגם  נפשו , דם  שופך גם  כי לבד הממון  עושק 
כי  בו  תומך ואין  ינוס בור עד הרשע , מחמת  לנוס
להנגיד מיתה התחייב כי  בידו מלתמוך יראים הכל

שיירשנו כדי שנהרג היזרעאלי נבות כמו עשרו, מפני 
אחאב .

העיקר נ: אות ראשון שער  תשובה שערי  ספר
שנאמר ידו, תשיג  כאשר  מעון רבים להשיב העשרים

ל ) יח , כי(יחזקאל למדנו  פשעיכם  מכל  והשיבו שובו :
ונאמר התשובה. מעיקרי יז)זה  יט, תוכיח:(ויקרא  הוכח

לא אם כי למדנו  חטא  עליו תשא  ולא  עמיתך את 
במזמור  אמר השלום  עליו ודוד חטאיו. על יענש יוכיחנו

טו)התשובה נא, וחטאים(תהלים דרכיך פושעים אלמדה :
ישובו . אליך

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

שו"ע ד"ח  על ותשובות ושאלות התורה על  הלכה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ו

זצ"ל )אפרים" מהרמ בּ "ם מכּת ב  עקב  הּמ תים ׁש (ּפ רׁש ת  בּ תחיּ ת כּ פר וּ  איׁש  אלף בעים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
על וּ בא מה דּ ת ׁש יּ צאוּ  עד  אסוּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת ונתּפ ּט מוּ  ׁש אכל וּ  מלבּ גלל יהם ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

כּ לּ ם  את ויחיד ,והרג יחיד כּ ל לפּת וֹ ת ׁש א מ"ם הּס מ"ך ׁש מערמת וידוּ ע רח"ל . ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ר ׁש ּת וֹ  הכּ ל זה ידי ועל  דּ ילי ּה  מ ּס טרא מקוֹ ם בּ כל ורבּ נים ׁש וֹ חטים מעמיד .רק ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌

כּ וֹ תב הרמבּ "ם וּ בּ צפנת- "וּ מלּת ם" ד"ה  עקב  ּפ ר ׁש ת אפרים  מחנה  דּ גל הקדוֹ ׁש  בּ ספר  מ וּ בא ׁש זּ ה (כּ פי ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ הם) הרב  בּ ׁש ם  ׁש מע ּת י  ד"ה ס"ד  יתר וֹ  ּפ רׁש ת אסוּ ר וֹ תּפ ענח מּמ אכל וֹ ת נזהר  ׁש אינ וֹ  ׁש זּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ליצלן, רחמנא  לכפירה חלילה   ּכ ידי על מגּ יע  והוּ א לטוּ מאה  נמׁש ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהכל

עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל אינ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהוּ א

נינ עו גלת עדי והכינה ,יתינ את החריב  הה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָבר

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר ק ׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש ר וּ ת, ח וֹ מת בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים
ה"י . אס וּ רה, בּ אכילה נּ כׁש ל  מי  ׁש ל  האיסוּ ר  חמוּ ר  וכּמ ה אסוּ ר וֹ ת , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכל וֹ ת

היּ ם: ׁש ירת את י וֹ ם בּ כל  בּ תפלּ ה אוֹ מרים הגּ ד וֹ לה אנוּ  היּ ד  את י שׂ ראל  "ויּ רא ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה בה ' ו יּ אמינ וּ  ה' את  העם ויּ רא וּ  בּ מצרים ה' עשׂ ה -אׁש ר היּ ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה ,ה מר ּמ ז: הלכוֹ ת בּ דיקוֹ תיד' בּ עפר י "ב  וּ למּט ה ,וכ ּס וּ י  דּ ףלמעלה (בּ יצה ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כמבוֹ ארז:) טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א בּ מצרים  נזהרים היוּ  ׁש יּ שׂ ראל  ידי  על ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְמר ּמ ז
ע"ה, רבּ ינוּ  מׁש ה ידי על  היה הנּ ס וּ תחלּ ת - מ ּמ צרים . ישׂ ראל נגאלוּ  ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מדרׁש , ◌ַ◌ֵ◌

נע  ׁש היּ ד  הגּ דוֹ לה" ב"היּ ד  מרּמ ז זה בּ תיה, ׁש ל ידה גּ דוֹ לה,ׁש נׁש תרבבה שׂ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּפ יו   ֹבּ תו בּ א א  גּ וֹ יה ׁש ל  החלב ׁש אפילוּ  אּס וּ ר  בּ מאכל נכׁש ל  א רבּ ינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה
נכׁש לוּ  ׁש א זה  ידי ועל  זי"ע. החיד "א ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה  זה וּ מּפ ני לפיו חוּ ץ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרק
נטמאוּ  ח"ו אם כּ י  עבדּ וֹ ", וּ במׁש ה בה' ויּ אמינוּ  ה' את העם ל "ויּ ראוּ  להגּ יע ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָיכל וּ 
"וּ במ ׁש ה וזהוּ  כּ זאת. לאמוּ נה להגּ יע  יכוֹ לים הי וּ  א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
כּ לל  על האמוּ נה את המׁש י אּס וּ ר, ממאכל מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעבדּ וֹ "

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

ועכׁש ו  וזל"ק: האחר וֹ ן בּ דף ּפ סח ׁש ל הגּ דה על  מׁש ה" מּט ה "בּ רית בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב
חזּ קּת ם נבנה ׁש איתרע א עדין אׁש ר  בּ יתינוּ  את החריב זה ׁש דּ בר למפרע  ראינוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עווֹ נינוּ  עדין בּ גלוּ ת והכינה אין בּ ימינוּ , אׁש ר קלקוּ לים כּ ּמ ה נמצא וכאׁש ר , ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
וכוּ '. מלּ השׂ ּת רע, היריעה קצר כּ י הּס פר על הכּ ב שׂ ים להעל וֹ ת בּ ׁש חיטת וּ בפרט ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אינם  הר בּ ה ל ׁש חוֹ ט להם ׁש יּ ׁש  וּ מחמת וּ לקלקל  לפ ׁש ע הדּ בר קרוֹ ב צמר וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת


 מנשה מנחם  חכם מהצדיק  חיים" "אהבת ובספר

חכם הקדוש  הצדיק  דברי את הביא  שמיני  פרשת זי "ע 
לבואיה  התרגשו נוראות שגזירות זי"ע  פתיה ודה

רח"ל . טריפות אכילת מחמת 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות זשאלות 

וּ טרפוֹ ת  נבל וֹ ת ׁש ּמ אכילין לו דּ אי וקר וֹ ב  ל ׁש חוֹ ט  וּ ממהרים  ּכ כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמדקדּ קים
וּ מי נת בּ רר  מיּ וֹ מיםכּ א ׁש ר י וֹ ם וּ מה בּ גוֹ ברין גּ בר  מה  ולוֹ מר בּ דּ בר  מוּ תמה ׁש יּ היה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

מי  לאמר דּ בריהם את ׁש וֹ חטים בּ ידם אבוֹ תיהם  מנהג בּ ודּ אי  ה זּ ה בּ דּ בר  ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויקל 
ויּ ׁש טח וּ  ּת קרי ואל בּ שׂ ר לאכוֹ ל  לנ וּ  לב )יּת ן יא נתחיּ בוּ (בּ ּמ דבּ ר  ׁש היה ויּ ׁש חטוּ , אלּ א ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נחירה בּ שׂ ר הינוּ  ּת אוה  בּ שׂ ר לאכוֹ ל ׁש בּ ּק ׁש וּ  על  כּ ליה ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְשׂ וֹ נאיהם
נל כּ דים להיוֹ ת  ט וֹ בים א כּ מע שׂ יהם נע שׂ ה אם ואנחנוּ  ואינם חטאוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואבוֹ תינוּ 

ה ּת וֹ כחה מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  הדּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  ואוֹ י  ח "ו לד בּ ר:בּ ע וֹ נם ּפ ה לנ וּ  ואין  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רעוֹ ת  כּ ּמ ה הוֹ חטים לנוּ  ׁש גּ רמוּ  כּ ה עד עלינוּ  ׁש עבר  מה וּ לס ּפ ר  להגּ יד  יוּ כל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִוּ מי
וּ טרפה  נבלה  בּ כלל  מיתתם  יהיה כּ ן כּ מוֹ  ּפ גוּ מה בּ ס כּ ין לעצמם ׁש חטוּ  ידע וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוא

בּ כלב מגל גּ ל להי וֹ ת וּ מכרח אוֹ תם , ּת ׁש לי רח"ל הּק ל ּפ ה הוּ א עיי "ש לכּ ל וכוּ ' ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
גּ דוֹ ל . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אריכוּ ת

11 אלה

היח? יאת את ע ב  דל   ל  אסר ת  מאכלת ל החטא האם

מ יח להביא הד לה מלחמ זי"ע אדלער נת רי  דה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהיק

אדלער נתן רבּ י הּק דוֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק ה נּ ׁש ר   דּ ר בּ ספר ׁש כּ תב מה ׁש אמרידוּ ע [מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אפרים מחנה דּ גל בּ ספר  ראה זי"ע, טוֹ ב ׁש ם עקב )הבּ על ספרי ,(ּפ ר ׁש ת בּ ׁש אר  ועוֹ ד  ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל  הוּ א בּ א ׁש אינוֹ  הּמ ׁש יח בּ יאת עכּ וּ ב ׁש עּק ר ׁש כּ תבוּ : טוֹ ב ׁש ם הבּ על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי 
ּת כף  יבא זאת יתּק נוּ  ואם וּ טרפוֹ ת  בּ נבילוֹ ת ישׂ ראל עם את ׁש ּמ אכילים ◌ֶ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהחיטה


המכשירים לרבנים אחד כל  יראה הזה הפסוק

בור  עד  נפש בדם עשק אדם וטריפות נבילות  באכילת
בו. יתמכו  אל יז)ינוס כח  פרק משלי .(ספר

בדם עשוק אדם  וז"ל: יז פסוק כח פרק  משלי  ברש "י 
 דם)נפש  עושק עליו חבירו(שיש את המחטיא הוא

ינוס  מותו יום  עד   ינוס בור עד ידו. על  נפשו ואבדה
להספיק משמים  בו יתמכו ואל לו. שיתכפר לעזרה 
כך  בגיהנם ותלמידו עדן  בגן הוא יהא  שלא לשוב בידו

יומא. במסכת בהר)נדרש פרשת שני יום לישראל חק (ראה

חלק  וז"ל: יז, פסוק  כח פרק משלי  על  ובמלבי "ם 
העשוק האדם  נפש  בדם  עשק אדם  הענין: באור 

 נפש  בדם עשוק הוא  הלז, הסכל הנגיד  שאינומאת
ירצה  אם וגם  נפשו , דם  שופך גם  כי לבד הממון  עושק 
כי  בו  תומך ואין  ינוס בור עד הרשע , מחמת  לנוס
להנגיד מיתה התחייב כי  בידו מלתמוך יראים הכל

שיירשנו כדי שנהרג היזרעאלי נבות כמו עשרו, מפני 
אחאב .

העיקר נ: אות ראשון שער  תשובה שערי  ספר
שנאמר ידו, תשיג  כאשר  מעון רבים להשיב העשרים

ל ) יח , כי(יחזקאל למדנו  פשעיכם  מכל  והשיבו שובו :
ונאמר התשובה. מעיקרי יז)זה  יט, תוכיח:(ויקרא  הוכח

לא אם כי למדנו  חטא  עליו תשא  ולא  עמיתך את 
במזמור  אמר השלום  עליו ודוד חטאיו. על יענש יוכיחנו

טו)התשובה נא, וחטאים(תהלים דרכיך פושעים אלמדה :
ישובו . אליך

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

שו"ע ד"ח  על ותשובות ושאלות התורה על  הלכה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ח

" אמר מּמ ׁש ], הכּ תרוּ מיּ ד בּ ׁש נת בּ א א מׁש יח הגּ א וּ לה,לּמ ה ׁש נת כּ יּ ד וּ ע ׁש היה " ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ אכילים החיטה  בּ גלל  יבא, בּ ודּ אי ׁש ּמ ׁש יח אז אמר וּ  הּק דוֹ ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
מ ּס פר מּמ קצת ׁש ם ׁש כּ תב  מה ואעתיק  - רח"ל. וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת 

ּת בוֹ ת האבי"ב" [ראׁש י מהנּ וֹ גע בּ שׂ ראליניבּ חינוּ א " וז"ל :גּ וֹ לה] בּ דוֹ רנוּ  לדעת ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
נתן  ר ' בּ נסּת ר, מקבּ לים מ ּפ רע ׁש בּ וּ רג סוֹ פר מׁש ה ר' ותלמידוֹ  אדלער נתן ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר ' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחרא  הּס טרא חוֹ תם  וּ להכניע דמיין , דּ פראנקפוּ רט הוֹ חטים לפסל רצה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאדלער
רצוֹ נוֹ  כּ ל היג ואלמלא וגוֹ ' ּת חיה  ּחר ב על בּ ס וֹ ד  ּפ סוּ לים ׁש וֹ חטים על  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה

לברח. והוּ צר קצּ בים  ר וֹ דפים עליו העמיד מ"ם הּס מ"ך  א מׁש יח, ובס'בּ א ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
הדּ ין  לעלמא הּק ד וֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם הבּ על  ירידת סוֹ ד היה  וזה כּ תב: אברהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת

ב" זּ ה על ּת ב וֹ ת:זע"ם ורמז ראׁש י  אר "ץ, ּת צעד קואוֹ ת.מ רוּ ביןע ביחהז " ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

'חיטה  ש"מקוה" רקיע  מתיבא מע  זי "ע דה טב    ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהעל
עליה עמד להע הת יסדי ה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָוע'ירב

י וֹ ׁש בים היוּ  לברכה זכר וֹ נוֹ  טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרבּ י  ׁש ּת למידי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
להׁש גּ יח צרי הדּ וֹ ר וּ מנהיג ׁש ראׁש  העּק רי הדּ בר איזהוּ  וּ מתווכּ חים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
ה ׁש וֹ "ב  ׁש יּ היה הזּ ביחה  על להׁש גּ יח הוּ א ׁש הע ּק ר  אמרוּ  מהם יׁש  - ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָעליו.
מאכלוֹ ת וׁש לוֹ ם חס כּ י  לזה הׁש ייכים ענינים ׁש אר  בּ כל  וכן ׁש מים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָירא
הלכוֹ ת כּ י העּק ר הוּ א  ערוּ בין ׁש אמר וּ  ויׁש  - הלּ ב. את  מטמטמים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים

בּ שׂ ערה הּת לוּ יים כּ הררים א')ׁש בּ ת  ע ּמ וּ ד י ' דּ ף ויׁש (חגיגה - ּמ אד. חמוּ ר  והאּס וּ ר  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ י  חׁש ׁש , שׂ וּ ם בּ לי כּ ׁש רה ּת היה  ׁש הּמ קוה  להׁש גּ יח  העּק ר היא מקוה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
על  להתגּ בּ ר ּמ אד  לוֹ  ק ׁש ה כּ ׁש רוּ ת בּ לי  וׁש ל וֹ ם חס  הוּ א האדם בּ נין יסוֹ ד  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם 
טוֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרב מרן להם אמר  זה ואחר - ליצלן. רחמנא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָהרע

בּ ּמ תיב ּת אזכר וֹ  כּ ן גּ ם ּפ לּפ ל וּ  הזּ את בּ עת כּ י לי  ּת יתי הלּ ׁש וֹ ן, בּ זה לברכה נוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מקראדּ רקיע  ה וּ א  והּס ימן - וּ כּ מר . כּ מר ואמר וּ  עּק ר  מהם ג')איזה (חב ּק וּ ק ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌


:הטבילה ענין גודל על השמים  מן  תשובה

מרבנן אחד  לקדוש השמים מן שהשיבו  ובתשובות 
הל יעקב  רבינו  החסיד  הרב ומקרבליקמאי  ממרויש וי

והזכרת  ותפלה התבודדות ידי על שאל  אשר  זללה "ה
מן לו והשיבו קרי, בעל טבילת ענין על  הקדושים  שמות

הלשון: בזה אומר השמים הוי אלקיכם" ה' את  "ועבדתם 
תפלה, שאריזו תאמר ואם  קרבן , ומקריב  טמא  אפשר

לטומאה מאונס היוצא  טומאה דומה אינו  טומאות ,
מחוץ, הבאה טומאה דומה אינה מדעת , היוצאת

מגופו, היוצאת הקודש לטומאה ברוח כשתקן , ועזרא 

היתה אם  כי הגלות  אריכות גורם הזה הדבר ותקן. ראה 
ימים זה תפלתם  נשמע  היה כבר כתיקונה ישראל  תפלת 

המדרש רבים . בבית עמהם היה אילו  דע  הירושלמי: ועל
תקנת  קודם ואמר בו חזר הרי  ועוד  ידיהם, מצאו  לא 

זו, משנה נשנית  הגלות עזרא אריכות גורם זה ה הדבר
נשמע הי ' כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה אם כי 

רבים ימים  זה התורהתפלתם  ולימוד  הגלות  סבלות אך  ,
לישראל . העומדים  הם  טובים  ומעשים

ביאת  את ימהרו מקום  בכל  ציבור שליחי יטהרו אם
שמענו הגואל : הלשון: בזה  עוד  לו השיבו זה ואחר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טשאלות 

ארץ  ּת צעד  "זביחהבּ זע "ם ּת בוֹ ת "ערוּ בין ראׁש י - ,- , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


אם אך אפשר, אי  יחד ישראל  כל לטהר הפרגוד מאחורי
הגואל, ביאת את ימהרו מקום  בכל ציבור שליחי  יטהרו 
אליך  אבא  טהורה ומנחה לשמי מוגש מקום ובכל 
כסלו  י "ט ג' ליל  שאלתי אלה כל ראותי  אחרי  וברכתיך.
והדברים ה' מאת פי  אל באו  לעיל הנזכר התשובה אם
להסתירם טוב  או  תועלת  בהם  ויש הקודש מרוח נאצלו
דברי המה באמת כי תדע  לו : השיבו זה ועל  ולהעלימם .
בשורה יום והיום  אמרן יומן  ועתיק עתיקים  ודברים ה'
בזה עוד לו  השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד  וחכינו 
הכהן אל שמוע לבלתי  בזדון יעשה  אשר והאיש הלשון :

הכהן ) עזרא לומר, האיש(רצה  ומת שם  לשרת העומד 
עד תלך, אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי  והנה ההוא,

התשובה.כאן ה ',לשון  סימן  השמים, מן  ותשובות (שאלות

ח "ה ) סוף  ברדב "ז .הובא
( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד àְְְִֶַַַַָזעם

חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ
עכו"ם .לשונו: שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם 

פירוש: שם  דוד יושביובמצודות רמסת   ארץ תצעד
.הארץ
הסטרא דפירודא מעלמא הוא  הרבים  דרשות ידוע 

סטרא עולם הבורא רשות הוא היחיד ורשות אחרא,
ישראל, כנסת א ')דקדושה  עמוד ס"ט  (דף זהר בתיקוני ,(ראה 

דרו תורה  לשמחת שלמה לחם והסטראדרשות ע'), ש
זמן לו ואין  מ "ם , הסמ "ך הוא המות, המלאך הוא אחרא
וכל האלסעילער, ונעשה חכם  ונעשה בריטעיל  לעבוד 
שמעמיד הוא , מ"ם הסמ "ך של מלחמה  תכסיסי
לא שהבשר דיליה מסיטרא מקום  בכל  ורבנים שוחטים 
לפתות  שלא מ"ם  הסמ"ך שמערמת וידוע כשר, יהיה
מקום בכל  ורבנים  שוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד  כל 
וראה   רח "ל. ברשתו, הכל  זה ידי  ועל דיליה מסיטרא

יוסף" יעקב "תולדות בעל שכתב בד"המה נשא (פרשת

קדשו:העולה ) לשון  שלאוזה  הרע היצר התחכם  עתה 
רק  ויחיד, יחיד  כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך  יצטרך 
בעיר  שוחט שמעמיד והוא  בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד 
נלכדו  וכולם  לרבים טריפות המאכיל  דיליה מסיטרא

עיי "ש.ברשתו  ונעשים, הדת על מעבירם  זה ידי  ועל
בשו "ת אפיקורסים חיים הדברי שכתוב  א 'כמו  חלק (יו"ד 

ז') שסי ' קהילות כותב הרבה קלים, שהיו שוחטים  ידי  על 
היהדות  דרך את ועזבו בגרמניה , שם רח"ל התקלקלו (עיין 

באריכות)

 זהר בתיקוני  א ')ראה עמוד ס"ט  לשונו:(דף וזה
שב"ת  יר"א דחיל ,(ובה ),בראשית תהא יר"אשבתותי

ברי"ת, יר"א יעולתורה, דלא דברית, נטירו דצריך  כמה 
דשבת, נטירו נש  בר צריך דא  כגוונא  נוכראה, ברשו ליה
רשות  הרבים , ברשות  ויעול  היחיד מרשות  לאפקא  דלא 

שכינתא איהי עשרההיחיד  וגבהו יקו "ק, ואינון ד ' רחבו  ,

ק"א , וא "ו ק"א  סםיו"ד  זנונים, אשת נחש הרבים  רשות
אומין דשבעין כללא  ואיהו סמא"ל , דאיהו אחר ,דאל

איהו, שבת חלול ובעלה זונה, חללה מאןואיהי  דא  ובגין
 סקילה. חייב  הרבים לרשות  היחיד  מרשות  דאפיק
מבית  מטלטלין וביה דאמצעיתא , עמודא איהו  ערוב

ותתאה, עלאה שכינה דאינון את לבית , אתמר ועלייהו
אות  יו"ד  מקדש דא  תיראו, ומקדשי  תשמרו שבתותי 

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

לשונו . כאן עד כלה. וקול חתן  קול זמנא
זי"ע עהרענרייך זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הצדיק

שלמה )משאמלויא לחם דרשות ותשובות  שאלות וכן:(בעל
חס  יפריעו שלא נפש במסירות ואחד  אחד  כל יתאמץ
טוב, היותר צד על  השם ברוך שעשינו  העירוב ושלום

בביאור וכוונתו והארכתי העירוב של הרבה הטובה
הבורא רשות  הוא  היחיד  רשות הרבים מרשות  לעשות

דקדושה סטרא הקדושים ,עולם בספרים כמבואר
הוא אלקים שם  כי  וירא בפרשת כתב ז"ל  דרש"י והוספתי
אותי התעו כאשר ויהי  בפסוק  שם  עיין  רבים, לשון

יחיד , לשון  הוא  הוא  ברוך  הוי "ה ושם  מזהאלוקים , (וחוץ

במילוי עשרה  גבוה אותיות  ד ' רחבו היחיד  רשות הוא  הוי"ה  שם

שבת) מסכת רוקח במעשה עיין אותיות, עירוב,יו"ד וכשעושין
מדין ונתהפך היחיד  רשות  הרבים מרשות נעשה

הדיןלרחמים , ונמתק הוא, ברוך להוי "ה אלוקים  משם
וצרה, יגון מכל להשמר לנו יעמוד  זה וזכות  לרחמים ,
בדבר  להושע ונזכה טובה, בפרנסה קרנינו  ויתרומם

אמן. בימינו במהרה  ורחמים  שלמהישועה לחם (דרשות

ע ') דרוש תורה  ישראללשמחת  אוהב הקדוש  ובספר   .
מסעי ) המע "ה (פרשת שלמה תיקן  ולזה קדשו : לשון וזה

לכל  ידים במקוםנטילת שהוא  לאכילה שבקדושה  דבר
ובפרט שבקדושה דברים  ולשארי הזאת, בעת קרבן
רחמנא להם אחיזה זמן עיקר הוא אז השינה בעת  בלילה 
אמנם הכוחות. התפשטות שהם בהידים  ליצלן
מסירים בזה חסדים בחי ' שהם  מים  הידים על  כשנותנים 
ע "ב, הק' משמות יודי "ן  ט' מספר הוא מי "ם  גם  אחיזתן.
הכוחות  ומדביקים  מחזירים המים ידי  ועל  ב"ן. מ "ה, ס"ג,

קודש ידיכם  שאו וזהו בקודש. הרמה (תהלים לשורשן

ב ) סודקלד, כן  גם  וזהו  וכנ"ל. קודש לבחי ' להעלותן  היינו
נשא ידיהו י )רום ג , חכמה (חבקוק בחי' כן  גם הוא רו"ם כי

נקרא והוא ידים  נטילת סוד נתבאר  ובזה  קדישא.
דעת  על  היה  העולמות בריאת  כי מדעת. אבידה  בבחינת
ה' בעבודת ימיו כל הישראלי איש  יתעצם למען  זה
אלו ולהעלות חיותו בחיים  בעודו באמת אותו ולעבוד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ח

" אמר מּמ ׁש ], הכּ תרוּ מיּ ד בּ ׁש נת בּ א א מׁש יח הגּ א וּ לה,לּמ ה ׁש נת כּ יּ ד וּ ע ׁש היה " ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ אכילים החיטה  בּ גלל  יבא, בּ ודּ אי ׁש ּמ ׁש יח אז אמר וּ  הּק דוֹ ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
מ ּס פר מּמ קצת ׁש ם ׁש כּ תב  מה ואעתיק  - רח"ל. וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת 

ּת בוֹ ת האבי"ב" [ראׁש י מהנּ וֹ גע בּ שׂ ראליניבּ חינוּ א " וז"ל :גּ וֹ לה] בּ דוֹ רנוּ  לדעת ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
נתן  ר ' בּ נסּת ר, מקבּ לים מ ּפ רע ׁש בּ וּ רג סוֹ פר מׁש ה ר' ותלמידוֹ  אדלער נתן ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר ' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחרא  הּס טרא חוֹ תם  וּ להכניע דמיין , דּ פראנקפוּ רט הוֹ חטים לפסל רצה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאדלער
רצוֹ נוֹ  כּ ל היג ואלמלא וגוֹ ' ּת חיה  ּחר ב על בּ ס וֹ ד  ּפ סוּ לים ׁש וֹ חטים על  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה

לברח. והוּ צר קצּ בים  ר וֹ דפים עליו העמיד מ"ם הּס מ"ך  א מׁש יח, ובס'בּ א ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
הדּ ין  לעלמא הּק ד וֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם הבּ על  ירידת סוֹ ד היה  וזה כּ תב: אברהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת

ב" זּ ה על ּת ב וֹ ת:זע"ם ורמז ראׁש י  אר "ץ, ּת צעד קואוֹ ת.מ רוּ ביןע ביחהז " ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

'חיטה  ש"מקוה" רקיע  מתיבא מע  זי "ע דה טב    ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהעל
עליה עמד להע הת יסדי ה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָוע'ירב

י וֹ ׁש בים היוּ  לברכה זכר וֹ נוֹ  טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרבּ י  ׁש ּת למידי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
להׁש גּ יח צרי הדּ וֹ ר וּ מנהיג ׁש ראׁש  העּק רי הדּ בר איזהוּ  וּ מתווכּ חים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
ה ׁש וֹ "ב  ׁש יּ היה הזּ ביחה  על להׁש גּ יח הוּ א ׁש הע ּק ר  אמרוּ  מהם יׁש  - ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָעליו.
מאכלוֹ ת וׁש לוֹ ם חס כּ י  לזה הׁש ייכים ענינים ׁש אר  בּ כל  וכן ׁש מים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָירא
הלכוֹ ת כּ י העּק ר הוּ א  ערוּ בין ׁש אמר וּ  ויׁש  - הלּ ב. את  מטמטמים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים

בּ שׂ ערה הּת לוּ יים כּ הררים א')ׁש בּ ת  ע ּמ וּ ד י ' דּ ף ויׁש (חגיגה - ּמ אד. חמוּ ר  והאּס וּ ר  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ י  חׁש ׁש , שׂ וּ ם בּ לי כּ ׁש רה ּת היה  ׁש הּמ קוה  להׁש גּ יח  העּק ר היא מקוה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
על  להתגּ בּ ר ּמ אד  לוֹ  ק ׁש ה כּ ׁש רוּ ת בּ לי  וׁש ל וֹ ם חס  הוּ א האדם בּ נין יסוֹ ד  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם 
טוֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרב מרן להם אמר  זה ואחר - ליצלן. רחמנא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָהרע

בּ ּמ תיב ּת אזכר וֹ  כּ ן גּ ם ּפ לּפ ל וּ  הזּ את בּ עת כּ י לי  ּת יתי הלּ ׁש וֹ ן, בּ זה לברכה נוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מקראדּ רקיע  ה וּ א  והּס ימן - וּ כּ מר . כּ מר ואמר וּ  עּק ר  מהם ג')איזה (חב ּק וּ ק ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌


:הטבילה ענין גודל על השמים  מן  תשובה

מרבנן אחד  לקדוש השמים מן שהשיבו  ובתשובות 
הל יעקב  רבינו  החסיד  הרב ומקרבליקמאי  ממרויש וי

והזכרת  ותפלה התבודדות ידי על שאל  אשר  זללה "ה
מן לו והשיבו קרי, בעל טבילת ענין על  הקדושים  שמות

הלשון: בזה אומר השמים הוי אלקיכם" ה' את  "ועבדתם 
תפלה, שאריזו תאמר ואם  קרבן , ומקריב  טמא  אפשר

לטומאה מאונס היוצא  טומאה דומה אינו  טומאות ,
מחוץ, הבאה טומאה דומה אינה מדעת , היוצאת

מגופו, היוצאת הקודש לטומאה ברוח כשתקן , ועזרא 

היתה אם  כי הגלות  אריכות גורם הזה הדבר ותקן. ראה 
ימים זה תפלתם  נשמע  היה כבר כתיקונה ישראל  תפלת 

המדרש רבים . בבית עמהם היה אילו  דע  הירושלמי: ועל
תקנת  קודם ואמר בו חזר הרי  ועוד  ידיהם, מצאו  לא 

זו, משנה נשנית  הגלות עזרא אריכות גורם זה ה הדבר
נשמע הי ' כבר כתיקונה ישראל תפלת היתה אם כי 

רבים ימים  זה התורהתפלתם  ולימוד  הגלות  סבלות אך  ,
לישראל . העומדים  הם  טובים  ומעשים

ביאת  את ימהרו מקום  בכל  ציבור שליחי יטהרו אם
שמענו הגואל : הלשון: בזה  עוד  לו השיבו זה ואחר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טשאלות 

ארץ  ּת צעד  "זביחהבּ זע "ם ּת בוֹ ת "ערוּ בין ראׁש י - ,- , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


אם אך אפשר, אי  יחד ישראל  כל לטהר הפרגוד מאחורי
הגואל, ביאת את ימהרו מקום  בכל ציבור שליחי  יטהרו 
אליך  אבא  טהורה ומנחה לשמי מוגש מקום ובכל 
כסלו  י "ט ג' ליל  שאלתי אלה כל ראותי  אחרי  וברכתיך.
והדברים ה' מאת פי  אל באו  לעיל הנזכר התשובה אם
להסתירם טוב  או  תועלת  בהם  ויש הקודש מרוח נאצלו
דברי המה באמת כי תדע  לו : השיבו זה ועל  ולהעלימם .
בשורה יום והיום  אמרן יומן  ועתיק עתיקים  ודברים ה'
בזה עוד לו  השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד  וחכינו 
הכהן אל שמוע לבלתי  בזדון יעשה  אשר והאיש הלשון :

הכהן ) עזרא לומר, האיש(רצה  ומת שם  לשרת העומד 
עד תלך, אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי  והנה ההוא,

התשובה.כאן ה ',לשון  סימן  השמים, מן  ותשובות (שאלות

ח "ה ) סוף  ברדב "ז .הובא
( י "ב פסוק ג ' פרק חבקוק àאף (ספר ארץ ôצעד àְְְִֶַַַַָזעם

חבקוק רש"י  ראה õáים. Łäדô( י "ב פסוק ג' וזה (פרק ִָ
עכו"ם .לשונו: שבעה  לגרש  ארץ": תצעד "בזעם 

פירוש: שם  דוד יושביובמצודות רמסת   ארץ תצעד
.הארץ
הסטרא דפירודא מעלמא הוא  הרבים  דרשות ידוע 

סטרא עולם הבורא רשות הוא היחיד ורשות אחרא,
ישראל, כנסת א ')דקדושה  עמוד ס"ט  (דף זהר בתיקוני ,(ראה 

דרו תורה  לשמחת שלמה לחם והסטראדרשות ע'), ש
זמן לו ואין  מ "ם , הסמ "ך הוא המות, המלאך הוא אחרא
וכל האלסעילער, ונעשה חכם  ונעשה בריטעיל  לעבוד 
שמעמיד הוא , מ"ם הסמ "ך של מלחמה  תכסיסי
לא שהבשר דיליה מסיטרא מקום  בכל  ורבנים שוחטים 
לפתות  שלא מ"ם  הסמ"ך שמערמת וידוע כשר, יהיה
מקום בכל  ורבנים  שוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד  כל 
וראה   רח "ל. ברשתו, הכל  זה ידי  ועל דיליה מסיטרא

יוסף" יעקב "תולדות בעל שכתב בד"המה נשא (פרשת

קדשו:העולה ) לשון  שלאוזה  הרע היצר התחכם  עתה 
רק  ויחיד, יחיד  כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך  יצטרך 
בעיר  שוחט שמעמיד והוא  בו, נכשלים  רבים  אשר יחיד 
נלכדו  וכולם  לרבים טריפות המאכיל  דיליה מסיטרא

עיי "ש.ברשתו  ונעשים, הדת על מעבירם  זה ידי  ועל
בשו "ת אפיקורסים חיים הדברי שכתוב  א 'כמו  חלק (יו"ד 

ז') שסי ' קהילות כותב הרבה קלים, שהיו שוחטים  ידי  על 
היהדות  דרך את ועזבו בגרמניה , שם רח"ל התקלקלו (עיין 

באריכות)

 זהר בתיקוני  א ')ראה עמוד ס"ט  לשונו:(דף וזה
שב"ת  יר"א דחיל ,(ובה ),בראשית תהא יר"אשבתותי

ברי"ת, יר"א יעולתורה, דלא דברית, נטירו דצריך  כמה 
דשבת, נטירו נש  בר צריך דא  כגוונא  נוכראה, ברשו ליה
רשות  הרבים , ברשות  ויעול  היחיד מרשות  לאפקא  דלא 

שכינתא איהי עשרההיחיד  וגבהו יקו "ק, ואינון ד ' רחבו  ,

ק"א , וא "ו ק"א  סםיו"ד  זנונים, אשת נחש הרבים  רשות
אומין דשבעין כללא  ואיהו סמא"ל , דאיהו אחר ,דאל

איהו, שבת חלול ובעלה זונה, חללה מאןואיהי  דא  ובגין
 סקילה. חייב  הרבים לרשות  היחיד  מרשות  דאפיק
מבית  מטלטלין וביה דאמצעיתא , עמודא איהו  ערוב

ותתאה, עלאה שכינה דאינון את לבית , אתמר ועלייהו
אות  יו"ד  מקדש דא  תיראו, ומקדשי  תשמרו שבתותי 

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

לשונו . כאן עד כלה. וקול חתן  קול זמנא
זי"ע עהרענרייך זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הצדיק

שלמה )משאמלויא לחם דרשות ותשובות  שאלות וכן:(בעל
חס  יפריעו שלא נפש במסירות ואחד  אחד  כל יתאמץ
טוב, היותר צד על  השם ברוך שעשינו  העירוב ושלום

בביאור וכוונתו והארכתי העירוב של הרבה הטובה
הבורא רשות  הוא  היחיד  רשות הרבים מרשות  לעשות

דקדושה סטרא הקדושים ,עולם בספרים כמבואר
הוא אלקים שם  כי  וירא בפרשת כתב ז"ל  דרש"י והוספתי
אותי התעו כאשר ויהי  בפסוק  שם  עיין  רבים, לשון

יחיד , לשון  הוא  הוא  ברוך  הוי "ה ושם  מזהאלוקים , (וחוץ

במילוי עשרה  גבוה אותיות  ד ' רחבו היחיד  רשות הוא  הוי"ה  שם

שבת) מסכת רוקח במעשה עיין אותיות, עירוב,יו"ד וכשעושין
מדין ונתהפך היחיד  רשות  הרבים מרשות נעשה

הדיןלרחמים , ונמתק הוא, ברוך להוי "ה אלוקים  משם
וצרה, יגון מכל להשמר לנו יעמוד  זה וזכות  לרחמים ,
בדבר  להושע ונזכה טובה, בפרנסה קרנינו  ויתרומם

אמן. בימינו במהרה  ורחמים  שלמהישועה לחם (דרשות

ע ') דרוש תורה  ישראללשמחת  אוהב הקדוש  ובספר   .
מסעי ) המע "ה (פרשת שלמה תיקן  ולזה קדשו : לשון וזה

לכל  ידים במקוםנטילת שהוא  לאכילה שבקדושה  דבר
ובפרט שבקדושה דברים  ולשארי הזאת, בעת קרבן
רחמנא להם אחיזה זמן עיקר הוא אז השינה בעת  בלילה 
אמנם הכוחות. התפשטות שהם בהידים  ליצלן
מסירים בזה חסדים בחי ' שהם  מים  הידים על  כשנותנים 
ע "ב, הק' משמות יודי "ן  ט' מספר הוא מי "ם  גם  אחיזתן.
הכוחות  ומדביקים  מחזירים המים ידי  ועל  ב"ן. מ "ה, ס"ג,

קודש ידיכם  שאו וזהו בקודש. הרמה (תהלים לשורשן

ב ) סודקלד, כן  גם  וזהו  וכנ"ל. קודש לבחי ' להעלותן  היינו
נשא ידיהו י )רום ג , חכמה (חבקוק בחי' כן  גם הוא רו"ם כי

נקרא והוא ידים  נטילת סוד נתבאר  ובזה  קדישא.
דעת  על  היה  העולמות בריאת  כי מדעת. אבידה  בבחינת
ה' בעבודת ימיו כל הישראלי איש  יתעצם למען  זה
אלו ולהעלות חיותו בחיים  בעודו באמת אותו ולעבוד



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  י 

עכּ "ל ."מקוה הארץ. יסוֹ ד הם אלּ ה כּ ל אברהם, בּ רכוֹ ת (ספר  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פרשת עה"ת  טוֹ ב  ׁש ם בּ בעל הוּ א וכן בליקוּ טים, אהרן בּ ית  ואתחנּ ן, ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָפרשת 

.יתר וֹ ) ִ◌ְ◌


והמטיב הטוב מהאל  זה על  נצחי שכר ויקבל  הכוחות
נשמתו כי  מדעת. שלא אבידה סוד הוא והעירוב בחסדו.
קדישא, וזיהרא עילאה מאתר נחצבה הראשון  אדם  של 
טוב הדעת מעץ האכילה מעשה  אותו לידו בא וכאשר
הראשון באדם  כי ורע בטוב נתערבו הנשמות כל  אז ורע 
הולך  כשהאדם  וכן  כולם . ישראל  נשמות כלולים היו
חטאים לידי ובא חומרו תשוקת ותוקף לבו תאוות אחר
חס  ברע טוב כן  גם  מערב זה ידי  על אז  ליצלן  רחמנא

ע"ד מדעת שלא אבידה בבחינת וזהו ג.)ושלום . (סוטה

שטות. רוח  בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם  אין
שמו וברוך הוא ברוך הבורא ברא כן דעת על לא כי  גם
ולבל סלה  בטוב רק  ולבחור לעבדו אם  כי העולם  את
אדם בני מעשה ידי על  להחיצונים  אחיזה  שום  יהיה

כי ליצלן עלרחמנא לומר רצה חטאתם  לכל מפשעיהם 
אחיזה  יש  לזה שמביאם  לומר רצה רעות המחשבות ידי
מעולם שבאו בהכוחות ליצלן רחמנא להחיצונים
לעולם ולשורשן  למקורן להעלותן וצריך המחשבה
במילוי הוי"ה הוא הק' ע "ב שם  בסוד שהוא המחשבה

יודי"ן
עירובין הנפלאה בחכמתו  המע"ה שלמה תיקן ולזה
מרשות  מוציא הוא  לעירוב  חוץ והמוציא  קודש לשבת
הקדושה רשות הוא  לעירוב  מבפנים כי  אחר. לרשות
ליצלן . רחמנא  סט "א  רשות  הוא להעירוב  וחוץ והטוב,
אך  וישאר לגמרי אחיזתן  ויתפרש יופרד  העירוב ידי ועל
עיקר  כי  כלל ברע טוב מעורב אינו  ואז לבד  קודש
שהוא גבור"ה בחי ' השמאלי  יד  מבחי' נמשך אחיזתן 
נכלל ועי "ז רי "ו. ע "ב  הוא  עירו"ב  וסוד  רי "ו. מספר
הוא יודי"ן  במילוי  הוי "ה ע"ב הק' שם כי בהימין השמאל 
בהשם ישנו  אותיות רי "ו גם עליון . החסד  ושורש מקור

מפסוקי היוצא המפורש ע"ב  שם והנורא  (שמות הקדוש

כא ) יט  שלמהיד, בימי  ואז   זה. והבן  ויט" ויבא  "ויסע 
ידי על  מזוכך וחסד טוב  כולו  נשאר  השלום  עליו המלך
קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו
שלמה בימי נחשב כסף אין  ולזה וטובה במילואה

כ)למאומה ט , ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה וכמבואר
הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקון ידי ועל
וחדוה שמחה נעשה זה ידי על קוד "ש לבחינת לשורשו 
לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך העולמות בכל  ותענוג
קול בת  יצתה ולזה ותתא. לעילא  ולהכנס"י העולמות 
 זה. והבן  אני  גם  לבי ישמח לבך חכם  אם  בני ואמרה 

ישראל אוהב השבועות)ובספר יש(לחג קדשו : לשון  וזה :
עלמיןלומר, וקישור יחוד סוד  הוא  העירוב סוד  כי 

יהיה לבל אדנ"י . הוי"ה  יחוד  בסוד  תתאין בעלמין עילאין 

רבים של עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים  אחיזה
ת  תשתכח שלא  כדי שיור. כדפירש"י .צריכה רה"ר. ורת

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

הקדושים לשונו.העליונים כאן עד  זה , עודוהבן (וראה

ענף  ב ' שורש שבת של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים מים באר

זה ) בענין  .א'
 בהעלותך פרשת חיים  מים  באר הקדוש בספר  ראה

ח) :(פרק
אל הרבים  מרשות לברוח קודש שבת  בערב לטבול צריך

עולם של יחודו  היחיד  רשות 
קודש  השבת הארת יתחיל אשר  בעת קודש  שבת בערב
האמור  הבשת בחינת לבו אל  לעלות  האדם צריך ואז 
תשב לבחינת ולבוא החול  ממעשה נפש במר להתבייש
לטבול צריך אשר להראות  חמין במים הרחיצה בא  כנזכר.
הוא וזה הרע, היצר של  אש אכלה אש להיות  אש ברשפי
קודש  שבת בערב  לטבול צריך  שאדם  הטבילה עיקר
עולם של  יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות לברוח
מדברי הוא זה חיוב כן ועל סביב . אכלה להבה באש
זה אחרי ואך בגפ "ת. לברכה זכרונם  חכמינו  ופסקי  נביאים 
הרב בדברי  המבואר סאה בארבעים לטבול עוד צריך
את  לטהר טומאה מכל המטהרים  המים שהם ז "ל . האר"י
והכל בהן . טובלת  שהנדה  במים  טומאות מיני מכל הגוף
שאיתא כמו  העיקר שהוא  הדעת  במי  הלב טבילת על רמז 

ז"ל  מקואות)ברמב"ם  הלכות בזה (בסוף  הארכנו כאשר
שבת של סידורו ג ')בחיבורנו  ענף הראשון אבל(שורש .

באש יבוא אשר  דבר כל  כי  יותר חיוב הוא החמין טבילת 
המלך  אל בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש  תעבירו 
קדם לבחינת ועולה ה' קדושת אור לקבל  עולם של מלכו

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יאשאלות 

12 אלה

החטים ין זי"ע מעלזא אהרן רי דה היק  ה' מלא ם אמר הרב בד
הח ב  דבר להארי לבאר אפ ר האם  רח "ל, היהדים  חיטת אה רם הגם

הה?

מחנה   אחר היה ההמת ל החיטת  היה קה  תְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבא
ַַָָָההמדה 

ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת  בּ עת הא ע ּמ ינוּ  הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ ביל וּ  הרכּ בוֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בּ הם  הוֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , י שׂ ראל  כּ לל  את להאכיל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש היה  הּמ קוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  'אוֹ ׁש וויץ', ההׁש מדה למחנה י שׂ ראל , בּ ני  אחינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

ההׁש מדה  מחנה  ּכ אחר  היה  הבּ המוֹ ת  ׁש ל  רכבוֹ תהׁש חיט וֹ ת ׁש על וכ יּ דוּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה  וזה בּ המוֹ ת', 'ה וֹ בת כּ יּת וּ ב  היה  (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מדּ ה מּמ ׁש  כּ אן  ה"י .מדּ ה)כּ נגדרוֹ אים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌


התשובה  למקום הזה עולם  בחינות מכל  למעלה קדמתה
שכולו ליום  הרומז קודש שבת והוא הבא עולם  הנקרא 
על ומכסה מכפר הקדם  ואז הבא. עולם  בחינת  שבת

זכויות. נעשין  וזדונות בהעלותך האחור פרשת חיים מים (באר

ח) פרק .
זהר תיקוני  עוד א ')ראה עמוד ס' מהימנא(דף רעיא ,

ב ') עמוד רס"ד דף  מהימנא(השמטות רעיא  פרשת , (במדבר

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

 את להðיל  הáדõלה  àמלחמ ôם  ה ñדŁõים  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 
Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

.õלæ לב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
àעל יłראל רàי ä נàור äרנõמ Łõ דñ ה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָמכ ôב 

מ ' הק' הרב õ לחבר זי"ע  טõב מטלוסטŁם זי "עמרâכי ְְֲֵֵַַַָָ
מכôבים àכëה éתב üé  נס ôר " הâðיק  גילו  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ["àן

אליו]. זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Ł דñה [נד ïס (יג )àא áרת  :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

äëôז Ł לחד י "ב àוארŁא לאõר יצא  "הôמים " àְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹספר
:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łְְְְִִֶֶֶַנת

ראה ג' ליõם אõר טי"ת ב"ה, הרב,א ïŁõיציןת"ק  לחברי  ְְֲִִִֵַַָ
מ ' מטלוסט .הק ' ְְַָמרâכי

Łמõ)למע"ש לבõא(למען לאôכף  âברים אני רõאה éי  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
סõד , ונמ ôיק האחד  מן הנים  וטõבים הñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים

ליראיו", ה' ñôח"וסõד  לפה ôבõא ôŁכף  חזק àטח õני  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הם נחäצים éי נ"ע הק' äרנõëמ ý ל ה çד äעים  ה éתבים  ýô ְְְְְִִִִִִֵֵַַָא

נאמנה. àאהבה דו"ש ýחבר טובלי . שם  בעל  יłראל ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָ
כאן ..מטלוסט עד 

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

חכמה].



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  י 

עכּ "ל ."מקוה הארץ. יסוֹ ד הם אלּ ה כּ ל אברהם, בּ רכוֹ ת (ספר  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פרשת עה"ת  טוֹ ב  ׁש ם בּ בעל הוּ א וכן בליקוּ טים, אהרן בּ ית  ואתחנּ ן, ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָפרשת 

.יתר וֹ ) ִ◌ְ◌


והמטיב הטוב מהאל  זה על  נצחי שכר ויקבל  הכוחות
נשמתו כי  מדעת. שלא אבידה סוד הוא והעירוב בחסדו.
קדישא, וזיהרא עילאה מאתר נחצבה הראשון  אדם  של 
טוב הדעת מעץ האכילה מעשה  אותו לידו בא וכאשר
הראשון באדם  כי ורע בטוב נתערבו הנשמות כל  אז ורע 
הולך  כשהאדם  וכן  כולם . ישראל  נשמות כלולים היו
חטאים לידי ובא חומרו תשוקת ותוקף לבו תאוות אחר
חס  ברע טוב כן  גם  מערב זה ידי  על אז  ליצלן  רחמנא

ע"ד מדעת שלא אבידה בבחינת וזהו ג.)ושלום . (סוטה

שטות. רוח  בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם  אין
שמו וברוך הוא ברוך הבורא ברא כן דעת על לא כי  גם
ולבל סלה  בטוב רק  ולבחור לעבדו אם  כי העולם  את
אדם בני מעשה ידי על  להחיצונים  אחיזה  שום  יהיה

כי ליצלן עלרחמנא לומר רצה חטאתם  לכל מפשעיהם 
אחיזה  יש  לזה שמביאם  לומר רצה רעות המחשבות ידי
מעולם שבאו בהכוחות ליצלן רחמנא להחיצונים
לעולם ולשורשן  למקורן להעלותן וצריך המחשבה
במילוי הוי"ה הוא הק' ע "ב שם  בסוד שהוא המחשבה

יודי"ן
עירובין הנפלאה בחכמתו  המע"ה שלמה תיקן ולזה
מרשות  מוציא הוא  לעירוב  חוץ והמוציא  קודש לשבת
הקדושה רשות הוא  לעירוב  מבפנים כי  אחר. לרשות
ליצלן . רחמנא  סט "א  רשות  הוא להעירוב  וחוץ והטוב,
אך  וישאר לגמרי אחיזתן  ויתפרש יופרד  העירוב ידי ועל
עיקר  כי  כלל ברע טוב מעורב אינו  ואז לבד  קודש
שהוא גבור"ה בחי ' השמאלי  יד  מבחי' נמשך אחיזתן 
נכלל ועי "ז רי "ו. ע "ב  הוא  עירו"ב  וסוד  רי "ו. מספר
הוא יודי"ן  במילוי  הוי "ה ע"ב הק' שם כי בהימין השמאל 
בהשם ישנו  אותיות רי "ו גם עליון . החסד  ושורש מקור

מפסוקי היוצא המפורש ע"ב  שם והנורא  (שמות הקדוש

כא ) יט  שלמהיד, בימי  ואז   זה. והבן  ויט" ויבא  "ויסע 
ידי על  מזוכך וחסד טוב  כולו  נשאר  השלום  עליו המלך
קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו
שלמה בימי נחשב כסף אין  ולזה וטובה במילואה

כ)למאומה ט , ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה וכמבואר
הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקון ידי ועל
וחדוה שמחה נעשה זה ידי על קוד "ש לבחינת לשורשו 
לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך העולמות בכל  ותענוג
קול בת  יצתה ולזה ותתא. לעילא  ולהכנס"י העולמות 
 זה. והבן  אני  גם  לבי ישמח לבך חכם  אם  בני ואמרה 

ישראל אוהב השבועות)ובספר יש(לחג קדשו : לשון  וזה :
עלמיןלומר, וקישור יחוד סוד  הוא  העירוב סוד  כי 

יהיה לבל אדנ"י . הוי"ה  יחוד  בסוד  תתאין בעלמין עילאין 

רבים של עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים  אחיזה
ת  תשתכח שלא  כדי שיור. כדפירש"י .צריכה רה"ר. ורת

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

הקדושים לשונו.העליונים כאן עד  זה , עודוהבן (וראה

ענף  ב ' שורש שבת של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים מים באר

זה ) בענין  .א'
 בהעלותך פרשת חיים  מים  באר הקדוש בספר  ראה

ח) :(פרק
אל הרבים  מרשות לברוח קודש שבת  בערב לטבול צריך

עולם של יחודו  היחיד  רשות 
קודש  השבת הארת יתחיל אשר  בעת קודש  שבת בערב
האמור  הבשת בחינת לבו אל  לעלות  האדם צריך ואז 
תשב לבחינת ולבוא החול  ממעשה נפש במר להתבייש
לטבול צריך אשר להראות  חמין במים הרחיצה בא  כנזכר.
הוא וזה הרע, היצר של  אש אכלה אש להיות  אש ברשפי
קודש  שבת בערב  לטבול צריך  שאדם  הטבילה עיקר
עולם של  יחודו היחיד רשות אל  הרבים  מרשות לברוח
מדברי הוא זה חיוב כן ועל סביב . אכלה להבה באש
זה אחרי ואך בגפ "ת. לברכה זכרונם  חכמינו  ופסקי  נביאים 
הרב בדברי  המבואר סאה בארבעים לטבול עוד צריך
את  לטהר טומאה מכל המטהרים  המים שהם ז "ל . האר"י
והכל בהן . טובלת  שהנדה  במים  טומאות מיני מכל הגוף
שאיתא כמו  העיקר שהוא  הדעת  במי  הלב טבילת על רמז 

ז"ל  מקואות)ברמב"ם  הלכות בזה (בסוף  הארכנו כאשר
שבת של סידורו ג ')בחיבורנו  ענף הראשון אבל(שורש .

באש יבוא אשר  דבר כל  כי  יותר חיוב הוא החמין טבילת 
המלך  אל בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש  תעבירו 
קדם לבחינת ועולה ה' קדושת אור לקבל  עולם של מלכו

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יאשאלות 

12 אלה

החטים ין זי"ע מעלזא אהרן רי דה היק  ה' מלא ם אמר הרב בד
הח ב  דבר להארי לבאר אפ ר האם  רח "ל, היהדים  חיטת אה רם הגם

הה?

מחנה   אחר היה ההמת ל החיטת  היה קה  תְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבא
ַַָָָההמדה 

ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י  היטב, ּמ תבּ וֹ נן למי בּ י וֹ תר , מבהילים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
הוֹ אה, מלחמת  בּ עת הא ע ּמ ינוּ  הבּ המוֹ ת  את ׁש הוֹ ביל וּ  הרכּ בוֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בּ הם  הוֹ בילוּ  - ׁש נים עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , י שׂ ראל  כּ לל  את להאכיל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש היה  הּמ קוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  'אוֹ ׁש וויץ', ההׁש מדה למחנה י שׂ ראל , בּ ני  אחינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

ההׁש מדה  מחנה  ּכ אחר  היה  הבּ המוֹ ת  ׁש ל  רכבוֹ תהׁש חיט וֹ ת ׁש על וכ יּ דוּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה  וזה בּ המוֹ ת', 'ה וֹ בת כּ יּת וּ ב  היה  (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מדּ ה מּמ ׁש  כּ אן  ה"י .מדּ ה)כּ נגדרוֹ אים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌


התשובה  למקום הזה עולם  בחינות מכל  למעלה קדמתה
שכולו ליום  הרומז קודש שבת והוא הבא עולם  הנקרא 
על ומכסה מכפר הקדם  ואז הבא. עולם  בחינת  שבת

זכויות. נעשין  וזדונות בהעלותך האחור פרשת חיים מים (באר

ח) פרק .
זהר תיקוני  עוד א ')ראה עמוד ס' מהימנא(דף רעיא ,

ב ') עמוד רס"ד דף  מהימנא(השמטות רעיא  פרשת , (במדבר

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

 את להðיל  הáדõלה  àמלחמ ôם  ה ñדŁõים  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 
Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

.õלæ לב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
àעל יłראל רàי ä נàור äרנõמ Łõ דñ ה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָמכ ôב 

מ ' הק' הרב õ לחבר זי"ע  טõב מטלוסטŁם זי "עמרâכי ְְֲֵֵַַַָָ
מכôבים àכëה éתב üé  נס ôר " הâðיק  גילו  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ["àן

אליו]. זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Ł דñה [נד ïס (יג )àא áרת  :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

äëôז Ł לחד י "ב àוארŁא לאõר יצא  "הôמים " àְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹספר
:õנõŁל וזה  רביעית] ח õברת  תרצ "ו Łְְְְִִֶֶֶַנת

ראה ג' ליõם אõר טי"ת ב"ה, הרב,א ïŁõיציןת"ק  לחברי  ְְֲִִִֵַַָ
מ ' מטלוסט .הק ' ְְַָמרâכי

Łמõ)למע"ש לבõא(למען לאôכף  âברים אני רõאה éי  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
סõד , ונמ ôיק האחד  מן הנים  וטõבים הñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים

ליראיו", ה' ñôח"וסõד  לפה ôבõא ôŁכף  חזק àטח õני  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הם נחäצים éי נ"ע הק' äרנõëמ ý ל ה çד äעים  ה éתבים  ýô ְְְְְִִִִִִֵֵַַָא

נאמנה. àאהבה דו"ש ýחבר טובלי . שם  בעל  יłראל ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָ
כאן ..מטלוסט עד 

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

חכמה].



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יב

יוֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדר וֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר ׁש בּ ד וֹ רנ וּ  ה ּמ יחד המקוּ בל  הצּ דּ יק  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
מ מ וֹ זיע"א  ׁש מעּת י  [ע וֹ ד גּ לגּ וּ לים, הי וּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנׁש ים כּ ל כּ י  אמר  ,ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

רח"ל  כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק  מרדּ כי  ׁש ל  מ דּ וֹ ר וֹ  הי וּ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
ׁש לּ הם הּת ּק וּ ן היה  וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  די בּ וּ ר וֹ מּפ ני  נגד  יצא וּ  (ורבּ ים  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

צדּ יק) א וֹ תוֹ  י ּמ חׁש ל 'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ׁש כּ יּ דוּ ע לדבריו, ראיה אביא הּק טן ואני ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וזכרוֹ , א ׁש מוֹ  אי ׁש  אלפים עשׂ רת  דווקא ׁש יּ הרגוּ  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד  היה ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌

י וֹ תר ו א וכ ּמ הּפ חוֹ ת הגּ ז, בּ ּת י  לפי בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – באנציקלוֹ פדיה כּ תוּ ב   ּכ] , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
1600 לער ל ׁש ם והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר חוֹ פר היה הגּ ז בּ בּת י מקוֹ ם לוֹ  היה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ להאר להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  אוֹ תם, וכּס ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
לאחשוורוֹ ׁש , – הרׁש ע הּמ ן קל ׁש קלים אלפים ע שׂ רת כּ נגד מרוּ מז וזהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶזה]
כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דת וֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה  מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  אז ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש גּ ם

מגלּ ה בּ גּ מרא ׁש בּ א וֹ תוֹ ":(יב .)ׁש איתא ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה מּפ ני  ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
כּ ליה  אּת ם הדּ וֹ ר  אמר וּ  להם: אמר א וֹ תוֹ ? ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני ל וֹ : אמרוּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

עשׂ רה ע"כ .ר ׁש ע" ונ ּת לוּ  נ ׁש ּפ טוּ  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין ידוּ ע  עוֹ ד - ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
כּ ן, אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן  בּ ני עשׂ רת כּ נגד  והם ימ"ש, נדבר נאצים (ובהמשך ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בהרחבה) .מזה

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא ארוּ ר(ז' בּ ין ידע דּ א עד בּ פ וּ ר יּ א לבסוּ מי אדם  "חיּ ב : ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ׁש יּ ׁש ּת ה ידי ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהמן

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – הדּ עת לר וּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת,

היּ ׁש ר קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב  האבוֹ תבּ שׂ ר:(ּפ רק ׁש חי וּ  הנים  מנין בּ גּ ימטריּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויעקב  יצחק  עוֹ להאברהם בּ שׂ רבּ יחד בּ גּ ימטר יּ ה בּ קד וּ ׁש ה,תק"ב  ׁש הם  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌


 נעשה הראשון  אדם חטא דמכח לעיל , כתבנו והנה

עור", "כתנות בתיבות וזהו  עי"ן, אות אל"ף אות  מן
מפריד "נרגן ולכן  באל"ף, "אור" להיות צריך שהיה

כח)אלוף" טז , ספרי(משלי  בכמה זה ענין  כמבואר ,
טז .)מקובלים דף דוד , בית  מאמר ח"א, של "ה  והאבות (עיין  ,

שחרית, תפילות: שלש ידי  על זה ופגם  חטא תיקנו
וה  "שמע". תיבות ראשי  שהן ערבית ידוע מנחה, (עייןנה

דף  י', תיקון בסופו , זוהר ותיקוני  א ', עמוד קס"ז  דף א', חלק זוהר

ב ') עמוד  שתיקמ "ז  גברו הראשון אדם  חטא שמכח ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:

אדום, קליפת הןהוא "ישמעאל " "אדום ", ותיבות
תק"ב בעולםגימטריא  חיים  האבות  שהיו  השנים  כמנין  ,

שנים , ק"פ  יצחק שנים, קע"ה חי  היה אברהם כי הזה,
יהיו  יחד  צרפם  וקמ"ז וק"פ  קע "ה שנים, קמ"ז יעקב

וזהו  הקליפה. נגד  בקדושה הן  האבות כי  שנים, תק"ב
ל )הסוד כב, כי(שמות תאכלו", לא טריפה  בשדה  "ובשר 

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

המשנה  דברי גם  נרמז  סוטה )ובזה  כפני(סוף  הדור פני ,
הרבים את ולהזהיר  להינצל מוכרחים  זאת ולתקן  הכלב ,

הכשרות]. על 
עמלק" גוים ש "ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד, ,(במדבר

"עמלק" כי  אחר, באל אחיזה לו ויש  הרשע , עשו מזרע 
אחר" "אל כמנין ר"מ  גימטריא יד )הוא לד , שהוא(שמות ,

הוי '" "רוח  הוא  בקדושה  וכנגדו ר"מ, גימטריא כן  גם

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יגשאלות 

בּ פסוּ ק ׁש כּ תוּ ב  הּק לּפ ה ל )כּ נגד  כב  תאכל וּ (ׁש מ וֹ ת א טרפה בּ שׂ דה (ועין,וּ ב שׂ ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌

פ"ו) מ "ט ׁש ער  ח יּ ים "בּ ר וּ .עץ 502–וכן  גּ ימטר יּ ה  המן" "ארוּ ר גּ יסא וּ מאיד - ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ידי  ׁש על הינוּ  "בּ שׂ ר ", ס ׁש הוּ א תק"ב, בּ גימטריּ א 502 גּ ימטר יּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי",
ואפׁש ר מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל הנּ שׂ גּ בה  לבּ חינה לעלוֹ ת אפׁש ר בּ שׂ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 
היּ וֹ ם ר וֹ אים אנוּ  זה וּ מּפ ני  המן". "ארוּ ר – ּת חּת ית לׁש אוֹ ל לרדת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
כמבוֹ אר רח "ל, רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים בּ חוּ רים הר בּ ה  ּכ ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

דּפ רקא עי"ש )באגרא וע וֹ ד, קכ"א , בּ שׂ ר.(אוֹ ת  אכילת ידי  ׁש על הדּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ חינת הנּ צּ וֹ צ וֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן מעלה, מעלה לעל וֹ ת ז וֹ כים וּ מהדּ ר, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר
עד  ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים חלילה ואם מר דּ כי",  ּבּ רו"ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי ועל - המן ". "אר וּ ר לבחינת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יעים
ה וּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכ וֹ ל זוֹ כה אׁש ר  האיׁש  הוּ א מי  מגלּ ים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּפ וּ רים,
כּ י  סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד  וּ ב ּפ יגוּ לים, אסוּ רים בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש חלילה

א על נראה ׁש תהלפעמים ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש הוּ א מסיּ ם דם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את וּ מגאל אסוּ רוֹ ת מ ּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א ונוֹ דע ריחוֹ  הבאיׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַיין 
ארוּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ּפ יגוּ לים.

נפלאים והדּ ברים מרדּ כי ,  ּלבר ו .המן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌


כט) יא, יש(שופטים וחמור, שור קליפות שתי כנגד והנה .

של הקליפה על  יתגבר דהוא דוד , בן משיח בקדושה
בסוד ט)חמור  ט, ומשיח (זכריה החמור ", על  ורוכב "עני :

הכתוב שאמר כמו "שור", איקרי יוסף יז)בן לג , :(דברים
לו". הדר שורו "בכור

בזוהר איתא חדשוהנה וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף ג ' חלק (עיין

ע "ב ) ק"א דף  לעיל ,רות, הנזכרות הקליפות שתי מבין כי ,
הנקראת  אחת קליפה יצא וחמור , שור מקליפות דהיינו

צפע " יצא  נחש "משורש  כי  כט)"צפע ", יד, ,(ישעיה 
לכתוב אנו צריכין ולכן ר"מ , "עמלק" גימטריא Ðו"צפע "

עפץ במי  תורה א ')בספר עמוד י"ט  דף  גיטין  שהוא(עיין
הקליפה  מכניעין אנו ובזה אתוון , בהיפוך "צפע " אותיות

עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של 
שלשונח  שהן  שור חמור, נחש , תיבות: ראשי הוא  ש

"שור" וקליפות אומות. שבשבעים  הראשונות קליפות
זכרונם רבותינו אמרו ולכן  "צרעת". גימטריא "חמור"

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

הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה
גדול חורבן  בקטרוגם  עשו הרשעה, ולילית סמא"ל 

לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולין  הנעלם)בארץ  והנה  ,(בד "ה 
תורה  הספרי הרבים  בעוונותינו  השונאים  ולקחו

שהוא בשר, מצד העור  גבי  על בקדושה שנכתבים 
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי  על  ולא תק"ב, גימטריא
קליפת  נגד שהוא עפץ, במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה זכרונם  רבותינו אמרו ולכן  דף עמלק. זרה (עבודה

א ') עמוד בןי"ח חנינא רבי עם  שנשרף תורה בספר
פורחות אותיות בגזירות תרדיון, וכן נשרף . לחוד והקלף

שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים  כמה נשרפים  היו פולין
יודעים , אינם  והשונאים נשרף. והעפץ והקלף פרחו,
התורה  כי בקדושה , אחיזה שום  להם אין זה שמכח

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

למטה. ירד מעלה של  והמקדש

,דלא עד  לבסומי  איניש  חייב לפרש: אפשר ועוד
איש , מפני תגורו דלא הלאו  את בעצמו שיקיים  כלומר 

בגמרא שאמרו כמו יין  ידי  על אפשר בתרא )וזה ,(בבא 
תורה  של יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יין קשה פחד
יראת  מקבל זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה  מפיגו,
המן ארור בין ידע  ואז, דקדושה], ועזות ואומץ  שמים



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יב

יוֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדר וֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר ׁש בּ ד וֹ רנ וּ  ה ּמ יחד המקוּ בל  הצּ דּ יק  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
מ מ וֹ זיע"א  ׁש מעּת י  [ע וֹ ד גּ לגּ וּ לים, הי וּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנׁש ים כּ ל כּ י  אמר  ,ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

רח"ל  כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק  מרדּ כי  ׁש ל  מ דּ וֹ ר וֹ  הי וּ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
ׁש לּ הם הּת ּק וּ ן היה  וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  די בּ וּ ר וֹ מּפ ני  נגד  יצא וּ  (ורבּ ים  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

צדּ יק) א וֹ תוֹ  י ּמ חׁש ל 'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ׁש כּ יּ דוּ ע לדבריו, ראיה אביא הּק טן ואני ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וזכרוֹ , א ׁש מוֹ  אי ׁש  אלפים עשׂ רת  דווקא ׁש יּ הרגוּ  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד  היה ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌

י וֹ תר ו א וכ ּמ הּפ חוֹ ת הגּ ז, בּ ּת י  לפי בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – באנציקלוֹ פדיה כּ תוּ ב   ּכ] , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
1600 לער ל ׁש ם והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר חוֹ פר היה הגּ ז בּ בּת י מקוֹ ם לוֹ  היה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ להאר להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  אוֹ תם, וכּס ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
לאחשוורוֹ ׁש , – הרׁש ע הּמ ן קל ׁש קלים אלפים ע שׂ רת כּ נגד מרוּ מז וזהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶזה]
כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דת וֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה  מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  אז ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש גּ ם

מגלּ ה בּ גּ מרא ׁש בּ א וֹ תוֹ ":(יב .)ׁש איתא ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה מּפ ני  ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
כּ ליה  אּת ם הדּ וֹ ר  אמר וּ  להם: אמר א וֹ תוֹ ? ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני ל וֹ : אמרוּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

עשׂ רה ע"כ .ר ׁש ע" ונ ּת לוּ  נ ׁש ּפ טוּ  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין ידוּ ע  עוֹ ד - ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
כּ ן, אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן  בּ ני עשׂ רת כּ נגד  והם ימ"ש, נדבר נאצים (ובהמשך ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בהרחבה) .מזה

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא ארוּ ר(ז' בּ ין ידע דּ א עד בּ פ וּ ר יּ א לבסוּ מי אדם  "חיּ ב : ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ׁש יּ ׁש ּת ה ידי ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהמן

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – הדּ עת לר וּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה דּ עת,

היּ ׁש ר קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב  האבוֹ תבּ שׂ ר:(ּפ רק ׁש חי וּ  הנים  מנין בּ גּ ימטריּ ה ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויעקב  יצחק  עוֹ להאברהם בּ שׂ רבּ יחד בּ גּ ימטר יּ ה בּ קד וּ ׁש ה,תק"ב  ׁש הם  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌


 נעשה הראשון  אדם חטא דמכח לעיל , כתבנו והנה

עור", "כתנות בתיבות וזהו  עי"ן, אות אל"ף אות  מן
מפריד "נרגן ולכן  באל"ף, "אור" להיות צריך שהיה

כח)אלוף" טז , ספרי(משלי  בכמה זה ענין  כמבואר ,
טז .)מקובלים דף דוד , בית  מאמר ח"א, של "ה  והאבות (עיין  ,

שחרית, תפילות: שלש ידי  על זה ופגם  חטא תיקנו
וה  "שמע". תיבות ראשי  שהן ערבית ידוע מנחה, (עייןנה

דף  י', תיקון בסופו , זוהר ותיקוני  א ', עמוד קס"ז  דף א', חלק זוהר

ב ') עמוד  שתיקמ "ז  גברו הראשון אדם  חטא שמכח ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:

אדום, קליפת הןהוא "ישמעאל " "אדום ", ותיבות
תק"ב בעולםגימטריא  חיים  האבות  שהיו  השנים  כמנין  ,

שנים , ק"פ  יצחק שנים, קע"ה חי  היה אברהם כי הזה,
יהיו  יחד  צרפם  וקמ"ז וק"פ  קע "ה שנים, קמ"ז יעקב

וזהו  הקליפה. נגד  בקדושה הן  האבות כי  שנים, תק"ב
ל )הסוד כב, כי(שמות תאכלו", לא טריפה  בשדה  "ובשר 

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

המשנה  דברי גם  נרמז  סוטה )ובזה  כפני(סוף  הדור פני ,
הרבים את ולהזהיר  להינצל מוכרחים  זאת ולתקן  הכלב ,

הכשרות]. על 
עמלק" גוים ש "ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד, ,(במדבר

"עמלק" כי  אחר, באל אחיזה לו ויש  הרשע , עשו מזרע 
אחר" "אל כמנין ר"מ  גימטריא יד )הוא לד , שהוא(שמות ,

הוי '" "רוח  הוא  בקדושה  וכנגדו ר"מ, גימטריא כן  גם

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יגשאלות 

בּ פסוּ ק ׁש כּ תוּ ב  הּק לּפ ה ל )כּ נגד  כב  תאכל וּ (ׁש מ וֹ ת א טרפה בּ שׂ דה (ועין,וּ ב שׂ ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌

פ"ו) מ "ט ׁש ער  ח יּ ים "בּ ר וּ .עץ 502–וכן  גּ ימטר יּ ה  המן" "ארוּ ר גּ יסא וּ מאיד - ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ידי  ׁש על הינוּ  "בּ שׂ ר ", ס ׁש הוּ א תק"ב, בּ גימטריּ א 502 גּ ימטר יּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי",
ואפׁש ר מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל הנּ שׂ גּ בה  לבּ חינה לעלוֹ ת אפׁש ר בּ שׂ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 
היּ וֹ ם ר וֹ אים אנוּ  זה וּ מּפ ני  המן". "ארוּ ר – ּת חּת ית לׁש אוֹ ל לרדת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
כמבוֹ אר רח "ל, רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים בּ חוּ רים הר בּ ה  ּכ ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

דּפ רקא עי"ש )באגרא וע וֹ ד, קכ"א , בּ שׂ ר.(אוֹ ת  אכילת ידי  ׁש על הדּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ חינת הנּ צּ וֹ צ וֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן מעלה, מעלה לעל וֹ ת ז וֹ כים וּ מהדּ ר, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר
עד  ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים חלילה ואם מר דּ כי",  ּבּ רו"ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי ועל - המן ". "אר וּ ר לבחינת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יעים
ה וּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכ וֹ ל זוֹ כה אׁש ר  האיׁש  הוּ א מי  מגלּ ים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּפ וּ רים,
כּ י  סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד  וּ ב ּפ יגוּ לים, אסוּ רים בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש חלילה

א על נראה ׁש תהלפעמים ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש הוּ א מסיּ ם דם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את וּ מגאל אסוּ רוֹ ת מ ּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א ונוֹ דע ריחוֹ  הבאיׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַיין 
ארוּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ּפ יגוּ לים.

נפלאים והדּ ברים מרדּ כי ,  ּלבר ו .המן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌


כט) יא, יש(שופטים וחמור, שור קליפות שתי כנגד והנה .

של הקליפה על  יתגבר דהוא דוד , בן משיח בקדושה
בסוד ט)חמור  ט, ומשיח (זכריה החמור ", על  ורוכב "עני :

הכתוב שאמר כמו "שור", איקרי יוסף יז)בן לג , :(דברים
לו". הדר שורו "בכור

בזוהר איתא חדשוהנה וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף ג ' חלק (עיין

ע "ב ) ק"א דף  לעיל ,רות, הנזכרות הקליפות שתי מבין כי ,
הנקראת  אחת קליפה יצא וחמור , שור מקליפות דהיינו

צפע " יצא  נחש "משורש  כי  כט)"צפע ", יד, ,(ישעיה 
לכתוב אנו צריכין ולכן ר"מ , "עמלק" גימטריא Ðו"צפע "

עפץ במי  תורה א ')בספר עמוד י"ט  דף  גיטין  שהוא(עיין
הקליפה  מכניעין אנו ובזה אתוון , בהיפוך "צפע " אותיות

עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של 
שלשונח  שהן  שור חמור, נחש , תיבות: ראשי הוא  ש

"שור" וקליפות אומות. שבשבעים  הראשונות קליפות
זכרונם רבותינו אמרו ולכן  "צרעת". גימטריא "חמור"

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

הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה
גדול חורבן  בקטרוגם  עשו הרשעה, ולילית סמא"ל 

לעיל  שכתבתי כמו וליטא פולין  הנעלם)בארץ  והנה  ,(בד "ה 
תורה  הספרי הרבים  בעוונותינו  השונאים  ולקחו

שהוא בשר, מצד העור  גבי  על בקדושה שנכתבים 
מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי  על  ולא תק"ב, גימטריא
קליפת  נגד שהוא עפץ, במי דוקא ונכתב השערות,

לברכה זכרונם  רבותינו אמרו ולכן  דף עמלק. זרה (עבודה

א ') עמוד בןי"ח חנינא רבי עם  שנשרף תורה בספר
פורחות אותיות בגזירות תרדיון, וכן נשרף . לחוד והקלף

שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים  כמה נשרפים  היו פולין
יודעים , אינם  והשונאים נשרף. והעפץ והקלף פרחו,
התורה  כי בקדושה , אחיזה שום  להם אין זה שמכח

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

למטה. ירד מעלה של  והמקדש

,דלא עד  לבסומי  איניש  חייב לפרש: אפשר ועוד
איש , מפני תגורו דלא הלאו  את בעצמו שיקיים  כלומר 

בגמרא שאמרו כמו יין  ידי  על אפשר בתרא )וזה ,(בבא 
תורה  של יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יין קשה פחד
יראת  מקבל זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה  מפיגו,
המן ארור בין ידע  ואז, דקדושה], ועזות ואומץ  שמים



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יד 

ּפ עמים 172 מזכּ ר הּק דוֹ ׁש  בּ זהר  להזּ הרהנּ ה צריכים הּמ ׁש יח, בּ יאת ׁש לּ פני ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר ּפ עמים הר בּ ה  ּכ כּ ל  ׁש ּמ זכּ ר אחד ענין עוֹ ד  ואין  רב  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמהערב
מערב  יהי וּ  הר בּ נים רוֹ ב דּ מׁש יחא ׁש בּ עיקבתא יד וּ ע הּק ד וֹ ׁש  הבּ עׁש "ט ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּת למידי 
ואמר וּ  ׁש נה. לחמ ים אחת ּפ עם בּ גלגּ וּ ל  רבּ ינוּ  מׁש ה בּ א זה וּ מּפ ני  ה"י . ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַרב, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ע "ב )חז"ל  צ"ו בּ ספר(סנהדרין וּ באר  בּ רק" בּ בני ּת וֹ רה למד וּ  המן ׁש ל  בּ ניו "מבּ ני  ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
גּ ם בּ קד וּ ׁש ה, ונדבּ ק וּ  ׁש התגיירוּ  לׁש בח, לפרׁש  ׁש אפ ׁש ר  כּ מוֹ  בּ ּמ דבּ ר: חן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָמצא

ה"י . עמלקים, ונכנסוּ  חדרוּ  ה ּת וֹ רה לוֹ מדי   ֹבּ ת ו ׁש גּ ם לגנאי , לפר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 

כה)וּ בּפ ס וּ קים ּפ רק אהרן (בּ ּמ דבּ ר  בּ ן אלעזר  בּ ן ּפ ינחס וכוּ ' בּ ּמ גּ פה הּמ תים "ויּ הי וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
את כ לּ יתי  וא בּ תוֹ כם קנאתי  את בּ קנאוֹ  י שׂ ראל  בּ ני מעל  חמתי את הׁש יב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
- הּמ גּ פה. את לעצר מנת על נפׁש וֹ  את מסר ׁש ּפ נחס הינוּ  בּ קנאתי" י שׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ה וּ א בּ כ והבּ א וּ ר  הּמ גּ פה, נעצר  ּפ נחס ידי על דּ וקא מדּ וּ ע הּמ פרׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקׁש ים
מחוּ , וא ׁש תקוּ  הנּ שׂ יאים וכל עברוֹ ת עוֹ בר ישׂ ראל ׁש כּ לל  אי ראה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָשהרבש "ע
 ּכ ידי  ועל  להקב"ה רוּ ח נחת גּ רם זה קנאתי, את בּ קנאוֹ  נפׁש וֹ  את מסר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ פינחס 
ׁש וֹ תקים הנּ שׂ יאים ׁש כּ ל  ישׂ ראל בּ כלל מ צּ בים ׁש יּ ׁש  מ כּ אן מוּ כח  הּמ גּ פה. את ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָעצר
זעקה קוֹ ל  וּ לע וֹ רר ה נּ פׁש , את ולמסר  לקוּ ם  צרי מקוֹ ם מכּ ל מוֹ חים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

בּ דּ וֹ ר. ׁש יּ ׁש  הּפ ירצוֹ ת על ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מחאה

על  נוֹ ראה גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ ע ׁש "ט הּמ עשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
טוֹ בים מוּ ם ה גּ זרה, את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א  לתלמידוֹ  וקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
 ּכ אחר  היה ׁש ם אוּ ׁש פצין ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם על הגּ זרה וראוּ  האחד, מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנים

'אוֹ ׁש ויץ' ההׁש מדה 'הוֹ בלתלמחנה כּ ּת וּ ב היה ההׁש מדה רכּ ב וֹ ת ׁש על וכיּ דוּ ע . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
שווייצער הגּ ר "ש דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י. ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר',

ׁש אמר : זי"ע, מבעלזא אהרן  ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  מהצּ דּ יק מביא ׁש לׁש ליט"א כ וֹ חוֹ  כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש וֹ חטים  ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכלוּ  ידי  על בּ א  ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הׁש חיזוּ  ׁש א  מּפ ני  מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה  והיה  הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  וּ מזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַקלּ ים
ועל עמלק, ׁש ל  שׂ ר  ׁש הוּ א דּ בר, הבּ על  ׁש ל החרב  את הׁש חיז  כּ דבעי, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּס כּ ינים

רח"ל יה וּ דים מיליוֹ ני לׁש חוֹ ט בּ כחוֹ  היה זה .ידי ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌


ארור הוא  ובאמת כמרדכי הנראה שיש מרדכי , לברוך
ועל מרדכי , ברוך הוא ובאמת כהמן הנראה ויש  המן,

האמת,ידי  את  ויאמר איש  מפני  ירא לא (מח "ב )היין 
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כלומר – לי ' זוכים  ואם  הגאולה, מעכבים  והם  העקב,
כל את ומגלים  – ליעקב אמת לתתן זוכים ה' יראת

האמת. מצדיקי  הוא  ומי רב  לערב שייך מי האמת

זושא ר ' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים  וכידוע
שהגיעו עד  היהודים  מקומות כל  את וטיהרו הלכו זי "ע 
עליהם ואיים  רח"ל השטן עליהם  נגלה ושם לאושוויץ,
העולם כל את יהפוך אז – מכאן  יחדלו  לא  שאם
יהיו שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים 
של חסיד  באמת מי  יודע  ומי מ "ם, הסמ"ם  של שליחים

אמת.

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טושאלות 

אנׁש ים כּ ּמ ה אליו התחננוּ  הוֹ אה ׁש בּ ׁש נוֹ ת הנּ "ל: הצּ דּ יק  על ּמ סוּ פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ ד
בּ גלל  בּ אה  ה צּ רה ׁש כּ ל ואמר  הנּ וֹ ראה, הגּ זרה את לבּט ל ׁש יּ תאּמ ץ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בקׁש וּ 

בּ עצמ וֹ  עמלק קלּפ ת ה וּ א  הגּ רמני והר ׁש ע  הּט רפה, וּ כמ וֹ החיטה , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
כּ תוּ ב עמלק ט -יא)ׁש בּ מלחמת יז  ּפ רק  לנוּ (ׁש מ וֹ ת בּ חר  יהוֹ ׁש ע אל מׁש ה ויּ אמר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

האהים וּ מּט ה ה גּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר בּ עמלק  הלּ חם וצא ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
וחוּ ר אהרן  וּ מׁש ה בּ עמלק להלּ חם מׁש ה לוֹ  אמר כּ אׁש ר  יהוֹ ׁש ע ויּ עשׂ  ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ ידי.

הגּ בעה . ראׁש  יריעלוּ  כּ אׁש ר  יד וֹ והיה יניח וכאׁש ר י שׂ ראל  וגבר  יד וֹ  מׁש ה ם  ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ואהרן  עליה ו יּ ׁש ב  תחּת יו  ויּ שׂ ימוּ  אבן  ו יּ קחוּ  כּ בדים מׁש ה וידי עמלק . ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוגבר

ה מׁש . בּ א  עד  אמוּ נה ידיו ויהי  אחד וּ מזּ ה אחד  מזּ ה בידיו ּת מכ וּ  והיוּ וחוּ ר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
צדּ יקים: ג' גּ ם ׁש ם  ּכ רוּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ׁש התּפ לּ לוּ  וחוּ ר ואהרן מׁש ה ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

[נכד אחד ע וֹ ד  רק וּ מצא וּ  וחּפ שׂ וּ  הגּ זרה, את לב ּט ל כּ די צ דּ יקים ג ' צרי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
סוֹ פר], בּ יד וֹ .החת"ם עלתה א ולכן הליׁש י. הצּ דּ יק נמצא וא ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

13 אלה

עצמת? ענ ים  רנ ד ההכרים  על  סמך  אפר  האם 

הּט וֹ בים ׁש הם ׁש ח ׁש בוּ  מההכׁש רים בּ אחד כּ זה, מעשׂ ה ראינוּ  כּ ן גּ ם  אנוּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בדוֹ רנוּ 
הכ ׁש ר מאוֹ תוֹ  הבּ שׂ ר  את אסרה הר בּ נ וּ ת ואפילוּ  החרדית, העדה וזה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר,

התורה: אמרה כ"ב )וכ וּ ', ד' פרק מצוֹ ת(ויקרא  מכּ ל  אחת וע שׂ ה יחטא נשׂ יא  אׁש ר : ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
אשרי , מלשון אשר בגמרא  ואמרו ואׁש ם, בּ ׁש גגה  תעשׂ ינה א אׁש ר  אקיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֱה'
טעויותיו, על ברבים ומודה חטאיו  על קרבן מביא שלו שהנשיא הדור  שאשרי 
ואם עליו, המלעיגים מפני  יבוש ולא טבעו על  להתגבר  צריך אחד כל לכן
מוכרח אני כן על לו. ורפא  ושב טעותו, על  ויודה  יתוודה בגללו רבים נכשלו 
מארבעים יותר לפני שבעבר  מפני שמם, את כותב ואני ברבים, האמת את לומר 
א -ב, חלק  ישעיה  נפש ספרי בתוף שלהם  הכשרות את  ופרסמתי  הדפסתי  שנה
אני  מחויב טוב , הכשר  שזה עלי וסמכו עותקים, מיליון כחצי  נדפס  הזה והספר
מוכן  ואני  ידי . על נגרם אשר  המכשול את לתקן ואזכה ולוואי האמת, את לומר 

באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל ולהסביר  להוכיח 


רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק  על  ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 
הגזירה  את לבטל  כדי צדיקים קברי אצל ויחודים 
ולכוון להתפלל  הרבה כאשר  אחת ופעם  הנוראה

בעל נחש השמים  מן  לו הראו אימנו, רחל בקבר
אחד את וכששאל להורגו, שרצה  ראשים  כמה
הוא ימ "ש שהרשע  לו אמר הגדולים המקובלים 

בנפשו . יסתכן  ושלא קשה, מאוד קליפה



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יד 

ּפ עמים 172 מזכּ ר הּק דוֹ ׁש  בּ זהר  להזּ הרהנּ ה צריכים הּמ ׁש יח, בּ יאת ׁש לּ פני ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר ּפ עמים הר בּ ה  ּכ כּ ל  ׁש ּמ זכּ ר אחד ענין עוֹ ד  ואין  רב  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמהערב
מערב  יהי וּ  הר בּ נים רוֹ ב דּ מׁש יחא ׁש בּ עיקבתא יד וּ ע הּק ד וֹ ׁש  הבּ עׁש "ט ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּת למידי 
ואמר וּ  ׁש נה. לחמ ים אחת ּפ עם בּ גלגּ וּ ל  רבּ ינוּ  מׁש ה בּ א זה וּ מּפ ני  ה"י . ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַרב, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ע "ב )חז"ל  צ"ו בּ ספר(סנהדרין וּ באר  בּ רק" בּ בני ּת וֹ רה למד וּ  המן ׁש ל  בּ ניו "מבּ ני  ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
גּ ם בּ קד וּ ׁש ה, ונדבּ ק וּ  ׁש התגיירוּ  לׁש בח, לפרׁש  ׁש אפ ׁש ר  כּ מוֹ  בּ ּמ דבּ ר: חן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָמצא

ה"י . עמלקים, ונכנסוּ  חדרוּ  ה ּת וֹ רה לוֹ מדי   ֹבּ ת ו ׁש גּ ם לגנאי , לפר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 

כה)וּ בּפ ס וּ קים ּפ רק אהרן (בּ ּמ דבּ ר  בּ ן אלעזר  בּ ן ּפ ינחס וכוּ ' בּ ּמ גּ פה הּמ תים "ויּ הי וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
את כ לּ יתי  וא בּ תוֹ כם קנאתי  את בּ קנאוֹ  י שׂ ראל  בּ ני מעל  חמתי את הׁש יב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
- הּמ גּ פה. את לעצר מנת על נפׁש וֹ  את מסר ׁש ּפ נחס הינוּ  בּ קנאתי" י שׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ה וּ א בּ כ והבּ א וּ ר  הּמ גּ פה, נעצר  ּפ נחס ידי על דּ וקא מדּ וּ ע הּמ פרׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקׁש ים
מחוּ , וא ׁש תקוּ  הנּ שׂ יאים וכל עברוֹ ת עוֹ בר ישׂ ראל ׁש כּ לל  אי ראה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָשהרבש "ע
 ּכ ידי  ועל  להקב"ה רוּ ח נחת גּ רם זה קנאתי, את בּ קנאוֹ  נפׁש וֹ  את מסר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ פינחס 
ׁש וֹ תקים הנּ שׂ יאים ׁש כּ ל  ישׂ ראל בּ כלל מ צּ בים ׁש יּ ׁש  מ כּ אן מוּ כח  הּמ גּ פה. את ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָעצר
זעקה קוֹ ל  וּ לע וֹ רר ה נּ פׁש , את ולמסר  לקוּ ם  צרי מקוֹ ם מכּ ל מוֹ חים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

בּ דּ וֹ ר. ׁש יּ ׁש  הּפ ירצוֹ ת על ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ מחאה

על  נוֹ ראה גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ ע ׁש "ט הּמ עשׂ ה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
טוֹ בים מוּ ם ה גּ זרה, את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א  לתלמידוֹ  וקרא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
 ּכ אחר  היה ׁש ם אוּ ׁש פצין ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם על הגּ זרה וראוּ  האחד, מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנים

'אוֹ ׁש ויץ' ההׁש מדה 'הוֹ בלתלמחנה כּ ּת וּ ב היה ההׁש מדה רכּ ב וֹ ת ׁש על וכיּ דוּ ע . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
שווייצער הגּ ר "ש דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י. ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר',

ׁש אמר : זי"ע, מבעלזא אהרן  ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  מהצּ דּ יק מביא ׁש לׁש ליט"א כ וֹ חוֹ  כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש וֹ חטים  ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכלוּ  ידי  על בּ א  ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע
הׁש חיזוּ  ׁש א  מּפ ני  מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה  והיה  הגּ רמני, עמלק נוֹ לד  וּ מזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַקלּ ים
ועל עמלק, ׁש ל  שׂ ר  ׁש הוּ א דּ בר, הבּ על  ׁש ל החרב  את הׁש חיז  כּ דבעי, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּס כּ ינים

רח"ל יה וּ דים מיליוֹ ני לׁש חוֹ ט בּ כחוֹ  היה זה .ידי ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌


ארור הוא  ובאמת כמרדכי הנראה שיש מרדכי , לברוך
ועל מרדכי , ברוך הוא ובאמת כהמן הנראה ויש  המן,

האמת,ידי  את  ויאמר איש  מפני  ירא לא (מח "ב )היין 

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

האמת. מצדיקי  הוא  ומי רב  לערב שייך מי האמת

זושא ר ' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים  וכידוע
שהגיעו עד  היהודים  מקומות כל  את וטיהרו הלכו זי "ע 
עליהם ואיים  רח"ל השטן עליהם  נגלה ושם לאושוויץ,
העולם כל את יהפוך אז – מכאן  יחדלו  לא  שאם
יהיו שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים 
של חסיד  באמת מי  יודע  ומי מ "ם, הסמ"ם  של שליחים

אמת.

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות טושאלות 

אנׁש ים כּ ּמ ה אליו התחננוּ  הוֹ אה ׁש בּ ׁש נוֹ ת הנּ "ל: הצּ דּ יק  על ּמ סוּ פר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ ד
בּ גלל  בּ אה  ה צּ רה ׁש כּ ל ואמר  הנּ וֹ ראה, הגּ זרה את לבּט ל ׁש יּ תאּמ ץ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בקׁש וּ 

בּ עצמ וֹ  עמלק קלּפ ת ה וּ א  הגּ רמני והר ׁש ע  הּט רפה, וּ כמ וֹ החיטה , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
כּ תוּ ב עמלק ט -יא)ׁש בּ מלחמת יז  ּפ רק  לנוּ (ׁש מ וֹ ת בּ חר  יהוֹ ׁש ע אל מׁש ה ויּ אמר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

האהים וּ מּט ה ה גּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר בּ עמלק  הלּ חם וצא ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
וחוּ ר אהרן  וּ מׁש ה בּ עמלק להלּ חם מׁש ה לוֹ  אמר כּ אׁש ר  יהוֹ ׁש ע ויּ עשׂ  ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ ידי.

הגּ בעה . ראׁש  יריעלוּ  כּ אׁש ר  יד וֹ והיה יניח וכאׁש ר י שׂ ראל  וגבר  יד וֹ  מׁש ה ם  ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ואהרן  עליה ו יּ ׁש ב  תחּת יו  ויּ שׂ ימוּ  אבן  ו יּ קחוּ  כּ בדים מׁש ה וידי עמלק . ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוגבר

ה מׁש . בּ א  עד  אמוּ נה ידיו ויהי  אחד וּ מזּ ה אחד  מזּ ה בידיו ּת מכ וּ  והיוּ וחוּ ר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
צדּ יקים: ג' גּ ם ׁש ם  ּכ רוּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ׁש התּפ לּ לוּ  וחוּ ר ואהרן מׁש ה ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

[נכד אחד ע וֹ ד  רק וּ מצא וּ  וחּפ שׂ וּ  הגּ זרה, את לב ּט ל כּ די צ דּ יקים ג ' צרי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
סוֹ פר], בּ יד וֹ .החת"ם עלתה א ולכן הליׁש י. הצּ דּ יק נמצא וא ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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עצמת? ענ ים  רנ ד ההכרים  על  סמך  אפר  האם 

הּט וֹ בים ׁש הם ׁש ח ׁש בוּ  מההכׁש רים בּ אחד כּ זה, מעשׂ ה ראינוּ  כּ ן גּ ם  אנוּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בדוֹ רנוּ 
הכ ׁש ר מאוֹ תוֹ  הבּ שׂ ר  את אסרה הר בּ נ וּ ת ואפילוּ  החרדית, העדה וזה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר,

התורה: אמרה כ"ב )וכ וּ ', ד' פרק מצוֹ ת(ויקרא  מכּ ל  אחת וע שׂ ה יחטא נשׂ יא  אׁש ר : ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
אשרי , מלשון אשר בגמרא  ואמרו ואׁש ם, בּ ׁש גגה  תעשׂ ינה א אׁש ר  אקיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֱה'
טעויותיו, על ברבים ומודה חטאיו  על קרבן מביא שלו שהנשיא הדור  שאשרי 
ואם עליו, המלעיגים מפני  יבוש ולא טבעו על  להתגבר  צריך אחד כל לכן
מוכרח אני כן על לו. ורפא  ושב טעותו, על  ויודה  יתוודה בגללו רבים נכשלו 
מארבעים יותר לפני שבעבר  מפני שמם, את כותב ואני ברבים, האמת את לומר 
א -ב, חלק  ישעיה  נפש ספרי בתוף שלהם  הכשרות את  ופרסמתי  הדפסתי  שנה
אני  מחויב טוב , הכשר  שזה עלי וסמכו עותקים, מיליון כחצי  נדפס  הזה והספר
מוכן  ואני  ידי . על נגרם אשר  המכשול את לתקן ואזכה ולוואי האמת, את לומר 

באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל ולהסביר  להוכיח 


רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק  על  ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 
הגזירה  את לבטל  כדי צדיקים קברי אצל ויחודים 
ולכוון להתפלל  הרבה כאשר  אחת ופעם  הנוראה

בעל נחש השמים  מן  לו הראו אימנו, רחל בקבר
אחד את וכששאל להורגו, שרצה  ראשים  כמה
הוא ימ "ש שהרשע  לו אמר הגדולים המקובלים 

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

כשר אומרת!!שהכל שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק שייכת כזה וכשרות !
עמלק . של שותפו שבטבחים פ"ב )טוב כל (קידושין את באמת להבין שרוצה ומי  .

הכשרות, על שכתבתי  ספרים מאות בארבע יעיין כיום השחיטה  של  הבעיות
הכל . ויתבהר 

הייתי  אמריקה, בּ גלוּ ת ׁש הוּ תי בּ עת ע ּמ י  ׁש היה מבהיל מעשׂ ה  עּת ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַואסּפ ר
ׁש יּ בוֹ א לי ואמר וּ  מוֹ נית, הזמנּת י מ ם ׁש יּ צאתי וּ לאחר ממחה, ר וֹ פא אצל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ם
מהל בּ רגל ליל בּ דעּת י חׁש בּת י ע זּ ים גּ ׁש מים ׁש יּ רדוּ  והגם ׁש עה, חצי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲעוֹ ד
בּ גּ ׁש ם וחצי ׁש עה ושׂ וֹ חחנוּ  יהוּ די , ּפ גׁש ּת י  הדּ ר וּ באמצע דּ ּק וֹ ת, עשׂ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
מצּ פת ביעסטרצקי לרב בּ אוּ  מהּמ דינה ׁש ליחים  לי וסּפ ר ׁש יּ רד , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהוֹ טף
ואוּ לי  הבּ שׂ ר , ׁש ל  ההברחוֹ ת את לת ּפ ס יכוֹ לים א  ׁש הם ל וֹ  ואמרוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל,
עם ׁש בּ שׂ ר לוֹ  ואמרוּ  זאת, לעשׂ וֹ ת אי י וֹ דעים  חכמה להם  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים
בּ עיוֹ ת ׁש ני י וֹ צר וזה מהערבים, מגּ יעים המהדּ רים ההכׁש רים ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶח וֹ תמת
הׁש גּ חה ואין בּ ריא ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ה בּ המ וֹ ת  את מאכילים  ׁש הם אחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרציניּ ים,
אינם ׁש הם בּ עיה וע וֹ ד הבּ ריאוּ ת. עם בּ עיה וי ׁש  האוֹ כל, על ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִוויטראנית
הכ ׁש ר עם בּ שׂ ר ׁש ּת פס וּ  ּפ לילים ּת יקים 300 להם ויׁש  הּמ ּס ים, את ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמ ׁש לּ מים
א ּת וֹ  ולמד וּ  אוֹ תוֹ  ׁש לּ קחוּ  מאמעריקא יהוּ די  אוֹ תוֹ  וסּפ ר מהערבים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יע

מי  לגלּ וֹ ת אי בּ ילוּ ש דּ רכי חדׁש ים  ׁש ׁש ה  מהערביםבּ מׁש ה בּ שׂ ר  את מגניב ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הגּ יע  מכּ ן וּ לאחר זה. עבוּ ר  ּת ׁש לוּ ם דּ וֹ לר מליוֹ ן כּ חצי  גּ דוֹ ל  ס לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהבטיחוּ 
ׁש ם ׁש היה גּ ד וֹ ל מפעל קרקעי  ּת ת ס וֹ די מקוֹ ם בּ איזה ׁש ם וראה ראמלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְליד 
כּ ל  ׁש ל ּפ לוֹ מבּ וֹ ת עם ׁש וֹ נה, הכׁש ר סוּ ג עם מדּ ף כּ ל מסוּ דרים, מדּ פים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲהמ וֹ ן 
קילוֹ  מאוֹ ת ׁש ׁש  צריכים  "אנחנ וּ  טלפ וֹ נים: מק בּ לים וּ פקידים ההכׁש רים , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵסוּ גי
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ׁש ל  הּפ לוֹ מבּ וֹ ת עליהם ושׂ מים ּפ גּ וּ לים בּ שׂ ר ול וֹ קחים ּפ ל וֹ ני", הכׁש ר עם ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָבּ שׂ ר
זה את להראוֹ ת וּ כׁש בּ א שׂ קיּ וֹ ת, כּ עשׂ ר עּמ וֹ  ולקח זה, את וּ מׁש וקים ....ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ּמ ה עּמ וֹ  ולקח בּ חוּ ץ, הּק יּ וֹ ת את והנּ יח ׁש לּ הם לּמ שׂ רד  נכנס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַלאחראיים,
ׁש הם ראה בּ חזרה הּק יּ וֹ ת ׁש אר  את לקחת וּ כׁש יּ צא להם, להראוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌דּ גמאוֹ ת

גּ נּ בים יׁש  כּ אן גּ ם  ואמר  תע שׂ ייתנעלמוּ , ׁש ל מהאחראים אחד אליו והגּ יע ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ארץ  את עוֹ זב  אינ אם ל וֹ , ואמר לראׁש וֹ  קר וֹ ב אקדּ ח והרים הּט רף, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר

לארץ. לח וּ ץ  וּ ברח , בּ ראׁש דּ מ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

עם טרפוֹ ת ׁש ּת פסוּ   אי מקרים 2000 בּ ער ּפ רסמ וּ  כּ בר  ׁש בּ עּת וֹ נים ידוּ ע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר
זה האם ,... הרב ׁש ל  הכׁש ר לגבּ י ּפ עם אוֹ תי  ׁש אל  ואחד  - מהדּ רים . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
גּ דוֹ ל  בּ מפעל ׁש ע וֹ בד ׁש מׁש  מבּ ית יהוּ די  ּפ גׁש ּת י  ׁש ּפ עם ל וֹ  סּפ ר ּת י אז וּ מהדּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְט וֹ ב
מיני  כּ ל עם בּ שׂ ר , ׁש ל קוֹ נטיינרים מגּ יע מפעל ׁש בּ אוֹ תוֹ  לי  וס ּפ ר  בּ שׂ ר , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הּת ארי את ׁש עבר בּ שׂ ר וגם הכׁש ר בּ לי בּ שׂ ר וגם  גּ לאט, ואינ וֹ  גּ לאט  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
מסריח כּ בר ה בּ שׂ ר  וּ מּמ ילא נתקלקל האניּ ה על  הפריזער ּפ עמים הרבּ ה וגם –ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה וּ א מקלקל בּ שׂ ר מוֹ צא הוּ א אם הבּ שׂ ר, איכוּ ת  את לב דּ וֹ ק הוטרינר ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ גּ יע 
לוֹ קחים הוֹ ל ׁש הוּ א וּ לאחר  בּ ח וּ ץ , לאׁש ּפ ה זה את וזוֹ רק מיחד דּ י וֹ  זה על ֵׁש וֹ פ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מיחד  אכל מ זּ ה ועוֹ שׂ ים כימיּ ים, חוֹ מרים עם זה את וּ מ ׁש ּפ רים הבּ שׂ ר  את ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חזרה
היה מבהיל מע שׂ ה ועוֹ ד  - ה"י. אב וֹ ת. בּ ית לאיזה זה את וּ מׁש וקים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ"דליׁש עס",
וּ לאחר כּ ׁש רוּ ת, על להם לדרוֹ ׁש  ׁש נה 15 לפני  ׁש מה להיכל  ׁש הלכּת י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִעּמ י,

טוֹ בים מנּק רים כּ ּמ ה אוֹ תם ׁש אלּת י  ּפ רטיה)הדּ רׁש ה בּ כל נּק וּ ר  הלכוֹ ת לכם,(ׁש יּ וֹ דעים יׁש  , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
,500 בּ ער לי וענ וּ  צריכים, אּת ם מנּק רים וכ ּמ ה אוֹ תם ו ׁש אלּת י ׁש נים, לי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ה"י . בּ כרת, זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְונ ּק וּ ר

התנ ב ת ארייתא חלב  מריד  ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב 

 בּ ער בּ חיפה גּ ר  והיה ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ ן  בּ ער הוּ א ׁש כּ יּ וֹ ם רב גּ ר  ׁש מ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית
למדּת י  ׁש לּ נוּ  ּת וֹ רה בּ תלמ וּ ד בּ חיפה ׁש נה וחמׁש  חמים לפני ׁש נה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲחמים

זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ חיפה הגּ ד וֹ לים מהרבּ נים  היה הוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ ,

לוֹ  וס ּפ ר ּת י  לׁש לוֹ מוֹ  ׁש אלּת י  ׁש מׁש , בּ בית  אוֹ תוֹ  ּפ גׁש ּת י  ,בּ ער ׁש נים, ׁש לוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר כּ די  ֹּת ו וכ דּ וֹ מה, לאוֹ ר מוֹ ציא ׁש אני הּס פרים על  ׁש לּ י, העבוֹ דה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל
לי , סּפ ר וכ "נּק וּ ר", על  לוֹ מר לוֹ  יׁש  מה  אוֹ תוֹ  ׁש אלּת י  הכּ ׁש רוּ ת, לנוֹ שׂ א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַגּ ם 
דּ אוֹ ריתא חלב וה וֹ ריד אטליזים לכ ּמ ה ׁש ב וּ ע כּ ל הל בּ חיפה רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש היה 
ׁש אלּת י  ,לכ ּפ נאי ו היה א כּ י  הוֹ ריד  א ׁש ּמ דּ ר בּ נן החלב א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמהבּ המוֹ ת,
אמר האטליזים ׁש אר עם מה ׁש אלּת י , א. אמר , האטליזים , בּ כל  ּכ עשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהאם



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  טז

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

כשר אומרת!!שהכל שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק שייכת כזה וכשרות !
עמלק . של שותפו שבטבחים פ"ב )טוב כל (קידושין את באמת להבין שרוצה ומי  .

הכשרות, על שכתבתי  ספרים מאות בארבע יעיין כיום השחיטה  של  הבעיות
הכל . ויתבהר 

הייתי  אמריקה, בּ גלוּ ת ׁש הוּ תי בּ עת ע ּמ י  ׁש היה מבהיל מעשׂ ה  עּת ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַואסּפ ר
ׁש יּ בוֹ א לי ואמר וּ  מוֹ נית, הזמנּת י מ ם ׁש יּ צאתי וּ לאחר ממחה, ר וֹ פא אצל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ם
מהל בּ רגל ליל בּ דעּת י חׁש בּת י ע זּ ים גּ ׁש מים ׁש יּ רדוּ  והגם ׁש עה, חצי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲעוֹ ד
בּ גּ ׁש ם וחצי ׁש עה ושׂ וֹ חחנוּ  יהוּ די , ּפ גׁש ּת י  הדּ ר וּ באמצע דּ ּק וֹ ת, עשׂ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
מצּ פת ביעסטרצקי לרב בּ אוּ  מהּמ דינה ׁש ליחים  לי וסּפ ר ׁש יּ רד , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהוֹ טף
ואוּ לי  הבּ שׂ ר , ׁש ל  ההברחוֹ ת את לת ּפ ס יכוֹ לים א  ׁש הם ל וֹ  ואמרוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל,
עם ׁש בּ שׂ ר לוֹ  ואמרוּ  זאת, לעשׂ וֹ ת אי י וֹ דעים  חכמה להם  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים
בּ עיוֹ ת ׁש ני י וֹ צר וזה מהערבים, מגּ יעים המהדּ רים ההכׁש רים ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶח וֹ תמת
הׁש גּ חה ואין בּ ריא ׁש אינוֹ  אוֹ כל  ה בּ המ וֹ ת  את מאכילים  ׁש הם אחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרציניּ ים,
אינם ׁש הם בּ עיה וע וֹ ד הבּ ריאוּ ת. עם בּ עיה וי ׁש  האוֹ כל, על ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִוויטראנית
הכ ׁש ר עם בּ שׂ ר ׁש ּת פס וּ  ּפ לילים ּת יקים 300 להם ויׁש  הּמ ּס ים, את ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמ ׁש לּ מים
א ּת וֹ  ולמד וּ  אוֹ תוֹ  ׁש לּ קחוּ  מאמעריקא יהוּ די  אוֹ תוֹ  וסּפ ר מהערבים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יע

מי  לגלּ וֹ ת אי בּ ילוּ ש דּ רכי חדׁש ים  ׁש ׁש ה  מהערביםבּ מׁש ה בּ שׂ ר  את מגניב ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הגּ יע  מכּ ן וּ לאחר זה. עבוּ ר  ּת ׁש לוּ ם דּ וֹ לר מליוֹ ן כּ חצי  גּ דוֹ ל  ס לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהבטיחוּ 
ׁש ם ׁש היה גּ ד וֹ ל מפעל קרקעי  ּת ת ס וֹ די מקוֹ ם בּ איזה ׁש ם וראה ראמלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְליד 
כּ ל  ׁש ל ּפ לוֹ מבּ וֹ ת עם ׁש וֹ נה, הכׁש ר סוּ ג עם מדּ ף כּ ל מסוּ דרים, מדּ פים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲהמ וֹ ן 
קילוֹ  מאוֹ ת ׁש ׁש  צריכים  "אנחנ וּ  טלפ וֹ נים: מק בּ לים וּ פקידים ההכׁש רים , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵסוּ גי
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ׁש ל  הּפ לוֹ מבּ וֹ ת עליהם ושׂ מים ּפ גּ וּ לים בּ שׂ ר ול וֹ קחים ּפ ל וֹ ני", הכׁש ר עם ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָבּ שׂ ר
זה את להראוֹ ת וּ כׁש בּ א שׂ קיּ וֹ ת, כּ עשׂ ר עּמ וֹ  ולקח זה, את וּ מׁש וקים ....ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ּמ ה עּמ וֹ  ולקח בּ חוּ ץ, הּק יּ וֹ ת את והנּ יח ׁש לּ הם לּמ שׂ רד  נכנס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַלאחראיים,
ׁש הם ראה בּ חזרה הּק יּ וֹ ת ׁש אר  את לקחת וּ כׁש יּ צא להם, להראוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌דּ גמאוֹ ת

גּ נּ בים יׁש  כּ אן גּ ם  ואמר  תע שׂ ייתנעלמוּ , ׁש ל מהאחראים אחד אליו והגּ יע ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ארץ  את עוֹ זב  אינ אם ל וֹ , ואמר לראׁש וֹ  קר וֹ ב אקדּ ח והרים הּט רף, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר

לארץ. לח וּ ץ  וּ ברח , בּ ראׁש דּ מ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

עם טרפוֹ ת ׁש ּת פסוּ   אי מקרים 2000 בּ ער ּפ רסמ וּ  כּ בר  ׁש בּ עּת וֹ נים ידוּ ע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר
זה האם ,... הרב ׁש ל  הכׁש ר לגבּ י ּפ עם אוֹ תי  ׁש אל  ואחד  - מהדּ רים . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
גּ דוֹ ל  בּ מפעל ׁש ע וֹ בד ׁש מׁש  מבּ ית יהוּ די  ּפ גׁש ּת י  ׁש ּפ עם ל וֹ  סּפ ר ּת י אז וּ מהדּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְט וֹ ב
מיני  כּ ל עם בּ שׂ ר , ׁש ל קוֹ נטיינרים מגּ יע מפעל ׁש בּ אוֹ תוֹ  לי  וס ּפ ר  בּ שׂ ר , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הּת ארי את ׁש עבר בּ שׂ ר וגם הכׁש ר בּ לי בּ שׂ ר וגם  גּ לאט, ואינ וֹ  גּ לאט  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהכׁש רים
מסריח כּ בר ה בּ שׂ ר  וּ מּמ ילא נתקלקל האניּ ה על  הפריזער ּפ עמים הרבּ ה וגם –ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה וּ א מקלקל בּ שׂ ר מוֹ צא הוּ א אם הבּ שׂ ר, איכוּ ת  את לב דּ וֹ ק הוטרינר ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ גּ יע 
לוֹ קחים הוֹ ל ׁש הוּ א וּ לאחר  בּ ח וּ ץ , לאׁש ּפ ה זה את וזוֹ רק מיחד דּ י וֹ  זה על ֵׁש וֹ פ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מיחד  אכל מ זּ ה ועוֹ שׂ ים כימיּ ים, חוֹ מרים עם זה את וּ מ ׁש ּפ רים הבּ שׂ ר  את ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חזרה
היה מבהיל מע שׂ ה ועוֹ ד  - ה"י. אב וֹ ת. בּ ית לאיזה זה את וּ מׁש וקים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ"דליׁש עס",
וּ לאחר כּ ׁש רוּ ת, על להם לדרוֹ ׁש  ׁש נה 15 לפני  ׁש מה להיכל  ׁש הלכּת י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִעּמ י,

טוֹ בים מנּק רים כּ ּמ ה אוֹ תם ׁש אלּת י  ּפ רטיה)הדּ רׁש ה בּ כל נּק וּ ר  הלכוֹ ת לכם,(ׁש יּ וֹ דעים יׁש  , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
,500 בּ ער לי וענ וּ  צריכים, אּת ם מנּק רים וכ ּמ ה אוֹ תם ו ׁש אלּת י ׁש נים, לי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ה"י . בּ כרת, זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְונ ּק וּ ר

התנ ב ת ארייתא חלב  מריד  ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב 

 בּ ער בּ חיפה גּ ר  והיה ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ ן  בּ ער הוּ א ׁש כּ יּ וֹ ם רב גּ ר  ׁש מ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית
למדּת י  ׁש לּ נוּ  ּת וֹ רה בּ תלמ וּ ד בּ חיפה ׁש נה וחמׁש  חמים לפני ׁש נה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲחמים

זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ חיפה הגּ ד וֹ לים מהרבּ נים  היה הוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ ,

לוֹ  וס ּפ ר ּת י  לׁש לוֹ מוֹ  ׁש אלּת י  ׁש מׁש , בּ בית  אוֹ תוֹ  ּפ גׁש ּת י  ,בּ ער ׁש נים, ׁש לוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר כּ די  ֹּת ו וכ דּ וֹ מה, לאוֹ ר מוֹ ציא ׁש אני הּס פרים על  ׁש לּ י, העבוֹ דה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל
לי , סּפ ר וכ "נּק וּ ר", על  לוֹ מר לוֹ  יׁש  מה  אוֹ תוֹ  ׁש אלּת י  הכּ ׁש רוּ ת, לנוֹ שׂ א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַגּ ם 
דּ אוֹ ריתא חלב וה וֹ ריד אטליזים לכ ּמ ה ׁש ב וּ ע כּ ל הל בּ חיפה רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש היה 
ׁש אלּת י  ,לכ ּפ נאי ו היה א כּ י  הוֹ ריד  א ׁש ּמ דּ ר בּ נן החלב א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמהבּ המוֹ ת,
אמר האטליזים ׁש אר עם מה ׁש אלּת י , א. אמר , האטליזים , בּ כל  ּכ עשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהאם



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יח

יכל  וא בּ התנדּ בוּ ת זאת עשׂ ה עצמוֹ  הוּ א ׁש יּ וֹ ריד, נּק וּ ר  ויוֹ דע ׁש יּ כוֹ ל מי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִלי,
לכ לּ ם.להגּ יע ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

אצל  ראינ מ יראל אלקי לכר  האד את  מביא חלב ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכילת 
 וזכר מ יח  צבי ְְְְְִִִַַַתי

צבי  ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ ירוּ ׁש לים הגּ דוֹ ל דּ ין  מ בּ ית עד וּ ת גּ ביּ ת  נביא לזה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בנוֹ סף 
כּ רת  אּס וּ ר ׁש היא  ה כּ לי וֹ ת חלב  אוֹ תם והאכיל מנין ה בּ רכהלקח זה  על וע שׂ ה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ּא ּס וּ רים בּ רו מּת יר העוֹ לם מל אקינוּ  ד ' ּת וֹ רתאּת ה בּ ספר ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  , ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
צבי  ׁש בּ תי נגד  וּ כּ תבים מאמרים קבוּ צת והיא זצ"ל  מעמדּ ין יעקב לר בּ נוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק נאוֹ ת
תשל"א בּ יר וּ ׁש לים צ לּ וּ ם בּ דּ פוּ ס ונדּפ ס תקי"ב. בּ אמסטערדאם נדּפ ס סוֹ דוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ מתי 
בּ י  ּת לתא בּ מוֹ תב ּת וּ ב"ב: בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת וז"ל:טפס מק וֹ ר , הוֹ צאת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָע"י 
ספרדּ י  אי ׁש  חביב מׁש ה מהוֹ ר"ר הכּ וֹ לל החכם לקדמנא ואתא הוינא, כּ חדא ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עד וּ ת בּ תוֹ רת ּת למידי (בּ ל ׁש וֹ נוֹ )והעיד בּ ין הדּ בר  ׁש ּמ פרסם  מעיד אני בלה "ק: וז"ל , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם תר"ו  צבי ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ ירוּ ׁש לים חלבחכמים האכיל  ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ סדר והאכילם לארץ  בּ חוּ ץ ּפ סח להקריב  להם צ וּ ה גּ ם מיּ שׂ ראל , לעשׂ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְכּ לי וֹ ת
מּת יר ה' א ּת ה  ּבּ רו הנּ סחא, בּ ז וֹ  חלב  אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם ּפ סח, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 

זהא ּס וּ רים  דּ בר כּ ן גּ ם ׁש עשׂ ה גּ דוֹ ל ּת וֹ רה בּ על  אחד מאדם זה דּ בר ׁש מע ּת י וגם  , ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
תכ "ה ׁש בּ ׁש נת ׁש מעּת י  גּ ם ּת ׁש וּ בה, עשׂ ה  ּכ עצמוֹ ואחר  על  צבי  ׁש בּ תי גּ ילה  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

דּ וד בּ ן  מׁש יח הרבׁש הוּ א הכּ וֹ לל  מהחכם ׁש מעּת י ע וֹ ד יצחקי...... אב "ד אברהם ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הכּ וֹ לל  החכם  הגּ דוֹ ל מר בּ וֹ  ׁש מע ּת וּ ב"ב , ירוּ ׁש לים בעיה"ק דּ ספרדים ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְור "מ

גלאנטי מהוֹ ר"ר  ׁש מ וֹ מׁש ה יּמ ח צבי  לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי א מּת חלּ ה אוֹ מר , ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ׁש ל יד  כּ תב  ׁש ראיתי אחר  רק בּ וֹ , מאמין הייתי ׁש א ּפ י על אף  צביוזכר וֹ , ׁש בּ תי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וזכר וֹ  ׁש מוֹ  בּ וֹ ,יּמ ח מאמין ׁש היה לאחד לכאן הוי"ה ׁש כּ תב  אני עצמוֹ  את וחתם ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
צבי ׁש בּ תי ׁש כּ תב אקיכם  דּ הינ וּ  מחרים, אני  זה אחר כּ כתיבתוֹ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וי וֹ ם. יוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

14 אלה

מהרים? ה רים לנ י הרי  הם , הפקיד  מה הראית, רנת יראל ארץ י

מהערבי ר אכל נה 30 ומגה מפרסמת הראית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהר נת

מהערבים הבּ שׂ ר קנוּ  ׁש נה  30 ׁש לערך בּ חיפה אטליז על  מגלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נוּ ת 

בּ גּ בוּ ל  עוֹ מדת מ אית ׁש ראה וס ּפ ר  לר בּ נוּ ת  אחד איׁש  הגּ יע ׁש נה 25 לפני  ְבּ ער◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יטשאלות 

את ׁש מוֹ ליכים וראה הנעשׂ ה  אחר לעקב  המׁש י הוּ א מהערבים, בּ שׂ ר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעבירה
כּ בר כּ י  גּ ילוּ  ואכן הדּ בר את חקר וּ  הרבּ נוּ ת - בּ חיפה. כּ ׁש ר  לאטליז הנּ "ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
ועל  ׁש התגּ לּ תה  הנּ וֹ רא הּמ עשׂ ה את  בּ עּת וֹ ן כּ תבוּ  לכן , ּכ עוֹ שׂ ים  ׁש נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש לוֹ ׁש ים
כּ מעט הדּ ר ׁש ה את ׁש גּ מר ּת י  וּ לאחר - ּת ׁש וּ בה. ולעשׂ וֹ ת ה כּ לים את להכ ׁש יר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
ה וּ א בּ אמת מה יוֹ דע וּ מי  - בּ המה. בּ שׂ ר יוֹ תר לאכוֹ ל  א עצמם על קבּ לוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌כּ לּ ם
להוֹ בלה ועד  מהחיטה בּ אמת ׁש מים יראי מׁש גּ יחים צריכים וּ מּמ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ כל,

ואוּ לי . האי וכוּ לּ י – עצמה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בחנוּ ת

את יאמר וּ  החרדים ׁש הר בּ נים נזכּ ה מתי – האמת את ׁש אוֹ מרים להם גּ ד וֹ ל ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְזכוּ ת
◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת.

אין  ׁש יּ דעוּ  ישׂ ראל  ארץ לכל בּ מכּת בים וכתב בּ דּ ר ׁש ה אוֹ מר ׁש ליט"א  לנדה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרב
כׁש ירה, בּ המה בּ שׂ ר כזה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר 

מהאיטליז  י ׁש ר  ׁש בּ א מה רק הכׁש ר נוֹ תן ׁש אינוֹ  אוֹ מר , ׁש לּ וֹ  עוֹ ף הבּ שׂ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפיל וּ 
ׁש לּ וֹ . בחוֹ תמת ואפיל וּ  חוֹ תמוֹ ת מיני כּ ל  להם יׁש  ׁש הערבים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש לּ וֹ ,

חת נּ ה וּ בית אבוֹ ת בּ ית – ׁש לם יוֹ ם וזצ"ל. ׁש ליט "א לנדה מהרב סּפ וּ רים ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני 

 מאר טרפ תרב נבלת וכ חיטה  י  21 דק י ראל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפ גׁש ּת י  ׁש ם  הבּ רית, בּ ארצוֹ ת קוֹ ל  לפ ּת וּ ח רוֹ פא אצל  הייתי  ׁש נים, 26 ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ּפ רלוֹ ביץ ראוּ בן ר ' זצ"ל , פיינׁש טיין מׁש ה ר ' ׁש ל  43)ּת למיד רח וֹ ב  ,12 (עוועני וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

בּ נוֹ שׂ אי  דּ בּ רנוּ  חכמים ּת למידי ׁש ל כּ דרכּ ם בּ מוֹ נסי . המנּק ר היה ה זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למיד
הּס פרים על  לוֹ  סּפ רּת י החיטה , לנ וֹ שׂ א הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר  כּ די   ֹּת ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד,
האלּ וּ  הּס פרים את טוֹ ב טוֹ ב מכּ יר  אני "כּ ן, לי ואמר  לאוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ צאתי
נמצא א ע וֹ ד ׁש בּ אמריקה  ל ּת דע לי : ואמר הרבּ ה", זה עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּמ ׁש ּת י
ה וּ א ׁש עכׁש ו לי סּפ ר עוֹ ד  - נּק וּ ר. הלכוֹ ת וי וֹ דע מכּ יר ׁש ם ׁש הּק צב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאטליז
אוֹ תוֹ  ׁש לח וּ  ישׂ ראל מארץ  רב ׁש ם וּ פגׁש  רחמסטריווקא ׁש ל מהּמ קוה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַמ גּ יע
י שׂ ראל , לארץ מם ׁש וֹ לחים הכּ בד את לבדּ וֹ ק לאמריקה מהרבּ נוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים

נ ּק וּ ר בּ לי  כּ בד אכל וּ  עּת ה עד כּ י  להם נוֹ דע  עכׁש ו עםכּ י  ׁש הל לי ואמר  . ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌


המסמכים מן  לאור :אחד 671שיצא מסמך
הàרית: àארצ õת הנ äñר צדקנäמðב מ Łיח יקרים  יהäדים  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

àמהרה äאלינ ויבõא àתäŁבה ìŁחזר äלנ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמח éה
לקàל Łרõצים  äêא éŁל החליט  מירŁäלים צדק âין àְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָית 
ü לסמ ŁאפŁר ממחה מנñר àתõר נäñר על  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻסמיכה
הרב הáאõנים  הרàנים  לפני לבחינה לעמ õד עליהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו,

רàי הáאõן  הרב ולפני êŁיט "א מלאכי מרâכי רàי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהáא õן
ידם àחתימת אי äŁרם  ואחרי Łליט"א Ł מייזלי üäרàְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

êŁהם . הíמיכה הבד "צ  äנô ְְִִֶֶַָָי
àריזל . זלמן  àŁיłראל  הâל  הק ' ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָידידכם

תרצ"ו, Łנת סאטמער àעיר ה õפיע  הêזה õôרני ְְְִִִֶֶַַַַַָָָירח õן
י õאל äנàר הגה"ק  אדמ õ"ר כ"ק àרàנäת ŁëŁ àְְְִֵֵֵֵֶַַַָעת



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  יח

יכל  וא בּ התנדּ בוּ ת זאת עשׂ ה עצמוֹ  הוּ א ׁש יּ וֹ ריד, נּק וּ ר  ויוֹ דע ׁש יּ כוֹ ל מי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִלי,
לכ לּ ם.להגּ יע ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

אצל  ראינ מ יראל אלקי לכר  האד את  מביא חלב ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכילת 
 וזכר מ יח  צבי ְְְְְִִִַַַתי

צבי  ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ ירוּ ׁש לים הגּ דוֹ ל דּ ין  מ בּ ית עד וּ ת גּ ביּ ת  נביא לזה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בנוֹ סף 
כּ רת  אּס וּ ר ׁש היא  ה כּ לי וֹ ת חלב  אוֹ תם והאכיל מנין ה בּ רכהלקח זה  על וע שׂ ה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ּא ּס וּ רים בּ רו מּת יר העוֹ לם מל אקינוּ  ד ' ּת וֹ רתאּת ה בּ ספר ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  , ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
צבי  ׁש בּ תי נגד  וּ כּ תבים מאמרים קבוּ צת והיא זצ"ל  מעמדּ ין יעקב לר בּ נוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק נאוֹ ת
תשל"א בּ יר וּ ׁש לים צ לּ וּ ם בּ דּ פוּ ס ונדּפ ס תקי"ב. בּ אמסטערדאם נדּפ ס סוֹ דוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ מתי 
בּ י  ּת לתא בּ מוֹ תב ּת וּ ב"ב: בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת וז"ל:טפס מק וֹ ר , הוֹ צאת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָע"י 
ספרדּ י  אי ׁש  חביב מׁש ה מהוֹ ר"ר הכּ וֹ לל החכם לקדמנא ואתא הוינא, כּ חדא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינא

עד וּ ת בּ תוֹ רת ּת למידי (בּ ל ׁש וֹ נוֹ )והעיד בּ ין הדּ בר  ׁש ּמ פרסם  מעיד אני בלה "ק: וז"ל , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם תר"ו  צבי ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ ירוּ ׁש לים חלבחכמים האכיל  ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ סדר והאכילם לארץ  בּ חוּ ץ ּפ סח להקריב  להם צ וּ ה גּ ם מיּ שׂ ראל , לעשׂ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְכּ לי וֹ ת
מּת יר ה' א ּת ה  ּבּ רו הנּ סחא, בּ ז וֹ  חלב  אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם ּפ סח, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת 

זהא ּס וּ רים  דּ בר כּ ן גּ ם ׁש עשׂ ה גּ דוֹ ל ּת וֹ רה בּ על  אחד מאדם זה דּ בר ׁש מע ּת י וגם  , ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
תכ "ה ׁש בּ ׁש נת ׁש מעּת י  גּ ם ּת ׁש וּ בה, עשׂ ה  ּכ עצמוֹ ואחר  על  צבי  ׁש בּ תי גּ ילה  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

דּ וד בּ ן  מׁש יח הרבׁש הוּ א הכּ וֹ לל  מהחכם ׁש מעּת י ע וֹ ד יצחקי...... אב "ד אברהם ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הכּ וֹ לל  החכם  הגּ דוֹ ל מר בּ וֹ  ׁש מע ּת וּ ב"ב , ירוּ ׁש לים בעיה"ק דּ ספרדים ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְור "מ

גלאנטי מהוֹ ר"ר  ׁש מ וֹ מׁש ה יּמ ח צבי  לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי א מּת חלּ ה אוֹ מר , ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ׁש ל יד  כּ תב  ׁש ראיתי אחר  רק בּ וֹ , מאמין הייתי ׁש א ּפ י על אף  צביוזכר וֹ , ׁש בּ תי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וזכר וֹ  ׁש מוֹ  בּ וֹ ,יּמ ח מאמין ׁש היה לאחד לכאן הוי"ה ׁש כּ תב  אני עצמוֹ  את וחתם ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
צבי ׁש בּ תי ׁש כּ תב אקיכם  דּ הינ וּ  מחרים, אני  זה אחר כּ כתיבתוֹ , הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וי וֹ ם. יוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

14 אלה

מהרים? ה רים לנ י הרי  הם , הפקיד  מה הראית, רנת יראל ארץ י

מהערבי ר אכל נה 30 ומגה מפרסמת הראית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהר נת

מהערבים הבּ שׂ ר קנוּ  ׁש נה  30 ׁש לערך בּ חיפה אטליז על  מגלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נוּ ת 

בּ גּ בוּ ל  עוֹ מדת מ אית ׁש ראה וס ּפ ר  לר בּ נוּ ת  אחד איׁש  הגּ יע ׁש נה 25 לפני  ְבּ ער◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות יטשאלות 

את ׁש מוֹ ליכים וראה הנעשׂ ה  אחר לעקב  המׁש י הוּ א מהערבים, בּ שׂ ר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעבירה
כּ בר כּ י  גּ ילוּ  ואכן הדּ בר את חקר וּ  הרבּ נוּ ת - בּ חיפה. כּ ׁש ר  לאטליז הנּ "ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
ועל  ׁש התגּ לּ תה  הנּ וֹ רא הּמ עשׂ ה את  בּ עּת וֹ ן כּ תבוּ  לכן , ּכ עוֹ שׂ ים  ׁש נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש לוֹ ׁש ים
כּ מעט הדּ ר ׁש ה את ׁש גּ מר ּת י  וּ לאחר - ּת ׁש וּ בה. ולעשׂ וֹ ת ה כּ לים את להכ ׁש יר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
ה וּ א בּ אמת מה יוֹ דע וּ מי  - בּ המה. בּ שׂ ר יוֹ תר לאכוֹ ל  א עצמם על קבּ לוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌כּ לּ ם
להוֹ בלה ועד  מהחיטה בּ אמת ׁש מים יראי מׁש גּ יחים צריכים וּ מּמ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ כל,

ואוּ לי . האי וכוּ לּ י – עצמה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בחנוּ ת

את יאמר וּ  החרדים ׁש הר בּ נים נזכּ ה מתי – האמת את ׁש אוֹ מרים להם גּ ד וֹ ל ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְזכוּ ת
◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת.

אין  ׁש יּ דעוּ  ישׂ ראל  ארץ לכל בּ מכּת בים וכתב בּ דּ ר ׁש ה אוֹ מר ׁש ליט"א  לנדה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרב
כׁש ירה, בּ המה בּ שׂ ר כזה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר 

מהאיטליז  י ׁש ר  ׁש בּ א מה רק הכׁש ר נוֹ תן ׁש אינוֹ  אוֹ מר , ׁש לּ וֹ  עוֹ ף הבּ שׂ ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפיל וּ 
ׁש לּ וֹ . בחוֹ תמת ואפיל וּ  חוֹ תמוֹ ת מיני כּ ל  להם יׁש  ׁש הערבים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש לּ וֹ ,

חת נּ ה וּ בית אבוֹ ת בּ ית – ׁש לם יוֹ ם וזצ"ל. ׁש ליט "א לנדה מהרב סּפ וּ רים ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני 

 מאר טרפ תרב נבלת וכ חיטה  י  21 דק י ראל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפ גׁש ּת י  ׁש ם  הבּ רית, בּ ארצוֹ ת קוֹ ל  לפ ּת וּ ח רוֹ פא אצל  הייתי  ׁש נים, 26 ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ּפ רלוֹ ביץ ראוּ בן ר ' זצ"ל , פיינׁש טיין מׁש ה ר ' ׁש ל  43)ּת למיד רח וֹ ב  ,12 (עוועני וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

בּ נוֹ שׂ אי  דּ בּ רנוּ  חכמים ּת למידי ׁש ל כּ דרכּ ם בּ מוֹ נסי . המנּק ר היה ה זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למיד
הּס פרים על  לוֹ  סּפ רּת י החיטה , לנ וֹ שׂ א הגּ ענוּ  דּ בּ וּ ר  כּ די   ֹּת ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד,
האלּ וּ  הּס פרים את טוֹ ב טוֹ ב מכּ יר  אני "כּ ן, לי ואמר  לאוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ צאתי
נמצא א ע וֹ ד ׁש בּ אמריקה  ל ּת דע לי : ואמר הרבּ ה", זה עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּמ ׁש ּת י
ה וּ א ׁש עכׁש ו לי סּפ ר עוֹ ד  - נּק וּ ר. הלכוֹ ת וי וֹ דע מכּ יר ׁש ם ׁש הּק צב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאטליז
אוֹ תוֹ  ׁש לח וּ  ישׂ ראל מארץ  רב ׁש ם וּ פגׁש  רחמסטריווקא ׁש ל מהּמ קוה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַמ גּ יע
י שׂ ראל , לארץ מם ׁש וֹ לחים הכּ בד את לבדּ וֹ ק לאמריקה מהרבּ נוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהר בּ נים

נ ּק וּ ר בּ לי  כּ בד אכל וּ  עּת ה עד כּ י  להם נוֹ דע  עכׁש ו עםכּ י  ׁש הל לי ואמר  . ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌


המסמכים מן  לאור :אחד 671שיצא מסמך
הàרית: àארצ õת הנ äñר צדקנäמðב מ Łיח יקרים  יהäדים  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

àמהרה äאלינ ויבõא àתäŁבה ìŁחזר äלנ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמח éה
לקàל Łרõצים  äêא éŁל החליט  מירŁäלים צדק âין àְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָית 
ü לסמ ŁאפŁר ממחה מנñר àתõר נäñר על  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻסמיכה
הרב הáאõנים  הרàנים  לפני לבחינה לעמ õד עליהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו,

רàי הáאõן  הרב ולפני êŁיט "א מלאכי מרâכי רàי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהáא õן
ידם àחתימת אי äŁרם  ואחרי Łליט"א Ł מייזלי üäרàְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

êŁהם . הíמיכה הבד "צ  äנô ְְִִֶֶַָָי
àריזל . זלמן  àŁיłראל  הâל  הק ' ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָידידכם

תרצ"ו, Łנת סאטמער àעיר ה õפיע  הêזה õôרני ְְְִִִֶֶַַַַַָָָירח õן
י õאל äנàר הגה"ק  אדמ õ"ר כ"ק àרàנäת ŁëŁ àְְְִֵֵֵֵֶַַַָעת



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כ

וּ טרפוֹ ת. נבל וֹ ת מ ּמ ׁש  היוּ  21 וּ מּת וֹ כם בּ שׂ ר ׁש ם ׁש וֹ חטים מפעלים ל23 ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרב
רב  אוֹ תוֹ  עם ּפ גיׁש ה  לי  ּת סדּ ר  מּמ בּ בּק ׁש ה לוֹ : צר אמרּת י אין לי אמר  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌

וּ מיּ ד  לּמ קוה, והלכּת י   ּכ עשׂ יתי א וֹ ת וֹ , ּת פגּ ׁש  ׁש ם לּמ קוה עכׁש ו  ל ,ְבּ כ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ׁש אלּת י  ישׂ ראל, מארץ  ׁש הגּ יע הרב הוּ א מי והבנּת י ראיתי לׁש ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ עּת י

ּפ לוֹ ני  מעיר ישׂ ראל מארץ הרב האּת ה כּ ן אוֹ תוֹ : לי  אמר  ׁש לוֹ ם? לוֹ  נתּת י  ! ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
על  ׁש חבּ רּת י  חבּ וּ רי  את ראית  האם  אוֹ תוֹ : ׁש אלּת י  ׁש לוֹ ם, לי החזיר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהוּ א

 לעיר ׁש לחּת י  ולמדּת י החיטה ה ּס פרים כּ ל את  מכּ יר אני  אכן לי : אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר הזּ ה, בּ נּ וֹ ׁש א  אּת לדבּ ר  להמׁש י רוֹ צה אני  לוֹ : אמרּת י מּת וֹ כם. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

בּ סדר לזמן לי  קר וֹ ב עד מ ּמ ׁש  כּ ׁש עה, ׁש ם וי ׁש בנוּ  הּמ דרׁש  לבית נכנסנוּ  ! ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ידי  היה הּק וֹ ל לפּת וּ ח רוֹ פא אצל לכן קדם והייתי  הי וֹ ת נרוֹ ת, ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהדלקת ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הרב : לי  סּפ ר  וכ - היחה. כּ ל את להקליט יכל ּת י וכ הקלטה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמכ ׁש יר
ׁש וּ "ת מחבּ ר [זצ"ל ], ׁש ליט"א ׁש טרן  טיב וֹ רט הגּ אוֹ ן עם יחד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"הלכ ּת י
אמר ּת י  - וּ טרפוֹ ת. נבלוֹ ת מהם ׁש -21 וראינוּ  ׁש חיטה בּ ּת י  ב-23 היינוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבי"ט,
ׁש אמרּת   ּכ כּ די עד מפעלים ה-21 בּ כל הּמ כׁש וֹ ל היה מה לי נא  סּפ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַלוֹ 
אחת בּ ׁש עה בּ המ וֹ ת 60 ׁש וֹ חט אחד ׁש וֹ חט כּ י האם וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת ?ׁש הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

חלפים לראוֹ ת רציתי  אני  אחת , בּ ׁש עה ׁש וֹ חטים כּ ּמ ה  לי אכּפ ת מה לי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
לרפ וּ אה כּ ׁש ר אחד  חלף החיטה בּ ּת י  ב-21 מצאתי ו א חּפ שׂ ּת י !כּ ׁש רים ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סאטמר קהלּ ת  מחסידי הּק נּ אים מחׁש וּ בי  ׁש וֹ חט  איזה מצאתי  לי: סּפ ר כן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ּפ גימ וֹ ת כּ אן י ׁש  לוֹ : אמרּת י הּס כּ ין , את לבדּ וֹ ק לי  ונתן  לי הּק ד וֹ ׁש ה ענה  ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ישׂ ראל" לארץ  ל ׁש מוֹ , י ּמ ח  מׁש גּ ע "צי וֹ ני החצּפ ה : כּ ל עם א!!הוֹ חט ! ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌


מõהר "ר הרה"ג  ידי  על והõפיע זצ "ללה"ה . ְְְֲִִֵֶַַַַַַמ íאטמער
והיה  זצ "ל , אריה ה õñל Łל  õנà àן  זצ"ל Łווארץ Łְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָמ äאל 

ה  äנà ר אצל  àית עłה àן  ולא זי "ע מסאטמער Łõדñ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
זצ"ל äנàר הסéמת àלôי  àעיר áדõל  õ א קטן âבר  äŁְְִִִֵַַַַַָָָָָָָם 

סימן מאיäíרא  לאפרŁäי  ששנ"ה: ב' êáיõן  ו' Łנת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקט
להáŁיח  הïק äדים על להע õמדים  äלהáלõת להתוâע  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָי"ט :
מâין אäíר הäא  הéבד  Łעל המנäנית éי  נäñר àְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָעניני 
צד õתõ באâ נäñר: àספרי  ëŁבאר מה âמלבד áמ äר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחלב
הçתר Łל חלב הäא Łם ה âבäק חלב ãà ôלäיה Łְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהמרה
Łעל מחלב Łם  ונצמד Ł רŁנ ע õד Łאסäר, àŁְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקיבה 
Łאסäר ïרäסה õñŁרין  הfiמלה Łהäא הõéסõת àְְִִֵֶֶֶַַָָָית
מ áŁיחים איזה עם  àâר  הõéתב éי  וçען ר"ל , éרת Łäְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוענ
הéבד Łàמנäנית אäíר  äŁם  ŁçŁ äŁיáהר ולא  äחל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹולא
לõקח õת  ŁהŁìים  Łâכיחא äמילתא  הא' מ æעם ä ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָאפיל
êäéי ולאו Łהäא éמ õת מחàר והéבד הראה ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֻמהâקõת

äלה  לע õרר ü צרי éן  על áמירי , âיני  זה עלמא  על  זהיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

להזהיר üצרי ע õד  י łראל. מñרב הåאת הëכŁלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהסיר
מן Łבהריא õת Łכיח àמה להïסד ñŁרõב מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
Łוי פלעקין  õñŁרין הéבד מהחצר Łם נŁאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהõñâת
חלב מäם  אסäר הéבד Łלצד  א' äקר äם קרäמים ב' Łְְְְִִֵֵֶַַָָָם 
àזה, מכ õŁל  לידי  לב õא יכõלין  äבקל  עליו ה ìëח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהñרב 
áמירי , âיני  עלמא  êäéא ולאו מיêתא  Łכיחא éי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָמחמת
חבר על חזקה מאחז"ל לקçם  הáŁëיחין  על  חõב éן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מתñן . õאינŁ âבר õיד מ ôחת מõציא  õאינŁְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ëŁבאר לעàער ווייסע  הìקרא הêבן  הéבד àענין áְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹם
הëרàין הâם  חäטי מחמת לב äŁלו êŁא הנäñר àְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻספרי 
נŁאר âאם õתõלצל üé ואחר ôחêה õלנקר אם éי ãàְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
Łרõצה  מי üé ואחר Łאב מ Łאב נäרא  âם , חäטי  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה
זאת  מ õכרין  טàחים  הרàה והìה  ,õידà הרäŁת õ ל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלב
הõדעה  äבלôי  נäñר äŁם àלי פרעזיל õא גראŁיצל Łàְְְְְְִִִִִִֵֶַָָם
על החäçב àזה áם  éן על לב äל , צלי  àין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלהבחין
זה. על  להáŁיח ïקיחא  עינא עיניהם äנôçŁ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהáŁëיחים 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כאשאלות 

הציוֹ נית מהּמ דינה כּ סף לוֹ קח ואיני בּ ריסק חסיד אני  דּ וקא לוֹ  ועניתי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנבהלּת י
הּפ ג וּ ם החלף על  עכׁש ו ּת גּ יד  מה ׁש מ וֹ אז יּמ ח "ציוֹ ני  ּפ עם: ׁש וּ ב לי ענה ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

ישׂ ראל" בּ ארץ גּ ר  אּת ה הגיב !!כּ י הוּ א וגם נוֹ סף לׁש וֹ חט ללכת המׁש כּת י  ! ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
עכׁש ו  דּ וקא י שׂ ראל מארץ  הגּ עּת  מדּ וּ ע א וֹ ת וֹ  ׁש אלּת י דּ וֹ מה. לי :בּ אפן ענה  ? ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הם כּ י כּ ׁש ר ׁש זּ ה וסמכנוּ  מאמריקה מקבּ לים אנחנוּ  והכּ בדים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
בּ נוּ  ּת מכוּ  כּ סף)גּ ם לנוּ  בּ עּת וֹ ן (נתנוּ  מפרסם [ׁש היה בּ עיר הּק וֹ ל ׁש יּ צא עכׁש ו א , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ועכׁש ו  הכּ בד  ׁש ל הנּק וּ ר ענין את לתּק ן אוֹ תי  ׁש לחוּ  מנּק ר אינוֹ  ׁש הכּ בד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַכּ נּ "ל]
מהם ׁש הר בּ ה  וּ מצאתי החיט וֹ ת  את גּ ם בּ דקּת י הכּ בד את לתּק ן בּ אתי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר

וּ טרפוֹ ת.נבלוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

עוֹ מדים בּ המוֹ ת, 6 לׁש ח וֹ ט   הוֹ ל וּ כׁש הוּ א ׁש וֹ חט, וגם רב גּ ם הוּ א כּ י לי ס ּפ ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִעוֹ ד
4 רק ויׁש  לׁש עה בּ המוֹ ת 60 ׁש וֹ חטים וכאן  וּ מ ׁש גּ יחים ׁש וֹ חטים אנׁש ים 4-5ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אתאנׁש  [הם ּפ לאמ בּ ירער .4 חוּ ץ, בּ וֹ דק  .3 ּפ נים, בּ וֹ דק .2 ׁש וֹ חט, .1 ים: ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אכמ"ל . א לסּפ ר , הרבּ ה עוֹ ד  י ׁש  - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהחוֹ תמוֹ ת].

לנ ת ערה מ ְְֲִֵַַָָי

אמריקה. ממׁש לת מּט עם בּ אמריקה הכּ ׁש רוּ ת ועד ראׁש  היה רוּ בּ ין ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהרב
לכל   צרי ׁש וֹ לחים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת לפי : ּכ כּ וֹ תב ׁש ם מכּת ב לי  ׁש לח  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש לחוּ . הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת ר ׁש וּ ם  בּ וֹ  מסמ לי וצרף לׁש וֹ נוֹ ת , 10 להיוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
ל ׁש וֹ נוֹ ת" בּ ד ' מׁש ּמ ׁש  "כּ י לברכה זכרוֹ נם מחכמינ וּ  ידוּ ע אמר : צחוּ ת בּ דר -ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

"קוּ ה" בּ אמריקה, בּ ארץ (ּפ רה)ואלּ וּ  כּ אן מ וֹ סיף, ואני לׁש וֹ נוֹ ת... בּ עשׂ רה מׁש ּמ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
על  בּ עּת וֹ נוּ ת כּ וֹ תבים  כּ ּמ ה כּ ׁש ר וֹ אים ל ׁש וֹ נוֹ ת... בּ -27 מׁש ּמ ׁש  "קוּ ה" ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש חוֹ ר. בּ שׂ ר  מהערבים בּ א ׁש לּ הם ׁש הבּ שׂ ר  ׁש ּת פסוּ  מחניּ וֹ ת הכׁש רים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲהסרת
מכּת בים בּ אים י וֹ ם ׁש כּ ל חדּ וּ ׁש  זה האם אוֹ כלים, ׁש אנחנוּ  מה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לדאבוֹ נינוּ 

ואלמנוֹ ת יתוֹ מים  על הר בּ נים רח"ל .מועד ? ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

571 מְִַמ
שליט"א  מייזליש מרדכי ברו

מוהר "ר המפורסם  הצדיק הגאון חתן בפ"ת ראשי  מנקר הוא מייזליש הרב
ועוד . השלחן קצות תורה שיעורי ספרי  בעמ"ח זצ"ל  נאה חיים אברהם

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



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כ

וּ טרפוֹ ת. נבל וֹ ת מ ּמ ׁש  היוּ  21 וּ מּת וֹ כם בּ שׂ ר ׁש ם ׁש וֹ חטים מפעלים ל23 ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרב
רב  אוֹ תוֹ  עם ּפ גיׁש ה  לי  ּת סדּ ר  מּמ בּ בּק ׁש ה לוֹ : צר אמרּת י אין לי אמר  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌

וּ מיּ ד  לּמ קוה, והלכּת י   ּכ עשׂ יתי א וֹ ת וֹ , ּת פגּ ׁש  ׁש ם לּמ קוה עכׁש ו  ל ,ְבּ כ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ׁש אלּת י  ישׂ ראל, מארץ  ׁש הגּ יע הרב הוּ א מי והבנּת י ראיתי לׁש ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ עּת י

ּפ לוֹ ני  מעיר ישׂ ראל מארץ הרב האּת ה כּ ן אוֹ תוֹ : לי  אמר  ׁש לוֹ ם? לוֹ  נתּת י  ! ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
על  ׁש חבּ רּת י  חבּ וּ רי  את ראית  האם  אוֹ תוֹ : ׁש אלּת י  ׁש לוֹ ם, לי החזיר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהוּ א

 לעיר ׁש לחּת י  ולמדּת י החיטה ה ּס פרים כּ ל את  מכּ יר אני  אכן לי : אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר הזּ ה, בּ נּ וֹ ׁש א  אּת לדבּ ר  להמׁש י רוֹ צה אני  לוֹ : אמרּת י מּת וֹ כם. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

בּ סדר לזמן לי  קר וֹ ב עד מ ּמ ׁש  כּ ׁש עה, ׁש ם וי ׁש בנוּ  הּמ דרׁש  לבית נכנסנוּ  ! ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ידי  היה הּק וֹ ל לפּת וּ ח רוֹ פא אצל לכן קדם והייתי  הי וֹ ת נרוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהדלקת
הרב : לי  סּפ ר  וכ - היחה. כּ ל את להקליט יכל ּת י וכ הקלטה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמכ ׁש יר
ׁש וּ "ת מחבּ ר [זצ"ל ], ׁש ליט"א ׁש טרן  טיב וֹ רט הגּ אוֹ ן עם יחד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"הלכ ּת י
אמר ּת י  - וּ טרפוֹ ת. נבלוֹ ת מהם ׁש -21 וראינוּ  ׁש חיטה בּ ּת י  ב-23 היינוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבי"ט,
ׁש אמרּת   ּכ כּ די עד מפעלים ה-21 בּ כל הּמ כׁש וֹ ל היה מה לי נא  סּפ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַלוֹ 
אחת בּ ׁש עה בּ המ וֹ ת 60 ׁש וֹ חט אחד ׁש וֹ חט כּ י האם וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת ?ׁש הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

חלפים לראוֹ ת רציתי  אני  אחת , בּ ׁש עה ׁש וֹ חטים כּ ּמ ה  לי אכּפ ת מה לי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
לרפ וּ אה כּ ׁש ר אחד  חלף החיטה בּ ּת י  ב-21 מצאתי ו א חּפ שׂ ּת י !כּ ׁש רים ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סאטמר קהלּ ת  מחסידי הּק נּ אים מחׁש וּ בי  ׁש וֹ חט  איזה מצאתי  לי: סּפ ר כן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ּפ גימ וֹ ת כּ אן י ׁש  לוֹ : אמרּת י הּס כּ ין , את לבדּ וֹ ק לי  ונתן  לי הּק ד וֹ ׁש ה ענה  ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ישׂ ראל" לארץ  ל ׁש מוֹ , י ּמ ח  מׁש גּ ע "צי וֹ ני החצּפ ה : כּ ל עם א!!הוֹ חט ! ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌


מõהר "ר הרה"ג  ידי  על והõפיע זצ "ללה"ה . ְְְֲִִֵֶַַַַַַמ íאטמער
והיה  זצ "ל , אריה ה õñל Łל  õנà àן  זצ"ל Łווארץ Łְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָמ äאל 

ה  äנà ר אצל  àית עłה àן  ולא זי "ע מסאטמער Łõדñ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
זצ"ל äנàר הסéמת àלôי  àעיר áדõל  õ א קטן âבר  äŁְְִִִֵַַַַַָָָָָָָם 

סימן מאיäíרא  לאפרŁäי  ששנ"ה: ב' êáיõן  ו' Łנת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקט
להáŁיח  הïק äדים על להע õמדים  äלהáלõת להתוâע  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָי"ט :
מâין אäíר הäא  הéבד  Łעל המנäנית éי  נäñר àְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָעניני 
צד õתõ באâ נäñר: àספרי  ëŁבאר מה âמלבד áמ äר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחלב
הçתר Łל חלב הäא Łם ה âבäק חלב ãà ôלäיה Łְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהמרה
Łעל מחלב Łם  ונצמד Ł רŁנ ע õד Łאסäר, àŁְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקיבה 
Łאסäר ïרäסה õñŁרין  הfiמלה Łהäא הõéסõת àְְִִֵֶֶֶַַָָָית
מ áŁיחים איזה עם  àâר  הõéתב éי  וçען ר"ל , éרת Łäְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוענ
הéבד Łàמנäנית אäíר  äŁם  ŁçŁ äŁיáהר ולא  äחל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹולא
לõקח õת  ŁהŁìים  Łâכיחא äמילתא  הא' מ æעם ä ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָאפיל
êäéי ולאו Łהäא éמ õת מחàר והéבד הראה ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֻמהâקõת

äלה  לע õרר ü צרי éן  על áמירי , âיני  זה עלמא  על  זהיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

להזהיר üצרי ע õד  י łראל. מñרב הåאת הëכŁלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהסיר
מן Łבהריא õת Łכיח àמה להïסד ñŁרõב מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
Łוי פלעקין  õñŁרין הéבד מהחצר Łם נŁאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהõñâת
חלב מäם  אסäר הéבד Łלצד  א' äקר äם קרäמים ב' Łְְְְִִֵֵֶַַָָָם 
àזה, מכ õŁל  לידי  לב õא יכõלין  äבקל  עליו ה ìëח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהñרב 
áמירי , âיני  עלמא  êäéא ולאו מיêתא  Łכיחא éי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָמחמת
חבר על חזקה מאחז"ל לקçם  הáŁëיחין  על  חõב éן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מתñן . õאינŁ âבר õיד מ ôחת מõציא  õאינŁְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ëŁבאר לעàער ווייסע  הìקרא הêבן  הéבד àענין áְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹם
הëרàין הâם  חäטי מחמת לב äŁלו êŁא הנäñר àְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻספרי 
נŁאר âאם õתõלצל üé ואחר ôחêה õלנקר אם éי ãàְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
Łרõצה  מי üé ואחר Łאב מ Łאב נäרא  âם , חäטי  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה
זאת  מ õכרין  טàחים  הרàה והìה  ,õידà הרäŁת õ ל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלב
הõדעה  äבלôי  נäñר äŁם àלי פרעזיל õא גראŁיצל Łàְְְְְְִִִִִִֵֶַָָם
על החäçב àזה áם  éן על לב äל , צלי  àין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלהבחין
זה. על  להáŁיח ïקיחא  עינא עיניהם äנôçŁ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהáŁëיחים 
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הציוֹ נית מהּמ דינה כּ סף לוֹ קח ואיני בּ ריסק חסיד אני  דּ וקא לוֹ  ועניתי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנבהלּת י
הּפ ג וּ ם החלף על  עכׁש ו ּת גּ יד  מה ׁש מ וֹ אז יּמ ח "ציוֹ ני  ּפ עם: ׁש וּ ב לי ענה ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

ישׂ ראל" בּ ארץ גּ ר  אּת ה הגיב !!כּ י הוּ א וגם נוֹ סף לׁש וֹ חט ללכת המׁש כּת י  ! ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
עכׁש ו  דּ וקא י שׂ ראל מארץ  הגּ עּת  מדּ וּ ע א וֹ ת וֹ  ׁש אלּת י דּ וֹ מה. לי :בּ אפן ענה  ? ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הם כּ י כּ ׁש ר ׁש זּ ה וסמכנוּ  מאמריקה מקבּ לים אנחנוּ  והכּ בדים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
בּ נוּ  ּת מכוּ  כּ סף)גּ ם לנוּ  בּ עּת וֹ ן (נתנוּ  מפרסם [ׁש היה בּ עיר הּק וֹ ל ׁש יּ צא עכׁש ו א , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ועכׁש ו  הכּ בד  ׁש ל הנּק וּ ר ענין את לתּק ן אוֹ תי  ׁש לחוּ  מנּק ר אינוֹ  ׁש הכּ בד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַכּ נּ "ל]
מהם ׁש הר בּ ה  וּ מצאתי החיט וֹ ת  את גּ ם בּ דקּת י הכּ בד את לתּק ן בּ אתי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר

וּ טרפוֹ ת.נבלוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

עוֹ מדים בּ המוֹ ת, 6 לׁש ח וֹ ט   הוֹ ל וּ כׁש הוּ א ׁש וֹ חט, וגם רב גּ ם הוּ א כּ י לי ס ּפ ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִעוֹ ד
4 רק ויׁש  לׁש עה בּ המוֹ ת 60 ׁש וֹ חטים וכאן  וּ מ ׁש גּ יחים ׁש וֹ חטים אנׁש ים 4-5ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אתאנׁש  [הם ּפ לאמ בּ ירער .4 חוּ ץ, בּ וֹ דק  .3 ּפ נים, בּ וֹ דק .2 ׁש וֹ חט, .1 ים: ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אכמ"ל . א לסּפ ר , הרבּ ה עוֹ ד  י ׁש  - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהחוֹ תמוֹ ת].

לנ ת ערה מ ְְֲִֵַַָָי

אמריקה. ממׁש לת מּט עם בּ אמריקה הכּ ׁש רוּ ת ועד ראׁש  היה רוּ בּ ין ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהרב
לכל   צרי ׁש וֹ לחים הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת לפי : ּכ כּ וֹ תב ׁש ם מכּת ב לי  ׁש לח  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש לחוּ . הלּ ׁש וֹ נוֹ ת כּ ּמ וּ ת ר ׁש וּ ם  בּ וֹ  מסמ לי וצרף לׁש וֹ נוֹ ת , 10 להיוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
ל ׁש וֹ נוֹ ת" בּ ד ' מׁש ּמ ׁש  "כּ י לברכה זכרוֹ נם מחכמינ וּ  ידוּ ע אמר : צחוּ ת בּ דר -ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

"קוּ ה" בּ אמריקה, בּ ארץ (ּפ רה)ואלּ וּ  כּ אן מ וֹ סיף, ואני לׁש וֹ נוֹ ת... בּ עשׂ רה מׁש ּמ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
על  בּ עּת וֹ נוּ ת כּ וֹ תבים  כּ ּמ ה כּ ׁש ר וֹ אים ל ׁש וֹ נוֹ ת... בּ -27 מׁש ּמ ׁש  "קוּ ה" ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש חוֹ ר. בּ שׂ ר  מהערבים בּ א ׁש לּ הם ׁש הבּ שׂ ר  ׁש ּת פסוּ  מחניּ וֹ ת הכׁש רים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲהסרת
מכּת בים בּ אים י וֹ ם ׁש כּ ל חדּ וּ ׁש  זה האם אוֹ כלים, ׁש אנחנוּ  מה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לדאבוֹ נינוּ 

ואלמנוֹ ת יתוֹ מים  על הר בּ נים רח"ל .מועד ? ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

571 מְִַמ
שליט"א  מייזליש מרדכי ברו

מוהר "ר המפורסם  הצדיק הגאון חתן בפ"ת ראשי  מנקר הוא מייזליש הרב
ועוד . השלחן קצות תורה שיעורי ספרי  בעמ"ח זצ"ל  נאה חיים אברהם

בארצה"ב  המצות חג את לחוג לי נזדמן  לפ"ג תשמ"ג  ה' שנת הפסח בחג ב"ה,
יארק. נוא ברוקלין בעיר
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יארק  נוא היללס  בבעדפארד  אשר קאשוי קרית בק"ק ביקרתי  דחוה"מ א' ביום
קאשוי  אבדק"ק שליט"א בלום רפאל מוהר "ר המפורסם הצדיק  הגאון אצל
שקנו  בשר חתיכות הרבה שליט "א קאשוי  אבדק"ק  הגה"צ לי והראה יע"א,
נמלח מנוקר  בחזקת ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג חרדיים באיטליזים
לא וכמעט לעיני  שנתגלה הנורא המחזה על ונשתוממתי  לאכילה, ומוכן והודח
וגם הניקור, במצב והחיקור  הדרוש למען שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי 
המצב  היה לא בכולם החלב ניקור בענין מרובה הזנחה שמצאתי במקומות

על ירוד  החתיכות , אותן על  שונים חלבים שמצאתי והיות כזה, הניקור בענין
תשמ"ג פסח דחוה"מ א' ביום אז בעיני  שראיתי  מה לאחת אחת כאן אפרטם כן

קאשוי : בקרית
לאכילה: מוכן  שנמכר  הבשר על  מצאתי

התורה מן שאסור  ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב הרבה א.
חתיכות כמה ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב  מחלב וגם רח"ל, בכרת  ועונשו

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

הי "ג הצלע קצה מצאתי  ה. חלב. החזה(הסחוס)שם סחוסי מצאתי ו. (מכמה.

היותרתחתיכות) שעל  מהקרום קצת שנשאר  מצאתי ז. כראוי . הוסר  (לצד שלא 

חלב הכבד ) ט . בחז"ל. המוזכר קרומים מחמש שהוא  הכסלים  קרום  נשאר ח. .
השפונדר הקרום)שעל  יא.(שתחת בשפע. עליו  מצאתי  הריפאלע שעל  חלב י. .

י "ב  י"א  צלעות של סחוסים יב. הצלעות. שבין דכפלי  ניקור )חוטי חלב (בלי  יג. .
היותרת לבין הריפאלע שבין  חיים)הקרב אורחות בכל (עיין הצלעות שעל שומן  יד. .

מבשר היוצא העב  הקרום הוסר  שלא מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח 
.(הריפאלע )האדום

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

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

נא  עורו  נא אנא התעוררו  אותם ! והצילו ישראל בני אחיכם על ורחמו  חוסו !
לזה  והעצה ליושנה, ישראל קדושת עטרת  את החזירו  והגוף  הנפש הצלת 
בקיאים  שיהיו  השם יראי  ומשגיחים מנקרים בהעמדת גדול  תיקון מיד  לעשות 
דור. אחר דור המקובל בדרך הניקור ואומנות  ומלאכת הלכות בכל היטב  הדק

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כגשאלות 

ומתרחקים  כבחמורה בקלה מדקדקים חרדים אנשים בראותי  הלב  יכאב מאוד  ומה
יודעים  בלי בשגגה נכשלים איסור של אחד בשער לפגוע שלא היתר שערי מצ"ט
לעשות  שביכולתכם מה כל  שתעשו  חזקה תקותי - מאוד. החמור חלב באיסור 

הראשוןלהעמיד  כנה  על  הניקור  מעמד הוא מצב  שהוא הקדמונים בימים שנהגו כמו
המקו רבע"ה הדרך משה עד  והתנאים והאמוראים לראשונים עד דור אחד דור בל 

בפרט  אסורות ממאכלות הרבים הצלת זכות  - דהוא. כל  שינוי בלי  מסיני כן  שקיבל
החמור  חלב רח"ל)איסור  בכרת  אל (שעונשו מכח  הדבר את להוציא שתוכלו לכם יעמוד

הבטחות  לכל  ותזכו  ידיכם במעשי  שכינה ותשרה תילה  על הדת להעמיד הפועל
עד  זרעיכם וזרע וזרעיכם אתם ומנהיגיו העם לשופטי במדרשים המוזכר  והיעודים
פרישת  ובזכות  זצ "ל, אבוהב מהר"י  בשם פי "ב שעה"ק בר"ח כמבואר  עולם 
בב"א. צדקינו  משיח  בביאת האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות

ובטחון. צער מתוך הכו"ח
מייזליש  מרדכי ברו

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

זצ"ל . דיסקין
בּ גימטריּ א " בּ דר  קר אׁש ר עמלק  המן עצת רבא(2689)"לה ׁש בּ ית "אמר  כּ מנין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

עם מרדּ כי "  ּלבר ו המן ארוּ ר  בּ ין ידע  דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי  איני ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמיחיּ יב
הכּ וֹ לל (57)האוֹ תיּ וֹ ת (1)ועם ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ליט"א  ּפ אּפ ער  אליעזר  מׁש ה רבּ י הגה"צ היקר ּמ מחוּ ּת ני  ּק בּ לּת י ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכ ּת ב 

15 אלה
רח"ל ? ארייתא  רת  רא חלב אכלים מים  יראי  הדים יכן האם

ב ר יאכיל מי לנ אמרת הד ה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרה

ונאכלה. בשׂ ר לּ נוּ  ּת נה לאמר עלי יבכּ וּ  כּ י הזּ ה העם לכל לתת בּ שׂ ר לי ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ"מאין
עשׂ ה אּת  כּ כה ואם מּמ נּ י. כבד כּ י  הזּ ה העם כּ ל את ל שׂ את לבדּ י אנכי  אוּ כל  ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַא ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כב

יארק  נוא היללס  בבעדפארד  אשר קאשוי קרית בק"ק ביקרתי  דחוה"מ א' ביום
קאשוי  אבדק"ק שליט"א בלום רפאל מוהר "ר המפורסם הצדיק  הגאון אצל
שקנו  בשר חתיכות הרבה שליט "א קאשוי  אבדק"ק  הגה"צ לי והראה יע"א,
נמלח מנוקר  בחזקת ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג חרדיים באיטליזים
לא וכמעט לעיני  שנתגלה הנורא המחזה על ונשתוממתי  לאכילה, ומוכן והודח
וגם הניקור, במצב והחיקור  הדרוש למען שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי 
המצב  היה לא בכולם החלב ניקור בענין מרובה הזנחה שמצאתי במקומות

על ירוד  החתיכות , אותן על  שונים חלבים שמצאתי והיות כזה, הניקור בענין
תשמ"ג פסח דחוה"מ א' ביום אז בעיני  שראיתי  מה לאחת אחת כאן אפרטם כן

קאשוי : בקרית
לאכילה: מוכן  שנמכר  הבשר על  מצאתי

התורה מן שאסור  ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב הרבה א.
חתיכות כמה ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב  מחלב וגם רח"ל, בכרת  ועונשו

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

הי "ג הצלע קצה מצאתי  ה. חלב. החזה(הסחוס)שם סחוסי מצאתי ו. (מכמה.

היותרתחתיכות) שעל  מהקרום קצת שנשאר  מצאתי ז. כראוי . הוסר  (לצד שלא 

חלב הכבד ) ט . בחז"ל. המוזכר קרומים מחמש שהוא  הכסלים  קרום  נשאר ח. .
השפונדר הקרום)שעל  יא.(שתחת בשפע. עליו  מצאתי  הריפאלע שעל  חלב י. .

י "ב  י"א  צלעות של סחוסים יב. הצלעות. שבין דכפלי  ניקור )חוטי חלב (בלי  יג. .
היותרת לבין הריפאלע שבין  חיים)הקרב אורחות בכל (עיין הצלעות שעל שומן  יד. .

מבשר היוצא העב  הקרום הוסר  שלא מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח 
.(הריפאלע )האדום

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

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

נא  עורו  נא אנא התעוררו  אותם ! והצילו ישראל בני אחיכם על ורחמו  חוסו !
לזה  והעצה ליושנה, ישראל קדושת עטרת  את החזירו  והגוף  הנפש הצלת 
בקיאים  שיהיו  השם יראי  ומשגיחים מנקרים בהעמדת גדול  תיקון מיד  לעשות 
דור. אחר דור המקובל בדרך הניקור ואומנות  ומלאכת הלכות בכל היטב  הדק

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כגשאלות 

ומתרחקים  כבחמורה בקלה מדקדקים חרדים אנשים בראותי  הלב  יכאב מאוד  ומה
יודעים  בלי בשגגה נכשלים איסור של אחד בשער לפגוע שלא היתר שערי מצ"ט
לעשות  שביכולתכם מה כל  שתעשו  חזקה תקותי - מאוד. החמור חלב באיסור 

הראשוןלהעמיד  כנה  על  הניקור  מעמד הוא מצב  שהוא הקדמונים בימים שנהגו כמו
המקו רבע"ה הדרך משה עד  והתנאים והאמוראים לראשונים עד דור אחד דור בל 

בפרט  אסורות ממאכלות הרבים הצלת זכות  - דהוא. כל  שינוי בלי  מסיני כן  שקיבל
החמור  חלב רח"ל)איסור  בכרת  אל (שעונשו מכח  הדבר את להוציא שתוכלו לכם יעמוד

הבטחות  לכל  ותזכו  ידיכם במעשי  שכינה ותשרה תילה  על הדת להעמיד הפועל
עד  זרעיכם וזרע וזרעיכם אתם ומנהיגיו העם לשופטי במדרשים המוזכר  והיעודים
פרישת  ובזכות  זצ "ל, אבוהב מהר"י  בשם פי "ב שעה"ק בר"ח כמבואר  עולם 
בב"א. צדקינו  משיח  בביאת האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות

ובטחון. צער מתוך הכו"ח
מייזליש  מרדכי ברו

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

זצ"ל . דיסקין
בּ גימטריּ א " בּ דר  קר אׁש ר עמלק  המן עצת רבא(2689)"לה ׁש בּ ית "אמר  כּ מנין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

עם מרדּ כי "  ּלבר ו המן ארוּ ר  בּ ין ידע  דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי  איני ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמיחיּ יב
הכּ וֹ לל (57)האוֹ תיּ וֹ ת (1)ועם ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ליט"א  ּפ אּפ ער  אליעזר  מׁש ה רבּ י הגה"צ היקר ּמ מחוּ ּת ני  ּק בּ לּת י ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכ ּת ב 

15 אלה
רח"ל ? ארייתא  רת  רא חלב אכלים מים  יראי  הדים יכן האם

ב ר יאכיל מי לנ אמרת הד ה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרה

ונאכלה. בשׂ ר לּ נוּ  ּת נה לאמר עלי יבכּ וּ  כּ י הזּ ה העם לכל לתת בּ שׂ ר לי ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ"מאין
עשׂ ה אּת  כּ כה ואם מּמ נּ י. כבד כּ י  הזּ ה העם כּ ל את ל שׂ את לבדּ י אנכי  אוּ כל  ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַא ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כד 

בּ רעתי" אראה ואל  בּ עיני חן מצאתי אם הרג נא הרגני יג -טו)לּ י יא ּפ רק (בּ ּמ ד בּ ר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יראל  ני אחינ את מיל זי"ע יראל הית  ת יחד ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָס ד ת 
ארייתא  חלב  מאכילת  הרית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָארצת 

בּ ית ואב"ד רב ׁש לּ יט"א ּפ אפער אליעזר מׁש ה רבּ י מהגה"צ ׁש נּ תקבּ ל  ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמכ ּת ב ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ רק. בּ ני  טׁש ארטקוּ ב סעליׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמדר ׁש 

כּ "ק  מחוּ תני הצּ דּ יק דּ ברי  לקיּ ם כּ די בּ מהיר וּ ת נכ ּת בים להלּ ן הּמ וּ באים  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
לר וֹ ב  ונחת בס"ד מעלּ יא  וּ נהוֹ רא גּ וּ פא בּ בריאוּ ת ׁש לּ יט"א מהאלמין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאדמוֹ "ר

וכוּ '. הרע  עין בּ לי בּ רוּ רים וכ לּ ם אהוּ בים כּ וּ לּ ם חלציו, י וֹ צאי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל
אפער , אליעזר  מה
רק  ני  ט ארטקב, סעלי  מדר ית ואב "ד רב

מלאכי  גּ בריאל מר דּ כי הגּ אוֹ ן הרב  לּמ חבּ ר  היּ כים ענינים  כּ אן עד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶהעליתי 
◌ַ◌ַזצ"ל .

ׁש עוּ רים למדוֹ  בּ עת ויוֹ תר ׁש נים עשׂ רה כּ חמ ׁש  עברוּ  טוּ בא ימים דּ נא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּק דמא
מּפ י  אי ׁש  רב וּ מעשׂ ה מּס יני , למׁש ה הלכה למעשׂ ה, והלכה הדּ ין דּ יּ וּ ק  עם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם

הל וֹ ם. עליו  ר בּ נ וּ  מׁש ה עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִאיׁש 

אפׁש ר אי אלּ וּ  "וּ דברים לׁש וֹ נוֹ : וזה טרפ וֹ ת, בּ הלכ וֹ ת הרמ"א מדּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
איׁש  לּמ וּ ד ידי על  ׁש היא הּמ עשׂ ה נּס יוֹ ן לפי  אלּ א לּמ וּ ד  ידי  על ה כּ תב דּ ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִללמד

הּק ד וֹ ׁש . ל ׁש וֹ נוֹ  דּ ברי   ֹמּת ו כּ אן עד מ ּמ ׁש ", בּ ראיּ ה אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִמּפ י

הּמ עשׂ ה הוה  וכן ּפ עמים כּ ּמ ה הנּ "ל הגּ אוֹ ן רב לי סּפ ר ענין בּ אוֹ תוֹ  לענין  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמענין
הבּ יתמ ּמ ׁש  הּק ד וֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק הוֹ דעה קבּ לּת י ּפ סח לפני  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה כּ לׁש וֹ נ וֹ : ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ חביבוּ ת, אוֹ תי  וק בּ ל הּק דׁש  עיר  לירוּ ׁש לים נסעּת י לי , קוֹ רא זצלל"ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ תּק יפוּ ת: לי אמר ׁש לוֹ ם, דּ ריׁש ת יהוּ דים ואחרי אוֹ כלים בּ אמריקה י וֹ דע  אּת ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

את  וּ תתּק ן לׁש ם ׁש ּת ּס ע  א וֹ ת אני וּ מב ּק ׁש  רח"ל, דּ אוֹ רייתא ׁש היא חלב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
טוֹ ב. היּ וֹ תר צד  על  בּ ּת ל הענין כּ רב אני וּ מׁש ּמ ׁש  בּ א, ּפ סח הרי רבּ י, אמרּת י , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

לי , אמר חמצם. למכּ וֹ ר אלי  בּ אים אנׁש ים ואלפי  הרבּ ה אביב י ׁש  חמץ  למכּ וֹ ר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ ן  על  יכוֹ ל. אּת ה רק  ירחם, ה' דּ אוֹ רייתא חלב ּת ּק וּ ן אבל ׁש יּ כוֹ לים , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַר בּ נים

קדׁש וֹ  כּ דברי  ונסעּת י הכּ ל  הוהעזבּת י וכן  ו א , חלב אכלוּ  הבּ רית ארצוֹ ת  ׁש כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ל שׂ מאלם, ימינם בּ ין  הבּ ריתידעוּ  ארצוֹ ת בּ כל  והתּפ רסם ידוּ ע ה'  ּוּ ברו ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אלפים ׁש ע שׂ ר וֹ ת  [ויד וּ ע דּ אוֹ רייתא. חלב ׁש ל הניק וּ ר  בּ ענין ׁש ּת ּק נּת י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּת ּק וּ נים
הגּ אוֹ נים וגם בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל הפסיקוּ  וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה ׁש וֹ מרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כהשאלות 

אדמוֹ "ר מרן  ׁש כּ "ק וידוּ ע – החלב מאכילי נגד  בּ מחאה יצאוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
זי"ע, מקאשוי  והאדמוֹ "ר בּ המה, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל חסידיו לכל אסר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמקלויזנבוּ רג
א כּ תב חסדיו לכל וּ במכּת בוֹ  הּמ ׁש יח, בּ יאת עד כּ ׁש ר בּ שׂ ר יהיה ׁש א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
אמר גּ ם מאנסי  מוויזניץ האדמוֹ "ר ולהבחל"ח  בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל
ורצוּ  זה, על ע וֹ ררוּ  צדּ יקים כּ ׁש ׁש ים ועוֹ ד בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלחסידיו

בּ אריכ וּ ת]. חלקים ו' הוֹ חטים קוֹ ל  בּ ספר ונדּפ ס כּ יּ דוּ ע , כ וּ לּ ם את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַלהרוֹ ג

שליט"א  מקאשוי אדמו"ר  לכ"ק מכתב

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

הלכה בעמק עובר  לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה, החכמה מקור אל
האשל  ה "ה דאומתא, מדברא דעמא רבא מזויינה, כגבור חלציו המצויינה,
מופת רשכבה"ג האמיתי הגאון הרב יתלונן, שדי  בצל בלבנון, אדיר  הגדול
כבוד  היקרים , בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר ארץ קצווי בכל המפורסם הדור

והגליל . שליט "א קאשוי  אבדק"ק בלום רפאל מו"ה תפארתו שמו קדושת

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

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

וכו'. למחות "בידו" שיש כל א.

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

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

לדורות.

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



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כד 

בּ רעתי" אראה ואל  בּ עיני חן מצאתי אם הרג נא הרגני יג -טו)לּ י יא ּפ רק (בּ ּמ ד בּ ר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יראל  ני אחינ את מיל זי"ע יראל הית  ת יחד ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָס ד ת 
ארייתא  חלב  מאכילת  הרית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָארצת 

בּ ית ואב"ד רב ׁש לּ יט"א ּפ אפער אליעזר מׁש ה רבּ י מהגה"צ ׁש נּ תקבּ ל  ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמכ ּת ב ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ רק. בּ ני  טׁש ארטקוּ ב סעליׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמדר ׁש 

כּ "ק  מחוּ תני הצּ דּ יק דּ ברי  לקיּ ם כּ די בּ מהיר וּ ת נכ ּת בים להלּ ן הּמ וּ באים  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
לר וֹ ב  ונחת בס"ד מעלּ יא  וּ נהוֹ רא גּ וּ פא בּ בריאוּ ת ׁש לּ יט"א מהאלמין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאדמוֹ "ר

וכוּ '. הרע  עין בּ לי בּ רוּ רים וכ לּ ם אהוּ בים כּ וּ לּ ם חלציו, י וֹ צאי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל
אפער , אליעזר  מה
רק  ני  ט ארטקב, סעלי  מדר ית ואב "ד רב

מלאכי  גּ בריאל מר דּ כי הגּ אוֹ ן הרב  לּמ חבּ ר  היּ כים ענינים  כּ אן עד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶהעליתי 
◌ַ◌ַזצ"ל .

ׁש עוּ רים למדוֹ  בּ עת ויוֹ תר ׁש נים עשׂ רה כּ חמ ׁש  עברוּ  טוּ בא ימים דּ נא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּק דמא
מּפ י  אי ׁש  רב וּ מעשׂ ה מּס יני , למׁש ה הלכה למעשׂ ה, והלכה הדּ ין דּ יּ וּ ק  עם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם

הל וֹ ם. עליו  ר בּ נ וּ  מׁש ה עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִאיׁש 

אפׁש ר אי אלּ וּ  "וּ דברים לׁש וֹ נוֹ : וזה טרפ וֹ ת, בּ הלכ וֹ ת הרמ"א מדּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
איׁש  לּמ וּ ד ידי על  ׁש היא הּמ עשׂ ה נּס יוֹ ן לפי  אלּ א לּמ וּ ד  ידי  על ה כּ תב דּ ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִללמד

הּק ד וֹ ׁש . ל ׁש וֹ נוֹ  דּ ברי   ֹמּת ו כּ אן עד מ ּמ ׁש ", בּ ראיּ ה אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִמּפ י

הּמ עשׂ ה הוה  וכן ּפ עמים כּ ּמ ה הנּ "ל הגּ אוֹ ן רב לי סּפ ר ענין בּ אוֹ תוֹ  לענין  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמענין
הבּ יתמ ּמ ׁש  הּק ד וֹ ׁש  ׁש הצּ דּ יק הוֹ דעה קבּ לּת י ּפ סח לפני  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה כּ לׁש וֹ נ וֹ : ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ חביבוּ ת, אוֹ תי  וק בּ ל הּק דׁש  עיר  לירוּ ׁש לים נסעּת י לי , קוֹ רא זצלל"ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ תּק יפוּ ת: לי אמר ׁש לוֹ ם, דּ ריׁש ת יהוּ דים ואחרי אוֹ כלים בּ אמריקה י וֹ דע  אּת ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

את  וּ תתּק ן לׁש ם ׁש ּת ּס ע  א וֹ ת אני וּ מב ּק ׁש  רח"ל, דּ אוֹ רייתא ׁש היא חלב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
טוֹ ב. היּ וֹ תר צד  על  בּ ּת ל הענין כּ רב אני וּ מׁש ּמ ׁש  בּ א, ּפ סח הרי רבּ י, אמרּת י , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

לי , אמר חמצם. למכּ וֹ ר אלי  בּ אים אנׁש ים ואלפי  הרבּ ה אביב י ׁש  חמץ  למכּ וֹ ר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ ן  על  יכוֹ ל. אּת ה רק  ירחם, ה' דּ אוֹ רייתא חלב ּת ּק וּ ן אבל ׁש יּ כוֹ לים , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַר בּ נים

קדׁש וֹ  כּ דברי  ונסעּת י הכּ ל  הוהעזבּת י וכן  ו א , חלב אכלוּ  הבּ רית ארצוֹ ת  ׁש כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ל שׂ מאלם, ימינם בּ ין  הבּ ריתידעוּ  ארצוֹ ת בּ כל  והתּפ רסם ידוּ ע ה'  ּוּ ברו ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אלפים ׁש ע שׂ ר וֹ ת  [ויד וּ ע דּ אוֹ רייתא. חלב ׁש ל הניק וּ ר  בּ ענין ׁש ּת ּק נּת י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּת ּק וּ נים
הגּ אוֹ נים וגם בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל הפסיקוּ  וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה ׁש וֹ מרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כהשאלות 

אדמוֹ "ר מרן  ׁש כּ "ק וידוּ ע – החלב מאכילי נגד  בּ מחאה יצאוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
זי"ע, מקאשוי  והאדמוֹ "ר בּ המה, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל חסידיו לכל אסר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמקלויזנבוּ רג
א כּ תב חסדיו לכל וּ במכּת בוֹ  הּמ ׁש יח, בּ יאת עד כּ ׁש ר בּ שׂ ר יהיה ׁש א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
אמר גּ ם מאנסי  מוויזניץ האדמוֹ "ר ולהבחל"ח  בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל
ורצוּ  זה, על ע וֹ ררוּ  צדּ יקים כּ ׁש ׁש ים ועוֹ ד בּ המה, בּ שׂ ר לאכוֹ ל א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלחסידיו

בּ אריכ וּ ת]. חלקים ו' הוֹ חטים קוֹ ל  בּ ספר ונדּפ ס כּ יּ דוּ ע , כ וּ לּ ם את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַלהרוֹ ג

שליט"א  מקאשוי אדמו"ר  לכ"ק מכתב

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

הלכה בעמק עובר  לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה, החכמה מקור אל
האשל  ה "ה דאומתא, מדברא דעמא רבא מזויינה, כגבור חלציו המצויינה,
מופת רשכבה"ג האמיתי הגאון הרב יתלונן, שדי  בצל בלבנון, אדיר  הגדול
כבוד  היקרים , בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר ארץ קצווי בכל המפורסם הדור

והגליל . שליט "א קאשוי  אבדק"ק בלום רפאל מו"ה תפארתו שמו קדושת

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

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

וכו'. למחות "בידו" שיש כל א.

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

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

לדורות.

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



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כו

שמצב  מזמן  ידוע שהדבר בגלל השחיטה, ממצב עכשיו לכתוב הולך  איני
ממש כשהיה, אינו כבר  הרגלהשחיטה פשיטת רק בחינת לכתוב  ברצוני  רק .

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

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

אסור הינו בדיעבד מותר שהוא דבר  שכל – ובשו"ע בש"ס פעמים כמה מופיע
רנ"ולכתחילה, וסי ' נ"א, סימן תקי"ח, או תקי "ז , אולי  חוה"מ , ה' או "ח  שו"ע  ט ', או ח' דף נדה (עיין

דרגיל  דהיכא  המקורות] בדיוק לציין מספיק הזמן [אין ע "א, או ע ' סימן  משה דרכי  וביו"ד בב "י , רנ"ח  או

ואסור . כלכתחילה, דינו דיעבד  הוי  כן, לעשות

נזדמ השבוע שהלך ובדיוק זצ"ל , פיינשטין משה ר' מהרה"ג ווארט לשמוע לי ן
כמה שם והיה מתלמידיו, כמה עמו שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית 
הבשר את שמשליכים ראה אחד  ותלמיד  השחיטה, בענייני  להלכה שאלות
את משליכים  ומדוע בדיעבד, כשר זה הרי - משה לר' ואמר שאלות, בו  שהיה

בדיעבד  יהודי להיות רוצה  מי  משה ר ' לו וענה  ?זה,

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

אשר  ב ')ובמטה סעיף וכו'(שם  תוכחה , ואין משים, מבלי מקומות יש וז"ל: בא"ד 
תואר, פרי  בשם שם רמיעוד  דלא בגויה לי קים הזבחים , עליו ירבו כי  גם ומה 

ה' צונו  כאשר לסכין הצריכה בדיקה למעבד וכו'.נפשיה

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

" של האחריות ממני שירד כדי  זאת לכתוב למחות ובחובתי בידו שיש  "כל
כ "ק  של גבו על האחריות את זרקתי הזה המכתב  ידי ועל גבי, על שמונח

הצלתי . נפשי את ואני  העולם, בכל נשמעים שדבריו שליט"א, אדמו"ר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כזשאלות 

שהם שיחיו , ילדיו עם שליט"א רב  הקאשוי  שכ "ק  כשמש, אצלי  ברור והדבר
בהלכה בפרט ופרטיה, דקדוקיה בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל  מדקדקים
הרבה כך כל לכם  שמביאים מאתרוג מדבר ומי תפילין, כמו מסיני למשה

ל  זמן  ויש המהודר, את  לבחור כדי לשחיטהאתרוגים מגיע כשזה אבל ענין, כל
שלו  הפטנטים את יש דבר לבעל דבר, לעשות נותן ואינו דבר, הבעל  יושב אזי
ובודק, השחיטה בשעת עומד בעצמי אני  שהרי  בטענה – האדם את להפיל איך
ויש  מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי  זה מזה, יותר  לעשות יכול  אני  מה

כותב : טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו להיכשל, שלא אחת עצה  שאין רק
הרבה  שוחט שהוא  עצמו, מהשוחט למעט השחיטה בבית מהנעשה שיודע מי 

ניסיון . הרבה עם שנים
חז"ל  מאמר מקיים היה רב הקאשוי  מילדי אחד שאם אצלי  ברור והדבר

ומילה " שחיטה כתב שילמוד צריך חכם העירתלמיד  כל  בעצמו, שוחט  והיה "
שחיטה בית מקימים היו אם חוץ עוף. בשר  אפילו בשר מכניסים היו לא קאשוי

ההלכות. כל עם שצריך, כמו מהודרת
פנים לכ"ק אסביר אני  אי"ה הזמן וכשיבוא המידה , על יתר להאריך רוצה איני

בפנים.
רחוק  לא שחיטה בית לקנות  אפשר  שליט"א, קאשוי לבני  קלה עצה בידי ויש
כשירה משחיטה לאכול שרוצה אחד וכל  בזול , מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר,

.$2000 ישלם 
וידוע  במשפחה, ושניים  בעיר אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת הגמרא
ביותר הגדולים מהגורמים  אחד הוא השחיטה שעניין הקדושים מהספרים
שחיטה עם צדקינו משיח פני  לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את שמעכבים

ועוד )?כזו  הגש"פ על  משה מטה ברית הנשר , דרך בספר  .(ראה
פרשת תש"ד  בשנת שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי "ע רב שהבעלזער  וידוע

לדאבונינו הגדול  החורבן את עברו ישראל שכלל  אחרי צריכים(השואה)ויקרא, ,
נתבייש  שלא צדקינו, משיח ביאת לקראת הדור את ולהכין הילדים את לחנך

הקטנים. הילדים  את לחנך  שצריך זעירא, בא' ויקרא כתוב ולכן שיגיע, בעת
אלו  וכשרות, המשפחה, טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני ואמר

עבורם. להתאמץ שצריכים היסודות
שחיטה כזה אם לנו יש פנים וכי איזה ילדינו, את שוחטים אנו כך  ידי  שעל ?

צדקינו  משיח פני לקבל  לילך יכולים אנו פנים כאלו התכוונו עם לזה  וכי  ?
הקדושים רבותינו רבותינו לנו שהכניסו מה זה ??



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כו

שמצב  מזמן  ידוע שהדבר בגלל השחיטה, ממצב עכשיו לכתוב הולך  איני
ממש כשהיה, אינו כבר  הרגלהשחיטה פשיטת רק בחינת לכתוב  ברצוני  רק .

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

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

אסור הינו בדיעבד מותר שהוא דבר  שכל – ובשו"ע בש"ס פעמים כמה מופיע
רנ"ולכתחילה, וסי ' נ"א, סימן תקי"ח, או תקי "ז , אולי  חוה"מ , ה' או "ח  שו"ע  ט ', או ח' דף נדה (עיין

דרגיל  דהיכא  המקורות] בדיוק לציין מספיק הזמן [אין ע "א, או ע ' סימן  משה דרכי  וביו"ד בב "י , רנ"ח  או

ואסור . כלכתחילה, דינו דיעבד  הוי  כן, לעשות

נזדמ השבוע שהלך ובדיוק זצ"ל , פיינשטין משה ר' מהרה"ג ווארט לשמוע לי ן
כמה שם והיה מתלמידיו, כמה עמו שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית 
הבשר את שמשליכים ראה אחד  ותלמיד  השחיטה, בענייני  להלכה שאלות
את משליכים  ומדוע בדיעבד, כשר זה הרי - משה לר' ואמר שאלות, בו  שהיה

בדיעבד  יהודי להיות רוצה  מי  משה ר ' לו וענה  ?זה,

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

אשר  ב ')ובמטה סעיף וכו'(שם  תוכחה , ואין משים, מבלי מקומות יש וז"ל: בא"ד 
תואר, פרי  בשם שם רמיעוד  דלא בגויה לי קים הזבחים , עליו ירבו כי  גם ומה 

ה' צונו  כאשר לסכין הצריכה בדיקה למעבד וכו'.נפשיה

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

" של האחריות ממני שירד כדי  זאת לכתוב למחות ובחובתי בידו שיש  "כל
כ "ק  של גבו על האחריות את זרקתי הזה המכתב  ידי ועל גבי, על שמונח

הצלתי . נפשי את ואני  העולם, בכל נשמעים שדבריו שליט"א, אדמו"ר

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כזשאלות 

שהם שיחיו , ילדיו עם שליט"א רב  הקאשוי  שכ "ק  כשמש, אצלי  ברור והדבר
בהלכה בפרט ופרטיה, דקדוקיה בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל  מדקדקים
הרבה כך כל לכם  שמביאים מאתרוג מדבר ומי תפילין, כמו מסיני למשה

ל  זמן  ויש המהודר, את  לבחור כדי לשחיטהאתרוגים מגיע כשזה אבל ענין, כל
שלו  הפטנטים את יש דבר לבעל דבר, לעשות נותן ואינו דבר, הבעל  יושב אזי
ובודק, השחיטה בשעת עומד בעצמי אני  שהרי  בטענה – האדם את להפיל איך
ויש  מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי  זה מזה, יותר  לעשות יכול  אני  מה

כותב : טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו להיכשל, שלא אחת עצה  שאין רק
הרבה  שוחט שהוא  עצמו, מהשוחט למעט השחיטה בבית מהנעשה שיודע מי 

ניסיון . הרבה עם שנים
חז"ל  מאמר מקיים היה רב הקאשוי  מילדי אחד שאם אצלי  ברור והדבר

ומילה " שחיטה כתב שילמוד צריך חכם העירתלמיד  כל  בעצמו, שוחט  והיה "
שחיטה בית מקימים היו אם חוץ עוף. בשר  אפילו בשר מכניסים היו לא קאשוי

ההלכות. כל עם שצריך, כמו מהודרת
פנים לכ"ק אסביר אני  אי"ה הזמן וכשיבוא המידה , על יתר להאריך רוצה איני

בפנים.
רחוק  לא שחיטה בית לקנות  אפשר  שליט"א, קאשוי לבני  קלה עצה בידי ויש
כשירה משחיטה לאכול שרוצה אחד וכל  בזול , מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר,

.$2000 ישלם 
וידוע  במשפחה, ושניים  בעיר אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת הגמרא
ביותר הגדולים מהגורמים  אחד הוא השחיטה שעניין הקדושים מהספרים
שחיטה עם צדקינו משיח פני  לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את שמעכבים

ועוד )?כזו  הגש"פ על  משה מטה ברית הנשר , דרך בספר  .(ראה
פרשת תש"ד  בשנת שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי "ע רב שהבעלזער  וידוע

לדאבונינו הגדול  החורבן את עברו ישראל שכלל  אחרי צריכים(השואה)ויקרא, ,
נתבייש  שלא צדקינו, משיח ביאת לקראת הדור את ולהכין הילדים את לחנך

הקטנים. הילדים  את לחנך  שצריך זעירא, בא' ויקרא כתוב ולכן שיגיע, בעת
אלו  וכשרות, המשפחה, טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני ואמר

עבורם. להתאמץ שצריכים היסודות
שחיטה כזה אם לנו יש פנים וכי איזה ילדינו, את שוחטים אנו כך  ידי  שעל ?

צדקינו  משיח פני לקבל  לילך יכולים אנו פנים כאלו התכוונו עם לזה  וכי  ?
הקדושים רבותינו רבותינו לנו שהכניסו מה זה ??



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כח

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

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

ציוויתך  כאשר  בתורה כתוב !!!הרי

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

עושה. שהוא למה מספיק  גיבוי 

שראינו  כמו מהודר  שחיטה בית להקים  בידכם ולסייע אליכם לבוא מסכים אני
הקודמים. הדורות אצל

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

איסור. ספק  או איסור  מאכילת מאוד  נזהר להיות

בשורות מהרה לשמוע ונזכה  פורים , שמחת ביתו ולכל  לכ"ק אנכי ומאוה
הנאמן. אוהבו ידידו שלום בזה ואומר וירושלים ציון ומנחמות טובות 

גראס  יהודה   שלו הק'
יצ"ו האלמי אבדק"ק 

שלחתי  כן גם שבועות , כמה לפני  נפשות פקוח  בענין נחוץ מכתב שלחתי נ.ב .
זה. על תשובה קבלתי לא  ועדיין התשובה על הסבר פאקס  כך אחר

הנ"ל

16 אלה

חז"ל  אמר עליהם הסנים מהכנ פית  מחד לא ואי אמץ, הרה  ל  לרב מ ין
עמלק? ל  פ חים ט ב 

הנּ סּת ר הצּ דּ יק להמקוּ בל חיּ ים" "אהבת בּ ספר  זי "ע וּ מוּ בא מנה חכם ר בּ י ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עצמ וֹ  את ׁש וֹ מר  ׁש מי  – הצּ דּ יקים אחד בּ ׁש ם ׁש הביא  "ׁש מיני " ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
דּ עּת י  וּ לעני וּ ת – ה ּט בע .  מדּ ר למעלה נס  לוֹ  ׁש יּ ע שׂ ה מוּ כרח אסוּ רוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכלוֹ ת


יàר האלõקי המקäבל –הערה זי "ע  Łרע àי  מרâכי ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָ
äבåמן – נסôרים  צ âיקים  הל"ו Łרא Łהäא – עליו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹאמר
Łחכם – מהמים  צ âיקים  לכëה äילá הõìראה ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהõאה 
õבתפילת צ âיקים ] ëéה ע õד [עם זי "ע  מנה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמנחם 

הõאה  ל Łם  יגיע  êŁא י łראל ארץ על יגן  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהëיחדõת
זי "ע  צדקה  יהäדה רàי  אליו äוהלכ õïרת ה"י. יŁיבת  Łרא) ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

êŁאיõסף) äבתנאי  – להסéים üהצר עד áא õנים  וע õד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֻ
àמים . õחõכ áדõל  ëéה עד  רõאים äמ éאן  .ä לá ְִִִַַַַָָָָָי

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כטשאלות 

השי"ת  ּכ הּט בע  כּ דר מלּ אכל  יצרוֹ  את ׁש כּ פה מדּ ה  כּ נגד מדּ ה ׁש זּ וֹ הי בּ רוּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
בּ פניו. הּט בע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְמכוֹ פף

למעלה המןאמרנוּ  מרדּ כיבּ גּ ימטריּ הארוּ ר  ּגּ ימטר יּ הבּ שׂ רוּ בגימטריהבּ ר ו] ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
.[502 - תק"ב הּק ד וֹ ׁש ים האבוֹ ת ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תיהם

השו"ע דּ ברי לפר ׁש  אפׁש ר ב ')וּ בזה תרצה סימן ח יּ ים בּ פוּ ריּ א :(אוֹ רח  לבסוּ מי  איניׁש  חיּ ב ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מרדּ כי  ּלברו המן ארוּ ר בּ ין  ידע דּ א להׁש ּת כּ רעד  צרי דּ אין אוֹ מרים ויש הגה : ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מלּ ּמ וּ דוֹ  י וֹ תר  ׁש יּ ׁש ּת ה אלּ א  ּכ בּ וֹ )כּ ל ארוּ ר(כּ ל בּ ין יוֹ דע אינוֹ  ׁש יּ יׁש ן  ֹוּ מּת ו ויּ י ׁש ן, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מר דּ כי  ּלברו כּ מ וֹ (מהרי "ל )המן האמּת י  הדּ עת  מתגּ לּ ה היּ ין ׁש תיית ידי על  - . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יבוֹ ׁש  וא לקיים וזוֹ כים לאמּת וֹ  האמת רוֹ אים ואז סוֹ ד , יצא יין נכנס  חז "ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
אנׁש י  ׁש ל וּ חיו הם  וּ מי  האמ ּת י  ההמן ה וּ א מי  האמת, וּ מגלּ ים עליו, הּמ לעיגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
חיצוֹ ני  המן  ׁש וֹ לח הּק בּ "ה ח"ו ההמן  את מגּ לּ ים א ׁש אם נחוּ ץ וזה רב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהערב 
יינ ּה  ׁש תיּ ת ידי על ועוֹ ד  האמּת י. המן ׁש הוּ א עצמוֹ  על  ׁש אמר  האירני  כּ דגמת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָרח"ל
בּ זוֹ הר כּ דאמר וּ  מוֹ רא בּ א האמת את  לוֹ מר  זוֹ כים הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש הוּ א ּת וֹ רה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

תזריע ע "א)ּפ רׁש ת גּ בּ אי ,(מ"ו אתית וּ ן חד  דעיטא בּ קיטרא נׁש , בר  ההוּ א לוֹ ן אמר  : ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
דחלין  דלא  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ בי דּ ד יּ וּ ריהוֹ ן מאינּ וּ ן אלּ א אּת וּ ן לאו ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַודּ אי

[בּ יאוּ ר: ודּ אימכּ לּ א אלי, בּ אתם אחת עצה  ׁש ל בּ ק ׁש ר האי ׁש , אוֹ תוֹ  להם אמר ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל פ וֹ חדים ׁש א י וֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ בית ׁש דּ יּ וּ רם מאוֹ תם א לּ א אי אינכם  .[ ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌

[בּ יאוּ ר : באתגּ לייא. מ לּ ייכוּ  אי בכוּ , יקטרגוּ  אבתראי  דאתיין ׁש בּ אים בני  בּ ני  אם  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לבבכם  נתּת ם וא בּ גלוּ י דּ בריכם היה  אי אוֹ תי , ׁש בּ זיתם על  ע ּמ כם יתקוֹ טטוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַאחרי

גּ דוֹ לים  חכמים ׁש הם מבּ ני  דּ כּת יב,?לירא הוּ א, הכי  אוֹ רייתא ליּה  אמר וּ  א)] (משלי  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ אוֹ רייתא במ לּ י אי  וּ מה תאמר . אמריה בּ עיר ׁש ערים  בּ פתחי ּת קרא הוֹ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְבּ ראׁש 

ול  הוּ א.  ברי קדׁש א קמי  בּ כּס וּ פא נׁש ּת כח הא , מ ּק ּמ דּ חלי אלּ אאנן ע וֹ ד, א ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
[בּ יאוּ ר: צחוּ תא. בעי ׁש כּ תוּ בדאוֹ רייתא היא,  ּכ ה ּת וֹ רה לוֹ , א)אמר וּ  בּ ראׁש (מׁש לי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

אנוּ  תוֹ רה בּ דברי אם וּ מה תאמר. אמריה בּ עיר ׁש ערים בּ פתחי  ּת קרא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹהמיּ וֹ ת
אלּ א  עוֹ ד, ו א הוּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  בּ ב וּ ׁש ה נ ּמ צא הרי ,מּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲפוֹ חדים 
אדם  ל ׁש וּ ם יחניף וא כּ ברוֹ  ּת וֹ כ וֹ  אדם ׁש יּ היה  כּ לוֹ מר צחוּ ת , צריכה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

בּ גל וּ י הּת וֹ רה אמת את מלּ ד בּ ר בּ ביתבּ עוֹ לם נמצאים הם הזוֹ הר  ל וֹ מדי וכל .[ ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר יּ ה מפחדים וא ׁש מים  יראת וּ מקבּ לים יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ 
האׁש  מ ּפ ני ּפ חדוּ  וא סיני  הר על עמדוּ  ׁש רגליו וּ מי האמת, את ואוֹ מרים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

ותוֹ רתוֹ הגּ דוֹ לה  יתבּ ר הם על נפׁש ם  למסוֹ ר מוּ כנים היּ וֹ ם גּ ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


ýהעלתà קנב.)äבזהר àחכמת (âף לעõסקים  קרי  ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֹ



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  כח

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

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

ציוויתך  כאשר  בתורה כתוב !!!הרי

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

עושה. שהוא למה מספיק  גיבוי 

שראינו  כמו מהודר  שחיטה בית להקים  בידכם ולסייע אליכם לבוא מסכים אני
הקודמים. הדורות אצל

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

איסור. ספק  או איסור  מאכילת מאוד  נזהר להיות

בשורות מהרה לשמוע ונזכה  פורים , שמחת ביתו ולכל  לכ"ק אנכי ומאוה
הנאמן. אוהבו ידידו שלום בזה ואומר וירושלים ציון ומנחמות טובות 

גראס  יהודה   שלו הק'
יצ"ו האלמי אבדק"ק 

שלחתי  כן גם שבועות , כמה לפני  נפשות פקוח  בענין נחוץ מכתב שלחתי נ.ב .
זה. על תשובה קבלתי לא  ועדיין התשובה על הסבר פאקס  כך אחר

הנ"ל

16 אלה

חז"ל  אמר עליהם הסנים מהכנ פית  מחד לא ואי אמץ, הרה  ל  לרב מ ין
עמלק? ל  פ חים ט ב 

הנּ סּת ר הצּ דּ יק להמקוּ בל חיּ ים" "אהבת בּ ספר  זי "ע וּ מוּ בא מנה חכם ר בּ י ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עצמ וֹ  את ׁש וֹ מר  ׁש מי  – הצּ דּ יקים אחד בּ ׁש ם ׁש הביא  "ׁש מיני " ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
דּ עּת י  וּ לעני וּ ת – ה ּט בע .  מדּ ר למעלה נס  לוֹ  ׁש יּ ע שׂ ה מוּ כרח אסוּ רוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ אכלוֹ ת


יàר האלõקי המקäבל –הערה זי "ע  Łרע àי  מרâכי ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָ
äבåמן – נסôרים  צ âיקים  הל"ו Łרא Łהäא – עליו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹאמר
Łחכם – מהמים  צ âיקים  לכëה äילá הõìראה ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהõאה 
õבתפילת צ âיקים ] ëéה ע õד [עם זי "ע  מנה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמנחם 

הõאה  ל Łם  יגיע  êŁא י łראל ארץ על יגן  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהëיחדõת
זי "ע  צדקה  יהäדה רàי  אליו äוהלכ õïרת ה"י. יŁיבת  Łרא) ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

êŁאיõסף) äבתנאי  – להסéים üהצר עד áא õנים  וע õד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֻ
àמים . õחõכ áדõל  ëéה עד  רõאים äמ éאן  .ä לá ְִִִַַַַָָָָָי

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות כטשאלות 

השי"ת  ּכ הּט בע  כּ דר מלּ אכל  יצרוֹ  את ׁש כּ פה מדּ ה  כּ נגד מדּ ה ׁש זּ וֹ הי בּ רוּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
בּ פניו. הּט בע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְמכוֹ פף

למעלה המןאמרנוּ  מרדּ כיבּ גּ ימטריּ הארוּ ר  ּגּ ימטר יּ הבּ שׂ רוּ בגימטריהבּ ר ו] ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
.[502 - תק"ב הּק ד וֹ ׁש ים האבוֹ ת ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תיהם

השו"ע דּ ברי לפר ׁש  אפׁש ר ב ')וּ בזה תרצה סימן ח יּ ים בּ פוּ ריּ א :(אוֹ רח  לבסוּ מי  איניׁש  חיּ ב ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מרדּ כי  ּלברו המן ארוּ ר בּ ין  ידע דּ א להׁש ּת כּ רעד  צרי דּ אין אוֹ מרים ויש הגה : ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מלּ ּמ וּ דוֹ  י וֹ תר  ׁש יּ ׁש ּת ה אלּ א  ּכ בּ וֹ )כּ ל ארוּ ר(כּ ל בּ ין יוֹ דע אינוֹ  ׁש יּ יׁש ן  ֹוּ מּת ו ויּ י ׁש ן, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מר דּ כי  ּלברו כּ מ וֹ (מהרי "ל )המן האמּת י  הדּ עת  מתגּ לּ ה היּ ין ׁש תיית ידי על  - . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יבוֹ ׁש  וא לקיים וזוֹ כים לאמּת וֹ  האמת רוֹ אים ואז סוֹ ד , יצא יין נכנס  חז "ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
אנׁש י  ׁש ל וּ חיו הם  וּ מי  האמ ּת י  ההמן ה וּ א מי  האמת, וּ מגלּ ים עליו, הּמ לעיגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
חיצוֹ ני  המן  ׁש וֹ לח הּק בּ "ה ח"ו ההמן  את מגּ לּ ים א ׁש אם נחוּ ץ וזה רב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהערב 
יינ ּה  ׁש תיּ ת ידי על ועוֹ ד  האמּת י. המן ׁש הוּ א עצמוֹ  על  ׁש אמר  האירני  כּ דגמת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָרח"ל
בּ זוֹ הר כּ דאמר וּ  מוֹ רא בּ א האמת את  לוֹ מר  זוֹ כים הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש הוּ א ּת וֹ רה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

תזריע ע "א)ּפ רׁש ת גּ בּ אי ,(מ"ו אתית וּ ן חד  דעיטא בּ קיטרא נׁש , בר  ההוּ א לוֹ ן אמר  : ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
דחלין  דלא  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ בי דּ ד יּ וּ ריהוֹ ן מאינּ וּ ן אלּ א אּת וּ ן לאו ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַודּ אי

[בּ יאוּ ר: ודּ אימכּ לּ א אלי, בּ אתם אחת עצה  ׁש ל בּ ק ׁש ר האי ׁש , אוֹ תוֹ  להם אמר ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל פ וֹ חדים ׁש א י וֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ בית ׁש דּ יּ וּ רם מאוֹ תם א לּ א אי אינכם  .[ ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌

[בּ יאוּ ר : באתגּ לייא. מ לּ ייכוּ  אי בכוּ , יקטרגוּ  אבתראי  דאתיין ׁש בּ אים בני  בּ ני  אם  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לבבכם  נתּת ם וא בּ גלוּ י דּ בריכם היה  אי אוֹ תי , ׁש בּ זיתם על  ע ּמ כם יתקוֹ טטוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַאחרי

גּ דוֹ לים  חכמים ׁש הם מבּ ני  דּ כּת יב,?לירא הוּ א, הכי  אוֹ רייתא ליּה  אמר וּ  א)] (משלי  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ אוֹ רייתא במ לּ י אי  וּ מה תאמר . אמריה בּ עיר ׁש ערים  בּ פתחי ּת קרא הוֹ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְבּ ראׁש 

ול  הוּ א.  ברי קדׁש א קמי  בּ כּס וּ פא נׁש ּת כח הא , מ ּק ּמ דּ חלי אלּ אאנן ע וֹ ד, א ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
[בּ יאוּ ר: צחוּ תא. בעי ׁש כּ תוּ בדאוֹ רייתא היא,  ּכ ה ּת וֹ רה לוֹ , א)אמר וּ  בּ ראׁש (מׁש לי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

אנוּ  תוֹ רה בּ דברי אם וּ מה תאמר. אמריה בּ עיר ׁש ערים בּ פתחי  ּת קרא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹהמיּ וֹ ת
אלּ א  עוֹ ד, ו א הוּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  בּ ב וּ ׁש ה נ ּמ צא הרי ,מּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲפוֹ חדים 
אדם  ל ׁש וּ ם יחניף וא כּ ברוֹ  ּת וֹ כ וֹ  אדם ׁש יּ היה  כּ לוֹ מר צחוּ ת , צריכה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

בּ גל וּ י הּת וֹ רה אמת את מלּ ד בּ ר בּ ביתבּ עוֹ לם נמצאים הם הזוֹ הר  ל וֹ מדי וכל .[ ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר יּ ה מפחדים וא ׁש מים  יראת וּ מקבּ לים יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ 
האׁש  מ ּפ ני ּפ חדוּ  וא סיני  הר על עמדוּ  ׁש רגליו וּ מי האמת, את ואוֹ מרים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

ותוֹ רתוֹ הגּ דוֹ לה  יתבּ ר הם על נפׁש ם  למסוֹ ר מוּ כנים היּ וֹ ם גּ ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌


ýהעלתà קנב.)äבזהר àחכמת (âף לעõסקים  קרי  ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֹ



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  ל 

וּ כּ מוּ בא עק"ב, [בּ גּ ימטריּ ה ּפ עמים 172 אוֹ תנוּ  וּ מזהיר מביא הז וֹ ה"ק זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
חיּ ים כּ רת,בּ עץ אּס וּ ר  ׁש הוּ א בּ אחוֹ ריים בּ חלב יכּ ׁש לוּ  דּ מׁש יחא ׁש בּ עקבתא ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דּ מׁש יחא  עקבתא  רב,"עקב " הערב מן להתרחק בּ עקב],  לנׁש ׁש דּ רכּ ם ועוֹ ד , ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
כּ ׁש ר. בּ שׂ ר  ׁש הוּ א  חלב בּ שׂ ר על ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א וֹ מרים

הר ׁש ע , אחׁש ור וֹ ׁש  ׁש ל  כּ וּ נתוֹ  את לבאר, מרחיב הּמ איר אוֹ ר מגלּ תוּ בּס פר  (ׁש מוֹ ת  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בז 'וז"ל :אסּת ר ) אחיזה להם  ׁש יּ ׁש  כּ זה מׁש ּת ה כּ לוֹ מר - ימים ׁש בעת  "מׁש ּת ה ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
להחטיאם  ונתייעץ למחלתם, אר וּ כה להם ּת היה לבל  נתחכּ ם כּ ן  ועל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהפכּ יּ ים,

כּ נּ וֹ דע" נס ויין  אסוּ רוֹ ת בּ ל בּ מאכלוֹ ת וּ מד וּ ייק אסוּ ר וֹ תע "כ. מאכלוֹ ת  ׁש על ׁש וֹ נוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
למחלתם"אין ה"י ."ארוּ כה ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

17 אלה

ן די, לע ת מה  לנ י והאם ,צדקינ מיח  ני לקל יז לם האם הרב , עת מה
לזת?

ני והס רת הא לה, ימי על י דה ראיְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהאמ

קל" מוּ מוֹ  יחיה מי "אוֹ י  הּס פוֹ רנוֹ : כ "ג )כּ תב כ"ד חכמינוּ ,(בּ ּמ דבּ ר  ׁש אמר וּ  כּ ענין – ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לברכה ע "ב )זכר וֹ נם צ"ח וא(בּ סנהדרין  "ייתי  הּק דוֹ ׁש ים: האמוֹ ראים אמרוּ  : ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

בּ אוֹ תוֹ  להּמ צא חפצים אנוּ  ואין ׁש יּ בוֹ א בּ ד וֹ ר  הּמ ׁש יח  יבוֹ א כּ לוֹ מר - ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאחמיניה"
יראים האלּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ים הי וּ  ׁש א ּפ ר ׁש ּת י  וּ כבר מלּ ראוֹ תוֹ , ׁש נּ פסיד  אף על  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַדּ וֹ ר,
ׁש יּ היה עינים, והסמיוּ ת הּמ וֹ חוֹ ת בּ לבּ וּ ל קדׁש ם בּ ר וּ ח  ראוּ  אלּ א הגּ וּ ף, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ יּ ּס וּ רי


âסיני. àטäרא  קיימי  äהוâ אינäן לõŁנõ:האמת  וזה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָ

של עבדים שהם  [החכמים  עêאה, âמל éא  עבדי ְְְִִִֵַַַָָָחéימין
[אותם âסיני, àטäרא  äקיימâ אי äìן  העליון ], ְְְְִִַַָמלך
àנŁמתא , א êא  מסéôלי לא  סיני], הר על  ְְְְְִִֵֶַָָָשעמדו
[אינם 'äוכ Łë מ א õרייתא  âכ êא  ע ñרא  âְְְְִִִַַָָָָָֹאיהי
התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת  אלא  מסתכלים 
התורה בגופי וגם  שבסיפורים  שיודעים כלומר ממש,
לכוון שצריך והכוונות התורה רזי שהם פנימיות , יש
אמר  ,õ צדà [ונכôב  .õנõŁל éאן עד  ומצוה]. מצוה ְְְְִִַַַָָבכל
הõôרה סõד õת  י õדעים Łאינם  אõתם מ Łמע ëְְְִִֵֶַַַָָָָע ôיק:
זמינין דאתי, äלזמנא  סיני]. הר על ä עמד ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא 

éôולעתידלאס] דאõרייתא . דנŁמתא  àנŁמתא  לא  ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָ
של בנשמה ולהתבונן  להסתכל  עתידים הם  לבוא
עתיד המתים  תחיית  אחר כי התורה , של  הנשמה
בסודות  חדשה תורה לדרוש הוא ברוך  הקדוש

מהותה .] לידע  הזה בזמן  אפשר  שאי  מה נעלמים ,
מדבש). מתוק מהפירוש (הביאור

àבאäר לי ונראה  זי"ע : ïתçה הרב הגה "צ  ואõמר üיŁממäְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
äהי האלקים  לקראת יłראל äצאçŁé àתחêה  éי õנתäéְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
העם "וçרא נאמר: üé ואחר ההר àתחôית ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָמתיðבים 
Łהא ôאכלם  ïן יראים  ä הי éי מרחק", äעמדçו äנעçְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
łłים ä היŁ מהעם מקצת והיה .äתä וימ הåאת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהáד õלה

הכינה לקראת מëקõמםłäמחים לזäז  äרצ ולא ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ועליהם ,Łëמ ä תäימ אם ä אפיל מרחõק לעמד ֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהרא õŁן 
àטäרא ä קיימâ "איäìן ה ìזéר  åàהר éתäב  מה ְְְְִִֶַַַַַַָָֹהäא
àטäרא ä עמד אêא מרחõק ä ועמד äנע ולא éל õמר  âְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹסיני ",
האמת. לחכמת ז õכים  הם ולכן סõף, ועד מôחêה âְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָסיני 
הם éן מרחõק, ä ועמד העם  עם  äנע אŁר הŁìמ õת ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואõתן
האמת, לחכמת  מרחõק וע õמדים  ìŁסים  ע ôה áם  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעłõים 

הåאת. הáד õלה Ł הא ôאכלם  ïן ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹמ çראתם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לאשאלות 

וזה זאת, לסבּ ל כּ ח בּ הם יהיה ׁש א ידעוּ , קד תם וּ לרב דּ מׁש יחא, ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבא
ל צּ רה וי - קל" מוּ מוֹ  יחיה מי  "אוֹ י הכּ תוּ ב : הזּ ה...ׁש אמר בּ דּ וֹ ר ׁש יּ חיוּ  לאלּ וּ  ! ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

להם וי - הּמ ׁש יח בּ יאת  בּ דוֹ ר ׁש יּ חיוּ  להגּ אל אלּ וּ  זכוּ ת אף להם ּת היה ׁש א מּפ ני ! ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
 יתבּ ר הם כּ בוֹ ד מ וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַרק

כּ ענין  ׁש הוּ א הּס פ וֹ רנוֹ , ׁש כּ תב  דּ ר על קל" מוּ מוֹ  יחיה "מי  לפר ׁש : אפׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ ד
כּ ן  ואם האחר וֹ ן , הדּ וֹ ר ׁש ל הּמ צּ ב ׁש פל וּ ת ׁש רא וּ  - אחמיניה" וא "ייתי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 

נגאלים י שׂ ראל  זכוּ ת לעווֹ ני בּ איזוֹ  "וסלחּת  דּ כתיב: הוּ א הדא מתרץ, זה ועל ? ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
שנאמר: וכמו ... יתבּ ר ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל  , יתבּ ר הוּ א גּ דוֹ ל  כּ י הוּ א" רב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִכּ י

יא) מח פרק אּת ן".(ישעיה א לאחר  וּ כבוֹ די  יחל   אי כּ י  אעשׂ ה למעני ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ"למעני

יזה  ל ה' ראת  זה רק היח , ביאת   מצרי יציאת מְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
כיה  י ְִִֵַלהית 

ּת היה לעתיד  גּ ם בּ ּמ דר ׁש : כּ ן  גּ ם  וּ מבאר עדיּ וֹ ת, דּ מּס כת הראב"ד בּ פר וּ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאיתא
ה ּט וֹ בה בּ גדל  לראוֹ ת ראוּ יים ׁש אינם אנ ׁש ים ויהיוּ  בּ מצרים, ׁש היה כּ מוֹ   חׁש ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַמ כּ ת
– רא וּ י ׁש אינוֹ  וּ מי  הבּ רוּ ר, ׁש ם ויהיה  הזּ ה, בּ ּמ ד בּ ר  ׁש נית ישׂ ראל את י וֹ ליכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוגם
ע וֹ מד , הוּ א מצּ ב בּ איזה בּ נפׁש וֹ  לח ׁש ב ישׂ ראל אי ׁש  כּ ל על כּ ן על חלילה. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִידּ חה
ּת נוּ עה איזוֹ  יוֹ דע איׁש  ואין  וּ פׁש עים בּ עווֹ נוֹ ת הוּ א מלא אחד כּ ל בּ אמת הרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִכּ י
ה וּ א יזכּ ה האם יוֹ דע מי  לירא, צרי אחד וכל , יתבּ ר הם לפני יוֹ תר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲח ׁש וּ בה
לקבּ ל  וילכוּ  הלמה, הגּ אוּ לה ותהיה ,יתבּ ר הם כּ ׁש יעזוֹ ר ההוֹ לכין, בּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה 
חכמינוּ , וּ בדברי הּק ד וֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה הּמ פרׁש וֹ ת הנּ חמוֹ ת וכל צדקנוּ , מׁש יח  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
וּ להר בּ וֹ ת בּ יראה ה' את לעבוֹ ד עצמוֹ  על  ויקבּ ל ּת תקיּ ימנה, לברכה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
ּפ ני  לקבּ ל ׁש יּ זכּ וּ  אלּ וּ  מאוֹ תן הזּ וֹ כים, בּ ין להי וֹ ת ׁש יּ זכּ ה ה', עליו וירחם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצוֹ ת,

הגּ אוּ לה. קדם עוֹ ד  ׁש למה ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת הכּ ל ויתּק ן צדקנוּ , תשט"ז,מׁש יח (חד"ת ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק"נ) .ע ּמ וּ ד ַ◌

רב הערב יטע א די נה, ילחמ אחת  גלל א נר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמה
יראל את  ְִֵֶָ

בּ ראׁש ית חי  ז וֹ הר  ה ּק דוֹ ׁש  צ"ו)בּ ּס פר  ד ' הּס פר  בּ דּפ י  ע "א כ"ה בּ דף הזוֹ הר  מהגּ אוֹ ן (על ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מׁש ה, ׁש ל הרע חלק היה רב "ׁש הערב לׁש וֹ נ וֹ : וזה זי"ע, מקמארנא ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
דקדושה בדעת אחוז ע"ה רבנו דמשה כתוב, הפסוקים שער האר "י [ובכתבי 
לקדושה] ולהעלותם לתקנם  שיכול חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם
אלּ וּ  בּ ימים גּ ם  ויתגּ לגּ ל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  יקוּ ם עצמוֹ  וּ מׁש ה לת ּק נם... רצה ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
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וּ כּ מוּ בא עק"ב, [בּ גּ ימטריּ ה ּפ עמים 172 אוֹ תנוּ  וּ מזהיר מביא הז וֹ ה"ק זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
חיּ ים כּ רת,בּ עץ אּס וּ ר  ׁש הוּ א בּ אחוֹ ריים בּ חלב יכּ ׁש לוּ  דּ מׁש יחא ׁש בּ עקבתא ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דּ מׁש יחא  עקבתא  רב,"עקב " הערב מן להתרחק בּ עקב],  לנׁש ׁש דּ רכּ ם ועוֹ ד , ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
כּ ׁש ר. בּ שׂ ר  ׁש הוּ א  חלב בּ שׂ ר על ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א וֹ מרים

הר ׁש ע , אחׁש ור וֹ ׁש  ׁש ל  כּ וּ נתוֹ  את לבאר, מרחיב הּמ איר אוֹ ר מגלּ תוּ בּס פר  (ׁש מוֹ ת  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בז 'וז"ל :אסּת ר ) אחיזה להם  ׁש יּ ׁש  כּ זה מׁש ּת ה כּ לוֹ מר - ימים ׁש בעת  "מׁש ּת ה ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
להחטיאם  ונתייעץ למחלתם, אר וּ כה להם ּת היה לבל  נתחכּ ם כּ ן  ועל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהפכּ יּ ים,

כּ נּ וֹ דע" נס ויין  אסוּ רוֹ ת בּ ל בּ מאכלוֹ ת וּ מד וּ ייק אסוּ ר וֹ תע "כ. מאכלוֹ ת  ׁש על ׁש וֹ נוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
למחלתם"אין ה"י ."ארוּ כה ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

17 אלה

ן די, לע ת מה  לנ י והאם ,צדקינ מיח  ני לקל יז לם האם הרב , עת מה
לזת?

ני והס רת הא לה, ימי על י דה ראיְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהאמ

קל" מוּ מוֹ  יחיה מי "אוֹ י  הּס פוֹ רנוֹ : כ "ג )כּ תב כ"ד חכמינוּ ,(בּ ּמ דבּ ר  ׁש אמר וּ  כּ ענין – ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לברכה ע "ב )זכר וֹ נם צ"ח וא(בּ סנהדרין  "ייתי  הּק דוֹ ׁש ים: האמוֹ ראים אמרוּ  : ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

בּ אוֹ תוֹ  להּמ צא חפצים אנוּ  ואין ׁש יּ בוֹ א בּ ד וֹ ר  הּמ ׁש יח  יבוֹ א כּ לוֹ מר - ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאחמיניה"
יראים האלּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ים הי וּ  ׁש א ּפ ר ׁש ּת י  וּ כבר מלּ ראוֹ תוֹ , ׁש נּ פסיד  אף על  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַדּ וֹ ר,
ׁש יּ היה עינים, והסמיוּ ת הּמ וֹ חוֹ ת בּ לבּ וּ ל קדׁש ם בּ ר וּ ח  ראוּ  אלּ א הגּ וּ ף, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ יּ ּס וּ רי


âסיני. àטäרא  קיימי  äהוâ אינäן לõŁנõ:האמת  וזה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָ

של עבדים שהם  [החכמים  עêאה, âמל éא  עבדי ְְְִִִֵַַַָָָחéימין
[אותם âסיני, àטäרא  äקיימâ אי äìן  העליון ], ְְְְִִַַָמלך
àנŁמתא , א êא  מסéôלי לא  סיני], הר על  ְְְְְִִֵֶַָָָשעמדו
[אינם 'äוכ Łë מ א õרייתא  âכ êא  ע ñרא  âְְְְִִִַַָָָָָֹאיהי
התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת  אלא  מסתכלים 
התורה בגופי וגם  שבסיפורים  שיודעים כלומר ממש,
לכוון שצריך והכוונות התורה רזי שהם פנימיות , יש
אמר  ,õ צדà [ונכôב  .õנõŁל éאן עד  ומצוה]. מצוה ְְְְִִַַַָָבכל
הõôרה סõד õת  י õדעים Łאינם  אõתם מ Łמע ëְְְִִֵֶַַַָָָָע ôיק:
זמינין דאתי, äלזמנא  סיני]. הר על ä עמד ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא 

éôולעתידלאס] דאõרייתא . דנŁמתא  àנŁמתא  לא  ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָ
של בנשמה ולהתבונן  להסתכל  עתידים הם  לבוא
עתיד המתים  תחיית  אחר כי התורה , של  הנשמה
בסודות  חדשה תורה לדרוש הוא ברוך  הקדוש

מהותה .] לידע  הזה בזמן  אפשר  שאי  מה נעלמים ,
מדבש). מתוק מהפירוש (הביאור

àבאäר לי ונראה  זי"ע : ïתçה הרב הגה "צ  ואõמר üיŁממäְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
äהי האלקים  לקראת יłראל äצאçŁé àתחêה  éי õנתäéְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
העם "וçרא נאמר: üé ואחר ההר àתחôית ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָמתיðבים 
Łהא ôאכלם  ïן יראים  ä הי éי מרחק", äעמדçו äנעçְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
łłים ä היŁ מהעם מקצת והיה .äתä וימ הåאת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהáד õלה

הכינה לקראת מëקõמםłäמחים לזäז  äרצ ולא ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ועליהם ,Łëמ ä תäימ אם ä אפיל מרחõק לעמד ֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהרא õŁן 
àטäרא ä קיימâ "איäìן ה ìזéר  åàהר éתäב  מה ְְְְִִֶַַַַַַָָֹהäא
àטäרא ä עמד אêא מרחõק ä ועמד äנע ולא éל õמר  âְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹסיני ",
האמת. לחכמת ז õכים  הם ולכן סõף, ועד מôחêה âְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָסיני 
הם éן מרחõק, ä ועמד העם  עם  äנע אŁר הŁìמ õת ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואõתן
האמת, לחכמת  מרחõק וע õמדים  ìŁסים  ע ôה áם  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעłõים 

הåאת. הáד õלה Ł הא ôאכלם  ïן ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹמ çראתם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לאשאלות 

וזה זאת, לסבּ ל כּ ח בּ הם יהיה ׁש א ידעוּ , קד תם וּ לרב דּ מׁש יחא, ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבא
ל צּ רה וי - קל" מוּ מוֹ  יחיה מי  "אוֹ י הכּ תוּ ב : הזּ ה...ׁש אמר בּ דּ וֹ ר ׁש יּ חיוּ  לאלּ וּ  ! ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

להם וי - הּמ ׁש יח בּ יאת  בּ דוֹ ר ׁש יּ חיוּ  להגּ אל אלּ וּ  זכוּ ת אף להם ּת היה ׁש א מּפ ני ! ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
 יתבּ ר הם כּ בוֹ ד מ וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַרק

כּ ענין  ׁש הוּ א הּס פ וֹ רנוֹ , ׁש כּ תב  דּ ר על קל" מוּ מוֹ  יחיה "מי  לפר ׁש : אפׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ ד
כּ ן  ואם האחר וֹ ן , הדּ וֹ ר ׁש ל הּמ צּ ב ׁש פל וּ ת ׁש רא וּ  - אחמיניה" וא "ייתי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 

נגאלים י שׂ ראל  זכוּ ת לעווֹ ני בּ איזוֹ  "וסלחּת  דּ כתיב: הוּ א הדא מתרץ, זה ועל ? ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
שנאמר: וכמו ... יתבּ ר ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל  , יתבּ ר הוּ א גּ דוֹ ל  כּ י הוּ א" רב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִכּ י

יא) מח פרק אּת ן".(ישעיה א לאחר  וּ כבוֹ די  יחל   אי כּ י  אעשׂ ה למעני ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ"למעני

יזה  ל ה' ראת  זה רק היח , ביאת   מצרי יציאת מְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
כיה  י ְִִֵַלהית 

ּת היה לעתיד  גּ ם בּ ּמ דר ׁש : כּ ן  גּ ם  וּ מבאר עדיּ וֹ ת, דּ מּס כת הראב"ד בּ פר וּ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאיתא
ה ּט וֹ בה בּ גדל  לראוֹ ת ראוּ יים ׁש אינם אנ ׁש ים ויהיוּ  בּ מצרים, ׁש היה כּ מוֹ   חׁש ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַמ כּ ת
– רא וּ י ׁש אינוֹ  וּ מי  הבּ רוּ ר, ׁש ם ויהיה  הזּ ה, בּ ּמ ד בּ ר  ׁש נית ישׂ ראל את י וֹ ליכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוגם
ע וֹ מד , הוּ א מצּ ב בּ איזה בּ נפׁש וֹ  לח ׁש ב ישׂ ראל אי ׁש  כּ ל על כּ ן על חלילה. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִידּ חה
ּת נוּ עה איזוֹ  יוֹ דע איׁש  ואין  וּ פׁש עים בּ עווֹ נוֹ ת הוּ א מלא אחד כּ ל בּ אמת הרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִכּ י
ה וּ א יזכּ ה האם יוֹ דע מי  לירא, צרי אחד וכל , יתבּ ר הם לפני יוֹ תר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲח ׁש וּ בה
לקבּ ל  וילכוּ  הלמה, הגּ אוּ לה ותהיה ,יתבּ ר הם כּ ׁש יעזוֹ ר ההוֹ לכין, בּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה 
חכמינוּ , וּ בדברי הּק ד וֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה הּמ פרׁש וֹ ת הנּ חמוֹ ת וכל צדקנוּ , מׁש יח  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
וּ להר בּ וֹ ת בּ יראה ה' את לעבוֹ ד עצמוֹ  על  ויקבּ ל ּת תקיּ ימנה, לברכה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
ּפ ני  לקבּ ל ׁש יּ זכּ וּ  אלּ וּ  מאוֹ תן הזּ וֹ כים, בּ ין להי וֹ ת ׁש יּ זכּ ה ה', עליו וירחם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצוֹ ת,

הגּ אוּ לה. קדם עוֹ ד  ׁש למה ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת הכּ ל ויתּק ן צדקנוּ , תשט"ז,מׁש יח (חד"ת ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק"נ) .ע ּמ וּ ד ַ◌

רב הערב יטע א די נה, ילחמ אחת  גלל א נר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמה
יראל את  ְִֵֶָ

בּ ראׁש ית חי  ז וֹ הר  ה ּק דוֹ ׁש  צ"ו)בּ ּס פר  ד ' הּס פר  בּ דּפ י  ע "א כ"ה בּ דף הזוֹ הר  מהגּ אוֹ ן (על ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מׁש ה, ׁש ל הרע חלק היה רב "ׁש הערב לׁש וֹ נ וֹ : וזה זי"ע, מקמארנא ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
דקדושה בדעת אחוז ע"ה רבנו דמשה כתוב, הפסוקים שער האר "י [ובכתבי 
לקדושה] ולהעלותם לתקנם  שיכול חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם
אלּ וּ  בּ ימים גּ ם  ויתגּ לגּ ל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  יקוּ ם עצמוֹ  וּ מׁש ה לת ּק נם... רצה ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  לב

וּ מ ׁש ה רב, ערב הם ׁש לּ הם ורא ׁש ים ה דּ וֹ ר  רוֹ ב ועּת ה רב... ערב בּ ין בּ תראה ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָדּ רא  ◌
יטעוּ  ׁש א ׁש נה, לחמים  אחת - וּ בגל גּ וּ ל בּ עבּ וּ ר י שׂ ראל בּ א את רב  ערב ראׁש י  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ה . לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד ׁש וֹ נוֹ ת... בּ כל לדרכים דּ הראׁש ים נשׂ א ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר כּ ן  (מבאר ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הגּ לוּ ת דּ בּ סוֹ ף תצא ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  מהזּ הר ו ׁש ם מּפ ניהם, חמס הארץ וּת ּמ לא רב  מהערב  יהיוּ  ואתר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאתר 

ׁש ם) ע יּ ן  רב  וערב  ׁש קר ודיּ ני  ר ּמ אים י שׂ ראל על  .יׁש לט וּ ן ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

י שׂ ראל  את  יטעוּ  וׁש א רב, מהערב  ׁש לּ הם הראׁש ים עם הדּ וֹ ר רוֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
לבזּ וֹ ת החד ׁש ה בּ דּ ר ׁש ּת ל דּ רכּ וֹ , לפי  היּ וֹ עצ מן הזּ הר מקלקלוֹ ת , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכים
ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  ,הוֹ ל  בּ חׁש כּ סיל ׁש ל  בּ סכליּ וּ ת והּמ צווֹ ת הּת פלּ ה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 
בּ כל  וכן כּ לענה, מר וֹ רוֹ ת בּ דרכים העוֹ לם כּ ל את ׁש הטעה והארוּ ר , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא
ורבּ י  האר"י מרן כּ מ וֹ  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  ר בּ נוּ  מׁש ה להתגּ לגּ ל הוּ צר וּ לזה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ וֹ ר, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ראׁש ים עם רב ערב יטע וּ  ׁש א  צדּ יקיּ א, דּ וֹ ר  בּ כל  וכן טוֹ ב ׁש ם בּ על ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מבאר זה וכל ישׂ ראל את ואתח נּ ן)ׁש לּ הם ּפ ר ׁש ת ז"ל להאר"י  ּת וֹ רה לּמ עיּ ן (בּ לּק וּ טי ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד מאירוֹ ת, קי"ג )בּ עינים ד' בּ ראׁש ית  חי .(זוֹ הר  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ּת נחוּ מא בּ מדרׁש  ג )איתא סימן בּ ח ּק וֹ תי  ע וֹ שׂ ין :(ּפ רׁש ת אין  אם א וֹ מר, אלעזר "ר בּ י  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
רע  מל עליהם מעמיד  הּק בּ "ה מעצמן , קׁש וֹ ת ּת ׁש וּ בה ׁש גּ זרוֹ תיו  , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌


של מיוחד פרטיםשופרניוזתחקיר מגלה 

האירנית. האנטישמיות  שורשי  אודות חדשים ישנים 
ביותר  הקרובה  הברית בעלת  היתה  שאיראן מסתבר ,
ממש  ואזרחיה השניה, העולם מלחמת בתקופת להיטלר
האיראנים שמו. ימח היטלר אדולף היהודים  לצורר סגדו 
הנאצים את לשכנע כדי הכל  את לעשות ניסו אז של
השואה, ישראל . שבארץ היהודים את  גם להשמיד

לאיראנים ... זרה לא  בכלל מסתבר
רק שלא  לנו שמזכיר שופרניוז , של  המעניין  התחקיר 
גם אלה לאלאסקה, אותנו לשלוח רצו האירנים 

מהמערב היתה"ידידינו" שהבעיה אלא "עבדים", בתור (אמנם

ש הסכימה לא  מדוברשאלאסקה שהיה למרות יהודים, אליה יגיעו

הנאצית) מגרמניה  .בפליטים
שמה  שינוי שעצם  גם שמסתבר אלא בלבד, זו לא 

של  ל"איראן"ההיסטורי  הנאציזם"פרס" בהשראת הגיע
של ספרו  ע "פ  לשמצה. הידועה הנאצית הגזע  ותאוריית
הפרסי השאה  בלאק , אדווין האמריקאי  ההסטוריון 
התלהב כך כל פאהלאבי , שאח רזה הנאצים, בתקופת
את  ראה שהוא  הארי , הגזע ומעליונות הגזע, מתאוריית

של  שמה את שינה ולכן אליו, משתייכים  פרס הפרסים 
"הגזעל"איראן אלא: אינו בפרסית שמשמעותו שם  ,"

הארי !"
הנאצית  הפעילות כל  של  המוקד היתה אז של אירן

קשה  צלקת עימם  נושאים בבל  יהודי התיכון . במזרח
השבועות  בחג  אנטישמיות פרעות אותם מה"פארהוד ",
את  ושללו בגדאד ביהודי  הערבים  טבחו שבהם ,1941
מסתבר בעיראק . הנאצי  ההפיכה נסיון בזמן ממונם,

התקופה באותה שקרה למה ההוראות יצאושכל
לאירן .  מתכנניו נמלטו  דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן,

של  המקיף רביםשופרניוזהתחקיר פרטים מגלה ,
לנו  ומזכיר היום , של אירן  של  זהותה על נוספים

באירן  הידידותי המשטר ע"ישלמעשה 1979 ב (שחוסל

האנטישמיים) לשורשיה  אירן את שהחזירה חומייני , של המהפכה 

את  והקימו לאירן  פלשו שהבריטים לאחר רק הוקם 
הזה. המשטר

האסאס  דיוויזיות שלושת את מזכיר גם התחקיר 
ירושלים של המופתי  של  המוסלמיות  (שנמלט הנאציות

לברלין ) מכן ולאחר מעשיהםלאירן, בשל לשמצה שנודעו
באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים נגד הזוועתיים
שהיו המוסלמים  הרוצחים  30,000 מתוך בוסניה.
של שלמות יחידות היו אלה, בדיוויזיות 

באיראן . בגלוי  שגוייסו נאצים איראניים,
חדש אינו כלל  השואה  נושא  אכן  לראות, שאפשר כפי

לאיראנים ...
הביאה  לנאצים , האיראנים  של  המדהימה ההערצה
טהרן , של השווקים  ברחבי שלטים לתלות אותם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לגשאלות 

ׁש נּ אמרכּ המן  ּת ׁש וּ בה, עוֹ שׂ ין  ּכ  ֹוּ מּת ו בּ הן, וּ מׁש ּת עבּ ד  נט ), יבא(י ׁש עיה וּ  "כּ י : ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
גּ וֹ אל", לצ יּ וֹ ן וּ בא ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ וֹ  נוֹ ססה ה' רוּ ח צר  ע"כ .כּ נהר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

זרעוֹ  וׁש ם ׁש מוֹ  י ּמ ח 'איראן', – ּפ רס   מל את הּק בּ "ה  לנוּ  העמיד  אנ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בּ דוֹ רינוּ 
לכ לּ וֹ תינ וּ . "המן"ורוֹ צה בּ אירנית[וּ ׁש מ וֹ  ׁש מוֹ  וגם – נכדּ וֹ  ׁש הוּ א לבד  אמר  ּכ ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌


הש העולם  ומלחמת השואה  שבהםבתקופת נייה,

אירן : של  האנטישמיים  השיעיים  מוסלמים  מצהירים 
הארץ : על  אבל אדונכם, הוא אללה אדולף "בשמיים 

".(ימ"ש )היטלר
גיליתי באינטרנט  שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
היו שבאיראן  בעולם , הפאשיסיטיות המפלגות  ברשימת

נאציות מפלגות 3" הכיתוב את לראות ליד(אפשר "

פעילות.שמותן ) עדיין  הנאמר פי  על מהן ששתיים  תשוו ,
של סוציאליסטית הנאציונל  "המפלגה של הדגל  את 

הנאצים ... של  הדגל  עם איראן "
שנעשה  ומה שיהיה, הוא  שהיה  "מה נאמר, זה ועל

שייעשה " הוא  (ט א, לנו,.(קהלת  מגלה אסתר מגילת
נמצאים ישראל, לעם  ההיסטורי  השונא עמלק ששורשי 
וגם פרסי , היה  העמלקי  המן  כזכור, בפרס. דווקא
מהמן פחות לא רצה חז"ל עפ"י  הפרסי אחשוורוש

בעולם  היהודים  כל את בגמראלחסל והחריץ התל משל (ר'

כמו  ע "א . י"ד המלכהמגילה  לאסתר שכשאמר מספרים חז"ל  כן

בית  בניית המשך  לבקשת  עד  התכוון  הוא  המלכות " חצי  "עד 

משום  תקופה, באותה בנייתו את להפסיק הורו שהפרסים המקדש ,

מזה ) חוץ  הכל לעשות מוכן היה .שאחשוורוש 
לא המן  של  זרעו אך נתלו, המן של בניו עשרת אמנם

צדק)חוסל גואל  ביאת עד להתקיים ממשיך עמלק שזרע  ,(וכמובן 
ברק" בבני  תורה למדו המן  של  בניו ש "מבני (מסכת וכמו

ע "ב ) צ"ו דף מןסנהדרין  שלו, אחרים צאצאים גם כך ,
במדרשים מספרים  חז"ל להתקיים . המשיכו  הסתם,
שבאותה  מהעמלקים  שרבים  אסתר, מגילת על  השונים
עצמם את ועשו ליהודים  שנאתם  את הסתירו  תקופה

היהודים "ורבים כאוהבי על  חז "ל בדברי מובא  שזה  (כמדומני 

מתייהדים") הארץ  עודמעמי אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך ראשם  את הרימו הסתם  ומן יותר,

בעבר היתה יעקב" "ירנן  שבקובץ לציין  מעניין  אגב,
כאותו אחמדי ניז'אד הנוכחי איראן  לנשיא התייחסות 

בא לקום שעתיד אומרים שחז"ל אםהמן  הימים, חרית
האירני : הגרעין  תשובה. יעשה לא  נשיאעםישראל 

אחמדינג'אד  אקספרס:אירן  נשיאאלסקה שנתן הרעיון
חדש. אינו  אלסקה  ל.. היהודים  את להגלות השבוע  אירן

ב...וושינגטון. ודוקא השואה בימי הוצע  שלהוא  לזכותו
בבטן . דברים לשמור  נוהג  אינו שהוא יאמר אירן  נשיא
בטהרן שנערכה  ועידה במסגרת שנשא חגיגי  בנאום 
ציונות" ללא "עולם  הכותרת תחת אוקטובר  בחדש 

מעל למחוק צריך ישראל  "את בפשטות: האיש  הצהיר
בפליטת  שמדובר שחשב  מי  היה בתחילה אם המפה".
מחמוד בא טירון, פוליטיקאי של מביכה פה
למה  בדיוק מתכוון שהוא  לכולם  והראה  אחמדינג 'אד 
ומשמיע אירן  נשיא  חוזר האחרונים  בחדשים  שאמר .
לדידו ועולם. עם  קבל  האנטישמים  הגיגיו את ושוב שוב
מדינת  מלבם, בדו שהיהודים מיתוס אלא אינה השואה
במסגרת  אירני  גרעיני  בנשק להשמד  עתידה  ישראל 
המערבי העולם בין  ובאה  הקרבה התרבויות מלחמת 
בכל "לשלוט הוא שיעודה האסלאמית האימפריה  לבין 
מטהרן השליט  של כלשונו העולם " של  ההרים  פסגות
למעטים שכונתו להניח  יש  – היהודים את ואילו
יש  המתוכננת האירנית האפוקליפסה את שישרדו
יש האירני  לנשיא בדיוק? לאן אחר. למקום לשלוח 
היהודים את מבחינתו מקוריות. הצעות של שפע 
ואולי לקנדה לאוסטריה, לגרמניה, לשלוח אפשר 
של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע  נכון  לארה"ב.
דוקא היהודים  את לשלוח  היא המזוקן  הפרסי

ל...אלסקה.
 יומא אגדות בחידושי  מהרש"א ע "א )ועיין על(פ"ו

על בתשובה  יחזרו שכולם  וגו', בעלתי אנכי  כי  הפסוק
עיי "ש . למוטב, ומחזירן  כהמן  מלך הקב"ה שיעמיד  ידי

הרב כבוד של וארא, פרשת המוקלט בשיעור
הדברים , שאר  בין אמר הוא  שליט"א, דהן  שמעון
כשמו בגימטריה עולה ששמו אירן , נשיא את כשהזכיר 

הרשע .של המן העתיקה, מפרס העמלקי הצורר
חשבון איזה  לפי להבין  קצת לי קשה שהיה היא האמת
לי נראה בס"ד אבל  הזו, לגימטריה  הרב כבוד  הגיע 

הנכון החישוב  את  שהבנתי שייתכן 
של איראןשמו הואנשיא  אותו מכירים שאנחנו  כפי ,

אחמדינג'אד . השםמחמוד  בדיוק לא שזה מסתבר אבל
שלו...

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

ח 'א האות הגיית רק רפויה )ה"א. כ' נהגית (כמו  הערבית



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  לב

וּ מ ׁש ה רב, ערב הם ׁש לּ הם ורא ׁש ים ה דּ וֹ ר  רוֹ ב ועּת ה רב... ערב בּ ין בּ תראה ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָדּ רא  ◌
יטעוּ  ׁש א ׁש נה, לחמים  אחת - וּ בגל גּ וּ ל בּ עבּ וּ ר י שׂ ראל בּ א את רב  ערב ראׁש י  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ה . לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד ׁש וֹ נוֹ ת... בּ כל לדרכים דּ הראׁש ים נשׂ א ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר כּ ן  (מבאר ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הגּ לוּ ת דּ בּ סוֹ ף תצא ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  מהזּ הר ו ׁש ם מּפ ניהם, חמס הארץ וּת ּמ לא רב  מהערב  יהיוּ  ואתר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאתר 

ׁש ם) ע יּ ן  רב  וערב  ׁש קר ודיּ ני  ר ּמ אים י שׂ ראל על  .יׁש לט וּ ן ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

י שׂ ראל  את  יטעוּ  וׁש א רב, מהערב  ׁש לּ הם הראׁש ים עם הדּ וֹ ר רוֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
לבזּ וֹ ת החד ׁש ה בּ דּ ר ׁש ּת ל דּ רכּ וֹ , לפי  היּ וֹ עצ מן הזּ הר מקלקלוֹ ת , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכים
ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  ,הוֹ ל  בּ חׁש כּ סיל ׁש ל  בּ סכליּ וּ ת והּמ צווֹ ת הּת פלּ ה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 
בּ כל  וכן כּ לענה, מר וֹ רוֹ ת בּ דרכים העוֹ לם כּ ל את ׁש הטעה והארוּ ר , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא
ורבּ י  האר"י מרן כּ מ וֹ  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  ר בּ נוּ  מׁש ה להתגּ לגּ ל הוּ צר וּ לזה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ וֹ ר, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ראׁש ים עם רב ערב יטע וּ  ׁש א  צדּ יקיּ א, דּ וֹ ר  בּ כל  וכן טוֹ ב ׁש ם בּ על ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מבאר זה וכל ישׂ ראל את ואתח נּ ן)ׁש לּ הם ּפ ר ׁש ת ז"ל להאר"י  ּת וֹ רה לּמ עיּ ן (בּ לּק וּ טי ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד מאירוֹ ת, קי"ג )בּ עינים ד' בּ ראׁש ית  חי .(זוֹ הר  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ּת נחוּ מא בּ מדרׁש  ג )איתא סימן בּ ח ּק וֹ תי  ע וֹ שׂ ין :(ּפ רׁש ת אין  אם א וֹ מר, אלעזר "ר בּ י  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
רע  מל עליהם מעמיד  הּק בּ "ה מעצמן , קׁש וֹ ת ּת ׁש וּ בה ׁש גּ זרוֹ תיו  , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌


של מיוחד פרטיםשופרניוזתחקיר מגלה 

האירנית. האנטישמיות  שורשי  אודות חדשים ישנים 
ביותר  הקרובה  הברית בעלת  היתה  שאיראן מסתבר ,
ממש  ואזרחיה השניה, העולם מלחמת בתקופת להיטלר
האיראנים שמו. ימח היטלר אדולף היהודים  לצורר סגדו 
הנאצים את לשכנע כדי הכל  את לעשות ניסו אז של
השואה, ישראל . שבארץ היהודים את  גם להשמיד

לאיראנים ... זרה לא  בכלל מסתבר
רק שלא  לנו שמזכיר שופרניוז , של  המעניין  התחקיר 
גם אלה לאלאסקה, אותנו לשלוח רצו האירנים 

מהמערב היתה"ידידינו" שהבעיה אלא "עבדים", בתור (אמנם

ש הסכימה לא  מדוברשאלאסקה שהיה למרות יהודים, אליה יגיעו

הנאצית) מגרמניה  .בפליטים
שמה  שינוי שעצם  גם שמסתבר אלא בלבד, זו לא 

של  ל"איראן"ההיסטורי  הנאציזם"פרס" בהשראת הגיע
של ספרו  ע "פ  לשמצה. הידועה הנאצית הגזע  ותאוריית
הפרסי השאה  בלאק , אדווין האמריקאי  ההסטוריון 
התלהב כך כל פאהלאבי , שאח רזה הנאצים, בתקופת
את  ראה שהוא  הארי , הגזע ומעליונות הגזע, מתאוריית

של  שמה את שינה ולכן אליו, משתייכים  פרס הפרסים 
"הגזעל"איראן אלא: אינו בפרסית שמשמעותו שם  ,"

הארי !"
הנאצית  הפעילות כל  של  המוקד היתה אז של אירן

קשה  צלקת עימם  נושאים בבל  יהודי התיכון . במזרח
השבועות  בחג  אנטישמיות פרעות אותם מה"פארהוד ",
את  ושללו בגדאד ביהודי  הערבים  טבחו שבהם ,1941
מסתבר בעיראק . הנאצי  ההפיכה נסיון בזמן ממונם,

התקופה באותה שקרה למה ההוראות יצאושכל
לאירן .  מתכנניו נמלטו  דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן,

של  המקיף רביםשופרניוזהתחקיר פרטים מגלה ,
לנו  ומזכיר היום , של אירן  של  זהותה על נוספים

באירן  הידידותי המשטר ע"ישלמעשה 1979 ב (שחוסל

האנטישמיים) לשורשיה  אירן את שהחזירה חומייני , של המהפכה 

את  והקימו לאירן  פלשו שהבריטים לאחר רק הוקם 
הזה. המשטר

האסאס  דיוויזיות שלושת את מזכיר גם התחקיר 
ירושלים של המופתי  של  המוסלמיות  (שנמלט הנאציות

לברלין ) מכן ולאחר מעשיהםלאירן, בשל לשמצה שנודעו
באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים נגד הזוועתיים
שהיו המוסלמים  הרוצחים  30,000 מתוך בוסניה.
של שלמות יחידות היו אלה, בדיוויזיות 

באיראן . בגלוי  שגוייסו נאצים איראניים,
חדש אינו כלל  השואה  נושא  אכן  לראות, שאפשר כפי

לאיראנים ...
הביאה  לנאצים , האיראנים  של  המדהימה ההערצה
טהרן , של השווקים  ברחבי שלטים לתלות אותם 

טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות לגשאלות 

ׁש נּ אמרכּ המן  ּת ׁש וּ בה, עוֹ שׂ ין  ּכ  ֹוּ מּת ו בּ הן, וּ מׁש ּת עבּ ד  נט ), יבא(י ׁש עיה וּ  "כּ י : ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
גּ וֹ אל", לצ יּ וֹ ן וּ בא ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ וֹ  נוֹ ססה ה' רוּ ח צר  ע"כ .כּ נהר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

זרעוֹ  וׁש ם ׁש מוֹ  י ּמ ח 'איראן', – ּפ רס   מל את הּק בּ "ה  לנוּ  העמיד  אנ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בּ דוֹ רינוּ 
לכ לּ וֹ תינ וּ . "המן"ורוֹ צה בּ אירנית[וּ ׁש מ וֹ  ׁש מוֹ  וגם – נכדּ וֹ  ׁש הוּ א לבד  אמר  ּכ ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌


הש העולם  ומלחמת השואה  שבהםבתקופת נייה,

אירן : של  האנטישמיים  השיעיים  מוסלמים  מצהירים 
הארץ : על  אבל אדונכם, הוא אללה אדולף "בשמיים 

".(ימ"ש )היטלר
גיליתי באינטרנט  שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
היו שבאיראן  בעולם , הפאשיסיטיות המפלגות  ברשימת

נאציות מפלגות 3" הכיתוב את לראות ליד(אפשר "

פעילות.שמותן ) עדיין  הנאמר פי  על מהן ששתיים  תשוו ,
של סוציאליסטית הנאציונל  "המפלגה של הדגל  את 

הנאצים ... של  הדגל  עם איראן "
שנעשה  ומה שיהיה, הוא  שהיה  "מה נאמר, זה ועל

שייעשה " הוא  (ט א, לנו,.(קהלת  מגלה אסתר מגילת
נמצאים ישראל, לעם  ההיסטורי  השונא עמלק ששורשי 
וגם פרסי , היה  העמלקי  המן  כזכור, בפרס. דווקא
מהמן פחות לא רצה חז"ל עפ"י  הפרסי אחשוורוש

בעולם  היהודים  כל את בגמראלחסל והחריץ התל משל (ר'

כמו  ע "א . י"ד המלכהמגילה  לאסתר שכשאמר מספרים חז"ל  כן

בית  בניית המשך  לבקשת  עד  התכוון  הוא  המלכות " חצי  "עד 

משום  תקופה, באותה בנייתו את להפסיק הורו שהפרסים המקדש ,

מזה ) חוץ  הכל לעשות מוכן היה .שאחשוורוש 
לא המן  של  זרעו אך נתלו, המן של בניו עשרת אמנם

צדק)חוסל גואל  ביאת עד להתקיים ממשיך עמלק שזרע  ,(וכמובן 
ברק" בבני  תורה למדו המן  של  בניו ש "מבני (מסכת וכמו

ע "ב ) צ"ו דף מןסנהדרין  שלו, אחרים צאצאים גם כך ,
במדרשים מספרים  חז"ל להתקיים . המשיכו  הסתם,
שבאותה  מהעמלקים  שרבים  אסתר, מגילת על  השונים
עצמם את ועשו ליהודים  שנאתם  את הסתירו  תקופה

היהודים "ורבים כאוהבי על  חז "ל בדברי מובא  שזה  (כמדומני 

מתייהדים") הארץ  עודמעמי אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך ראשם  את הרימו הסתם  ומן יותר,

בעבר היתה יעקב" "ירנן  שבקובץ לציין  מעניין  אגב,
כאותו אחמדי ניז'אד הנוכחי איראן  לנשיא התייחסות 

בא לקום שעתיד אומרים שחז"ל אםהמן  הימים, חרית
האירני : הגרעין  תשובה. יעשה לא  נשיאעםישראל 

אחמדינג'אד  אקספרס:אירן  נשיאאלסקה שנתן הרעיון
חדש. אינו  אלסקה  ל.. היהודים  את להגלות השבוע  אירן

ב...וושינגטון. ודוקא השואה בימי הוצע  שלהוא  לזכותו
בבטן . דברים לשמור  נוהג  אינו שהוא יאמר אירן  נשיא
בטהרן שנערכה  ועידה במסגרת שנשא חגיגי  בנאום 
ציונות" ללא "עולם  הכותרת תחת אוקטובר  בחדש 

מעל למחוק צריך ישראל  "את בפשטות: האיש  הצהיר
בפליטת  שמדובר שחשב  מי  היה בתחילה אם המפה".
מחמוד בא טירון, פוליטיקאי של מביכה פה
למה  בדיוק מתכוון שהוא  לכולם  והראה  אחמדינג 'אד 
ומשמיע אירן  נשיא  חוזר האחרונים  בחדשים  שאמר .
לדידו ועולם. עם  קבל  האנטישמים  הגיגיו את ושוב שוב
מדינת  מלבם, בדו שהיהודים מיתוס אלא אינה השואה
במסגרת  אירני  גרעיני  בנשק להשמד  עתידה  ישראל 
המערבי העולם בין  ובאה  הקרבה התרבויות מלחמת 
בכל "לשלוט הוא שיעודה האסלאמית האימפריה  לבין 
מטהרן השליט  של כלשונו העולם " של  ההרים  פסגות
למעטים שכונתו להניח  יש  – היהודים את ואילו
יש  המתוכננת האירנית האפוקליפסה את שישרדו
יש האירני  לנשיא בדיוק? לאן אחר. למקום לשלוח 
היהודים את מבחינתו מקוריות. הצעות של שפע 
ואולי לקנדה לאוסטריה, לגרמניה, לשלוח אפשר 
של העדכנית הצעתו  שעבר לשבוע  נכון  לארה"ב.
דוקא היהודים  את לשלוח  היא המזוקן  הפרסי

ל...אלסקה.
 יומא אגדות בחידושי  מהרש"א ע "א )ועיין על(פ"ו

על בתשובה  יחזרו שכולם  וגו', בעלתי אנכי  כי  הפסוק
עיי "ש . למוטב, ומחזירן  כהמן  מלך הקב"ה שיעמיד  ידי

הרב כבוד של וארא, פרשת המוקלט בשיעור
הדברים , שאר  בין אמר הוא  שליט"א, דהן  שמעון
כשמו בגימטריה עולה ששמו אירן , נשיא את כשהזכיר 

הרשע .של המן העתיקה, מפרס העמלקי הצורר
חשבון איזה  לפי להבין  קצת לי קשה שהיה היא האמת
לי נראה בס"ד אבל  הזו, לגימטריה  הרב כבוד  הגיע 

הנכון החישוב  את  שהבנתי שייתכן 
של איראןשמו הואנשיא  אותו מכירים שאנחנו  כפי ,

אחמדינג'אד . השםמחמוד  בדיוק לא שזה מסתבר אבל
שלו...

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

ח 'א האות הגיית רק רפויה )ה"א. כ' נהגית (כמו  הערבית



טו חלק מעלה של  די בבית ותשובות שאלות  לד 

[ ּכּ ן כ מּמ אכלוֹ תעל וּ לה זּ הר הכּ ׁש ר וּ ת, בּ ענין בּ י וֹ תר  להתחזּ ק אנחנוּ  צריכים ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש הוּ א. צד בּ כל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲאסוּ רוֹ ת

ׁש ליט"א:מהרה"גׁש מע ּת י  קרוֹ יז אׁש ר  אצלר' ׁש היה אהרן מע שׂ ה הבּ ית  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
זצוק"ל, הכּ רתמקארלין  חיּ וּ ב  וּ מ צּ ד מסוּ יימת, טוֹ בה לוֹ  עשׂ ה מּמ קוֹ רביו ׁש אחד ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

עבוּ רוֹ , לפע וֹ ל ויׁש ּת דּ ל  בּ ּק ׁש ה איזה מּמ נּ וּ  ׁש יּ ב ּק ׁש  - אהרן הבּ ית לוֹ  אמר  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהּט וֹ ב,
בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש ל ׁש א - עבוּ רוֹ  יפעל  אהרן ׁש הבּ ית הוּ א ׁש חפץ לוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר

לפע וֹ לאסוּ רוֹ ת. מדּ אי ק ׁש ה דּ בר ׁש זּ ה לוֹ  ואמר  עמוּ קה אנחה אהרן  הבּ ית נאנח ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לי]עבוּ ר וֹ . מי  לי אני אין ואם זה, על ולבכּ וֹ ת להת ּפ לּ ל  צרי אחד  כּ ל [וּ באמת ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌

נזכּ ה וּ במהרה וׁש לוֹ ם חס צרה מכּ ל להנּ צל נזכּ ה כּ ׁש ר אכילת ׁש ל זה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
ׁש לימה אמן.לגאוּ לה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌




להגייה  נוספים פרטים  שרוצה מי  בערבית. כמו
אגב, באינציקלופדיה. לבדוק יוכל  הפרסית הפונטית

נהגית האות  והיא הערבי, לא"ב פרסית תוספת היא 
כמו שלכ ז ', שמו את הוגים הפרסים לכן  בצרפתית .

" בתור  האיראני  נז 'אד"הנשיא אהמדי  מהמוד 
האירני , הנשיא של הפרטי ששמו לראות אפשר  כעת
לו קראו שהוריו כפי אותו, הוגים שהאירנים כפי

בתקשורת. נכתב שהוא  מכפי  שונה כשנולד,
"מהמוד", הוא האירני  הנשיא של  הפרטי  שמו כן  אם 
את  תוסיפו ו'+ד'=י', ההתחלתיים , ה"מה " את תשאירו

כלומר 50 ותקבלו השניה מצאתםהמ ' והנה נ',
המן ...ש"מהמוד בדיוק הוא  "

מישהו, של  חידוש חודשים  מספר  לפני קראתי אגב,
" האירני: הגמד של השני השם  למעשהלגבי  אהמדי ".

למשפחת  נצר הוא  משמעותו  נז'אד " "אהמדי השם 

המן, של  משפחתו שם את מאוד מזכיר וזה אהמד ,
האגגי " המדתא  בן  "המן במגילה : ג )כמתואר .(אסתר

הוא בש"ר [502] תק"ב  גי' הן ישמעא "ל  אדו"ם  תיבות
ידוע  והנה  [502] תק "ב גימטריא  כן דף גם ח"א זוהר (עיין

קמ"ז) דף י' תיקון  בסופו זוהר ותיקוני   אדםקס"ז. חטא  שמכח
קליפת  הוא וחמור  חמור, שור קליפות ב ' גברו הראשון 
אדו"ם ותיבות אדום , קליפת הוא  ושור ישמעאל
האבות  שהיו השנים כמנין  [502] תק"ב גי' הן ישמעא "ל 
יצחק  שנים, [175] קע"ה  חי היה אברהם כי בעוה"ז , חיים 
וק"פ קע"ה שנים, [147] קמ "ז  יעקב שנים, [180] ק"פ 
הן האבות  כי שנים , [502] תק"ב יהיו  יחד  צרפם וקמ"ז 

הסוד  וזהו הקליפה . נגד מ "ט בקדושה שער חיים  בעץ (ראה

ו') תאכלו פרק לא  טריפה  בשדה ל )בש"ר כב, כי(שמות
וק"ל. [502] תק "ב גימטריא  כן גם קבבש"רהוא  (ספר

קב ) פרק  .הישר




