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על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

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 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

לרבנים תורה  א 'דין א|תביעה 

ספר
 לרבני תורה די

:המכשיר ,התוכ הרב את יקח , הטר הבשר שאכל יהודי שכל
בשש  אות ויתבע תורה לדי אסורי המתיר  הרב את או 

ש"ח. מליו
ב"ה

... דין בית לכבוד
..... הרב  את  תורה לדין מזמין הרּיני 

מכל  ואכלתי כשר, הם ההכשרים שכל לי  ואמר כשר בשר איזה אותו ששאלתי על
וצדיק, גדול לגאון  ושאלתי  רעה , לתרבות רח"ל ילדים שני  יצאו וכעת  הכשרים, מיני 
לו ואמרתי  גדולות, משחיטות ועוף בהמה בשר  אותם האכלתי האם  אותי  ושאל
לפקפק, מה  ואין  כשר, שהכל לי שאמר  הזה , הרב פסק  לפי הכל עשיתי  בוודאי,

הציבור!!! את  ומטעה נכון, שאינו דין  בפסק אותנו והכשיל

א' תביעה 
וגדול  שלי , הילדים את לי  שהרג ש"ח, מיליון  בשש הזה הרב את תובע אני 

מההורגו, יותר  יוסףהמחטיאו בפרדס  [קכד ])וכתוב  אות יד יז, אמחה(שמות  י"ד)מחה .(י "ז,
ע"א ] מ "ג דף  ט [דרוש למאה  עשרה  ספר המדרש עיין לפי  עמלק על כעס  דעיקר

ד] כ"א, רק[במדב"ר  לחמו  האומות וכל הנפש, שהרגו  מהרגו יותר המחטיאו גדול
שנאמר  וזה  מקרה , שהכל ואמר בהשגחה  שיכפרו להחטיאם בא  ועמלק הגוף  על

י "ח] כ "ה, תצא קרך[כי למחותאשר שצריך כך כל התורה  החמירה ולכן שם, עיין
אכיל לה הגורם כן על בהקב "ה, לכפירה ועיקר ראש  הוא  כי עמלק, זכר  את  [למחוק]

[והוא  עמלק, כמעשה  מעשהו וטריפות נבילות ישראל שמחטיאמהעמלק'יסטיםאת [
בסיטונאות. כופרים  ומייצר נפשות  ורוצח

ב' תביעה
נשמתי , את בכלב שהרג להתגלגל אצטרך מטהא שאני  "ברית  בספר שכתוב כמו  ,

האחרון )משה" בדף פסח  של הגדה  חזקתם(על שאיתרע ועכשיו שדבר וזל"ק: למפרע ראינו
בעונינו עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה  לא  עדיין אשר ביתינו  את החריב ,זה


משה .א .א. מטה מפאנוב.ברית הרמ"ע כתבי



לרבנים תורה  א 'דין א|תביעה 

ספר
 לרבני תורה די

:המכשיר ,התוכ הרב את יקח , הטר הבשר שאכל יהודי שכל
בשש  אות ויתבע תורה לדי אסורי המתיר  הרב את או 

ש"ח. מליו
ב"ה

... דין בית לכבוד
..... הרב  את  תורה לדין מזמין הרּיני 

מכל  ואכלתי כשר, הם ההכשרים שכל לי  ואמר כשר בשר איזה אותו ששאלתי על
וצדיק, גדול לגאון  ושאלתי  רעה , לתרבות רח"ל ילדים שני  יצאו וכעת  הכשרים, מיני 
לו ואמרתי  גדולות, משחיטות ועוף בהמה בשר  אותם האכלתי האם  אותי  ושאל
לפקפק, מה  ואין  כשר, שהכל לי שאמר  הזה , הרב פסק  לפי הכל עשיתי  בוודאי,

הציבור!!! את  ומטעה נכון, שאינו דין  בפסק אותנו והכשיל

א' תביעה 
וגדול  שלי , הילדים את לי  שהרג ש"ח, מיליון  בשש הזה הרב את תובע אני 

מההורגו, יותר  יוסףהמחטיאו בפרדס  [קכד ])וכתוב  אות יד יז, אמחה(שמות  י"ד)מחה .(י "ז,
ע"א ] מ "ג דף  ט [דרוש למאה  עשרה  ספר המדרש עיין לפי  עמלק על כעס  דעיקר

ד] כ"א, רק[במדב"ר  לחמו  האומות וכל הנפש, שהרגו  מהרגו יותר המחטיאו גדול
שנאמר  וזה  מקרה , שהכל ואמר בהשגחה  שיכפרו להחטיאם בא  ועמלק הגוף  על

י "ח] כ "ה, תצא קרך[כי למחותאשר שצריך כך כל התורה  החמירה ולכן שם, עיין
אכיל לה הגורם כן על בהקב "ה, לכפירה ועיקר ראש  הוא  כי עמלק, זכר  את  [למחוק]

[והוא  עמלק, כמעשה  מעשהו וטריפות נבילות ישראל שמחטיאמהעמלק'יסטיםאת [
בסיטונאות. כופרים  ומייצר נפשות  ורוצח

ב' תביעה
נשמתי , את בכלב שהרג להתגלגל אצטרך מטהא שאני  "ברית  בספר שכתוב כמו  ,

האחרון )משה" בדף פסח  של הגדה  חזקתם(על שאיתרע ועכשיו שדבר וזל"ק: למפרע ראינו
בעונינו עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה  לא  עדיין אשר ביתינו  את החריב ,זה


משה .א .א. מטה מפאנוב.ברית הרמ"ע כתבי



לרבנים תורה  דין ב'|ב תביעה

מלהשתרע, היריעה  קצר כי הספר על להעלות אין  אשר קלקולים כמה נמצא  וכאשר
ומחמתוכו '. ולקלקל לפשוע הדבר  קרוב  צמרו מחמת  הכבשים בשחיטת  ובפרט

לוודאי וקרוב לשחוט וממהרים כ "כ  מדקדקים אינם הרבה לשחוט להם שיש
נתברר  כאשר  וטריפות נבילות גברשמאכילין  מה  ולומר בדבר  מותמה שיהיה  ...ומי

את ששוחטים בידם אבותיהם  מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל מיומים יום ומה בגוברין 
תקרא  ואל בשר  לאכול לנו יתן מי לאמר  וּיׁשחטּודבריהם אּלא שהיהויׁשטחּו ְ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ֲ 

נחירה, בשר  היינו  תאוה  בשר  לאכול שבקשו על כליה ישראל של שונאיהם נתחייבו
בעונם  נלכדים להיות טובים לא  כמעשיהם נעשה אם ואנחנו ואינם, חטאו ואבותינו

התוכחה : מיום לנו ואוי  דין ה מיום לנו  ואוי להגידח"ו, יוכל ומי  לדבר פה לנו ואין
ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים לנו  שגרמו כה  עד עלינו שעבר מה  ולספר
הקליפה הוא לכל וטרפה  נבילה בכלל מיתתם יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם

בכלב  מגולגל להיות  ומוכרח  אותם, תשליך גדול.רח "ל באריכות  עיי "ש  וכו '

בנבילות משפחתי  את  שהאכלתי  על לעבור אצטרך אני  גלגולים כמה יודע ומי 
ז"ל האר "י  של הגלגולים בספר שכתוב כמו  והמדבר)וטריפות ד"ה  ע"א  ל "ט דף פראנקפורט (דפוס

ומכה נושבת  וכשהרוח  העצים , בעלי  מגולגל ליהודים, טריפות המאכיל שזה כתוב 
בדיוק הוא והצער הרצפה , על נופל שהעלה  העונש של וסופו גדול, צער  זהו עליו
שהוא שנים כמה  לפי זה כל ויותר, פעם 100 עצמו  על לחזור יכול זה  המות, כמו

טריפות  צדק)האכיל זבחי זבחו  שו "ת ובספרי רי"ג, ע ' ישעי' בנפש .(ועיין

ובכל " אילן , של בעלין  מתגלגל איסור, ספק  באכילת  מדקדק שאינו ומי 
מאד גדול וצער יסורים סובל הוא מנענע, שהרוח ".פעם

מ פרק  הישר קב  ספר

בכלב"." דינם לישראל אותן  ומאכילין וטרפות  נבלות אוכלי כל
י  פרק   תשובה תקוני  מאמר  מפאנו הרמ"ע כתבי

שהרוח עליה נובלת כאלה תהיו כי בסוד האילן בעלה נדון נבלות  "והמאכיל
שבו הכרת  סוד והוא  ונופל נעקר  שלסוף עד רב זמן ומטרפו ".בא

י  פרק  תשובה  תקוני מאמר  מפאנו רמ "ע 


י. פרק  תשובה תקוני  מאמר  .מוסרג שבט

המאכיל כל כי בכלב, יתגלגל  נשמתו ל"ו: פרק
ששייך  ממה  גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות

נאמר  ועליו  כ"ב )לכלבים, תשליכון(שמות לכלב
אל בלבו אלוקים  יראת שנגע  מי  כן על  אותו.

השוחטים . אלו של השחיטה על שמלה ד .יסמוך
שם . אשר במטה  ד' סעיף כ"ה סימן  חדשה 

ה"ג ,ה . פ"ח תרומות ירושלמי  אותו : יאכלו הכלבים
דברים בשאר  יתגלגל  ועוד אמור . פרשת ילקוט 

להלן . כמבואר 

לרבנים תורה  ג 'דין ג |תביעה 

ג' תביעה

שכתוב כמו באשמתו, והכל הידועה, במחלה רח"ל חולי  נהיה  אחד  באזהרותילד
וטריפות ,מהרצ "א : נבילות  מאכילין ושלימים יראים של  במדינה השוחטים שרוב

רעים, חלאים הגורמים הם הגדולהוהם המכשלה בראותי  יהגה ככנור  לבי  וז"ל:
מדינה. בשום כזאת  נשמע לא  כמעט ובודקים, השוחטים אשר בעסק אגיד והאמת
לישראל  וטריפות נבילות האכילו ככולם רובם כמעט ראו  תצילנהעיני השומע כל

אזניו. שתי 

חולאים זו במדינה מהלכת  מכה הרבים בעונותינו שנים  כמה  זה וראו , נא  פקחו
שזה תבינו לא  ולמה  ישראל, שארית ישמור יתברך  השם מעים, חולי  ונאמנים רעים

מעיהם לתוך אסורים דברים שמכניסין  זצ"ל)וכו'עבור מדינוב מהרצ"א .(אזהרות 

נקרא הוא  כן פי על אף   סוחר  ולא  שוחט , לא  שהוא פי על אף הזה ה"המן" והרב 
תורה  דעת בספר שכתוב כמו וטריפות נבילות י"ב)מאכיל אות א ' בשמו (סי' מצטט  הוא 

יונה , לרבינו תשובה השערי שצריךשל כפי השוחט על נזהר לא המכשיר הרב שאם
ח "ו לישראל  טריפות מאכיל  כמו נחשב הוא ולהזהר , חת "ס עיי"ש,לשמור שו "ת (ועי"ע

גדול) באורך צדק זבחי  זבחו  שו"ת ובספרי  י"ג  סי' .יו"ד

ד' תביעה 

החברה יוכלו לא בגללו, לכן טריפות, מאכילי  של  בקבורתם להתעסק ואסור היות 
שנה . ועשרים מאה  אחרי ללויה ללכת  אסור ויהיה אותו לקבור  קדישא 

המן  ארור  עליו אומרים אז כשר שאינו שוחט ומעמיד כשר  אינו הרב  שאם זה די ולא 
המכשיר הרב  על סובב  כשר)וזה  האינו הבשר את לאכול שאומר  הרב המן (או בבחינת הוא  דהרב

כמו  בקבורתו: ולהתעסק שלו הלויה על לילך  אסור גם טריפות  ישראל לעם  שמאכיל
דמודאיתא  לקקו  וכלבים משונה במיתה  מת וטריפות נבילות שהאכיל ,בטבח

נבילות לישראל מאכיל שהיה בציפורין בטבח מעשה לשונו: וזה בירושלמי  כדאיתא 
ש ערב יין שתה  אחת פעם דמו ,וטריפות, מלקקין כלבים והיו  ומת  ונפל לגג עלה בת

כתיב להם אמר משם, המת להעביר מותר אי  חנינא  לרבי טריפהשאלו  בשדה  ובשר
לישראל  ומאכילן הכלבים גוזל היה וזה  אותו, תשליכון לכלב תאכלו כן לא ועל ,

אוכלין משלהן כי שם, אותו אמור)הניחו פרשת ילקוט ה"ג, פ"ח  תרומות נפסק (ירושלמי וכן .
אשר"י בקבורתובהגהות מתעסקין אין תשובה, בלי ומת  טריפות לשונו:שמוכר וזה ,

בקבורתו להתעסק אסור תשובה  בלי ומת כשרות  בחזקת טריפות אשר "י המוכר  (הג"ה 

ט"ז) סי' הנשה  גיד  כ "הפרק סימן חדשה שמלה  השוחטים של ערוך שולחן בספר נפסק וכן .
וזל"ק : ד' טריפותסעיף  מאכילי  של בקבורתם להתעסק עכ"ל.ואסור ,



לרבנים תורה  דין ב'|ב תביעה

מלהשתרע, היריעה  קצר כי הספר על להעלות אין  אשר קלקולים כמה נמצא  וכאשר
ומחמתוכו '. ולקלקל לפשוע הדבר  קרוב  צמרו מחמת  הכבשים בשחיטת  ובפרט

לוודאי וקרוב לשחוט וממהרים כ "כ  מדקדקים אינם הרבה לשחוט להם שיש
נתברר  כאשר  וטריפות נבילות גברשמאכילין  מה  ולומר בדבר  מותמה שיהיה  ...ומי

את ששוחטים בידם אבותיהם  מנהג בוודאי הזה בדבר ויקל מיומים יום ומה בגוברין 
תקרא  ואל בשר  לאכול לנו יתן מי לאמר  וּיׁשחטּודבריהם אּלא שהיהויׁשטחּו ְ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ֲ 

נחירה, בשר  היינו  תאוה  בשר  לאכול שבקשו על כליה ישראל של שונאיהם נתחייבו
בעונם  נלכדים להיות טובים לא  כמעשיהם נעשה אם ואנחנו ואינם, חטאו ואבותינו

התוכחה : מיום לנו ואוי  דין ה מיום לנו  ואוי להגידח"ו, יוכל ומי  לדבר פה לנו ואין
ששחטו ידעו ולא רעות כמה השוחטים לנו  שגרמו כה  עד עלינו שעבר מה  ולספר
הקליפה הוא לכל וטרפה  נבילה בכלל מיתתם יהיה כן כמו  פגומה בסכין לעצמם

בכלב  מגולגל להיות  ומוכרח  אותם, תשליך גדול.רח "ל באריכות  עיי "ש  וכו '

בנבילות משפחתי  את  שהאכלתי  על לעבור אצטרך אני  גלגולים כמה יודע ומי 
ז"ל האר "י  של הגלגולים בספר שכתוב כמו  והמדבר)וטריפות ד"ה  ע"א  ל "ט דף פראנקפורט (דפוס

ומכה נושבת  וכשהרוח  העצים , בעלי  מגולגל ליהודים, טריפות המאכיל שזה כתוב 
בדיוק הוא והצער הרצפה , על נופל שהעלה  העונש של וסופו גדול, צער  זהו עליו
שהוא שנים כמה  לפי זה כל ויותר, פעם 100 עצמו  על לחזור יכול זה  המות, כמו

טריפות  צדק)האכיל זבחי זבחו  שו "ת ובספרי רי"ג, ע ' ישעי' בנפש .(ועיין

ובכל " אילן , של בעלין  מתגלגל איסור, ספק  באכילת  מדקדק שאינו ומי 
מאד גדול וצער יסורים סובל הוא מנענע, שהרוח ".פעם

מ פרק  הישר קב  ספר

בכלב"." דינם לישראל אותן  ומאכילין וטרפות  נבלות אוכלי כל
י  פרק   תשובה תקוני  מאמר  מפאנו הרמ"ע כתבי

שהרוח עליה נובלת כאלה תהיו כי בסוד האילן בעלה נדון נבלות  "והמאכיל
שבו הכרת  סוד והוא  ונופל נעקר  שלסוף עד רב זמן ומטרפו ".בא

י  פרק  תשובה  תקוני מאמר  מפאנו רמ "ע 


י. פרק  תשובה תקוני  מאמר  .מוסרג שבט

המאכיל כל כי בכלב, יתגלגל  נשמתו ל"ו: פרק
ששייך  ממה  גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות

נאמר  ועליו  כ"ב )לכלבים, תשליכון(שמות לכלב
אל בלבו אלוקים  יראת שנגע  מי  כן על  אותו.

השוחטים . אלו של השחיטה על שמלה ד .יסמוך
שם . אשר במטה  ד' סעיף כ"ה סימן  חדשה 

ה"ג ,ה . פ"ח תרומות ירושלמי  אותו : יאכלו הכלבים
דברים בשאר  יתגלגל  ועוד אמור . פרשת ילקוט 

להלן . כמבואר 

לרבנים תורה  ג 'דין ג |תביעה 

ג' תביעה

שכתוב כמו באשמתו, והכל הידועה, במחלה רח"ל חולי  נהיה  אחד  באזהרותילד
וטריפות ,מהרצ "א : נבילות  מאכילין ושלימים יראים של  במדינה השוחטים שרוב

רעים, חלאים הגורמים הם הגדולהוהם המכשלה בראותי  יהגה ככנור  לבי  וז"ל:
מדינה. בשום כזאת  נשמע לא  כמעט ובודקים, השוחטים אשר בעסק אגיד והאמת
לישראל  וטריפות נבילות האכילו ככולם רובם כמעט ראו  תצילנהעיני השומע כל

אזניו. שתי 

חולאים זו במדינה מהלכת  מכה הרבים בעונותינו שנים  כמה  זה וראו , נא  פקחו
שזה תבינו לא  ולמה  ישראל, שארית ישמור יתברך  השם מעים, חולי  ונאמנים רעים

מעיהם לתוך אסורים דברים שמכניסין  זצ"ל)וכו'עבור מדינוב מהרצ"א .(אזהרות 

נקרא הוא  כן פי על אף   סוחר  ולא  שוחט , לא  שהוא פי על אף הזה ה"המן" והרב 
תורה  דעת בספר שכתוב כמו וטריפות נבילות י"ב)מאכיל אות א ' בשמו (סי' מצטט  הוא 

יונה , לרבינו תשובה השערי שצריךשל כפי השוחט על נזהר לא המכשיר הרב שאם
ח "ו לישראל  טריפות מאכיל  כמו נחשב הוא ולהזהר , חת "ס עיי"ש,לשמור שו "ת (ועי"ע

גדול) באורך צדק זבחי  זבחו  שו"ת ובספרי  י"ג  סי' .יו"ד

ד' תביעה 

החברה יוכלו לא בגללו, לכן טריפות, מאכילי  של  בקבורתם להתעסק ואסור היות 
שנה . ועשרים מאה  אחרי ללויה ללכת  אסור ויהיה אותו לקבור  קדישא 

המן  ארור  עליו אומרים אז כשר שאינו שוחט ומעמיד כשר  אינו הרב  שאם זה די ולא 
המכשיר הרב  על סובב  כשר)וזה  האינו הבשר את לאכול שאומר  הרב המן (או בבחינת הוא  דהרב

כמו  בקבורתו: ולהתעסק שלו הלויה על לילך  אסור גם טריפות  ישראל לעם  שמאכיל
דמודאיתא  לקקו  וכלבים משונה במיתה  מת וטריפות נבילות שהאכיל ,בטבח

נבילות לישראל מאכיל שהיה בציפורין בטבח מעשה לשונו: וזה בירושלמי  כדאיתא 
ש ערב יין שתה  אחת פעם דמו ,וטריפות, מלקקין כלבים והיו  ומת  ונפל לגג עלה בת

כתיב להם אמר משם, המת להעביר מותר אי  חנינא  לרבי טריפהשאלו  בשדה  ובשר
לישראל  ומאכילן הכלבים גוזל היה וזה  אותו, תשליכון לכלב תאכלו כן לא ועל ,

אוכלין משלהן כי שם, אותו אמור)הניחו פרשת ילקוט ה"ג, פ"ח  תרומות נפסק (ירושלמי וכן .
אשר"י בקבורתובהגהות מתעסקין אין תשובה, בלי ומת  טריפות לשונו:שמוכר וזה ,

בקבורתו להתעסק אסור תשובה  בלי ומת כשרות  בחזקת טריפות אשר "י המוכר  (הג"ה 

ט"ז) סי' הנשה  גיד  כ "הפרק סימן חדשה שמלה  השוחטים של ערוך שולחן בספר נפסק וכן .
וזל"ק : ד' טריפותסעיף  מאכילי  של בקבורתם להתעסק עכ"ל.ואסור ,



לרבנים תורה  דין ה '|ד תביעה 

ה' תביעה
בגללו, הדת מן  יצאו  הּנקראהילדים הּידּוע ּבמכ ּתבֹו ז "ל הּקדֹוׁש הרמ ּב"ם שכתוב  ָ ְ ִ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ָכמו

אפרים" מחנה ב"דגל ומובא  ּתימן" זצ"ל)"א ּגרת  מהרמ ּב"ם מכּתב  עקב אלף(ּפר ׁשת ׁשּׁשבעים ִ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ַ ֶ ִ ְ ִ ֶ ֶ 
מה ּדת ׁשּיצאּו עד  אסּורֹות ּבמאכלֹות  ונתּפּטמ ּו ׁשאכלּו ּבגלל הּמתים ּבתחּית  ּכפרּו  ָ ַ ֵ ְ ָ ֶ ַ ֲ ָ ֲ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ֶ ַ ְ ִ ִ ֵ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ָ ִאי ׁש

ּכּלם  את והרג מל עליהם רח"ל.א ּובא  ָ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ָ ַ ֶ ֻ ָ 

ו' תביעה
ההיתוך: כור בספר  שידוע כמו הצעירים: בשנותם נפטרים  עׂשרֹותהילדים הכ ׁשילּו  ְ ַ ִ ְ ִ ֵ ְוכן

" ּבעל ּכׁשהיה  קראקא  ּבעיר ּוטרפ ֹות ּבנבלֹות ׁשנים  עׂשרֹות יה ּודים עמּקֹותאלפי  "מג ּלה ַ ְ ֵ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ְ ֵ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ 
הּקדֹוׁש והרב  קראקא , ּדין ּבית אב  זצוק"ל ׁשּפירא  נטע נתן  רּבי המקּבל ה ּקדֹוׁש  ָ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ֵ ַ ָ ִ ַ ֶ ָ ָ ָ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַָ  ַה ּגא ֹון

ּתׁשּובה להּבעלי ּגדֹול ּתּקּון  נתן עמּקֹות " "מגּלה .ּבעל  ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ַ ֲ ֵ ְ ָ 

ז ' תביעה
בגללו: ישראל מדת  יצאו  וגם בגללו, והיסורים הצרות הנשרכל דרך בספר שכתב  כמו

הקדוש  אדלער שהצדיק  נתן (פרשתרבי  אפרים מחנה  דגל בספר ראה  זי"ע, טוב שם הבעל שאמר  (ומה 

שכתבו),עקב) טוב שם הבעל תלמידי ספרי בשאר ועוד המשיח, ביאת  עיכוב שעיקר
ואם וטריפות, בנבילות ישראל עם את  שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא, שאינו

ממש, ומיד תיכף  יבא זאת  נתן יתקנו רבי הקדוש  מהצדיק מובא הנשר דרך ובספר
את שמאכילים השחיטה  בגלל הוא בא  שאינו  המשיח ביאת  עיכוב שעיקר אדלער ,


בספה"קב. הובא  ז"ל , הרמב"ם  שכתב מה וראה ובא 

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

ישיבם . שהוא תבון אבן
מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו
החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחיה העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,
נעשה  ח "ו, להיפוך וכן  ומתטהרים. ומתקדשים איבריו
שלו וחיות זרות, בדעות ומעופש עקור שכל  אב  בנין

ורמ "ח  וכו', הטומאה אבות אבי  והוא  מת, בחינת נעשה
ונעלם דבר, לכל יקרא טמא וטמא  נטמאים איבריו
העולמות, כל  של  אלקות שהיא החיות אמיתת ממנו 
אלילים הם  אחרים , ואלהים  זרות לדיעות ונופל  ונטמא
התנאים לכן להם. יקראו מתים  וזבחי  מתים אלמים
נפשן שמרו הם  המשנה וחכמי המדות ובעלי ואמוראים 
האירו ולכן משתיו, וביין  הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא

רוח עליהם שורה  והי ' מאמרשכלם  כל לפרש  הקודש ,
כח  עליהם שרתה כי הקדושה, התורה  בדת סתום 
ג "כ נשמתם ואור חד כולא ואורייתא  הוא אשר אלקי ,
ולעולמי לעולם ינתק  לא אשר המשולש  חוט  הוא
דמם , ונטמאו טמאים בודאי הללו אנשים  אבל  עולמים .
האסורות  במאכלות נטמטם שלהם  ומוח לבם  ומשם 
למינות  נוטה  שלהם  החיות ולכך והטמאות,
דברי צוף נופת מתיקות לקבל  יכלו ולא ואפיקורסות,
עליון . ומלך עולם  אלקי  שכל  עפ"י  הבנוים מאמרינו
עליהם יבוא  פתאום  לחוץ, ויצאו  פניהם והעיזו והואיל
עלתה  וכך להם. אשר וכל אותם  יכרתו  וכרות הכורת,
מלך  עליהם  בא אשר עד מועטים  ימים היו לא כי  להם ,
דבריו . תוכן ע"כ להם , אשר  כל וביזז אותם  והרג  גדול 

לרבנים תורה  ז'דין ה|תביעה

מה ואעתיק ממש , ומיד  תיכף  יבא  זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם
" מספר  ממקצת  שם תיבותהאבי"ב שכתב  [ראשי  מהנוגע ב שראליני ב חינוא" גולה]

וז"ל: בדורנו מקובליםלדעת מפרעשבורג  סופר משה ר' ותלמידו אדלער  נתן  ר'
חותם ולהכניע דמיין , דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן  ר' בנסתר,
ואלמלא וגו' תחיה חרבך  על בסוד  פסולים שוחטים על ששורה אחרא  הסטרא
והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ך  אך משיח, בא  רצונו כל השיג 

ב"לברוח . זה על ורמז  הדין לעלמא  הקדוש  טוב שם הבעל ירידת סוד היה  "זע"םוזה
תיבות: ראשי  אר "ץ, מדתקוואות.מ ירוביןע ביחה זתצעד  יצאו גרמניה  כל וכמעט

הקלים!!! השוחטים מחמת ישראל,

אסור וטריפות בנבילות ובנותיהם בניהם את  שמאכילים ואם  אב  שכל אומרת זאת
שאין  בוודאי  כשר שהכל שאומר הזה הרב שכן וכל בקבורתם. להתעסק אפילו

בקבורתו. מתעסקים

אפשר יגולגל ובמה פטירתו לאחר הזה הצדיק הרב עם יהיה מה לדעת  רוצים ואם
טריפות .לראות  מאכיל שהיה מקצב בסלאווקיי שאירע נורא המעשה 

שנה] 80 כבר [היום שנה כארבעים לפני בתקופתנו שאירע הנורא המעשה ידוע
בעלי מחשובי  לאחד מּכר היה דשם שהקצב  לווישניץ, סמוך בישוב  ָ ֻבסלאוואקיי

נחלה ולבסוף הקהלההבתים של  הדיין את  גסיסתו לפני  קרא  ואז  מסוכנת , במחלה 
כך ואחר כשר. בשר שזה  ואמר  לישראל טריפה בשר מכר שנים שהרבה לפניו  והודה

להבריחמת . ורצו  עכברים. הקבר  נתמלא הקבר לחפור  התחילו קדישא וכשהחברה
וזרקו עכברים. נתמלא  זה וגם אחר קבר וחפרו  אופן . בשום יכלו ולא  העכברים  את
ברחו פחד ומרוב בכי' קולות  ושמעו גדולה  שריפה  ועשו ועצים קש הקבר  לתוך

קדישא החבריא  ושאלו,משם הרב לפני  ובאו עכברים הקבר  נתמלא  שוב כך ואחר 
הקבר  בתוך המת  את ושמו בקבר  כך  המת  את שישכיבו והשיב לעשות מה  אותו
עליו התנפלו הקבר בתוך אותו שהשכיבו  ותכף המת  של החרפה  על בכיות מתוך

כולו ואכלוהו עשו העכברים ורבים הסביבה בכל  נתפרסמה הזאת המעשה רח"ל.
וראהתשובה. הלוויה  בשעת  שם נוכח  שהיה בוויליאמסבורג  ספרים  מוכר  קעמפלער מהרב הזאת המעשה כן  גם (שמעתי 

אסורות) מאכלות על ישעיה נפש ובספר ישראל, נר בספר מובא  גם  הסיפור   הנ"ל .כל

ולהבדילאליהוהנהו  52 ואפשרכלב בגימטרי ' ביאור, וצריך 52 בגמטרי ' כן גם
גאונים  דברי  צדיקים, אמרי בספר  שכתב מה  בהקדם ה')לפרש השוחט,(עמוד דאם 

בעיר, המות מלאך  רע, שוחט בעיר, הנביא  אליהו שמים כשר , ירא השוחט אם
בעיר, המוות  מלאך להיפך אז רח"ל, כהוגן אינו ואם בעיר, הנביא אליהו אז כדבעי,

חז"ל: שאמרו מה נפלא דבר בזה  פירש  בפתיחה, ישראל אור שוחקין ובספר כלבים
בעיר  המות מלאך  בוכין כלבים בעיר, אזאליהו שמים ירא  כשהשוחט  דהיינו ,



לרבנים תורה  דין ה '|ד תביעה 

ה' תביעה
בגללו, הדת מן  יצאו  הּנקראהילדים הּידּוע ּבמכ ּתבֹו ז "ל הּקדֹוׁש הרמ ּב"ם שכתוב  ָ ְ ִ ַ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ָכמו

אפרים" מחנה ב"דגל ומובא  ּתימן" זצ"ל)"א ּגרת  מהרמ ּב"ם מכּתב  עקב אלף(ּפר ׁשת ׁשּׁשבעים ִ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ָ ַ ְ ַ ֶ ִ ְ ִ ֶ ֶ 
מה ּדת ׁשּיצאּו עד  אסּורֹות ּבמאכלֹות  ונתּפּטמ ּו ׁשאכלּו ּבגלל הּמתים ּבתחּית  ּכפרּו  ָ ַ ֵ ְ ָ ֶ ַ ֲ ָ ֲ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ֶ ַ ְ ִ ִ ֵ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ָ ִאי ׁש

ּכּלם  את והרג מל עליהם רח"ל.א ּובא  ָ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ָ ַ ֶ ֻ ָ 

ו' תביעה
ההיתוך: כור בספר  שידוע כמו הצעירים: בשנותם נפטרים  עׂשרֹותהילדים הכ ׁשילּו  ְ ַ ִ ְ ִ ֵ ְוכן

" ּבעל ּכׁשהיה  קראקא  ּבעיר ּוטרפ ֹות ּבנבלֹות ׁשנים  עׂשרֹות יה ּודים עמּקֹותאלפי  "מג ּלה ַ ְ ֵ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ְ ֵ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ 
הּקדֹוׁש והרב  קראקא , ּדין ּבית אב  זצוק"ל ׁשּפירא  נטע נתן  רּבי המקּבל ה ּקדֹוׁש  ָ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ֵ ַ ָ ִ ַ ֶ ָ ָ ָ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַָ  ַה ּגא ֹון

ּתׁשּובה להּבעלי ּגדֹול ּתּקּון  נתן עמּקֹות " "מגּלה .ּבעל  ַ ַ ְ ַ ֶ ֲ ֻ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ַ ֲ ֵ ְ ָ 

ז ' תביעה
בגללו: ישראל מדת  יצאו  וגם בגללו, והיסורים הצרות הנשרכל דרך בספר שכתב  כמו

הקדוש  אדלער שהצדיק  נתן (פרשתרבי  אפרים מחנה  דגל בספר ראה  זי"ע, טוב שם הבעל שאמר  (ומה 

שכתבו),עקב) טוב שם הבעל תלמידי ספרי בשאר ועוד המשיח, ביאת  עיכוב שעיקר
ואם וטריפות, בנבילות ישראל עם את  שמאכילים השחיטה בגלל הוא בא, שאינו

ממש, ומיד תיכף  יבא זאת  נתן יתקנו רבי הקדוש  מהצדיק מובא הנשר דרך ובספר
את שמאכילים השחיטה  בגלל הוא בא  שאינו  המשיח ביאת  עיכוב שעיקר אדלער ,


בספה"קב. הובא  ז"ל , הרמב"ם  שכתב מה וראה ובא 

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

ישיבם . שהוא תבון אבן
מיני מכל כי הטבע, חכמת פי  על  בקיצור דבריו תוכן  וזה
הכבד, אל יורד ומהדם  דם , נעשה ומשקה  מאכל 
המובחר יורד  ומהלב  הלב , אל הברירות עולה  ומהכבד
האדם . של  וחיות השכל שורה ושם  המוח, אל והדק 
והטמא, והאסור המותרות ממאכלות עצמו ששומר ומי
והמוח  טהור, לב לו ויש  וטהורין, צלולין דמיו נעשו
החיות  אמיתית להשיג טהורות חיות נעשה שלו והחיות
ומי כולם. את המחיה העולמות כל של אלקות שהיא
ד' דרכי עפ"י אכילתו את ומקדש  יותר, עצמו ששומר
רמ "ח  לכל השכל והוא  אב, בנין  מזה נעשה ותורתו,
נעשה  ח "ו, להיפוך וכן  ומתטהרים. ומתקדשים איבריו
שלו וחיות זרות, בדעות ומעופש עקור שכל  אב  בנין

ורמ "ח  וכו', הטומאה אבות אבי  והוא  מת, בחינת נעשה
ונעלם דבר, לכל יקרא טמא וטמא  נטמאים איבריו
העולמות, כל  של  אלקות שהיא החיות אמיתת ממנו 
אלילים הם  אחרים , ואלהים  זרות לדיעות ונופל  ונטמא
התנאים לכן להם. יקראו מתים  וזבחי  מתים אלמים
נפשן שמרו הם  המשנה וחכמי המדות ובעלי ואמוראים 
האירו ולכן משתיו, וביין  הזקן  בג  בפת יתגאלו שלא

רוח עליהם שורה  והי ' מאמרשכלם  כל לפרש  הקודש ,
כח  עליהם שרתה כי הקדושה, התורה  בדת סתום 
ג "כ נשמתם ואור חד כולא ואורייתא  הוא אשר אלקי ,
ולעולמי לעולם ינתק  לא אשר המשולש  חוט  הוא
דמם , ונטמאו טמאים בודאי הללו אנשים  אבל  עולמים .
האסורות  במאכלות נטמטם שלהם  ומוח לבם  ומשם 
למינות  נוטה  שלהם  החיות ולכך והטמאות,
דברי צוף נופת מתיקות לקבל  יכלו ולא ואפיקורסות,
עליון . ומלך עולם  אלקי  שכל  עפ"י  הבנוים מאמרינו
עליהם יבוא  פתאום  לחוץ, ויצאו  פניהם והעיזו והואיל
עלתה  וכך להם. אשר וכל אותם  יכרתו  וכרות הכורת,
מלך  עליהם  בא אשר עד מועטים  ימים היו לא כי  להם ,
דבריו . תוכן ע"כ להם , אשר  כל וביזז אותם  והרג  גדול 

לרבנים תורה  ז'דין ה|תביעה

מה ואעתיק ממש , ומיד  תיכף  יבא  זאת  יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם
" מספר  ממקצת  שם תיבותהאבי"ב שכתב  [ראשי  מהנוגע ב שראליני ב חינוא" גולה]

וז"ל: בדורנו מקובליםלדעת מפרעשבורג  סופר משה ר' ותלמידו אדלער  נתן  ר'
חותם ולהכניע דמיין , דפראנקפורט השוחטים לפסול רצה אדלער נתן  ר' בנסתר,
ואלמלא וגו' תחיה חרבך  על בסוד  פסולים שוחטים על ששורה אחרא  הסטרא
והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד מ"ם הסמ"ך  אך משיח, בא  רצונו כל השיג 

ב"לברוח . זה על ורמז  הדין לעלמא  הקדוש  טוב שם הבעל ירידת סוד היה  "זע"םוזה
תיבות: ראשי  אר "ץ, מדתקוואות.מ ירוביןע ביחה זתצעד  יצאו גרמניה  כל וכמעט

הקלים!!! השוחטים מחמת ישראל,

אסור וטריפות בנבילות ובנותיהם בניהם את  שמאכילים ואם  אב  שכל אומרת זאת
שאין  בוודאי  כשר שהכל שאומר הזה הרב שכן וכל בקבורתם. להתעסק אפילו

בקבורתו. מתעסקים

אפשר יגולגל ובמה פטירתו לאחר הזה הצדיק הרב עם יהיה מה לדעת  רוצים ואם
טריפות .לראות  מאכיל שהיה מקצב בסלאווקיי שאירע נורא המעשה 

שנה] 80 כבר [היום שנה כארבעים לפני בתקופתנו שאירע הנורא המעשה ידוע
בעלי מחשובי  לאחד מּכר היה דשם שהקצב  לווישניץ, סמוך בישוב  ָ ֻבסלאוואקיי

נחלה ולבסוף הקהלההבתים של  הדיין את  גסיסתו לפני  קרא  ואז  מסוכנת , במחלה 
כך ואחר כשר. בשר שזה  ואמר  לישראל טריפה בשר מכר שנים שהרבה לפניו  והודה

להבריחמת . ורצו  עכברים. הקבר  נתמלא הקבר לחפור  התחילו קדישא וכשהחברה
וזרקו עכברים. נתמלא  זה וגם אחר קבר וחפרו  אופן . בשום יכלו ולא  העכברים  את
ברחו פחד ומרוב בכי' קולות  ושמעו גדולה  שריפה  ועשו ועצים קש הקבר  לתוך

קדישא החבריא  ושאלו,משם הרב לפני  ובאו עכברים הקבר  נתמלא  שוב כך ואחר 
הקבר  בתוך המת  את ושמו בקבר  כך  המת  את שישכיבו והשיב לעשות מה  אותו
עליו התנפלו הקבר בתוך אותו שהשכיבו  ותכף המת  של החרפה  על בכיות מתוך

כולו ואכלוהו עשו העכברים ורבים הסביבה בכל  נתפרסמה הזאת המעשה רח"ל.
וראהתשובה. הלוויה  בשעת  שם נוכח  שהיה בוויליאמסבורג  ספרים  מוכר  קעמפלער מהרב הזאת המעשה כן  גם (שמעתי 

אסורות) מאכלות על ישעיה נפש ובספר ישראל, נר בספר מובא  גם  הסיפור   הנ"ל .כל

ולהבדילאליהוהנהו  52 ואפשרכלב בגימטרי ' ביאור, וצריך 52 בגמטרי ' כן גם
גאונים  דברי  צדיקים, אמרי בספר  שכתב מה  בהקדם ה')לפרש השוחט,(עמוד דאם 

בעיר, המות מלאך  רע, שוחט בעיר, הנביא  אליהו שמים כשר , ירא השוחט אם
בעיר, המוות  מלאך להיפך אז רח"ל, כהוגן אינו ואם בעיר, הנביא אליהו אז כדבעי,

חז"ל: שאמרו מה נפלא דבר בזה  פירש  בפתיחה, ישראל אור שוחקין ובספר כלבים
בעיר  המות מלאך  בוכין כלבים בעיר, אזאליהו שמים ירא  כשהשוחט  דהיינו ,



לרבנים תורה  דין ז'|ו  תביעה

תשליכון  "לכלב שנאמר כמו  חלקם מנת  שזה להכלבים והטריפות  לאכילה הכשרות
כהוגן , הבשר שאכילת  כיון בעיר, שאליהו  סימן לך הרי ולכן  שוחקין , כן ועל אותו",
חס ישראל לעם וטריפות נבילות ומאכיל כהוגן  שלא  ח"ו מתנהג השוחט אם אבל

ושלום. חס בעיר , המות מלאך ואז  בוכין, הם כן  ועל הכלבים חלק גוזל אז  ושלום,

רב , ובהידור בכשרות  אוכלים ישראל ועם כשר הבשר אם דהנה הספרים: פירשו ובזה 
צוחקים וכלבים בעיר הנביא  ואליהו  מרדכי  ברוך רק  שאומרים זוכים לאאזי  היהודים (כי

הט  את כאמור)אוכלים הטריפות, כל את מקבלים והכלבים  ושלום, חס המן ריפות את לקלל צריכים אנו ואין .
אחשוורוש למלך משנה היהודי  שמרדכי זוכים ואז  היהודים, על שליטה שום לו אין  כי
אינו  הבשר ושלום חס  אם אבל זרעו. לכל שלום ודובר לעמו טוב דורש  וכו' וגדול

לומר צריכים אנו אז  טריפות , ואוכלים בשר כשר בגימטריה  כן שגם המן ואזארור ,
בוכים  זההכלבים ומפני הטריפות  את מהכלבים וגוזלים להכלבים, ליתנו  במקום הטריפות , את  אוכלים  היהודים (כי

הכלבים) ושלום.בוכין  חס בעיר המות  מלאך כן ועל

יחידי ], [בחנות קימעונאי  לעבוד  זמן לו ואין  מ"ם הסמ"ך הוא המות  דהמלאך וידוע
הוא, מ"ם הסמ"ך של מלחמה  תכסיסי  וכל סיטונאי , סוחר ונעשה  חכם ונעשה

דיליה מסיטרא  מקום בכל ורבנים שוחטים כשר שמעמיד  יהיה  לא וידוע ,שהבשר 
בכל  ורבנים שוחטים  מעמיד רק  ויחיד, יחיד כל לפתות שלא  מ"ם הסמ"ך שמערמת

דיליה  מסיטרא שלו]מקום ברשתו .[מהצד  נופלים הכל רח"ל זה ידי ועל

יוסף " יעקב "תולדות  בעל שכתב מה  העולה)וראה בד "ה נשא קדשו:(פרשת  לשון עתהוזה
רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד  ולפתות  לילך יצטרך שלא  הרע היצר התחכם

דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד והוא בו, נכשלים רבים אשר [מהצדיחיד
ברשתו,שלו] נלכדו וכולם לרבים, טריפות עלהמאכיל מעבירם זה ידי ועל עיי"ש.

בשו"ת  חיים הדברי  מרן שכתב כמו אפיקורסים ונעשים ז')הדת סי' א' חלק שעל(יו "ד  :
היהדות דרך את  ועזבו בגרמניה , התקלקלו קהילות הרבה  קלים, שהיו  שוחטים ידי 

באריכות)רח"ל .(עיי"ש

יהיה שמים שיראת מרבים, שמים ירא  להיות  חייב  שהשוחט שור : בתבואת  כתוב וכן 
ויותר , יותר מתקלקל הוא אז  לא  ואם פניו, על גםניכרים מקלקל הוא וממילא 

הופכים שהם עד מטומאה מתמלאים הם משחיטתו, האוכלים אחרים 
ש .לאפיקורסים רבה  של שחיטה מערכת בפרדס" זצ"ל)("טיול שאמלוי .ל

אומרים וה אז  כשר, שוחט ומעמיד  כשר  הוא הרב  אם הבשר, בכשרות תלוי עיקר
המכשיר, הרב על סובב וזהו מרדכי , יושב ברוך שהיה  מרדכי בבחינת  הוא  דהרב 

וטריפות נבילות ישראל יאכלו שלא ונזהר המלך  על ,בשער משגיח אינו הרב ואם
חזקתו על עצמו וסומך כראוי נותניםהשוחט לא כי לישראל, טריפות מאכילים  שהשוחטים הוא  (שהחזקה 

להרוצים כידוע  יכול, אינו כשר לשחוט ירצה  השוחט ואפילו  כשירה, אינו  השחיטה  של הסיסטעם וכל כהוגן , לשחוט  אופן  להם

לרבנים תורה  ז'דין ז|תביעה

לישראל ,לידע ) טריפות מאכיל בכלל הרב "הווי בספר שכתוב  תשובהוכמו  שערי 
יונה" קדשו:לרבינו לשון וזה וסומךזצ"ל כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב אם

בעונו, ונתפס ושלום חס לישראל טריפות  מאכיל בכלל הרב הוי  חזקתו, על עצמו
ו קדשו. לשון  כאן  הרבעד אותו  על אומרים רב)אז הערב מן והוא  המן המן (שהוא ארור 

כהמן  ישראל עם על רעות גזירות ושלום  חס ומביא כהמן, טריפות  שמאכיל דהיינו
האחרון יחזקאל מראה שו "ת בספר  שכתוב סימן כמו זצ"ל גלינא אבדק"ק מהרי"ח  הצדיק (להגאון

בעולםוז "ל:מ"ג) לבא המתרגשות ורעות  קשות הגזירות כל את  ראינו בעינינו כי
הזאת  העון  למען רק הרבים  בעונותינו עכ"ל.הוא

בפרדס" "טיול בספר  שכתוב זצ"ל)וכמו שאמלוי של  רבה של שחיטה  מה(מערכת  שזה בטוח  אני
את טוב בדקו שלא זה בגלל רק זהו בזמננו  השחיטה , נגד גזרות שגוזרים 

אתהשוחטים שמכשיל הזה המכשיר הרב  על אומרים כן ועל עכ"ל. שצריך, כמו ,
וטריפות בנבילות המן ישראל מביאארור  זה  ידי ועל כהמן, טריפות שמאכיל דהיינו

ושלום. חס כהמן ישראל עם על רעות הרב גזירות או המכשיר הרב נקרא ולכן
מן  בא  שהוא המן  ארור  נקרא להם מוכיח ואינו טריפות לאכול לישראל המתיר
כשרים. שאינו דברים ושלום חס ישראל לעם שמאכיל האמיתי  המן והוא רב, הערב

הבשר, כשרות על שמדקדק רואה אתה לכל ואם לקדושה שייך שהוא  תדע אז
שמים יראת טיפת  רק לו שיש פשוט יהודי כמו ענין הפחות את קצת להבין  וכדי .

שמות  פרשת הקדושה בתורה שכתוב מה קטנה לדוגמה נביא  ואנשי:(כ "ב)הכשרות
לי תהיון רש "י :קודש ופירוש  הרי, וטריפות  מנבילות  ופרושים קדושים אתם אם

שלי , אינכם לאו  ואם שלי, יהיו אתם כשהיהודים אומר הקב"ה כך: הוא  הפשט
נבילות יאכלו  וכשהם שלי , יהיו הם ואז  וטריפות, נבילות יאכלו לא  הם קדושים,

הפסוק ועל שלי , יהיו לא הם אותו"וטריפות תשליכון רש"י:"לכלב שהכלב אומר
ממנו שנכבד הכוונה מכלב , גרוע יותר  הוא  טריפות שאוכל .מי

להבין  שאם צריכים הקב"ה אומר אינו  עבירה, שום אצל תעשה, לא  אף אצל למה  :
שלי, תהיה לא  העבירה את אוכליםתעשה אתם  שאם  הקב"ה אומר בטריפות  ולמה

ליהודי . עוד נחשבים אין טריפות  אוכלים שאם היא הכוונה שלי ? אינכם טריפות

ששואל התוספות  דברי בהקדם לפרש ה.)ואפשר שהקב"ה(חולין אומרת  הגמרא  איך 
הלא כך? על יודעים כשאינם עבירה בדבר יכשלו לא שחלילה  הצדיקים את שומר

בגמרא  מוצאים יב)אנו ושבת  ה. ידעו ,(מכות  כשלא עבירה עשו צדיקים תנאים ששני איך
בעוון  יכשלו  שלא  בודאי  אז  אסורות מאכלות  יאכלו לא  הם שאם אומרים ותוספות

כזה צריך(טריפות)מסוג ועוד אחר. מסוג מעבירות לא  אבל כלל, עליהם יודעים שאין 
האחרים. תעשה'ס " ה "לא  מכל בהרבה חמור כשר שאינו  האוכל של העון מדוע להבין

כותב  הרמ"א  דהנה לבאר ז')ואפשר סעי' פ"א  סימן דעה מצרית(ביורה  של פי(גויה)חלב על
כשר  "ההלכה  אם(לתת לילד)חלב  שלא" זאת בכל אבל יהודיה , מאם חלב לתת  כמו בדיוק



לרבנים תורה  דין ז'|ו  תביעה

תשליכון  "לכלב שנאמר כמו  חלקם מנת  שזה להכלבים והטריפות  לאכילה הכשרות
כהוגן , הבשר שאכילת  כיון בעיר, שאליהו  סימן לך הרי ולכן  שוחקין , כן ועל אותו",
חס ישראל לעם וטריפות נבילות ומאכיל כהוגן  שלא  ח"ו מתנהג השוחט אם אבל

ושלום. חס בעיר , המות מלאך ואז  בוכין, הם כן  ועל הכלבים חלק גוזל אז  ושלום,

רב , ובהידור בכשרות  אוכלים ישראל ועם כשר הבשר אם דהנה הספרים: פירשו ובזה 
צוחקים וכלבים בעיר הנביא  ואליהו  מרדכי  ברוך רק  שאומרים זוכים לאאזי  היהודים (כי

הט  את כאמור)אוכלים הטריפות, כל את מקבלים והכלבים  ושלום, חס המן ריפות את לקלל צריכים אנו ואין .
אחשוורוש למלך משנה היהודי  שמרדכי זוכים ואז  היהודים, על שליטה שום לו אין  כי
אינו  הבשר ושלום חס  אם אבל זרעו. לכל שלום ודובר לעמו טוב דורש  וכו' וגדול

לומר צריכים אנו אז  טריפות , ואוכלים בשר כשר בגימטריה  כן שגם המן ואזארור ,
בוכים  זההכלבים ומפני הטריפות  את מהכלבים וגוזלים להכלבים, ליתנו  במקום הטריפות , את  אוכלים  היהודים (כי

הכלבים) ושלום.בוכין  חס בעיר המות  מלאך כן ועל

יחידי ], [בחנות קימעונאי  לעבוד  זמן לו ואין  מ"ם הסמ"ך הוא המות  דהמלאך וידוע
הוא, מ"ם הסמ"ך של מלחמה  תכסיסי  וכל סיטונאי , סוחר ונעשה  חכם ונעשה

דיליה מסיטרא  מקום בכל ורבנים שוחטים כשר שמעמיד  יהיה  לא וידוע ,שהבשר 
בכל  ורבנים שוחטים  מעמיד רק  ויחיד, יחיד כל לפתות שלא  מ"ם הסמ"ך שמערמת

דיליה  מסיטרא שלו]מקום ברשתו .[מהצד  נופלים הכל רח"ל זה ידי ועל

יוסף " יעקב "תולדות  בעל שכתב מה  העולה)וראה בד "ה נשא קדשו:(פרשת  לשון עתהוזה
רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד  ולפתות  לילך יצטרך שלא  הרע היצר התחכם

דיליה מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד והוא בו, נכשלים רבים אשר [מהצדיחיד
ברשתו,שלו] נלכדו וכולם לרבים, טריפות עלהמאכיל מעבירם זה ידי ועל עיי"ש.

בשו"ת  חיים הדברי  מרן שכתב כמו אפיקורסים ונעשים ז')הדת סי' א' חלק שעל(יו "ד  :
היהדות דרך את  ועזבו בגרמניה , התקלקלו קהילות הרבה  קלים, שהיו  שוחטים ידי 

באריכות)רח"ל .(עיי"ש

יהיה שמים שיראת מרבים, שמים ירא  להיות  חייב  שהשוחט שור : בתבואת  כתוב וכן 
ויותר , יותר מתקלקל הוא אז  לא  ואם פניו, על גםניכרים מקלקל הוא וממילא 

הופכים שהם עד מטומאה מתמלאים הם משחיטתו, האוכלים אחרים 
ש .לאפיקורסים רבה  של שחיטה מערכת בפרדס" זצ"ל)("טיול שאמלוי .ל

אומרים וה אז  כשר, שוחט ומעמיד  כשר  הוא הרב  אם הבשר, בכשרות תלוי עיקר
המכשיר, הרב על סובב וזהו מרדכי , יושב ברוך שהיה  מרדכי בבחינת  הוא  דהרב 

וטריפות נבילות ישראל יאכלו שלא ונזהר המלך  על ,בשער משגיח אינו הרב ואם
חזקתו על עצמו וסומך כראוי נותניםהשוחט לא כי לישראל, טריפות מאכילים  שהשוחטים הוא  (שהחזקה 

להרוצים כידוע  יכול, אינו כשר לשחוט ירצה  השוחט ואפילו  כשירה, אינו  השחיטה  של הסיסטעם וכל כהוגן , לשחוט  אופן  להם

לרבנים תורה  ז'דין ז|תביעה

לישראל ,לידע ) טריפות מאכיל בכלל הרב "הווי בספר שכתוב  תשובהוכמו  שערי 
יונה" קדשו:לרבינו לשון וזה וסומךזצ"ל כראוי השו"ב על משגיח אינו הרב אם

בעונו, ונתפס ושלום חס לישראל טריפות  מאכיל בכלל הרב הוי  חזקתו, על עצמו
ו קדשו. לשון  כאן  הרבעד אותו  על אומרים רב)אז הערב מן והוא  המן המן (שהוא ארור 

כהמן  ישראל עם על רעות גזירות ושלום  חס ומביא כהמן, טריפות  שמאכיל דהיינו
האחרון יחזקאל מראה שו "ת בספר  שכתוב סימן כמו זצ"ל גלינא אבדק"ק מהרי"ח  הצדיק (להגאון

בעולםוז "ל:מ"ג) לבא המתרגשות ורעות  קשות הגזירות כל את  ראינו בעינינו כי
הזאת  העון  למען רק הרבים  בעונותינו עכ"ל.הוא

בפרדס" "טיול בספר  שכתוב זצ"ל)וכמו שאמלוי של  רבה של שחיטה  מה(מערכת  שזה בטוח  אני
את טוב בדקו שלא זה בגלל רק זהו בזמננו  השחיטה , נגד גזרות שגוזרים 

אתהשוחטים שמכשיל הזה המכשיר הרב  על אומרים כן ועל עכ"ל. שצריך, כמו ,
וטריפות בנבילות המן ישראל מביאארור  זה  ידי ועל כהמן, טריפות שמאכיל דהיינו

ושלום. חס כהמן ישראל עם על רעות הרב גזירות או המכשיר הרב נקרא ולכן
מן  בא  שהוא המן  ארור  נקרא להם מוכיח ואינו טריפות לאכול לישראל המתיר
כשרים. שאינו דברים ושלום חס ישראל לעם שמאכיל האמיתי  המן והוא רב, הערב

הבשר, כשרות על שמדקדק רואה אתה לכל ואם לקדושה שייך שהוא  תדע אז
שמים יראת טיפת  רק לו שיש פשוט יהודי כמו ענין הפחות את קצת להבין  וכדי .

שמות  פרשת הקדושה בתורה שכתוב מה קטנה לדוגמה נביא  ואנשי:(כ "ב)הכשרות
לי תהיון רש "י :קודש ופירוש  הרי, וטריפות  מנבילות  ופרושים קדושים אתם אם

שלי , אינכם לאו  ואם שלי, יהיו אתם כשהיהודים אומר הקב"ה כך: הוא  הפשט
נבילות יאכלו  וכשהם שלי , יהיו הם ואז  וטריפות, נבילות יאכלו לא  הם קדושים,

הפסוק ועל שלי , יהיו לא הם אותו"וטריפות תשליכון רש"י:"לכלב שהכלב אומר
ממנו שנכבד הכוונה מכלב , גרוע יותר  הוא  טריפות שאוכל .מי

להבין  שאם צריכים הקב"ה אומר אינו  עבירה, שום אצל תעשה, לא  אף אצל למה  :
שלי, תהיה לא  העבירה את אוכליםתעשה אתם  שאם  הקב"ה אומר בטריפות  ולמה

ליהודי . עוד נחשבים אין טריפות  אוכלים שאם היא הכוונה שלי ? אינכם טריפות

ששואל התוספות  דברי בהקדם לפרש ה.)ואפשר שהקב"ה(חולין אומרת  הגמרא  איך 
הלא כך? על יודעים כשאינם עבירה בדבר יכשלו לא שחלילה  הצדיקים את שומר

בגמרא  מוצאים יב)אנו ושבת  ה. ידעו ,(מכות  כשלא עבירה עשו צדיקים תנאים ששני איך
בעוון  יכשלו  שלא  בודאי  אז  אסורות מאכלות  יאכלו לא  הם שאם אומרים ותוספות

כזה צריך(טריפות)מסוג ועוד אחר. מסוג מעבירות לא  אבל כלל, עליהם יודעים שאין 
האחרים. תעשה'ס " ה "לא  מכל בהרבה חמור כשר שאינו  האוכל של העון מדוע להבין

כותב  הרמ"א  דהנה לבאר ז')ואפשר סעי' פ"א  סימן דעה מצרית(ביורה  של פי(גויה)חלב על
כשר  "ההלכה  אם(לתת לילד)חלב  שלא" זאת בכל אבל יהודיה , מאם חלב לתת  כמו בדיוק



לרבנים תורה  דין ז'|ח תביעה

מ" לשתות  לילדים אםיתנו  גויחלב של הלב,ה," את מטמטם גויה של חלב כי 
רעים, טבעים בילד ז "לומחדיר והריטב"א  קי"ד)והרשב"א  שהדבר(יבמות גורםכותבים

ביישנים של היהודיות  המדות  את  מאבדים והם הילד אצל ואכזריות רע טבע
.ורחמנים

 
    

א

כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק - הכּ ׁש רוּ ת על להחמיר חיּ בים  קטנּ ים ילדים אצל  ׁש גּ ם י וֹ דעים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכן
מב גּ רים  ?אצל ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

בּ ענין  זהירים יוֹ תר הרבּ ה להיוֹ ת חיּ בים קטנּ ים ילדים אצל , ּהפו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ דיּ וּ ק
ׁש ל  ר בּ ּה  והצּ דּ יק הגּ אוֹ ן אוֹ תנוּ  לּמ ד  ּכ מבגּ רים, אצל מאׁש ר  יוֹ תר ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאכילתם,
את כּ ׁש בּ וֹ נים הענין ונחוּ ץ חׁש וּ ב  כּ ּמ ה עד לנוּ  הסבּ יר כּ ׁש הוּ א זי"ע, ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַׁש אפראן 
כּ ׁש חלילה כּ י  בּ כ ׁש ר וּ ת, להיוֹ ת חיּ ב ׁש ה וּ א  היּ לד, וגוּ ף עצמוֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהיסוֹ ד 

אּס וּ ר ׁש לּ וֹ  היסוֹ ד וכל  בּ אּס וּ ר נבנה הוּ א הרי בּ א ּס וּ ר , ג')מאכילים  אות פ"ב  .(ראה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ּת למידיו  כּ ל מדּ וּ ע מוּ בן וּ מּמ ילא זה, בּ ענין נפׁש וֹ  ׁש אפראן ׁש ל  ר בּ ּה  מסר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
טוֹ בי  על נמנה היה  הוּ א כּ י ישׂ ראל, כּ לל כּ ל כּ מוֹ  הוֹ ראוֹ תיו , ּפ י  על  לנהג ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
בּ ספריו  נראה ׁש הדּ בר כּ פי  בּ ד יּ וּ ק הּק וֹ דם, בּ דּ וֹ ר  עוֹ ד  הדּ ר וּ מוֹ רי ההוֹ ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמ וֹ רי 

גּ דוֹ לים. דּ ברים עליו אמרוּ  הּק וֹ דם  הדּ וֹ ר  מן הצּ דּ יקים ׁש יּ דוּ ע , וּ כפי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים,

ב

בּ מאכלוֹ ת  ה וּ א ה יּ לד  ׁש ל  ולנּ ׁש מה ל גּ וּ ף ׁש הנּ זק   ּערו בּ לחן הּמ קוֹ ר וֹ ת הם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵהיכן
?אסוּ רוֹ ת  ֲ◌

המפרסמים. והּפ וֹ סקים הר בּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את כּ אן  להעתיק רוֹ צים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 

ערוּ א. בּ לחן ס"א)מוּ בא שמ"ג  סי ' חיים אוֹ (אורח  נבלה אוֹ כל  קטן ילד  כּ ׁש ר וֹ אים ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מחיּ ב כּ ן האבּ א לוֹ , להפריע מחיּ ב  אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית למר וֹ ת אחרים, (בּ גלל אּס וּ רים  ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

( ּחנּ ו עצמ וֹ מצות  את עוֹ שׂ ה האבּ א  [ואם  דּ אוֹ רייתא, אּס וּ ר מּמ נּ וּ  ולמנע בּ וֹ  לנזף  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
דּ  ליּ לד א וֹ מר ואינוֹ  י וֹ דע, ואינוֹ  רוֹ אה אינוֹ  למח וֹ תכּ אלּ וּ  חיּ ב  דּ ין " ה"בּ ית אז בר, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

מחיּ ב  אז ׁש גּ ם דּ רבּ נן, בּ אּס וּ ר מד בּ ר  ואם , ּכ על וּ להזהיר וֹ  האבּ א את  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין
הדּ ין  בּ ית אין בּ יּ לד, נוֹ זף אינ וֹ  האבּ א אם זה בּ ענין זאת בּ כל בּ יּ לד, לנזף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהא בּ א

לרבנים תורה  ז'דין ט |תביעה

בּ וֹ  וּ להתרוֹ ת האב את להזמין ערוך )מחיּ ב  השולחן כּ ׁש היּ לד (מפרשי מד בּ ר  זאת כּ ל .[ ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לאכל  ל יּ לד  נוֹ תן בּ עצמ וֹ  כּ ׁש האבּ א אבל בּ עצמוֹ , האּס וּ ר אכל את לקח ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן

דּ רבּ נן בּ אּס וּ ר רק כּ ׁש ּמ ד בּ ר  אפלּ וּ  אז אסוּ ר וֹ ת, הּפ סוּ ק:מאכלוֹ ת מן  זאת ל וֹ מדים (החכמים ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

בּ מאכלוֹ ת הילדים  את תכׁש ילוּ  ׁש א ּת אכלוּ ם א דּ וֹ רׁש ים והם וּ בדם, בּ ׁש רצים  מדבּ ר  הכּ תוּ ב  תאכלוּ ם" ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ"א 

קט נּ ים ׁש יּ לדים  הּק טנּ ים", על גּ דוֹ לים "להזהיר  ואמר ּת " "אמר  כּ הנים טמאת  אצל גּ ם כּ ת וּ ב  כן  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲאסוּ ר וֹ ת .

לה ּט ּמ אוֹ ת) להם אסוּ ר שם)גּ ם החיים  וכף תורה ובדעת באחרונים שמ "ג בספר באריכות בזה  .(ע ' ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

כּ וֹ תבב. ז')הרמ "א סעי ' פ"א  סימן דעה כּ ׁש ר(ביורה ההלכה  ּפ י על מצרית ׁש ל חלב ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
" אם(לתת ליּ לד )חלב  יּת נוּ " ׁש א זאת בּ כל אבל  יהוּ ד יּ ה, מאם  חלב לתת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌

מ"חלב  לׁש ּת וֹ ת הלּ ב,אם לילדים את מטמטם גּ וֹ יה ׁש ל חלב כּ י גּ וֹ יה, ׁש ל " ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ז "ל והריטב"א הרׁש בּ "א רעים. טבעים בּ יּ לד  קי "ד )וּ מחדּ יר  ׁש הדּ בר(יבמות כּ וֹ תבים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  היּ ה וּ דיּ וֹ ת הּמ דּ וֹ ת את מאבּ דים והם היּ לד, אצל ואכזריּ וּ ת רע טבע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ורחמנים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ יׁש נים

"ד. הנּ וֹ תנת יהוּ דיּ ה אה ׁש גּ ם הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב אם ע וֹ ד לאכל חלב לּה  אס וּ ר  " ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
המפר ׁש ים אוֹ מרים אסוּ רוֹ ת. וט"ז)מאכל וֹ ת בּ סכּ נה(ש"ך כּ ׁש האה ׁש אפלּ וּ  - ּפ ׁש ט ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נפׁש , ּפ ּק וּ ח בּ גלל - אּס וּ ר  לאכל חיּ בת  ׁש היא וׁש לוֹ ם, אז חס  לּה  אסוּ ר  זאת בּ כל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌
ל יּ לד . מזּ יק  זה אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כלת  כּ ׁש האה אפלּ וּ  כּ י היּ לד, את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהניק

ּפ וֹ סקיםה. ׁש אנוּ  ׁש לּ מרוֹ ת הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב  לעיל עוֹ ד ראה שמ "ג, סימן חיים (באורח  ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
א') אתבסעיף עוֹ שׂ ה והאבּ א דּ רבּ נן, אּס וּ ר רק ׁש הוּ א אּס וּ ר מעצמוֹ  אוֹ כל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ לד 

בּ אּס וּ רים  א "להלכה", רק זה בּ אב, לנזף חיּ ב דּ ין הבּ ית אין רוֹ אה, ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
בּ אב, למחוֹ ת דּ ין הבּ ית חיּ ב אסוּ רוֹ ת וּ מאכלוֹ ת ׁש בּ ת חלּ וּ ל  בּ ענין כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
למר וֹ ת וזאת האסוּ רוֹ ת, הּמ אכל וֹ ת את לאכל מהיּ לד למנע בּ כח  חיּ ב הדּ ין ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ בית
כּ וֹ תב   ּכ - בּ עתיד  ליּ לד י זּ יק וּ  אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת כּ י  בּ לבד, דּ ר בּ נן  בּ אּס וּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר
והּס וֹ ף  רע, טבע עם יהיה ׁש הוּ א גּ וֹ רמים  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת כּ י - ׁש ם חד ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רי 

רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

נזהריםו . להיוֹ ת יכוֹ לים ואיננּ וּ  מאחר "ׁש לּ דאבוֹ ננ וּ  חד ׁש : ה ּפ רי  ׁש ם כּ וֹ תב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵעוֹ ד
ורב  הדּ ת , את ועוֹ זבים הדּ ר מן יוֹ רדים  הילדים רב מדּ וּ ע  הס בּ ה זוֹ  אלּ וּ , ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענינים
בּ ל בּ ם, ׁש מים יראת להם ואין הדּ וֹ ר, ׁש ל ּפ נים ע זּ וּ ת בּ עלי  להי וֹ ת הוֹ פכים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי וכוּ ', זאת לקבּ ל  יכוֹ לים אינם הם מוּ סר , להם כּ ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מ"אחר" רעה)י וֹ תר  לתרבּ וּ ת יצא ימיו בּ סוֹ ף מאיר , ר בּ י  האלוֹ קי  הּת נּ א ׁש ל  הר בּ י  הּת נּ אים , מן (אחד ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ עם עברה היא מע בּ רת היתה כּ ׁש אּמ וֹ  - היתה היּ ׁש ר  מדּ ר לירידתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה
והריח זרה, העבוֹ דה ׁש ל וריח בּ ּט עם התאהבה והיא זרה, עבוֹ דה בּ ית ליד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת



לרבנים תורה  דין ז'|ח תביעה

מ" לשתות  לילדים אםיתנו  גויחלב של הלב,ה," את מטמטם גויה של חלב כי 
רעים, טבעים בילד ז "לומחדיר והריטב"א  קי"ד)והרשב"א  שהדבר(יבמות גורםכותבים

ביישנים של היהודיות  המדות  את  מאבדים והם הילד אצל ואכזריות רע טבע
.ורחמנים

 
    

א

כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק - הכּ ׁש רוּ ת על להחמיר חיּ בים  קטנּ ים ילדים אצל  ׁש גּ ם י וֹ דעים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכן
מב גּ רים  ?אצל ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

בּ ענין  זהירים יוֹ תר הרבּ ה להיוֹ ת חיּ בים קטנּ ים ילדים אצל , ּהפו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ דיּ וּ ק
ׁש ל  ר בּ ּה  והצּ דּ יק הגּ אוֹ ן אוֹ תנוּ  לּמ ד  ּכ מבגּ רים, אצל מאׁש ר  יוֹ תר ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאכילתם,
את כּ ׁש בּ וֹ נים הענין ונחוּ ץ חׁש וּ ב  כּ ּמ ה עד לנוּ  הסבּ יר כּ ׁש הוּ א זי"ע, ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַׁש אפראן 
כּ ׁש חלילה כּ י  בּ כ ׁש ר וּ ת, להיוֹ ת חיּ ב ׁש ה וּ א  היּ לד, וגוּ ף עצמוֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהיסוֹ ד 

אּס וּ ר ׁש לּ וֹ  היסוֹ ד וכל  בּ אּס וּ ר נבנה הוּ א הרי בּ א ּס וּ ר , ג')מאכילים  אות פ"ב  .(ראה ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ּת למידיו  כּ ל מדּ וּ ע מוּ בן וּ מּמ ילא זה, בּ ענין נפׁש וֹ  ׁש אפראן ׁש ל  ר בּ ּה  מסר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
טוֹ בי  על נמנה היה  הוּ א כּ י ישׂ ראל, כּ לל כּ ל כּ מוֹ  הוֹ ראוֹ תיו , ּפ י  על  לנהג ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
בּ ספריו  נראה ׁש הדּ בר כּ פי  בּ ד יּ וּ ק הּק וֹ דם, בּ דּ וֹ ר  עוֹ ד  הדּ ר וּ מוֹ רי ההוֹ ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמ וֹ רי 

גּ דוֹ לים. דּ ברים עליו אמרוּ  הּק וֹ דם  הדּ וֹ ר  מן הצּ דּ יקים ׁש יּ דוּ ע , וּ כפי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים,

ב

בּ מאכלוֹ ת  ה וּ א ה יּ לד  ׁש ל  ולנּ ׁש מה ל גּ וּ ף ׁש הנּ זק   ּערו בּ לחן הּמ קוֹ ר וֹ ת הם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵהיכן
?אסוּ רוֹ ת  ֲ◌

המפרסמים. והּפ וֹ סקים הר בּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את כּ אן  להעתיק רוֹ צים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 

ערוּ א. בּ לחן ס"א)מוּ בא שמ"ג  סי ' חיים אוֹ (אורח  נבלה אוֹ כל  קטן ילד  כּ ׁש ר וֹ אים ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מחיּ ב כּ ן האבּ א לוֹ , להפריע מחיּ ב  אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית למר וֹ ת אחרים, (בּ גלל אּס וּ רים  ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

( ּחנּ ו עצמ וֹ מצות  את עוֹ שׂ ה האבּ א  [ואם  דּ אוֹ רייתא, אּס וּ ר מּמ נּ וּ  ולמנע בּ וֹ  לנזף  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
דּ  ליּ לד א וֹ מר ואינוֹ  י וֹ דע, ואינוֹ  רוֹ אה אינוֹ  למח וֹ תכּ אלּ וּ  חיּ ב  דּ ין " ה"בּ ית אז בר, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

מחיּ ב  אז ׁש גּ ם דּ רבּ נן, בּ אּס וּ ר מד בּ ר  ואם , ּכ על וּ להזהיר וֹ  האבּ א את  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין
הדּ ין  בּ ית אין בּ יּ לד, נוֹ זף אינ וֹ  האבּ א אם זה בּ ענין זאת בּ כל בּ יּ לד, לנזף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהא בּ א

לרבנים תורה  ז'דין ט |תביעה

בּ וֹ  וּ להתרוֹ ת האב את להזמין ערוך )מחיּ ב  השולחן כּ ׁש היּ לד (מפרשי מד בּ ר  זאת כּ ל .[ ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לאכל  ל יּ לד  נוֹ תן בּ עצמ וֹ  כּ ׁש האבּ א אבל בּ עצמוֹ , האּס וּ ר אכל את לקח ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן

דּ רבּ נן בּ אּס וּ ר רק כּ ׁש ּמ ד בּ ר  אפלּ וּ  אז אסוּ ר וֹ ת, הּפ סוּ ק:מאכלוֹ ת מן  זאת ל וֹ מדים (החכמים ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌

בּ מאכלוֹ ת הילדים  את תכׁש ילוּ  ׁש א ּת אכלוּ ם א דּ וֹ רׁש ים והם וּ בדם, בּ ׁש רצים  מדבּ ר  הכּ תוּ ב  תאכלוּ ם" ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ"א 

קט נּ ים ׁש יּ לדים  הּק טנּ ים", על גּ דוֹ לים "להזהיר  ואמר ּת " "אמר  כּ הנים טמאת  אצל גּ ם כּ ת וּ ב  כן  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲאסוּ ר וֹ ת .

לה ּט ּמ אוֹ ת) להם אסוּ ר שם)גּ ם החיים  וכף תורה ובדעת באחרונים שמ "ג בספר באריכות בזה  .(ע ' ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

כּ וֹ תבב. ז')הרמ "א סעי ' פ"א  סימן דעה כּ ׁש ר(ביורה ההלכה  ּפ י על מצרית ׁש ל חלב ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
" אם(לתת ליּ לד )חלב  יּת נוּ " ׁש א זאת בּ כל אבל  יהוּ ד יּ ה, מאם  חלב לתת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌

מ"חלב  לׁש ּת וֹ ת הלּ ב,אם לילדים את מטמטם גּ וֹ יה ׁש ל חלב כּ י גּ וֹ יה, ׁש ל " ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ז "ל והריטב"א הרׁש בּ "א רעים. טבעים בּ יּ לד  קי "ד )וּ מחדּ יר  ׁש הדּ בר(יבמות כּ וֹ תבים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  היּ ה וּ דיּ וֹ ת הּמ דּ וֹ ת את מאבּ דים והם היּ לד, אצל ואכזריּ וּ ת רע טבע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ורחמנים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ יׁש נים

"ד. הנּ וֹ תנת יהוּ דיּ ה אה ׁש גּ ם הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב אם ע וֹ ד לאכל חלב לּה  אס וּ ר  " ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
המפר ׁש ים אוֹ מרים אסוּ רוֹ ת. וט"ז)מאכל וֹ ת בּ סכּ נה(ש"ך כּ ׁש האה ׁש אפלּ וּ  - ּפ ׁש ט ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נפׁש , ּפ ּק וּ ח בּ גלל - אּס וּ ר  לאכל חיּ בת  ׁש היא וׁש לוֹ ם, אז חס  לּה  אסוּ ר  זאת בּ כל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌
ל יּ לד . מזּ יק  זה אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כלת  כּ ׁש האה אפלּ וּ  כּ י היּ לד, את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהניק

ּפ וֹ סקיםה. ׁש אנוּ  ׁש לּ מרוֹ ת הרמ"א, ׁש ם כּ וֹ תב  לעיל עוֹ ד ראה שמ "ג, סימן חיים (באורח  ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
א') אתבסעיף עוֹ שׂ ה והאבּ א דּ רבּ נן, אּס וּ ר רק ׁש הוּ א אּס וּ ר מעצמוֹ  אוֹ כל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ לד 

בּ אּס וּ רים  א "להלכה", רק זה בּ אב, לנזף חיּ ב דּ ין הבּ ית אין רוֹ אה, ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
בּ אב, למחוֹ ת דּ ין הבּ ית חיּ ב אסוּ רוֹ ת וּ מאכלוֹ ת ׁש בּ ת חלּ וּ ל  בּ ענין כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
למר וֹ ת וזאת האסוּ רוֹ ת, הּמ אכל וֹ ת את לאכל מהיּ לד למנע בּ כח  חיּ ב הדּ ין ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ בית
כּ וֹ תב   ּכ - בּ עתיד  ליּ לד י זּ יק וּ  אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת כּ י  בּ לבד, דּ ר בּ נן  בּ אּס וּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר
והּס וֹ ף  רע, טבע עם יהיה ׁש הוּ א גּ וֹ רמים  אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת כּ י - ׁש ם חד ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רי 

רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

נזהריםו . להיוֹ ת יכוֹ לים ואיננּ וּ  מאחר "ׁש לּ דאבוֹ ננ וּ  חד ׁש : ה ּפ רי  ׁש ם כּ וֹ תב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵעוֹ ד
ורב  הדּ ת , את ועוֹ זבים הדּ ר מן יוֹ רדים  הילדים רב מדּ וּ ע  הס בּ ה זוֹ  אלּ וּ , ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענינים
בּ ל בּ ם, ׁש מים יראת להם ואין הדּ וֹ ר, ׁש ל ּפ נים ע זּ וּ ת בּ עלי  להי וֹ ת הוֹ פכים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי וכוּ ', זאת לקבּ ל  יכוֹ לים אינם הם מוּ סר , להם כּ ׁש אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מ"אחר" רעה)י וֹ תר  לתרבּ וּ ת יצא ימיו בּ סוֹ ף מאיר , ר בּ י  האלוֹ קי  הּת נּ א ׁש ל  הר בּ י  הּת נּ אים , מן (אחד ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ עם עברה היא מע בּ רת היתה כּ ׁש אּמ וֹ  - היתה היּ ׁש ר  מדּ ר לירידתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה
והריח זרה, העבוֹ דה ׁש ל וריח בּ ּט עם התאהבה והיא זרה, עבוֹ דה בּ ית ליד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת



לרבנים תורה  דין ז'|י  תביעה

להיוֹ ת חיּ בים לכן היּ ׁש ר, ּמ דר ׁש יּ רד גּ רם אׁש ר וזה גּ וּ פּה , בּ כל התּפ ט ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה 
חדׁש  הּפ רי לׁש וֹ ן כּ אן עד לאכל ". הּק טנּ ים לילדים נּ וֹ תנים מה  גםזהירים (ועיין ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

נ"ג ) ואות י "ד אות שם מהחיד"א  ברכה במחזיק .כן

בּ ספרז . כּ וֹ תב ישׂ כר " "בּ ני  הּס פר  ׁש ל המחבּ ר בּ על הּק דוֹ ׁש  והצּ דּ יק וֹ הגּ אוֹ ן ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּפ רקא" קכ"ו)"אגרא ּת ר וּ ץ (אות זי "ע  מרימנוֹ ב מענדעלע ר ' הצּ דּ יק ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ה וֹ לכים הם  עדין  קטנּ ים  כּ ׁש הם ילדים הרבּ ה ר וֹ אים  ׁש אנוּ  הגּ דוֹ לה, הּק ׁש יה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַעל
ׁש מי ּה  יהא אמן וע וֹ נים בּ כוּ נה , מתּפ לּ לים ר בּ ה, בּ התלהב וּ ת ׁש ם ולוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל'חדר '
הוֹ פכים הם  גּ דלים  וּ כׁש הם  בּ י וֹ תר , הּט וֹ בים הילדים הי וּ  כּ אלּ וּ  וּ מתנהגים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ א,

קוֹ רה זה מהיכן וּ להתּפ לּ ל , ללמד וּ מפסיקים רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת בּ עלי  מדּ וּ ע להי וֹ ת ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
עוֹ רם את מחליפים הּת וֹ רההם לּמ וּ ד  ׁש בּ זכוּ ת ,ההפ להי וֹ ת היה  צרי זה הרי ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ פי  יוֹ תר, גּ דוֹ לים כּ ׁש יּ הי וּ  להם יעמד קטנּ ים, ילדים כּ ׁש היוּ  ׁש ּק יּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת
בּ ד יּ וּ ק  הוּ א ּק וֹ רה מה  וּ בינתים הניּ ה, הּמ צוה  את גּ וֹ ררת אחת ׁש ּמ צוה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
הילדים ׁש כּ ׁש הי וּ  היא ׁש הּס בּ ה - מענדעלע ר בּ י הרבּ י  ּכ על  מׁש יב - . ַההפ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואצל  כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  בּ כסף ׁש ּק נוּ  אכל גּ זל, ׁש ל בּ אכל אוֹ תם ּפ ּט מוּ  הוֹ ריהם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ ים,
את בּ וֹ  והאכיל וּ  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  אכל קנוּ   א כּ ׁש ר, לכאוֹ רה היה ׁש הכּ סף ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נבראוּ  זה ידי ועל כּ ׁש רים, ׁש אינם מ ּמ אכלים גּ דל וּ בשׂ רם הגּ וּ ף  ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים,

הרעים הדּ ברים לכל  ּת אווֹ ת עם רעוֹ ת יׁש מרנוּ )מדּ וֹ ת עכ"ד .(הם ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ח. הח יּ ים האוֹ ר גּ ם  כּ וֹ תב  ּשמיני)כ פרשת ׁש א וֹ כלים(בסוף אלּ וּ  ׁש כּ ל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ וּ נת וזוּ  ׁש רץ, לחתיכת בּ עצמם הוֹ פכים הם וּ רמשׂ ים, ׁש קצים אסוּ רים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
א וֹ כלים ׁש הם בּ כ כּ י ׁש קצים, וילדיהם ׁש רצים הנּ ם הארצים ׁש עּמ י ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ מרא

ה רצים. ילדי הם והילדים לׁש רצים בּ עצמם הוֹ פכים הם מסיּ ם-ׁש רצים  ּכ ועל ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ׁש א וֹ כלים אבל בּ מזיד, ׁש רצים כּ ׁש אוֹ כלים זה ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש , החיּ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהא וֹ ר 

להיוֹ ת  הוֹ פ ׁש הוּ א רק  לׁש רץ, בּ עצמוֹ  מּמ ׁש  הנּ פ ׁש  את  הוֹ פ א טמאבּ ׁש וֹ גג, ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היּ וֹ ם, בּ מיחד  אּס וּ ר , אכל  ׁש ה וּ א  כּ לל  יוֹ דע אינוֹ  כּ ׁש הוּ א אפלּ וּ  וזאת ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְואט וּ ם ,
נקי  ׁש יּ היה אחד  דּ בר ואין כּ מעט בּ יחד , כּ לּ ם הארצוֹ ת ׁש בּ כל  ּכ דּ חוּ ס  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האויר

וימר. יזּ הר ׁש בּ אמת נפׁש וֹ  את לׁש מר ׁש רוֹ צה מי כּ ל ולכן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּת וֹ לעים,

הּק ד וֹ ׁש ט. קכ "ח)בּ זּ הר  דף בּ חלב(שמות בּ שׂ ר  ׁש אוֹ כל ׁש ּמ י בּ יחד )כּ תוּ ב בּ שׂ ר עם (חלב  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הׁש ּפ עה ּת היה זה לפגם וכי ילדיו , את גּ ם  אלּ א - עצמוֹ  את  רק ּפ וֹ גם אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵהוּ א
יעקב" "ויּ גּ ד  בּ על ּפ ׁש ט א וֹ מר בּ זה  - ויקרא)לדוֹ ר וֹ ת. פ' את(עה "ת ּת ׁש ּק צוּ  "אל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

- בּ ּפ ס וּ ק ׁש כּ תוּ ב נוֹ סף דּ בר לר בּ וֹ ת  הכּ וּ נה "את" ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תיכם"
יפגּ מוּ . א הילדים ׁש ל הנּ פ ׁש וֹ ת את ׁש גּ ם היא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ וּ נה

לרבנים תורה  ז'דין יא|תביעה

הּפ סוּ קי. שמיני)על  מביא(בפרשת ורׁש "י הּס פרא דּ וֹ רׁש  יאכל", א הוּ א "ׁש קץ ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וזאת אסוּ רוֹ ת, מאכל וֹ ת יאכל הני ׁש גּ ם הגּ וֹ רם לזה  היא ׁש הכּ וּ נה ֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מסבּ יר
בּ עצמ וֹ  ׁש ה וּ א  כּ אלּ וּ  בּ דיּ וּ ק לוֹ  נחׁש ב זה  זאת, אכל א כּ לל בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַלמר וֹ ת

ה לּ או. על  עוֹ בר  הוּ א וגם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל,

כּ וֹ תביא. העבוֹ דה וׁש רש לי)היס וֹ ד הגידה ד"ה ד' פרק הבכורות ראוּ י (שער  אינוֹ  "האם ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
יזּ לוּ  מים כּ מוֹ  וׁש דּ מעוֹ ת  לפיו, אדמה להכניס האדמה , על  עצמוֹ  את לזרק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
חלילה ׁש א וּ לי בּ נפ ׁש וֹ  ל ׁש ער יכוֹ ל הוּ א אם וזאת  לנוּ ח, א וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמעיניו
על  והענ ׁש  העווֹ ן ׁש חמר  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת מסּפ יק נזהר היה א הוּ א ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ חיּ יו
כּ ל  על כּ י  הקדוֹ ׁש , הזהר ּפ י על ׁש בּ עוֹ לם העברוֹ ת מ כּ ל חמוּ רה יוֹ תר ז וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה
לאחר זאת  בּ כל דּ ין, בּ ית מיתת עליהן ׁש ח יּ בים אלּ וּ  על אפלּ וּ  ׁש בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת
בּ סוֹ פוֹ  מגּ יע הוּ א אחרוֹ ת, עברוֹ ת ועל  זוֹ  עברה על בּ גּ יהנּ ם הענׁש  את קבּ ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אבל  הבּ א, לעוֹ לם חלק דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פ וֹ  ל וֹ  יׁש  ה ּפ חוֹ ת וּ לכל עדן , לגן דּ בר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

י שׂ רא בּ אלוֹ קי חלק לוֹ  אין  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת עצמ וֹ  את ׁש ּט ּמ א לוֹ מי ואין  ל  ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ לד בּ ר לכּת ב יכ וֹ ל אני מה ועוֹ ד  - דּ וֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  נׁש ּפ ט והוּ א הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
ׁש צּ רי לעיל , ׁש צּ יּ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מס ּפ יק א זה  האם ישׂ ראל, בּ ני לבּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל
אם ׁש לּ וֹ  הרע הּמ זּ ל  על וי כּ ה ׁש יּ ל אלּ וּ  בּ כל  נזכּ ר  כּ ׁש הוּ א האדם לב את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר 

כוּ '. ׁש הזכּ רנוּ  כּ ל  את לעצמ וֹ  יתאר א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

חמר את ולדעת להבין הראׁש  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל יקרים, וידידים אחים כּ ן  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ולהיוֹ ת לעתיד, ללמד בּ כדי וּ להזּ הר  לׁש מר ללּ ב יּק ח ו א ליצלן, רחמנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהא ּס וּ ר 
בּ אכל  ׁש יּ ׁש  ספיקא  ספק  אצל ׁש אפ לּ וּ  הזּ ה, ה נּ וֹ רא מהעוֹ ן זהירוּ ת מיני  בּ כל ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָזהיר

עכ"ל . הזּ ה" בּ ּמ ׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 

להלּ ןיב. ׁש ם כּ וֹ תב ה וּ א  ויזהר )ע וֹ ד בּ ני (ד"ה על יתרה אימה יזרק א ׁש האדם ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עדיף  ואז האמת, את לסּפ ר ּת פחד היא בּ מהוּ , ּת כּ ׁש ל חלילה אם אז כּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יתוֹ ,
יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, איזוֹ  מתע וֹ ררת חלילה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
לס ּפ ר אלּ א לחבּ וֹ ת  ׁש א להזהיר וכּס דר וטוֹ בים, ר כּ ים בּ דברים  זאת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהסבּ יר 
ספקוֹ ת, כּ מעט מאכל  כּ ל על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל ׁש ם, עיּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִוּ לׁש אל
הלּ לוּ  האלוֹ ת בּ כל  האחרוֹ נה הּפ וֹ סקת להיוֹ ת צריכה א ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ׁש יטא

אסוּ ר. וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להחליט

הּט הוֹ ריג. ׁש לחן הקד וֹ ׁש  ה')בּ ּס פר  פרק סוף  עיניים פתח  כּ דלהלּ ן (מאמר כּ תוּ ב כּ תוּ ב ! ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לאחר צדוֹ קי  להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל כּ הן יּ וֹ חנן מה ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש  האר "י ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 
ׁש כּ ל  אנׁש ים  יׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר  קרה ׁש נה, 80 בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה



לרבנים תורה  דין ז'|י  תביעה

להיוֹ ת חיּ בים לכן היּ ׁש ר, ּמ דר ׁש יּ רד גּ רם אׁש ר וזה גּ וּ פּה , בּ כל התּפ ט ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה 
חדׁש  הּפ רי לׁש וֹ ן כּ אן עד לאכל ". הּק טנּ ים לילדים נּ וֹ תנים מה  גםזהירים (ועיין ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

נ"ג ) ואות י "ד אות שם מהחיד"א  ברכה במחזיק .כן

בּ ספרז . כּ וֹ תב ישׂ כר " "בּ ני  הּס פר  ׁש ל המחבּ ר בּ על הּק דוֹ ׁש  והצּ דּ יק וֹ הגּ אוֹ ן ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּפ רקא" קכ"ו)"אגרא ּת ר וּ ץ (אות זי "ע  מרימנוֹ ב מענדעלע ר ' הצּ דּ יק ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ה וֹ לכים הם  עדין  קטנּ ים  כּ ׁש הם ילדים הרבּ ה ר וֹ אים  ׁש אנוּ  הגּ דוֹ לה, הּק ׁש יה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַעל
ׁש מי ּה  יהא אמן וע וֹ נים בּ כוּ נה , מתּפ לּ לים ר בּ ה, בּ התלהב וּ ת ׁש ם ולוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל'חדר '
הוֹ פכים הם  גּ דלים  וּ כׁש הם  בּ י וֹ תר , הּט וֹ בים הילדים הי וּ  כּ אלּ וּ  וּ מתנהגים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ א,

קוֹ רה זה מהיכן וּ להתּפ לּ ל , ללמד וּ מפסיקים רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת בּ עלי  מדּ וּ ע להי וֹ ת ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
עוֹ רם את מחליפים הּת וֹ רההם לּמ וּ ד  ׁש בּ זכוּ ת ,ההפ להי וֹ ת היה  צרי זה הרי ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ פי  יוֹ תר, גּ דוֹ לים כּ ׁש יּ הי וּ  להם יעמד קטנּ ים, ילדים כּ ׁש היוּ  ׁש ּק יּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת
בּ ד יּ וּ ק  הוּ א ּק וֹ רה מה  וּ בינתים הניּ ה, הּמ צוה  את גּ וֹ ררת אחת ׁש ּמ צוה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
הילדים ׁש כּ ׁש הי וּ  היא ׁש הּס בּ ה - מענדעלע ר בּ י הרבּ י  ּכ על  מׁש יב - . ַההפ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואצל  כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  בּ כסף ׁש ּק נוּ  אכל גּ זל, ׁש ל בּ אכל אוֹ תם ּפ ּט מוּ  הוֹ ריהם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ ים,
את בּ וֹ  והאכיל וּ  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  אכל קנוּ   א כּ ׁש ר, לכאוֹ רה היה ׁש הכּ סף ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נבראוּ  זה ידי ועל כּ ׁש רים, ׁש אינם מ ּמ אכלים גּ דל וּ בשׂ רם הגּ וּ ף  ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים,

הרעים הדּ ברים לכל  ּת אווֹ ת עם רעוֹ ת יׁש מרנוּ )מדּ וֹ ת עכ"ד .(הם ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש ח. הח יּ ים האוֹ ר גּ ם  כּ וֹ תב  ּשמיני)כ פרשת ׁש א וֹ כלים(בסוף אלּ וּ  ׁש כּ ל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ וּ נת וזוּ  ׁש רץ, לחתיכת בּ עצמם הוֹ פכים הם וּ רמשׂ ים, ׁש קצים אסוּ רים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
א וֹ כלים ׁש הם בּ כ כּ י ׁש קצים, וילדיהם ׁש רצים הנּ ם הארצים ׁש עּמ י ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ מרא

ה רצים. ילדי הם והילדים לׁש רצים בּ עצמם הוֹ פכים הם מסיּ ם-ׁש רצים  ּכ ועל ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ׁש א וֹ כלים אבל בּ מזיד, ׁש רצים כּ ׁש אוֹ כלים זה ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש , החיּ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהא וֹ ר 

להיוֹ ת  הוֹ פ ׁש הוּ א רק  לׁש רץ, בּ עצמוֹ  מּמ ׁש  הנּ פ ׁש  את  הוֹ פ א טמאבּ ׁש וֹ גג, ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היּ וֹ ם, בּ מיחד  אּס וּ ר , אכל  ׁש ה וּ א  כּ לל  יוֹ דע אינוֹ  כּ ׁש הוּ א אפלּ וּ  וזאת ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְואט וּ ם ,
נקי  ׁש יּ היה אחד  דּ בר ואין כּ מעט בּ יחד , כּ לּ ם הארצוֹ ת ׁש בּ כל  ּכ דּ חוּ ס  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האויר

וימר. יזּ הר ׁש בּ אמת נפׁש וֹ  את לׁש מר ׁש רוֹ צה מי כּ ל ולכן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּת וֹ לעים,

הּק ד וֹ ׁש ט. קכ "ח)בּ זּ הר  דף בּ חלב(שמות בּ שׂ ר  ׁש אוֹ כל ׁש ּמ י בּ יחד )כּ תוּ ב בּ שׂ ר עם (חלב  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הׁש ּפ עה ּת היה זה לפגם וכי ילדיו , את גּ ם  אלּ א - עצמוֹ  את  רק ּפ וֹ גם אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵהוּ א
יעקב" "ויּ גּ ד  בּ על ּפ ׁש ט א וֹ מר בּ זה  - ויקרא)לדוֹ ר וֹ ת. פ' את(עה "ת ּת ׁש ּק צוּ  "אל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

- בּ ּפ ס וּ ק ׁש כּ תוּ ב נוֹ סף דּ בר לר בּ וֹ ת  הכּ וּ נה "את" ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תיכם"
יפגּ מוּ . א הילדים ׁש ל הנּ פ ׁש וֹ ת את ׁש גּ ם היא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ וּ נה

לרבנים תורה  ז'דין יא|תביעה

הּפ סוּ קי. שמיני)על  מביא(בפרשת ורׁש "י הּס פרא דּ וֹ רׁש  יאכל", א הוּ א "ׁש קץ ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וזאת אסוּ רוֹ ת, מאכל וֹ ת יאכל הני ׁש גּ ם הגּ וֹ רם לזה  היא ׁש הכּ וּ נה ֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מסבּ יר
בּ עצמ וֹ  ׁש ה וּ א  כּ אלּ וּ  בּ דיּ וּ ק לוֹ  נחׁש ב זה  זאת, אכל א כּ לל בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַלמר וֹ ת

ה לּ או. על  עוֹ בר  הוּ א וגם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל,

כּ וֹ תביא. העבוֹ דה וׁש רש לי)היס וֹ ד הגידה ד"ה ד' פרק הבכורות ראוּ י (שער  אינוֹ  "האם ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
יזּ לוּ  מים כּ מוֹ  וׁש דּ מעוֹ ת  לפיו, אדמה להכניס האדמה , על  עצמוֹ  את לזרק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
חלילה ׁש א וּ לי בּ נפ ׁש וֹ  ל ׁש ער יכוֹ ל הוּ א אם וזאת  לנוּ ח, א וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמעיניו
על  והענ ׁש  העווֹ ן ׁש חמר  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת מסּפ יק נזהר היה א הוּ א ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ חיּ יו
כּ ל  על כּ י  הקדוֹ ׁש , הזהר ּפ י על ׁש בּ עוֹ לם העברוֹ ת מ כּ ל חמוּ רה יוֹ תר ז וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲעברה
לאחר זאת  בּ כל דּ ין, בּ ית מיתת עליהן ׁש ח יּ בים אלּ וּ  על אפלּ וּ  ׁש בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת
בּ סוֹ פוֹ  מגּ יע הוּ א אחרוֹ ת, עברוֹ ת ועל  זוֹ  עברה על בּ גּ יהנּ ם הענׁש  את קבּ ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אבל  הבּ א, לעוֹ לם חלק דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פ וֹ  ל וֹ  יׁש  ה ּפ חוֹ ת וּ לכל עדן , לגן דּ בר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

י שׂ רא בּ אלוֹ קי חלק לוֹ  אין  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכל וֹ ת עצמ וֹ  את ׁש ּט ּמ א לוֹ מי ואין  ל  ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ לד בּ ר לכּת ב יכ וֹ ל אני מה ועוֹ ד  - דּ וֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  נׁש ּפ ט והוּ א הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
ׁש צּ רי לעיל , ׁש צּ יּ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מס ּפ יק א זה  האם ישׂ ראל, בּ ני לבּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל
אם ׁש לּ וֹ  הרע הּמ זּ ל  על וי כּ ה ׁש יּ ל אלּ וּ  בּ כל  נזכּ ר  כּ ׁש הוּ א האדם לב את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר 

כוּ '. ׁש הזכּ רנוּ  כּ ל  את לעצמ וֹ  יתאר א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

חמר את ולדעת להבין הראׁש  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל יקרים, וידידים אחים כּ ן  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ולהיוֹ ת לעתיד, ללמד בּ כדי וּ להזּ הר  לׁש מר ללּ ב יּק ח ו א ליצלן, רחמנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהא ּס וּ ר 
בּ אכל  ׁש יּ ׁש  ספיקא  ספק  אצל ׁש אפ לּ וּ  הזּ ה, ה נּ וֹ רא מהעוֹ ן זהירוּ ת מיני  בּ כל ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָזהיר

עכ"ל . הזּ ה" בּ ּמ ׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 

להלּ ןיב. ׁש ם כּ וֹ תב ה וּ א  ויזהר )ע וֹ ד בּ ני (ד"ה על יתרה אימה יזרק א ׁש האדם ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עדיף  ואז האמת, את לסּפ ר ּת פחד היא בּ מהוּ , ּת כּ ׁש ל חלילה אם אז כּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יתוֹ ,
יׁש  וכן ּת ׁש אל, מ ּמ ילא ּת פחד א אם ׁש אלה, איזוֹ  מתע וֹ ררת חלילה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
לס ּפ ר אלּ א לחבּ וֹ ת  ׁש א להזהיר וכּס דר וטוֹ בים, ר כּ ים בּ דברים  זאת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהסבּ יר 
ספקוֹ ת, כּ מעט מאכל  כּ ל על כּ מעט כּ ׁש יּ ׁש  היּ וֹ ם, ׁש כּ ן וכל ׁש ם, עיּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִוּ לׁש אל
הלּ לוּ  האלוֹ ת בּ כל  האחרוֹ נה הּפ וֹ סקת להיוֹ ת צריכה א ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ׁש יטא

אסוּ ר. וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להחליט

הּט הוֹ ריג. ׁש לחן הקד וֹ ׁש  ה')בּ ּס פר  פרק סוף  עיניים פתח  כּ דלהלּ ן (מאמר כּ תוּ ב כּ תוּ ב ! ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לאחר צדוֹ קי  להיוֹ ת הפ גּ דוֹ ל כּ הן יּ וֹ חנן מה ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש  האר "י ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 
ׁש כּ ל  אנׁש ים  יׁש נם אּס וּ ר. מאכל ׁש אכל בּ גלל הדּ בר  קרה ׁש נה, 80 בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
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מינים להיוֹ ת והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם
ׁש אינוֹ  אדם בּ ן  כּ י גּ דוֹ ל , כּ הן יוֹ חנן כּ מוֹ  בּ שׂ כלם מבלבּ לים הם ואז ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יק וֹ רסים,

גּ מ רׁש ע בּ וֹ  ׁש ּמ גל גּ ל מאכל  אוֹ כל  והוּ א כּ לל צדּ יק מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז וּ ר, ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אנוּ  מכּ אן כוּ ', ׁש הוּ א כּ פי  בּ ד יּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק הּמ אכל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִר וֹ אים
כּ תוּ ביד. הּק ד וֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר  ל -120(ויקרא אוֹ תוֹ  דּ נים אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש א וֹ כל זה ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י  מכער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה
ׁש םטו . כּ תוּ ב א(מב .)עוֹ ד ׁש הוּ א בּ גלל זה כּ ל הבּ א , בּ ע וֹ לם סוֹ בל  ׁש אדם זה כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

חמר את הדּ עת על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכ"ל, אס וּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
האסוּ רוֹ ת. הּמ אכלוֹ ת ׁש ל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהא ּס וּ רים

ׁש םטז . כּ תוּ ב לסטרא(מא:)עוֹ ד  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת הּמ אכלוֹ ת אכילת  ידי ׁש על ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וה וּ א טמאה, רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה מגעיל , להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף כּ י להם ואוֹ י י שׂ ראל , בּ אלוֹ קי חלק יוֹ תר לוֹ  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב הּק דה(מב .)עוֹ ד  מרׁש וּ ת י וֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש ה וּ א  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה עכ"ל, הּט מאה לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס
בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת  ּכ על ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא , לּס טרא מפנים ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת

◌ִ◌ְ◌ַהקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש מערכתהגּ א וֹ ן צב  שאלה  (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

אסורות) ׁש עוֹ בריםמאכלות מזּ ה ח וּ ץ  מאד , חמוּ ר  אסוּ רוֹ ת ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל העברה :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
גּ וֹ רם גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלקוֹ ת, וחיּ בים כּ זּ ית , בּ כל  ּת ע שׂ ה א  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַעל
נוֹ תן  נקי  ׁש אינוֹ  האכל כּ י  בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל, ואסוֹ ן גּ ד וֹ לה רעה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמוֹ 
 ּכ אחר וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה מסּת אבת. נ ׁש מת וֹ  זוֹ   וּ בדר הכּ ח, את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶלוֹ 
ליראה האמ ּת ית הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה  היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לקיּ ם  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָקׁש ה

מזלזליםולאה הם זאת וּ בכל וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ   ית בּ ר הם את ב ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
כּ ללי  ּפ י על כּ לל  מתנהל אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל חלקים י ׁש נם - אסוּ ר וֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת
א הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י על מנהל הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ׁש רוּ ת,
מקלּ ים הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כ ׁש הם בּ עיניהם, מאד קלּ ה היא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברה 
צרה לעת י גּ יעוּ  כּ ׁש הם מּט מטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד , ה בּ א מכּ ל  ואוֹ כלים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם

להם י ׁש מע יתבּ ר הם אז  ית בּ ר להם יצעקוּ  המט ּמ איםוהם אלּ וּ  ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים  כּ ׁש הם נפ ׁש ם, את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּק צים 

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים אינכם אּת ם אּת ם, עּמ י א - יתבּ ר הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵא וֹ מר

לרבנים תורה  ז'דין יג |תביעה

כּ וֹ תב יט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')הדּ ברי  סי ' ח "א כּ מ וֹ (יו"ד חמוּ רה   ּכ כּ ל עברה ע וֹ ד אין  : ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
ירדוּ  גּ דוֹ לוֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה הלּ ב, לטמטוּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹאכל
ועל  אסוּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אכלוּ  כּ י  זאת כּ ל ליצלן, רחמנא והׁש ּת ּמ דוּ  האמת  ִמ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ה'  דּ ר את עזבוּ  קצרה ּת ק וּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים  א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידי 

א') סי' תשובה  בדרכי מובא .(ע "ש

כּ וֹ תבכ. פענחהרמבּ "ם ובצפנת ומלתם ד"ה עקב  אפרים מחנה דגל הקדוש בספר  מובא שזה (כפי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שלהם) הרב  בשם שמעתי ד"ה ס"ד יתרו הכל פ' אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

וה וּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי על  מגּ יע והוּ א לּט מאה  נמׁש ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינ וֹ 

כּ וֹ תבכא. הלּ בבוֹ ת ה')החוֹ בוֹ ת פרק התשובה ׁש הם(שער  דּ ברים מבעים ׁש יּ תרחקוּ  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ספק  רק  ׁש הם  דּ ברים למׁש ל חלילה, לאּס וּ ר האדם את להביא המסגּ לים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌מ ּת רים,

אּס וּ ר.אּס וּ ר, ׁש הוּ א בּ דבר  חלילה י כּ ׁש לוּ  וׁש לוֹ ם ׁש חס לפני  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ וֹ תבכב. הקדוֹ ׁש  ק')הל "ה אות האותיות להתרחק (שער  ז"ל, המהר"ש  ר בּ וֹ  בּ ׁש ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נׁש אר וזה הגּ וּ ף על ר ׁש ם מ ׁש איר  זה כּ י אּס וּ ר, ׁש ל  מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ַ◌ֶ◌ָלנצח.

חסידיםכג. בּ דר תולדות)כּ תוּ ב  פ ' הגנוז אור בשם  כ"ב  אות אכילה כּ ׁש נּ זהרים(מערכת , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ לי  וּ להתּפ לּ ל ללמד מהּמ אכלים מתח זּ ק  האדם ׁש ל הכּ ח בּ קדה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶלאכל
כּ ח מתגּ בּ ר וׁש ל וֹ ם חס  - אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א אבל  זרוֹ ת, ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש ב וֹ ת

זרה. מחׁש בה בּ לי ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל יכוֹ ל אינוֹ  והוּ א הרע, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַה יּ צר

כּ וֹ תבכד. הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר  המתקדשים)החתם ד"ה קדושים פ' משה ׁש רב (תורת , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֹ
אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א - האדם על ׁש בּ א ליצלן רחמנא ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהאּפ יק וֹ רסוּ ת 

ס וֹ פר כה. החתם כּ וֹ תב תטמאו)עוֹ ד ולא ד "ה שמיני  התורה על סופר האדם(חתם ׁש זּ ה  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאכל  אוֹ כל  והאדם מאחר כּ י הנּ ׁש מה, א אבל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּט מטם
ר ׁש ע  כּ מ וֹ  מת , אדם כּ מ וֹ  בּ ד יּ וּ ק נׁש אר והוּ א מּמ נּ וּ  מסּת לּ קת מיּ ד  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּס וּ ר ,

ע"ש. רח "ל, חיּ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

כּ וֹ תבכו . מׁש ה ישׂ מח סח)ה בּ על תהלים על למשה מאכלוֹ ת(תפילה  אוֹ כל  כּ ׁש ּמ י ׁש הוּ  : ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אינ ּה  הּט מאה הּק דה , אל להתעלּ וֹ ת יכוֹ ל  אינוֹ  וה וּ א  לּט מאה קׁש וּ ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ ר וֹ ת 

וּ תׁש וּ בה. ּת ענית  ידי על אוֹ  הּק בר חבּ וּ ט ידי על רק מּמ נּ וּ , להּפ רד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיכוֹ לה 

צדּ יקיםכז . י"ט )בּ אוֹ ר אוֹ כל (פרק הוּ א בּ מה מדקדּ ק  ׁש אינ וֹ  מי  ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
את ׁש ם מוֹ נה  ׁש הוּ א וּ כפי הבּ א, בּ עוֹ לם בּ י וֹ תר  ק ׁש ים ענׁש ים לוֹ  י ׁש  הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים.



לרבנים תורה  דין ז'|יב תביעה

מינים להיוֹ ת והוֹ פכים עוֹ רם את הוֹ פכים הם וּ פתאוֹ ם טוֹ בים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם
ׁש אינוֹ  אדם בּ ן  כּ י גּ דוֹ ל , כּ הן יוֹ חנן כּ מוֹ  בּ שׂ כלם מבלבּ לים הם ואז ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יק וֹ רסים,

גּ מ רׁש ע בּ וֹ  ׁש ּמ גל גּ ל מאכל  אוֹ כל  והוּ א כּ לל צדּ יק מתּק ן אינוֹ  ׁש הוּ א רק א אז וּ ר, ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אנוּ  מכּ אן כוּ ', ׁש הוּ א כּ פי  בּ ד יּ וּ ק ר ׁש ע  להיוֹ ת אוֹ תוֹ  הוֹ פ הּמ אכל  רק הּמ אכל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת 

זה. בּ ענין זהירים להי וֹ ת צרי כּ ּמ ה עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִר וֹ אים
כּ תוּ ביד. הּק ד וֹ ׁש  מא:)בּ זּ הר  ל -120(ויקרא אוֹ תוֹ  דּ נים אס וּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש א וֹ כל זה ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אוֹ תוֹ  מגעיל הּק בּ "ה כּ י  מכער , כּ אדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה
ׁש םטו . כּ תוּ ב א(מב .)עוֹ ד ׁש הוּ א בּ גלל זה כּ ל הבּ א , בּ ע וֹ לם סוֹ בל  ׁש אדם זה כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

חמר את הדּ עת על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכ"ל, אס וּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
האסוּ רוֹ ת. הּמ אכלוֹ ת ׁש ל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהא ּס וּ רים

ׁש םטז . כּ תוּ ב לסטרא(מא:)עוֹ ד  נמׁש צלּ וֹ  האסוּ רוֹ ת הּמ אכלוֹ ת אכילת  ידי ׁש על ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וה וּ א טמאה, רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה מגעיל , להיוֹ ת הוֹ פ והוּ א ליצלן רחמנא ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
להגּ יע  יצליחוּ  א ּפ עם אף כּ י להם ואוֹ י י שׂ ראל , בּ אלוֹ קי חלק יוֹ תר לוֹ  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

וׁש ל וֹ ם. חס הּק בּ "ה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלחלק וֹ 
ׁש םיז . כּ תוּ ב הּק דה(מב .)עוֹ ד  מרׁש וּ ת י וֹ צא הוּ א אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל כּ ׁש ה וּ א  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש כּ ל היא לכ והכּ וּ נה עכ"ל, הּט מאה לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס
בּ ּס פרים בּ אריכוּ ת  ּכ על ׁש כּ תוּ ב כּ פי  אחרא , לּס טרא מפנים ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת

◌ִ◌ְ◌ַהקדוֹ ׁש ים.
לעשׂ וֹ תיח. עת בּ ספרוֹ  מביא קאלאמייער  ר"ה הקדוֹ ש מערכתהגּ א וֹ ן צב  שאלה  (ח"א ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

אסורות) ׁש עוֹ בריםמאכלות מזּ ה ח וּ ץ  מאד , חמוּ ר  אסוּ רוֹ ת ה ּמ אכל וֹ ת ׁש ל העברה :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
גּ וֹ רם גּ ם הוּ א רׁש ע, נקרא והוּ א בּ מלקוֹ ת, וחיּ בים כּ זּ ית , בּ כל  ּת ע שׂ ה א  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַעל
נוֹ תן  נקי  ׁש אינוֹ  האכל כּ י  בּ אּס וּ ר, מפּט ם גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל, ואסוֹ ן גּ ד וֹ לה רעה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמוֹ 
 ּכ אחר וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה מסּת אבת. נ ׁש מת וֹ  זוֹ   וּ בדר הכּ ח, את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶלוֹ 
ליראה האמ ּת ית הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע וזה  היּ הדוּ ת, מצווֹ ת את לקיּ ם  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָקׁש ה

מזלזליםולאה הם זאת וּ בכל וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבדוֹ   ית בּ ר הם את ב ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
כּ ללי  ּפ י על כּ לל  מתנהל אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל חלקים י ׁש נם - אסוּ ר וֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלוֹ ת
א הכּ ׁש רוּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י על מנהל הבּ ית ׁש אצלם אחרים ויׁש נם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהכּ ׁש רוּ ת,
מקלּ ים הם בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כ ׁש הם בּ עיניהם, מאד קלּ ה היא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברה 
צרה לעת י גּ יעוּ  כּ ׁש הם מּט מטם. לבּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד , ה בּ א מכּ ל  ואוֹ כלים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם

להם י ׁש מע יתבּ ר הם אז  ית בּ ר להם יצעקוּ  המט ּמ איםוהם אלּ וּ  ואוֹ תם ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם את מפּט מים  כּ ׁש הם נפ ׁש ם, את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּק צים 

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים אינכם אּת ם אּת ם, עּמ י א - יתבּ ר הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵא וֹ מר

לרבנים תורה  ז'דין יג |תביעה

כּ וֹ תב יט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')הדּ ברי  סי ' ח "א כּ מ וֹ (יו"ד חמוּ רה   ּכ כּ ל עברה ע וֹ ד אין  : ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
ירדוּ  גּ דוֹ לוֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה הלּ ב, לטמטוּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר , ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹאכל
ועל  אסוּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אכלוּ  כּ י  זאת כּ ל ליצלן, רחמנא והׁש ּת ּמ דוּ  האמת  ִמ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ה'  דּ ר את עזבוּ  קצרה ּת ק וּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים  א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידי 

א') סי' תשובה  בדרכי מובא .(ע "ש

כּ וֹ תבכ. פענחהרמבּ "ם ובצפנת ומלתם ד"ה עקב  אפרים מחנה דגל הקדוש בספר  מובא שזה (כפי  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שלהם) הרב  בשם שמעתי ד"ה ס"ד יתרו הכל פ' אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

וה וּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי על  מגּ יע והוּ א לּט מאה  נמׁש ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
עכל"ק. אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא  והוּ א הדּ וֹ ר, מחכמי  מוּ סר מק בּ ל ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינ וֹ 

כּ וֹ תבכא. הלּ בבוֹ ת ה')החוֹ בוֹ ת פרק התשובה ׁש הם(שער  דּ ברים מבעים ׁש יּ תרחקוּ  , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ספק  רק  ׁש הם  דּ ברים למׁש ל חלילה, לאּס וּ ר האדם את להביא המסגּ לים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌מ ּת רים,

אּס וּ ר.אּס וּ ר, ׁש הוּ א בּ דבר  חלילה י כּ ׁש לוּ  וׁש לוֹ ם ׁש חס לפני  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ וֹ תבכב. הקדוֹ ׁש  ק')הל "ה אות האותיות להתרחק (שער  ז"ל, המהר"ש  ר בּ וֹ  בּ ׁש ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נׁש אר וזה הגּ וּ ף על ר ׁש ם מ ׁש איר  זה כּ י אּס וּ ר, ׁש ל  מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאלפי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ַ◌ֶ◌ָלנצח.

חסידיםכג. בּ דר תולדות)כּ תוּ ב  פ ' הגנוז אור בשם  כ"ב  אות אכילה כּ ׁש נּ זהרים(מערכת , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ לי  וּ להתּפ לּ ל ללמד מהּמ אכלים מתח זּ ק  האדם ׁש ל הכּ ח בּ קדה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶלאכל
כּ ח מתגּ בּ ר וׁש ל וֹ ם חס  - אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת אוֹ כל כּ ׁש הוּ א אבל  זרוֹ ת, ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש ב וֹ ת

זרה. מחׁש בה בּ לי ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל יכוֹ ל אינוֹ  והוּ א הרע, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַה יּ צר

כּ וֹ תבכד. הּק דוֹ ׁש  סוֹ פר  המתקדשים)החתם ד"ה קדושים פ' משה ׁש רב (תורת , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֹ
אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א - האדם על ׁש בּ א ליצלן רחמנא ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהאּפ יק וֹ רסוּ ת 

ס וֹ פר כה. החתם כּ וֹ תב תטמאו)עוֹ ד ולא ד "ה שמיני  התורה על סופר האדם(חתם ׁש זּ ה  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאכל  אוֹ כל  והאדם מאחר כּ י הנּ ׁש מה, א אבל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּט מטם
ר ׁש ע  כּ מ וֹ  מת , אדם כּ מ וֹ  בּ ד יּ וּ ק נׁש אר והוּ א מּמ נּ וּ  מסּת לּ קת מיּ ד  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּס וּ ר ,

ע"ש. רח "ל, חיּ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

כּ וֹ תבכו . מׁש ה ישׂ מח סח)ה בּ על תהלים על למשה מאכלוֹ ת(תפילה  אוֹ כל  כּ ׁש ּמ י ׁש הוּ  : ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אינ ּה  הּט מאה הּק דה , אל להתעלּ וֹ ת יכוֹ ל  אינוֹ  וה וּ א  לּט מאה קׁש וּ ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ ר וֹ ת 

וּ תׁש וּ בה. ּת ענית  ידי על אוֹ  הּק בר חבּ וּ ט ידי על רק מּמ נּ וּ , להּפ רד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיכוֹ לה 

צדּ יקיםכז . י"ט )בּ אוֹ ר אוֹ כל (פרק הוּ א בּ מה מדקדּ ק  ׁש אינ וֹ  מי  ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
את ׁש ם מוֹ נה  ׁש הוּ א וּ כפי הבּ א, בּ עוֹ לם בּ י וֹ תר  ק ׁש ים ענׁש ים לוֹ  י ׁש  הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים.



לרבנים תורה  דין ז'|יד תביעה

ׁש מיניכח. אמת שׂ פת הּק דוֹ ׁש  בפסוק)בּ ּס פר אכילת(ד"ה ידי  ׁש על  בּ ּפ ס וּ ק כּ תוּ ב ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ  הוֹ פכת  והיא לגּ וּ ף מ ׁש עבּ דת להיוֹ ת הוֹ פ ׁש לּ וֹ  הנּ פ ׁש  אסוּ רוֹ ת תמאכלוֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

וה וּ א ּת אווֹ תיו, לכל  להתמּס ר  מחיּ ב ׁש הוּ א הוּ א הּפ רוּ ׁש  עכ"ל, לגמרי ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַגּ ׁש מית
עליו. ׁש וֹ לט הגּ וּ ף  כּ י  עצמוֹ , על לׁש ט יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

כּ וֹ תב כט. חכמה פט"ז)הראׁש ית הקדושה מתק נּ א(שער  הוּ א כּ ביכ וֹ ל ׁש הּק בּ "ה (נוֹ קם), ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

הזּ וֹ  העברה כּ י האחר וֹ ת, העברוֹ ת בּ כל מאׁש ר יוֹ תר אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ עּק ר
ליצלן. רחמנא  טמאה חתיכת להי וֹ ת הוֹ פ הגּ וּ ף  האדם, כּ ל  את  גםמט ּמ את (כך  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ק '.) אות  האותיות בשער  השל "ה .מביא

וׁש מׁש ל. מאוֹ ר תשקצו)בּ ּס פר אל ד"ה שמיני  אסוּ ר וֹ ת(פ' ׁש ּמ אכלוֹ ת כּ וֹ תב הוּ א ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ה וּ א בּ חמרא רק מקל  כּ שהוּ א ואפ לּ וּ  טמאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ה לּ ב את ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמטמטם
ולוֹ מד  בּ חסידוּ ת נוֹ הג כּ ׁש הוּ א ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה הגוֹ ת להיג יכוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

וּ בלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

י שׂ ראל לא. נדּ חי בּ ספרוֹ  כּ וֹ תב חיּ ים  כ "ט )החפץ כ"ח נברא(פרק עברה ׁש ּמ כּ ל , ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אכילת ידי  על  האדם לעצמוֹ  בּ וֹ רא רעים מלאכים  כּ ּמ ה לעצמכם ּת ארוּ  רע, ַמלא◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ואוֹ תם נוֹ סף, מלא לעצמוֹ  בּ וֹ רא הוּ א נגיסה כּ ׁש בּ כל אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וי ּס וּ רים, צר וֹ ת ל וֹ  יע שׂ וּ  כּ ׁש אז ימ וּ ת , ׁש ה וּ א  לרגע לוֹ  ממּת ינים הרעים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש בּ עוֹ לם  ּכ על הראׁש , שׂ ערוֹ ת את ימרטוּ  אז הרי - מנוּ חה. אחת דּ ּק ה י ּת נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
אלּ א בּ עצמם, ׁש חטאוּ   בּ כ דּ י וא חפץ, אׁש ר כּ ל את הרע ליּ צר  נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
"ׁש וֹ טים", להם וקראוּ   ּכ על הוֹ כיחוּ  אׁש ר הדּ תיּ ים היה וּ דים על  לגלג וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ ד
ׁש לּ י  וההשׂ כּ לה החכמה מכּ ל לי  יּ צא מה וּ מבינים. לחכמים עצמם  את ?כּ ׁש חׁש בוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בּ וֹ ר לעצמי חפר ּת י  הרי א וֹ תי , על י ׁש אלוּ  יצ דּ יק אחד כּ ל , ּכ על יתחרטוּ  מיּ ד  - ! ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ּת ׁש וּ בה דּ בר , לע שׂ וֹ ת עוֹ ד יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר זה א הדּ ין, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ׁש ל  העברה מן ׁש חוּ ץ לעיל, ציּ נּ וּ  ׁש כּ בר וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי בּ חיּ ים, רק לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן

אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את מטמטמים ׁש גּ ם הרי האסוּ ר  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל

ׁש ה וּ א העבר וֹ ת בּ גלל ה ּפ ה, בּ גלל רק  הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ"כּ ל
בּ ּפ ה טרפוֹ ת)עשׂ ה  בּ הם אכל וכוּ '.(כּ ׁש ה וּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

וּ בגוּ ף  טוֹ בים, א  גּ וֹ רמים מיני כּ ל  עם מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל טרפוֹ ת, האוֹ כל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
צר כּ ׁש אין  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  הגּ דוֹ ל וֹ ת הזּ כ יּ וֹ ת יעזר וּ  א , מלכל  ּכ כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  יעברוּ  וּ כּ ׁש המצו וֹ ת בּ גּ יהנּ וֹ ם, להם ׁש יּ היוּ  הגּ דוֹ לים ה יּ ּס וּ רים על לדבּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
יּס וּ רים  אילוּ  לתאר  נ ּת ן - היהוּ דים כּ ל עם  יחד  הּק בר  מן לקוּ ם  ויז כּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת ,

לרבנים תורה  ז'דין טו |תביעה

את  יפריד וּ  מחברוֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ  איבר כּ ל  יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת  מּמ אכלי ׁש התּפ ּת חוּ  העצמוֹ ת ואת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
אדם  רק  להרגּ י ׁש  יכ וֹ ל  זה את הדּ עת , על להעל וֹ ת נּת ן  א כּ לל  אז  יס בּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
לח וּ ׁש  יכוֹ ל אדם אוֹ ת וֹ  רק הרדּ מה , ל א לחלקים אוֹ תוֹ  לנּת ח ונאלצוּ  נקרׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ מוֹ 
אוֹ תם  - אסוּ רים מאכל וֹ ת הא וֹ כלים האנ ׁש ים לאוֹ תם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
חיּ ב יהיה הנּ ּת וּ ח הּט רפ וֹ ת, אוֹ כלי  אצל  - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ ּס וּ רים

בּ נפרד עוֹ ר  אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל  איבר, כּ ל על  כּ ל להעשׂ וֹ ת ּפ ני  על  מתּפ ט  האכל (הרי  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש יּ דוּ ע ) כּ פי  ׁש ע וּ ר,ה גּ וּ ף יׁש  האם הּמ תים, בּ תחיּ ת לקוּ ם וראוּ י נקי יהיה הגּ וּ ף עד ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
זה  בּ גלל  להם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים לאוֹ תם  ׁש בּ גללוער הּט רפוֹ ת, אכילת בּ גלל  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

האקים  צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א הּט רפ וֹ ת אוֹ תן  וכוּ '.אכילת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

הנּ פׁש  את המטּמ אים בּ אּס וּ רים י כּ ׁש ל ׁש א זהיר מאד  להי וֹ ת אדם כּ ל  צרי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
האקים  צלם את !וּ מוֹ רידים ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אסוּ ר בּ מאכלים עצמוֹ  את יטּמ א וא זה בּ ענין להתגּ בּ ר אדם כּ ל צרי ים.לכן ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
וּ במיחד  כּ ראוּ י, נזהרים ואינם קלּ ים  ׁש הם חברים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
- טרפוֹ ת . אוֹ כל  ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לטּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים עליו, מלגלגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 
לפני  לׁש וֹ טה יח ׁש בוּ הוּ  ח יּ יו ׁש בּ כל לאדם  ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה ידוּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
את ׁש ּק יּ מוּ   ּכ על חרּפ ה י וֹ תר  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ כל  לדעת חיּ בים לרגע. רׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר גּ ד וֹ ל ה כר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה,

כּ סּפ יריםלב  הּמ אירים  וּ קדוֹ ׁש ים  נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק  חביב  אחרוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
רנ"ה ע ּמ וּ ד  ו יּ קרא י וֹ אל דּ ברי  הקדוֹ ׁש  בּ ּס פר  הכּ וֹ תב  שליט "א, הקדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ ינוּ 

ופוק) כּ ּמ ה(ד"ה עד מגּ יעים, הדּ ברים להיכן עד  וּ ראה בּ א הקדוֹ ׁש : לׁש וֹ נ וֹ  וזה ,ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
טעם ׁש רק מי ׁש אפלּ וּ  מוֹ צאים ׁש אנוּ  היכן אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת ׁש ל  הענין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחמוּ ר
הרׁש בּ "א בּ תׁש וּ בת  ׁש ּמ באר  כּ פי גּ דוֹ ל , כּ ׁש הוּ א  רע טבע בּ וֹ  נוֹ לד ילד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
אנוּ  גּ ם  ּכ - כוּ '. יהוּ די  ילד  הּמ ינקת גּ וֹ יה בּ ענין פ"א סי' דעה בּ יוֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
לד בּ ר ׁש עתיד ּפ ה כּ י מגּ וֹ יה, לינק רצה א ׁש הוּ א בּ כ רבּ ינוּ  מׁש ה אצל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמ וֹ צאים

טמא דּ בר  ׁש יּ ינק הכינה שמות)?עם פרשת ז"ל ברש"י  הובא ע "ב  י"א וכדאיתא(סוטה , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
להחיד"א אנך יב )בחומת אות יא: פסוק  ג ' פרק האות .(שמות לך וזה וכו' אנכי  וכו'.מי

הגחלת שנטל  בפיו  נכוה ע"ה רבנו שמשה שטעם חז"ל שאמרו במה אפשר 
ינק, ולא מצרית למנקת נתנו בתחלה בתיה כי  טמא וכו', חלב טפת נפלה  אך

אף  נקי שיהיה וצריך השכינה, עם לדבר שעתיד נכוה, ושם היאו "ר  שפ "ת על 
טמא  חלב  עכ"ל .ממגע ,



לרבנים תורה  דין ז'|יד תביעה

ׁש מיניכח. אמת שׂ פת הּק דוֹ ׁש  בפסוק)בּ ּס פר אכילת(ד"ה ידי  ׁש על  בּ ּפ ס וּ ק כּ תוּ ב ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
להיוֹ  הוֹ פכת  והיא לגּ וּ ף מ ׁש עבּ דת להיוֹ ת הוֹ פ ׁש לּ וֹ  הנּ פ ׁש  אסוּ רוֹ ת תמאכלוֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

וה וּ א ּת אווֹ תיו, לכל  להתמּס ר  מחיּ ב ׁש הוּ א הוּ א הּפ רוּ ׁש  עכ"ל, לגמרי ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַגּ ׁש מית
עליו. ׁש וֹ לט הגּ וּ ף  כּ י  עצמוֹ , על לׁש ט יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 

כּ וֹ תב כט. חכמה פט"ז)הראׁש ית הקדושה מתק נּ א(שער  הוּ א כּ ביכ וֹ ל ׁש הּק בּ "ה (נוֹ קם), ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

הזּ וֹ  העברה כּ י האחר וֹ ת, העברוֹ ת בּ כל מאׁש ר יוֹ תר אסוּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ עּק ר
ליצלן. רחמנא  טמאה חתיכת להי וֹ ת הוֹ פ הגּ וּ ף  האדם, כּ ל  את  גםמט ּמ את (כך  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ק '.) אות  האותיות בשער  השל "ה .מביא

וׁש מׁש ל. מאוֹ ר תשקצו)בּ ּס פר אל ד"ה שמיני  אסוּ ר וֹ ת(פ' ׁש ּמ אכלוֹ ת כּ וֹ תב הוּ א ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
ה וּ א בּ חמרא רק מקל  כּ שהוּ א ואפ לּ וּ  טמאה, ר וּ ח עליו וׁש וֹ רה ה לּ ב את ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמטמטם
ולוֹ מד  בּ חסידוּ ת נוֹ הג כּ ׁש הוּ א ואפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה הגוֹ ת להיג יכוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

וּ בלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

י שׂ ראל לא. נדּ חי בּ ספרוֹ  כּ וֹ תב חיּ ים  כ "ט )החפץ כ"ח נברא(פרק עברה ׁש ּמ כּ ל , ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אכילת ידי  על  האדם לעצמוֹ  בּ וֹ רא רעים מלאכים  כּ ּמ ה לעצמכם ּת ארוּ  רע, ַמלא◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ואוֹ תם נוֹ סף, מלא לעצמוֹ  בּ וֹ רא הוּ א נגיסה כּ ׁש בּ כל אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ ת
וי ּס וּ רים, צר וֹ ת ל וֹ  יע שׂ וּ  כּ ׁש אז ימ וּ ת , ׁש ה וּ א  לרגע לוֹ  ממּת ינים הרעים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש בּ עוֹ לם  ּכ על הראׁש , שׂ ערוֹ ת את ימרטוּ  אז הרי - מנוּ חה. אחת דּ ּק ה י ּת נוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
אלּ א בּ עצמם, ׁש חטאוּ   בּ כ דּ י וא חפץ, אׁש ר כּ ל את הרע ליּ צר  נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
"ׁש וֹ טים", להם וקראוּ   ּכ על הוֹ כיחוּ  אׁש ר הדּ תיּ ים היה וּ דים על  לגלג וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ ד
ׁש לּ י  וההשׂ כּ לה החכמה מכּ ל לי  יּ צא מה וּ מבינים. לחכמים עצמם  את ?כּ ׁש חׁש בוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בּ וֹ ר לעצמי חפר ּת י  הרי א וֹ תי , על י ׁש אלוּ  יצ דּ יק אחד כּ ל , ּכ על יתחרטוּ  מיּ ד  - ! ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ּת ׁש וּ בה דּ בר , לע שׂ וֹ ת עוֹ ד יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר זה א הדּ ין, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
ׁש ל  העברה מן ׁש חוּ ץ לעיל, ציּ נּ וּ  ׁש כּ בר וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי בּ חיּ ים, רק לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן

אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את מטמטמים ׁש גּ ם הרי האסוּ ר  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל

ׁש ה וּ א העבר וֹ ת בּ גלל ה ּפ ה, בּ גלל רק  הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ"כּ ל
בּ ּפ ה טרפוֹ ת)עשׂ ה  בּ הם אכל וכוּ '.(כּ ׁש ה וּ א ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

וּ בגוּ ף  טוֹ בים, א  גּ וֹ רמים מיני כּ ל  עם מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל טרפוֹ ת, האוֹ כל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
צר כּ ׁש אין  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  הגּ דוֹ ל וֹ ת הזּ כ יּ וֹ ת יעזר וּ  א , מלכל  ּכ כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  יעברוּ  וּ כּ ׁש המצו וֹ ת בּ גּ יהנּ וֹ ם, להם ׁש יּ היוּ  הגּ דוֹ לים ה יּ ּס וּ רים על לדבּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
יּס וּ רים  אילוּ  לתאר  נ ּת ן - היהוּ דים כּ ל עם  יחד  הּק בר  מן לקוּ ם  ויז כּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהעברוֹ ת ,

לרבנים תורה  ז'דין טו |תביעה

את  יפריד וּ  מחברוֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ  איבר כּ ל  יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת  מּמ אכלי ׁש התּפ ּת חוּ  העצמוֹ ת ואת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר
אדם  רק  להרגּ י ׁש  יכ וֹ ל  זה את הדּ עת , על להעל וֹ ת נּת ן  א כּ לל  אז  יס בּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
לח וּ ׁש  יכוֹ ל אדם אוֹ ת וֹ  רק הרדּ מה , ל א לחלקים אוֹ תוֹ  לנּת ח ונאלצוּ  נקרׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ מוֹ 
אוֹ תם  - אסוּ רים מאכל וֹ ת הא וֹ כלים האנ ׁש ים לאוֹ תם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
חיּ ב יהיה הנּ ּת וּ ח הּט רפ וֹ ת, אוֹ כלי  אצל  - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ ּס וּ רים

בּ נפרד עוֹ ר  אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל  איבר, כּ ל על  כּ ל להעשׂ וֹ ת ּפ ני  על  מתּפ ט  האכל (הרי  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש יּ דוּ ע ) כּ פי  ׁש ע וּ ר,ה גּ וּ ף יׁש  האם הּמ תים, בּ תחיּ ת לקוּ ם וראוּ י נקי יהיה הגּ וּ ף עד ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
זה  בּ גלל  להם ׁש יּ היוּ  היּ ּס וּ רים לאוֹ תם  ׁש בּ גללוער הּט רפוֹ ת, אכילת בּ גלל  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

האקים  צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א הּט רפ וֹ ת אוֹ תן  וכוּ '.אכילת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

הנּ פׁש  את המטּמ אים בּ אּס וּ רים י כּ ׁש ל ׁש א זהיר מאד  להי וֹ ת אדם כּ ל  צרי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן
האקים  צלם את !וּ מוֹ רידים ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אסוּ ר בּ מאכלים עצמוֹ  את יטּמ א וא זה בּ ענין להתגּ בּ ר אדם כּ ל צרי ים.לכן ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
וּ במיחד  כּ ראוּ י, נזהרים ואינם קלּ ים  ׁש הם חברים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַח יּ בים 
- טרפוֹ ת . אוֹ כל  ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לטּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים עליו, מלגלגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 
לפני  לׁש וֹ טה יח ׁש בוּ הוּ  ח יּ יו ׁש בּ כל לאדם  ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה ידוּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
את ׁש ּק יּ מוּ   ּכ על חרּפ ה י וֹ תר  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ כל  לדעת חיּ בים לרגע. רׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר גּ ד וֹ ל ה כר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה,

כּ סּפ יריםלב  הּמ אירים  וּ קדוֹ ׁש ים  נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק  חביב  אחרוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
רנ"ה ע ּמ וּ ד  ו יּ קרא י וֹ אל דּ ברי  הקדוֹ ׁש  בּ ּס פר  הכּ וֹ תב  שליט "א, הקדוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ ינוּ 

ופוק) כּ ּמ ה(ד"ה עד מגּ יעים, הדּ ברים להיכן עד  וּ ראה בּ א הקדוֹ ׁש : לׁש וֹ נ וֹ  וזה ,ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
טעם ׁש רק מי ׁש אפלּ וּ  מוֹ צאים ׁש אנוּ  היכן אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת ׁש ל  הענין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחמוּ ר
הרׁש בּ "א בּ תׁש וּ בת  ׁש ּמ באר  כּ פי גּ דוֹ ל , כּ ׁש הוּ א  רע טבע בּ וֹ  נוֹ לד ילד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
אנוּ  גּ ם  ּכ - כוּ '. יהוּ די  ילד  הּמ ינקת גּ וֹ יה בּ ענין פ"א סי' דעה בּ יוֹ רה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ בא
לד בּ ר ׁש עתיד ּפ ה כּ י מגּ וֹ יה, לינק רצה א ׁש הוּ א בּ כ רבּ ינוּ  מׁש ה אצל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמ וֹ צאים

טמא דּ בר  ׁש יּ ינק הכינה שמות)?עם פרשת ז"ל ברש"י  הובא ע "ב  י"א וכדאיתא(סוטה , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
להחיד"א אנך יב )בחומת אות יא: פסוק  ג ' פרק האות .(שמות לך וזה וכו' אנכי  וכו'.מי

הגחלת שנטל  בפיו  נכוה ע"ה רבנו שמשה שטעם חז"ל שאמרו במה אפשר 
ינק, ולא מצרית למנקת נתנו בתחלה בתיה כי  טמא וכו', חלב טפת נפלה  אך

אף  נקי שיהיה וצריך השכינה, עם לדבר שעתיד נכוה, ושם היאו "ר  שפ "ת על 
טמא  חלב  עכ"ל .ממגע ,



לרבנים תורה  דין ז'|טז תביעה

זהיר להיוֹ ת  הדּ בר קׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש רוּ ת, חוֹ מת  בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים 
ה"י. אסוּ רה, בּ אכילה נּ כ ׁש ל מי ׁש ל האיס וּ ר חמוּ ר וכ ּמ ה  אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ אכלוֹ 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 ו יּ ראוּ  בּ מצרים ה' ע שׂ ה -אׁש ר ה'יּ 'ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה,ה מרּמ ז : הלכ וֹ ת חּמ ה - ה ּס כּ ין יד' בּ דיק וֹ ת י "ב ב'- בּ עפר  וכּס וּ י ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכל  סך וּ למ ּט ה, ז:)י"דלמעלה דּ ף נזהרים(בּ יצה היוּ  ׁש יּ שׂ ראל ידי  על מר ּמ ז ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ תחלּ ת - מּמ צרים. ישׂ ראל נגאלוּ  בּ מדרׁש , כמבוֹ אר טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
ב" מרּמ ז זה  בּ תיה, ׁש ל ידה ׁש נ ׁש תרבבה ע"ה, ר בּ ינוּ  מׁש ה ידי  על  היה היּ דהנּ ס ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌

גּ דוֹ לה,הגּ ד וֹ לה  נעשׂ ה ׁש היּ ד  ׁש אפיל וּ " אּס וּ ר בּ מאכל נכ ׁש ל א ר בּ ינ וּ  וּ מׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה זה וּ מּפ ני לפיו , חוּ ץ רק ּפ יו ,  ֹבּ תו בּ א א גּ וֹ יה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהחלב

ל"החיד "א  להגּ יע יכלוּ  נכ ׁש לוּ , ׁש א זה  ידי ועל ויּ אמינוּ זי"ע. ה' את  העם ו יּ ראוּ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  יכ וֹ ליםבה' הי וּ  א אסוּ ר וֹ ת  מאכלוֹ ת ידי  על נטמאוּ  ח"ו אם כּ י ," ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ממאכל  מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  עבדּ וֹ " "וּ במׁש ה וזהוּ  כּ זאת . לאמוּ נה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
י שׂ ראל . כּ לל  על האמוּ נה  את  המׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר,

נשמר ולא המזלזל וצרעת נגע לכל הּט מאה ואב  שורש הוא כּ י למדים אנו  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ אן
כי  חמוּ רוֹ ת, לעברוֹ ת  נמׁש הוּ א  ּוּ מכ בּ נזקין, הגּ רמא וזהוּ  אסורות, ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבמאכלות
הסמ"ך  ממשלת תחת נלכד  הוּ א אסוּ רוֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א  ּכ ידי ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אסרו יינם סתם שאפילו זהירים להי וֹ ת ׁש ח יּ בים כּ ּמ ה וּ ראה נתנסך מ "ם, שלא (הגם  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זרה) שכן לעבודה כל  הגוים, עם  גס לבו  ויהיה יתרגל  שלא מפני עכו"ם, ובישולי ,

ו  אסורות ממאכלות עצמו לשמור לה'שצריך  אתה  קדוש עם כי  הגוים מן יבדל
כאן. עד 

חגיגהלג. ה"א)בּ ירוּ ׁש למי בּ עת(פ"ב  אּמ וֹ , כּ י  רעה, לתרבּ וּ ת יצא ׁש אחר כּ תב וּ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זרה עבוֹ דה בּ ית ליד כּ ׁש עברה טרפוֹ ת הריחה מע בּ רת, היתה ו)ׁש היא או' .(ראה  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אשר "ילד. פ"ב )בּ הגּ ה וֹ ת  ע "ז מאד (מס' ׁש יּ היוּ  הּמ יניקוֹ ת ׁש נּ ׁש ים מזהיר הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזהירוֹ ת

מפר ׁש לה. לאו על עוֹ בר הוּ א אּס וּ ר, דּ בר  יאכל ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם ׁש זּ ה מוּ בן ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָעוֹ ד
מכׁש וֹ ל" ּת ּת ן  א עוּ ר "ולפני  מקוֹ מ וֹ ת)ׁש ל בּ הר בּ ה  .(כּ מבאר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש א ּמ הוֹ תיהם מח כּ ים רק הם אׁש מים, א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים הילדים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  רעבים, הם אוֹ תם, ויאכיל וּ  אכל להם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיביאוּ 

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, רחמנא טמא  ׁש ל בּ אכל הענין בּ דיּ וּ ק  זה וּ  הרי  ? ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"ולפני
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לילד לו . לתת האּס וּ ר חמוּ ר  כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מסּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם הּמ אכלים יתר כּ ל  כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס " אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ"סימילאק "
האּס וּ ר רק  יׁש נם בּ חלקם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ׁש הם וכדּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת
כּ ן  גּ ם אסוּ ר  דּ רבּ נן אּס וּ ר אבל דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, חלב עכּ וּ "ם, בּ וּ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל

לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

אם רק זאת, לוֹ  לתת אסוּ ר ל יּ לד , ח ׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הרוֹ פאים ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
את וּ מבין הדּ ברים, את ויוֹ דע הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲׁש וֹ אלים 

זוֹ . ׁש בּ תוֹ צרת הא ּס וּ רים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲח ׁש ׁש וֹ ת

אלז . ׁש הנּ יר הרי  הּק דוֹ ׁש ים , מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
אתיסּפ י  לפח וֹ ת  לציּ ן מכרחים אנוּ  זאת בּ כל א זאת, כּ ל  את להכיל בּ כדי  ק ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

י ׁש רים" "מסלּ ת הּס פר ׁש ל  כּ אׁש  הבּ וֹ ערים  "לכל (פי "א)דּ בריו : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב הוּ א , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  בּ ד יּ וּ ק  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח חתיכת ע וֹ ד ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
על  לוֹ קח  האדם היה כּ זה בּ מ צּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש הוּ א מרעל דּ בר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן  את נחׁש ב עצמוֹ  היה הוּ א אוֹ כל והיה כּ זה ספק  לאדם כּ ׁש יּ ׁש  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את  להרעיל יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א ה ּמ רעל הּמ אכל את לאכל כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְלׁש וֹ טה,

העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת לּ ק 

אי אז הנּ פׁש , ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אס וּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אצל גּ ם הוּ א דּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ ספק  רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפיל וּ  לּפ ה, זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת  לאחז ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיּת כן

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס היה א ׁש הוּ א כּ פי  בּ דיּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר,

כּ וֹ תבלח. יוֹ נה ברכות)רבּ ינוּ  ודּ אי ,(ריש מאּס וּ ר בּ הרבּ ה חמוּ ר ה וּ א  א ּס וּ ר  ׁש ּס פק , ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה עצמם את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין  זה על ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִכּ י

בּ נפׁש וֹ לט. יעז אׁש ר  זה  הוּ א מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים, ואחיוֹ ת אחים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם ׁש ל לשׂ חק   ּהחנּ ו וּ לענין זה, לענין נוֹ תנים ועמל כּ ח כּ ּמ ה ? ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לנחת דּ בר ׁש ל  בּ סוֹ פ וֹ  ׁש יּ זכּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ׁש וֹ פכים יהוּ דים דּ מעוֹ ת  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה,
את המפ ּט מים בּ עצמם ההוֹ רים וּ לב ּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ו ׁש יּ זכּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית,
לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על לרעד  היּ דים צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושלוֹ ם, חס  אּס וּ ר, ספק אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
צ דּ יק  הוֹ ראה מוֹ רה לׁש אל מבּ לי  לע שׂ וֹ ת ה זּ ה, כּ דּ בר ׁש יּ עשׂ וּ  יהוּ דית, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהר גּ ׁש ה
סם אינוֹ  בּ אמת זה  האם נׁש מה, בּ עניני  רוֹ פא כּ מוֹ  ׁש הוּ א עליו , לסמ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ושלוֹ ם חס  בּ ין לילדים, הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מ יּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר בּ וֹ אוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
קטנּ ים. לילדים וּ בין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלמבגּ רים
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זהיר להיוֹ ת  הדּ בר קׁש ה כּ ּמ ה לכל כּ יּ דוּ ע הכּ ׁש רוּ ת, חוֹ מת  בּ ענין  - יקרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים 
ה"י. אסוּ רה, בּ אכילה נּ כ ׁש ל מי ׁש ל האיס וּ ר חמוּ ר וכ ּמ ה  אסוּ ר וֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ אכלוֹ 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 ו יּ ראוּ  בּ מצרים ה' ע שׂ ה -אׁש ר ה'יּ 'ד" ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש חיטה,ה מרּמ ז : הלכ וֹ ת חּמ ה - ה ּס כּ ין יד' בּ דיק וֹ ת י "ב ב'- בּ עפר  וכּס וּ י ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכל  סך וּ למ ּט ה, ז:)י"דלמעלה דּ ף נזהרים(בּ יצה היוּ  ׁש יּ שׂ ראל ידי  על מר ּמ ז ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ תחלּ ת - מּמ צרים. ישׂ ראל נגאלוּ  בּ מדרׁש , כמבוֹ אר טרפוֹ ת , יאכלוּ  ׁש א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
ב" מרּמ ז זה  בּ תיה, ׁש ל ידה ׁש נ ׁש תרבבה ע"ה, ר בּ ינוּ  מׁש ה ידי  על  היה היּ דהנּ ס ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌

גּ דוֹ לה,הגּ ד וֹ לה  נעשׂ ה ׁש היּ ד  ׁש אפיל וּ " אּס וּ ר בּ מאכל נכ ׁש ל א ר בּ ינ וּ  וּ מׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ׁש אמר כּ מוֹ  נתכוה זה וּ מּפ ני לפיו , חוּ ץ רק ּפ יו ,  ֹבּ תו בּ א א גּ וֹ יה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהחלב

ל"החיד "א  להגּ יע יכלוּ  נכ ׁש לוּ , ׁש א זה  ידי ועל ויּ אמינוּ זי"ע. ה' את  העם ו יּ ראוּ  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
עבדּ וֹ  וּ במׁש ה  יכ וֹ ליםבה' הי וּ  א אסוּ ר וֹ ת  מאכלוֹ ת ידי  על נטמאוּ  ח"ו אם כּ י ," ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ממאכל  מינקוּ תוֹ  ׁש נּ זהר ׁש בקדוּ ׁש תוֹ  עבדּ וֹ " "וּ במׁש ה וזהוּ  כּ זאת . לאמוּ נה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
י שׂ ראל . כּ לל  על האמוּ נה  את  המׁש י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר,

נשמר ולא המזלזל וצרעת נגע לכל הּט מאה ואב  שורש הוא כּ י למדים אנו  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ אן
כי  חמוּ רוֹ ת, לעברוֹ ת  נמׁש הוּ א  ּוּ מכ בּ נזקין, הגּ רמא וזהוּ  אסורות, ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבמאכלות
הסמ"ך  ממשלת תחת נלכד  הוּ א אסוּ רוֹ ת מּמ אכלוֹ ת נזהר  אינוֹ  ׁש הוּ א  ּכ ידי ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

אסרו יינם סתם שאפילו זהירים להי וֹ ת ׁש ח יּ בים כּ ּמ ה וּ ראה נתנסך מ "ם, שלא (הגם  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זרה) שכן לעבודה כל  הגוים, עם  גס לבו  ויהיה יתרגל  שלא מפני עכו"ם, ובישולי ,

ו  אסורות ממאכלות עצמו לשמור לה'שצריך  אתה  קדוש עם כי  הגוים מן יבדל
כאן. עד 

חגיגהלג. ה"א)בּ ירוּ ׁש למי בּ עת(פ"ב  אּמ וֹ , כּ י  רעה, לתרבּ וּ ת יצא ׁש אחר כּ תב וּ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זרה עבוֹ דה בּ ית ליד כּ ׁש עברה טרפוֹ ת הריחה מע בּ רת, היתה ו)ׁש היא או' .(ראה  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אשר "ילד. פ"ב )בּ הגּ ה וֹ ת  ע "ז מאד (מס' ׁש יּ היוּ  הּמ יניקוֹ ת ׁש נּ ׁש ים מזהיר הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזהירוֹ ת

מפר ׁש לה. לאו על עוֹ בר הוּ א אּס וּ ר, דּ בר  יאכל ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם ׁש זּ ה מוּ בן ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָעוֹ ד
מכׁש וֹ ל" ּת ּת ן  א עוּ ר "ולפני  מקוֹ מ וֹ ת)ׁש ל בּ הר בּ ה  .(כּ מבאר ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש א ּמ הוֹ תיהם מח כּ ים רק הם אׁש מים, א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים הילדים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  רעבים, הם אוֹ תם, ויאכיל וּ  אכל להם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיביאוּ 

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, רחמנא טמא  ׁש ל בּ אכל הענין בּ דיּ וּ ק  זה וּ  הרי  ? ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"ולפני

לרבנים תורה  ז'דין יז|תביעה

לילד לו . לתת האּס וּ ר חמוּ ר  כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מסּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם הּמ אכלים יתר כּ ל  כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס " אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ"סימילאק "
האּס וּ ר רק  יׁש נם בּ חלקם דּ אוֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ׁש הם וכדּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת
כּ ן  גּ ם אסוּ ר  דּ רבּ נן אּס וּ ר אבל דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, חלב עכּ וּ "ם, בּ וּ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל

לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

אם רק זאת, לוֹ  לתת אסוּ ר ל יּ לד , ח ׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הרוֹ פאים ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
את וּ מבין הדּ ברים, את ויוֹ דע הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲׁש וֹ אלים 

זוֹ . ׁש בּ תוֹ צרת הא ּס וּ רים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲח ׁש ׁש וֹ ת

אלז . ׁש הנּ יר הרי  הּק דוֹ ׁש ים , מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
אתיסּפ י  לפח וֹ ת  לציּ ן מכרחים אנוּ  זאת בּ כל א זאת, כּ ל  את להכיל בּ כדי  ק ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

י ׁש רים" "מסלּ ת הּס פר ׁש ל  כּ אׁש  הבּ וֹ ערים  "לכל (פי "א)דּ בריו : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב הוּ א , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  בּ ד יּ וּ ק  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח חתיכת ע וֹ ד ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
על  לוֹ קח  האדם היה כּ זה בּ מ צּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש הוּ א מרעל דּ בר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן  את נחׁש ב עצמוֹ  היה הוּ א אוֹ כל והיה כּ זה ספק  לאדם כּ ׁש יּ ׁש  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ  את  להרעיל יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א ה ּמ רעל הּמ אכל את לאכל כּ י  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְלׁש וֹ טה,

העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת לּ ק 

אי אז הנּ פׁש , ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אס וּ ר וֹ ת, מאכלוֹ ת  אצל גּ ם הוּ א דּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ ספק  רק כּ ׁש ּמ דבּ ר אפיל וּ  לּפ ה, זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת  לאחז ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיּת כן

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס היה א ׁש הוּ א כּ פי  בּ דיּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר,

כּ וֹ תבלח. יוֹ נה ברכות)רבּ ינוּ  ודּ אי ,(ריש מאּס וּ ר בּ הרבּ ה חמוּ ר ה וּ א  א ּס וּ ר  ׁש ּס פק , ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה עצמם את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין  זה על ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִכּ י

בּ נפׁש וֹ לט. יעז אׁש ר  זה  הוּ א מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים, ואחיוֹ ת אחים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם ׁש ל לשׂ חק   ּהחנּ ו וּ לענין זה, לענין נוֹ תנים ועמל כּ ח כּ ּמ ה ? ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לנחת דּ בר ׁש ל  בּ סוֹ פ וֹ  ׁש יּ זכּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ׁש וֹ פכים יהוּ דים דּ מעוֹ ת  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה,
את המפ ּט מים בּ עצמם ההוֹ רים וּ לב ּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ו ׁש יּ זכּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית,
לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על לרעד  היּ דים צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושלוֹ ם, חס  אּס וּ ר, ספק אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
צ דּ יק  הוֹ ראה מוֹ רה לׁש אל מבּ לי  לע שׂ וֹ ת ה זּ ה, כּ דּ בר ׁש יּ עשׂ וּ  יהוּ דית, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהר גּ ׁש ה
סם אינוֹ  בּ אמת זה  האם נׁש מה, בּ עניני  רוֹ פא כּ מוֹ  ׁש הוּ א עליו , לסמ ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ושלוֹ ם חס  בּ ין לילדים, הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מ יּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר בּ וֹ אוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
קטנּ ים. לילדים וּ בין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלמבגּ רים



לרבנים תורה  דין ז'|יח תביעה

ו 

מחיּ  האבּ א-הבּ על בּ אמת  בּ טרם האם  האכל טיב  וּ לודּ א האכל על להסּת כּ ל לבד  ב ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתוֹ  בּ ני על  לסמ יכוֹ ל ׁש הוּ א אוֹ  ל בּ ית , נכנס ?הוּ א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ּפ וֹ סק  ּכ לבדּ ק, בּ עצמוֹ  חיּ ב בראשית)הוּ א מוֹ סיף (פ' כּ ׁש ה וּ א  , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א כּ לל והוּ א חוּ ה על  סמ כּ ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל העברה  היתה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ן

צדקוּ תּה  על אׁש ּת וֹ  על  סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ לוֹ  נוֹ תנת ׁש היא רמב "ןידע (ועי ' ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בראשית) .פ'

הגּ יעה!!נוּ  וּ למעשׂ ה  עווֹ ן , ׁש וּ ם בּ לי  נק יּ ה ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת אר וּ  בּ וֹ אוּ  !ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן  ׁש אדם בּ ודּ אי היּ מים, בּ אוֹ תם להיג יכלוּ  ׁש רק בּ י וֹ תר  הנּ עלה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּמ דרגה
היא זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר מּמ ה רק לאכל לוֹ  ּת ּת ן ׁש היא עליה לסמ ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָיכל 
רק  וזה דּ בר, לוֹ  עזר וא  עליה,  סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכׁש ילה

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָגּ רם

להגּ יד  ונרצה מעלה , ׁש ל הדּ ין בּ ית בּ פני נעמד  כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר  מה כּ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
נׁש מ וֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵּת ר וּ צים,

הבּ ית בּ ני על  ׁש ּס מכוּ  הּת ר וּ ץ את יקבּ לוּ  א בּ ודּ אי הדּ וֹ רוֹ ת, לכל !!!ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תעשו  שאם אומר הקב "ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין ניתן עתה
תעשו  שאם התורה אומרת בטריפות רק ואילו  שלי, תהיו לא ההיא העבירה את 
שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים כי  שלי, תהיו לא העבירה את 
לעשות מסוגל אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל הגוף ואז

העבירות. לכיון  רק אותו ומושך מצוה, שום טוב, דבר שום

ונפלאעוד  נורא  יסוד לנו מרמזת הקדושה התורה כי רמז בדרך בספרים כתוב 
בקלות למדוד יכול ואחד אחד שכל  איך האמיתי)לדעת הרבנים(הסימן את

בבחינת : להקדושה ששייכים אמיתים צדיקים באמת הם אם ברוךוהצדיקים
היהודי, שהםמרדכי  רב  לערב השייכים הצדיקים הם ארורומי המן באמת

קשת, כמטחוי מהם להתרחק כך :שצריכים הוא בזה והסימן

היהודי: מרדכי בבחינתברוך  הוא  מרדכיאם בגימטריהברוך כמנין 502שהוא
מפניבשר, בשר , יאכלו ושלא תשובה לעשות האנשים על וצועק מעורר  הוא  אז 

כל את  כנוס "לך  אסתר : שאמרה כמו  כהוגן, מנוקר  ואינו  כשר אינו שהבשר 
טוב ויום למשתה קבעום ולפיכך ימים" שלשת  תשתו  ואל תאכלו  ואל  היהודים

לרבנים תורה  ז'דין יט |תביעה

היהודים  בזכותו  כי היהודי" מרדכי  "ברוך  אומרים ולכן  הנס. עיקר את  לזכור
ולכן  אסורות , במאכלות יכשלו לא שהיהודים נזהר הוא המן, של  מגזירתו ניצלו 

כשר. שאינו אוכל  תאכל לא  שאסתר לשמור  המלך  בשער  ישב  הוא

לאבדי : ביקש אשר המן המןוכןארור אםבשרגימטריהארור  תלוי כי  ,
הוא אז כשר  מרדכיהבשר הברוך  ואם טרף , הואבשר אז המן , ומי ארור  ,

רק לא באמת, והם רב, לערב השייכים דמשיחא עקבתא של הרבנים ארורהם
ההמן  הם  אלא  האמיתיים, חנק "המן 'יסקים" על הכשר  שנותנים [הבדצי"ם 

ו  קשת, כמטחוי מהם להתרחק וצריכים  כךהעופות], הוא בזה  :הסימן
ומתפלל ולומד יושב הוא הזה רבשהצדיק ואינו דורו אנשי את מוכיח ואינו

ה' ריב הרמב"ם את שכתב כמו פרשת, ועונש שכר  ועיין ח', הלכה  כ "ד  פרק סנהדרין  (הלכות

שם) עוד ועיין ק"ו, דף סופר נשא בכתב שכתוב  מז)וכמו סימן העזר  אבן ותשובות  (שאלות 

יהיו וז"ל: ה' כבוד על  רק עצמו , על  יחוס לא הרבנות כסא על שיושב  מי
תמיד ולבו כשר,.עניניו אינו או  כשר  הבשר אם כלום לו איכפת שלא רק  ולא

יא  גם  הגדול"מראלא מרב ההכשר  להם יש  הלא כשר, בודאי הוא הזה הבשר
הזה  הגדול  דין הבית או האמת!,הזה , שיודע אף  על כשרות, בחזקת והכל

בהכשרות גדולות בעיות שיש וצעקו יצאו רבנים בספריםשהרבה כתוב  היה  זה (וכל

ובקלטות) העיתונים  ההלכה,ובכל  פי על כלל נאמנים אינם  ישאלושהרבנים ואם
מדוע  ?השואל

יעוור והשוחד  ההכשר , על דולרים מיליוני מקבלים הם כי הוא : לכך התשובה
חכמים, רב עיני להערב  כולו  שייך  הזה  הצדיק  או  הרב  כי  נאמנה תדעו אז

האמיתי המן  ארור  מגילהוהוא במסכת שאיתא י "ב )כמו אומרים(דף לכן ארור,
ועל אסורות , במאכלות  ישראל  בני את האכיל  הוא כי לאבדי  ביקש אשר המן

קשות  גזירות היהודים על  לגזור הכוח את לו  היה כך בב"חידי שכתוב  וכמו ,
תר "ע ) סימן חיים לשונו:(אורח  שנהנו וזה לפי הגזירה  עיקר היתה בפורים

ושתי' מאכילה שנהנו הגופים  את  ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על  מסעודתו ,
איסור של  ומשתה ושמחה איסור  הואשל  ולכן המן . כן ארור גם שהוא

כמנין 502 אםבשר,בגימטריה בפורים רק  זוכים  ולזה בקל, הסימן לדעת כדי
מהם להתרחק וצריכים האמיתי , ה"המן" שהוא סוד  יצא יין נכנס  יין, שותים

קשת. ומידכמטחוי  תיכף יודעים 502 בגמטרי' בשר כי הזה הסוד  יודעים ואם 
אחרא  מסטרא ושלום חס או דקדושה מסטרא הזה  הרב  הוא ימי מי ולכן ,

ושלום חס או כשר  אוכלים אם  בזה תלוי  הדת יסודי כל  כי יתבטלו  לא הפורים
שאינו כשר.דבר 
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ו 

מחיּ  האבּ א-הבּ על בּ אמת  בּ טרם האם  האכל טיב  וּ לודּ א האכל על להסּת כּ ל לבד  ב ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתוֹ  בּ ני על  לסמ יכוֹ ל ׁש הוּ א אוֹ  ל בּ ית , נכנס ?הוּ א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ּפ וֹ סק  ּכ לבדּ ק, בּ עצמוֹ  חיּ ב בראשית)הוּ א מוֹ סיף (פ' כּ ׁש ה וּ א  , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א כּ לל והוּ א חוּ ה על  סמ כּ ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל העברה  היתה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ן

צדקוּ תּה  על אׁש ּת וֹ  על  סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ לוֹ  נוֹ תנת ׁש היא רמב "ןידע (ועי ' ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בראשית) .פ'

הגּ יעה!!נוּ  וּ למעשׂ ה  עווֹ ן , ׁש וּ ם בּ לי  נק יּ ה ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת אר וּ  בּ וֹ אוּ  !ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן  ׁש אדם בּ ודּ אי היּ מים, בּ אוֹ תם להיג יכלוּ  ׁש רק בּ י וֹ תר  הנּ עלה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּמ דרגה
היא זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר מּמ ה רק לאכל לוֹ  ּת ּת ן ׁש היא עליה לסמ ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָיכל 
רק  וזה דּ בר, לוֹ  עזר וא  עליה,  סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכׁש ילה

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָגּ רם

להגּ יד  ונרצה מעלה , ׁש ל הדּ ין בּ ית בּ פני נעמד  כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר  מה כּ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
נׁש מ וֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵּת ר וּ צים,

הבּ ית בּ ני על  ׁש ּס מכוּ  הּת ר וּ ץ את יקבּ לוּ  א בּ ודּ אי הדּ וֹ רוֹ ת, לכל !!!ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תעשו  שאם אומר הקב "ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין ניתן עתה
תעשו  שאם התורה אומרת בטריפות רק ואילו  שלי, תהיו לא ההיא העבירה את 
שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים כי  שלי, תהיו לא העבירה את 
לעשות מסוגל אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל הגוף ואז

העבירות. לכיון  רק אותו ומושך מצוה, שום טוב, דבר שום

ונפלאעוד  נורא  יסוד לנו מרמזת הקדושה התורה כי רמז בדרך בספרים כתוב 
בקלות למדוד יכול ואחד אחד שכל  איך האמיתי)לדעת הרבנים(הסימן את

בבחינת : להקדושה ששייכים אמיתים צדיקים באמת הם אם ברוךוהצדיקים
היהודי, שהםמרדכי  רב  לערב השייכים הצדיקים הם ארורומי המן באמת

קשת, כמטחוי מהם להתרחק כך :שצריכים הוא בזה והסימן

היהודי: מרדכי בבחינתברוך  הוא  מרדכיאם בגימטריהברוך כמנין 502שהוא
מפניבשר, בשר , יאכלו ושלא תשובה לעשות האנשים על וצועק מעורר  הוא  אז 

כל את  כנוס "לך  אסתר : שאמרה כמו  כהוגן, מנוקר  ואינו  כשר אינו שהבשר 
טוב ויום למשתה קבעום ולפיכך ימים" שלשת  תשתו  ואל תאכלו  ואל  היהודים

לרבנים תורה  ז'דין יט |תביעה

היהודים  בזכותו  כי היהודי" מרדכי  "ברוך  אומרים ולכן  הנס. עיקר את  לזכור
ולכן  אסורות , במאכלות יכשלו לא שהיהודים נזהר הוא המן, של  מגזירתו ניצלו 

כשר. שאינו אוכל  תאכל לא  שאסתר לשמור  המלך  בשער  ישב  הוא

לאבדי : ביקש אשר המן המןוכןארור אםבשרגימטריהארור  תלוי כי  ,
הוא אז כשר  מרדכיהבשר הברוך  ואם טרף , הואבשר אז המן , ומי ארור  ,

רק לא באמת, והם רב, לערב השייכים דמשיחא עקבתא של הרבנים ארורהם
ההמן  הם  אלא  האמיתיים, חנק "המן 'יסקים" על הכשר  שנותנים [הבדצי"ם 

ו  קשת, כמטחוי מהם להתרחק וצריכים  כךהעופות], הוא בזה  :הסימן
ומתפלל ולומד יושב הוא הזה רבשהצדיק ואינו דורו אנשי את מוכיח ואינו

ה' ריב הרמב"ם את שכתב כמו פרשת, ועונש שכר  ועיין ח', הלכה  כ "ד  פרק סנהדרין  (הלכות

שם) עוד ועיין ק"ו, דף סופר נשא בכתב שכתוב  מז)וכמו סימן העזר  אבן ותשובות  (שאלות 

יהיו וז"ל: ה' כבוד על  רק עצמו , על  יחוס לא הרבנות כסא על שיושב  מי
תמיד ולבו כשר,.עניניו אינו או  כשר  הבשר אם כלום לו איכפת שלא רק  ולא

יא  גם  הגדול"מראלא מרב ההכשר  להם יש  הלא כשר, בודאי הוא הזה הבשר
הזה  הגדול  דין הבית או האמת!,הזה , שיודע אף  על כשרות, בחזקת והכל

בהכשרות גדולות בעיות שיש וצעקו יצאו רבנים בספריםשהרבה כתוב  היה  זה (וכל

ובקלטות) העיתונים  ההלכה,ובכל  פי על כלל נאמנים אינם  ישאלושהרבנים ואם
מדוע  ?השואל

יעוור והשוחד  ההכשר , על דולרים מיליוני מקבלים הם כי הוא : לכך התשובה
חכמים, רב עיני להערב  כולו  שייך  הזה  הצדיק  או  הרב  כי  נאמנה תדעו אז

האמיתי המן  ארור  מגילהוהוא במסכת שאיתא י "ב )כמו אומרים(דף לכן ארור,
ועל אסורות , במאכלות  ישראל  בני את האכיל  הוא כי לאבדי  ביקש אשר המן

קשות  גזירות היהודים על  לגזור הכוח את לו  היה כך בב"חידי שכתוב  וכמו ,
תר "ע ) סימן חיים לשונו:(אורח  שנהנו וזה לפי הגזירה  עיקר היתה בפורים

ושתי' מאכילה שנהנו הגופים  את  ולאבד להרוג עליהם נגזר כן על  מסעודתו ,
איסור של  ומשתה ושמחה איסור  הואשל  ולכן המן . כן ארור גם שהוא

כמנין 502 אםבשר,בגימטריה בפורים רק  זוכים  ולזה בקל, הסימן לדעת כדי
מהם להתרחק וצריכים האמיתי , ה"המן" שהוא סוד  יצא יין נכנס  יין, שותים

קשת. ומידכמטחוי  תיכף יודעים 502 בגמטרי' בשר כי הזה הסוד  יודעים ואם 
אחרא  מסטרא ושלום חס או דקדושה מסטרא הזה  הרב  הוא ימי מי ולכן ,

ושלום חס או כשר  אוכלים אם  בזה תלוי  הדת יסודי כל  כי יתבטלו  לא הפורים
שאינו כשר.דבר 



לרבנים תורה  דין ח'|כ תביעה

ח ' תביעה

חוקי , לחם  הטריפני  חז"ל שאמרו כמו בגללו, לאיבוד הלך שלנו הפרנסה כל
בנח, יא)וכתוב ח' בּ פיה "וּת (בראשית טרף זית  עלה והנּ ה ערב לעת  היּ וֹ נה אליו  א בא ַ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאכילים  כאשר  אבל פרנסה , לשון  שזה הארץ", מעל  הּמ ים ק לּ וּ  כּ י נח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַויּ דע
טרף , נהיה וּ מהּט רף הפרנסה טרף את מאבד הוא אז הצה"ק טריפות וכתב ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

מוהר"ן  ל"ז)בליקוטי :(תורה

יהודה, כרבי  בוורידין הזהרו וזהו : וצריך... בגלגול, שבא הנפש  הוא הדם כי
בדורות  שנתמעט הפרנסה חסרון  עיקר  גם שבדם. הנפש להעלות לכוין השוחט

מהוגנים  שאינם השוחטים ע"י אלא זה אין וזההללו , פ"ג ). תורה(אבות אין אם :
נתמעט. הפרנסה קמח, אין זה  ע"י כנ"ל, נפש בחינת היא תורה קמח. אין

שכתוב כמו מאכלת, נקרא החליף  זה כ"ב )ובשביל המאכלת,(בראשית את ויקח : ַ◌ֲ◌ִ◌
לישראל ומפרנס מאכיל הגון שוחט יש אתכי  מלביש הוא הגון השוחט כי ,

בחינת הוא והדיבור מברך , שהוא הברכה  בדיבור היינו במדבר, שבחי  הנפש
פירוש וזה פה. - מלכות שכתוב : כמו ל "ד )שכינה, דם,:(ישעיה מלאה לה' חרב

לה' חרב  נקראת  השכינה ובפרדס)כי בזוה"ק שהוא(כמובא דיבור, בחינת והיא ,
שכתוב כמו  פה , לשון פיפיות, חרב קמ"ט )בחינת  בגרונם(תהלים אל רוממות :

מיין  בבחינת הדיבור, בתוך  לה', חרב בתוך  באה  וכשהנפש וכו '. פיפיות וחרב
במה חזי בבחינת: לה, שיש  נוקבין המיין ע"י מזדווגת השכינה אזי נוקבין,

קאתינא ע "א)ברא י "ג דף ויקרא  העולות(זוהר  מנפשות  דם, מלאה לה' חרב וזה: .
פירוש  וזה לישראל, פרנסה מקבלת היא הזיווג, וע"י נוקבין, מיין בבחינת  בה

ה') הגון ,:(איכה אינו כשהשוחט היינו  המדבר, חרב מפני לחמינו נביא בנפשינו


לךג. שלח  פרשת ע''ב )ובזוהר  קס''ד מלéא,(דף  âוד :ְִַָָ

âכôיב, הäא, ü ריà קäדŁא ã יë ק אקרי רענן  (תהלים זית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
מלéאנב ) âא זית, עלה .'õ וג àבית רענן  éזית ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָואני

àיõמ õי âא יõנה âרמיז äאיה וâא âדוד. ã ריà ְְְְְְִִִִֵָָָָָָמ Łיחא 
âכôיב, ח)âנח , àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ

àפיה. àמה. .ã יליâ ליקרא וחטף טרף זית, עלה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָההäא
והאי יõנה מהאי  יקר äמקàלא ,ã יŁ רי על âְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָק çימא 

טרפה, ולא  טרף, âעביד(אלא )âכôיב âא, éדכäרא ְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
õá מ הäא, âכר י õנה âרקיע, àמתיב ôא  ונצח. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָחילא
àזמנא éדכäרא, äכתיב éנäקàא , éתיב י õנה, âְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָאקרי 

יקר âא .(חסר)âמקàלא ְְְִַָָָ
Łõדñה לפני רענן זית נקרא üלëה âוד הקודש] ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ[בלשון 

éŁתäב  הäא, üäרà( נב וגõ'.(תהלים àבית רענן  éזית ואני  ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

õז י õנה Łרמזה ä וזה âוד. àן הŁëיח üמל זה  זית ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלה
éŁתäב נח, ח)àימי àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

àפיה. ëàה? ,õדõ לכב ונחטף  טרף זית עלה õתõְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָא
éתäב äמה .õז מ õçנה  éבõד  äמקàל ,õŁרא על Łְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹע õמדת

טרפה, ולא äמנðח.(אלא )טרף חיל Łעłõה הåה åéכר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
éתäב יõנה ìŁקרא  üõôמ הäא . זכר י õנה הרקיע àְִִִִִֶַַָָָָָָָָי Łיבת

זה. éבõד ëŁק àל àזמן  éזכר וכתäב éְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָנקבה ,
על לפרש, הואויש  בפיה טרף  זית שעלי  הדרש, דרך

ואז כשירה השחיטה כאשר רק  אבל  לגאולה, רומז
לכנסת  מהקב"ה קדוש שפע שיש פרנסה לשון הטרף 
את  מעכב  אז טריפה נעשה כאשר ח"ו אבל ישראל ,
המשיח, ומעכב בגלותא, להשכינה צער  ויש השפע 

הנ"ל . מוהר"ן בליקוטי כמבואר

לרבנים תורה  ח'דין כא|תביעה

את  לשחוט החליף  עם  וכשעומד נוקבין, מיין בבחינת הנפש , את  מעלה ואינו
לה', חרב ואינו  הּמ ד בּ ר , חרב  הוא שלו והחליף נפשות, כרוצח עומד הוא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהחי,

מר , בקול  שצועקת החי, להנפש  צער ויש  המד בּ ר, חרב  ה')שהוא נפשי (ש "ה : ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הברכה של בדברו להכניס בשביל  כשיצאת, - נוקבין,יצאה מיין בבחינת ,

- ענני  ולא קראתיו  מצאתיו  ולא בקשתיו הברכה,וכשיצאתי, בשעת שם  אינו  כי 
פיג מחשבת הכוניוחושב בעיר, הסובבים השומרים  מצאוני זה ידי על ול .

גם  חי , בבחינת להנפש  שהיה שמעלה היינו , – מעלי רדידי  את נשאו פצעוני,
הזה  להשוחט לו אוי  רגלה. לכף מנוח לה אין  עכשיו כי ממנה, לקח אויזה !

נוקבין , מיין להשכינה ואין אויביה, בכף  אותה ומסר הנפש, את  שהרג להנפש ,
וטירחא  ביגיעה - לחמינו  נביא בנפשינו  זה: ידי ועל  לביתה , טרף להמשיך 

חז"ל גדולה  שאמרו וזה קי"ח). סוף,:(פסחים ים כקריעת אדם של  מזונותיו קשין 
קרעים  לי"ב נקרע סוף ים כ"א)כי ובתיקון מ "ב  פ' דר "א הסכין ,,(פרקי  בדיקות י"ב כנגד 

אדם  של מזונותיו קשים ידיהם חז "לשעל שאמרו  וזה נ"ה)וכו'. שולחן (ברכות :
המזבח פגימות כשיעור  החליף פגימות שיעור כי למזבח , ע "ב )דומה  י "ז  .(חולין

השחיטה"גם  ו תל"ז גימטריא "על ג')חם לאכל ת פיך א זעת-ב, ראשי (בראשית –
גימטריא תיבות (תל"ז תיבות הארבע  שוחטים ,)עם ידי על הפרנסה חסרון  לרמוז
מהוגנים  פירוששאינם וזה קי "א). שני (תהלים לו יש טרף כי  ליריאיו, נתן טרף :

משפטים סוף בזוהר כמובא טריפה, לשון ע "ב )משמעות: קכ"א מזון.(דף  ולשון ,
פרנסה לרמוז, להם יש זה ידי על  מטריפה, עצמם את שומרים וזהכשישראל  .
ק"ד )פירוש רי "ו (שבת בחינת ורידין, בחינת הוא מנצפך אמרו. צופים מנצפך  :

בחינת תינוקות, בחינת כרובים , מבחינת שיניקתם נביאים, אלו וצופים, דין.
הקודש, רוח מקבלין  ששם ישראל , דארץ  אוירא בחינת חטא, בו שאין הבל

בזוהר ע "א)כמובא פ"ה דף לך  היינו (לך  הצופים, ואלו תרשישה . לברוח יונה ויקם :
דין, רי"ו ב"וורידין", נהירין הם  חטא, בו שאין הבל בבחינת שהם אלו

נוקבין, מיין  בבחינת הנפש את ומעלין והשפע במנצפך. שפע. וממשיכים
א'מ'ר' בשם  היאמכונה מתחילה כי  נעשהא , ואח"כ ואח "כמ 'ור , 'קיע.ר'ים, ֶֹ◌

מ" כי אדני, ממנצפך, ועושים המנצפך , את וכשממתיקים צורתריו - נעשה ,א "
שכתוב  כמו השכינה, הוא  דיבור, הוא ואדני  אדני. סח)ונעשה  שפתי:(תהלים אדני

בחינתו.תפתח  לפי אחד  לכל ונתחלק השפע, יוצא אדני , היינו הזה, ומהבל ,
פירוש מ"ח)וזה בחינתו.(תהלים לפי אחד לכל – רב צבא המבשרות אמר  יתן ◌ֶֹאדני 

חז"ל  שאמרו ע "ב )וזה ק"ד קראו :(סנהדרין לא אדני לחם  אכלו עמי רב אוכלי -
ומר חדא, אמר מר תינוקות. מלמדי  אלו  אמר: ושמואל  הדיינים, אלו אמר:



לרבנים תורה  דין ח'|כ תביעה

ח ' תביעה

חוקי , לחם  הטריפני  חז"ל שאמרו כמו בגללו, לאיבוד הלך שלנו הפרנסה כל
בנח, יא)וכתוב ח' בּ פיה "וּת (בראשית טרף זית  עלה והנּ ה ערב לעת  היּ וֹ נה אליו  א בא ַ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאכילים  כאשר  אבל פרנסה , לשון  שזה הארץ", מעל  הּמ ים ק לּ וּ  כּ י נח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַויּ דע
טרף , נהיה וּ מהּט רף הפרנסה טרף את מאבד הוא אז הצה"ק טריפות וכתב ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

מוהר"ן  ל"ז)בליקוטי :(תורה

יהודה, כרבי  בוורידין הזהרו וזהו : וצריך... בגלגול, שבא הנפש  הוא הדם כי
בדורות  שנתמעט הפרנסה חסרון  עיקר  גם שבדם. הנפש להעלות לכוין השוחט

מהוגנים  שאינם השוחטים ע"י אלא זה אין וזההללו , פ"ג ). תורה(אבות אין אם :
נתמעט. הפרנסה קמח, אין זה  ע"י כנ"ל, נפש בחינת היא תורה קמח. אין

שכתוב כמו מאכלת, נקרא החליף  זה כ"ב )ובשביל המאכלת,(בראשית את ויקח : ַ◌ֲ◌ִ◌
לישראל ומפרנס מאכיל הגון שוחט יש אתכי  מלביש הוא הגון השוחט כי ,

בחינת הוא והדיבור מברך , שהוא הברכה  בדיבור היינו במדבר, שבחי  הנפש
פירוש וזה פה. - מלכות שכתוב : כמו ל "ד )שכינה, דם,:(ישעיה מלאה לה' חרב

לה' חרב  נקראת  השכינה ובפרדס)כי בזוה"ק שהוא(כמובא דיבור, בחינת והיא ,
שכתוב כמו  פה , לשון פיפיות, חרב קמ"ט )בחינת  בגרונם(תהלים אל רוממות :

מיין  בבחינת הדיבור, בתוך  לה', חרב בתוך  באה  וכשהנפש וכו '. פיפיות וחרב
במה חזי בבחינת: לה, שיש  נוקבין המיין ע"י מזדווגת השכינה אזי נוקבין,

קאתינא ע "א)ברא י "ג דף ויקרא  העולות(זוהר  מנפשות  דם, מלאה לה' חרב וזה: .
פירוש  וזה לישראל, פרנסה מקבלת היא הזיווג, וע"י נוקבין, מיין בבחינת  בה

ה') הגון ,:(איכה אינו כשהשוחט היינו  המדבר, חרב מפני לחמינו נביא בנפשינו


לךג. שלח  פרשת ע''ב )ובזוהר  קס''ד מלéא,(דף  âוד :ְִַָָ

âכôיב, הäא, ü ריà קäדŁא ã יë ק אקרי רענן  (תהלים זית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
מלéאנב ) âא זית, עלה .'õ וג àבית רענן  éזית ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָואני

àיõמ õי âא יõנה âרמיז äאיה וâא âדוד. ã ריà ְְְְְְִִִִֵָָָָָָמ Łיחא 
âכôיב, ח)âנח , àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ

àפיה. àמה. .ã יליâ ליקרא וחטף טרף זית, עלה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָההäא
והאי יõנה מהאי  יקר äמקàלא ,ã יŁ רי על âְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָק çימא 

טרפה, ולא  טרף, âעביד(אלא )âכôיב âא, éדכäרא ְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
õá מ הäא, âכר י õנה âרקיע, àמתיב ôא  ונצח. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָחילא
àזמנא éדכäרא, äכתיב éנäקàא , éתיב י õנה, âְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָאקרי 

יקר âא .(חסר)âמקàלא ְְְִַָָָ
Łõדñה לפני רענן זית נקרא üלëה âוד הקודש] ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ[בלשון 

éŁתäב  הäא, üäרà( נב וגõ'.(תהלים àבית רענן  éזית ואני  ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

õז י õנה Łרמזה ä וזה âוד. àן הŁëיח üמל זה  זית ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלה
éŁתäב נח, ח)àימי àפיה.(בראשית טרף זית עלה והìה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

àפיה. ëàה? ,õדõ לכב ונחטף  טרף זית עלה õתõְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָא
éתäב äמה .õז מ õçנה  éבõד  äמקàל ,õŁרא על Łְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹע õמדת

טרפה, ולא äמנðח.(אלא )טרף חיל Łעłõה הåה åéכר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
éתäב יõנה ìŁקרא  üõôמ הäא . זכר י õנה הרקיע àְִִִִִֶַַָָָָָָָָי Łיבת

זה. éבõד ëŁק àל àזמן  éזכר וכתäב éְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָנקבה ,
על לפרש, הואויש  בפיה טרף  זית שעלי  הדרש, דרך

ואז כשירה השחיטה כאשר רק  אבל  לגאולה, רומז
לכנסת  מהקב"ה קדוש שפע שיש פרנסה לשון הטרף 
את  מעכב  אז טריפה נעשה כאשר ח"ו אבל ישראל ,
המשיח, ומעכב בגלותא, להשכינה צער  ויש השפע 

הנ"ל . מוהר"ן בליקוטי כמבואר

לרבנים תורה  ח'דין כא|תביעה

את  לשחוט החליף  עם  וכשעומד נוקבין, מיין בבחינת הנפש , את  מעלה ואינו
לה', חרב ואינו  הּמ ד בּ ר , חרב  הוא שלו והחליף נפשות, כרוצח עומד הוא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהחי,

מר , בקול  שצועקת החי, להנפש  צער ויש  המד בּ ר, חרב  ה')שהוא נפשי (ש "ה : ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הברכה של בדברו להכניס בשביל  כשיצאת, - נוקבין,יצאה מיין בבחינת ,

- ענני  ולא קראתיו  מצאתיו  ולא בקשתיו הברכה,וכשיצאתי, בשעת שם  אינו  כי 
פיג מחשבת הכוניוחושב בעיר, הסובבים השומרים  מצאוני זה ידי על ול .

גם  חי , בבחינת להנפש  שהיה שמעלה היינו , – מעלי רדידי  את נשאו פצעוני,
הזה  להשוחט לו אוי  רגלה. לכף מנוח לה אין  עכשיו כי ממנה, לקח אויזה !

נוקבין , מיין להשכינה ואין אויביה, בכף  אותה ומסר הנפש, את  שהרג להנפש ,
וטירחא  ביגיעה - לחמינו  נביא בנפשינו  זה: ידי ועל  לביתה , טרף להמשיך 

חז"ל גדולה  שאמרו וזה קי"ח). סוף,:(פסחים ים כקריעת אדם של  מזונותיו קשין 
קרעים  לי"ב נקרע סוף ים כ"א)כי ובתיקון מ "ב  פ' דר "א הסכין ,,(פרקי  בדיקות י"ב כנגד 

אדם  של מזונותיו קשים ידיהם חז "לשעל שאמרו  וזה נ"ה)וכו'. שולחן (ברכות :
המזבח פגימות כשיעור  החליף פגימות שיעור כי למזבח , ע "ב )דומה  י "ז  .(חולין

השחיטה"גם  ו תל"ז גימטריא "על ג')חם לאכל ת פיך א זעת-ב, ראשי (בראשית –
גימטריא תיבות (תל"ז תיבות הארבע  שוחטים ,)עם ידי על הפרנסה חסרון  לרמוז
מהוגנים  פירוששאינם וזה קי "א). שני (תהלים לו יש טרף כי  ליריאיו, נתן טרף :

משפטים סוף בזוהר כמובא טריפה, לשון ע "ב )משמעות: קכ"א מזון.(דף  ולשון ,
פרנסה לרמוז, להם יש זה ידי על  מטריפה, עצמם את שומרים וזהכשישראל  .
ק"ד )פירוש רי "ו (שבת בחינת ורידין, בחינת הוא מנצפך אמרו. צופים מנצפך  :

בחינת תינוקות, בחינת כרובים , מבחינת שיניקתם נביאים, אלו וצופים, דין.
הקודש, רוח מקבלין  ששם ישראל , דארץ  אוירא בחינת חטא, בו שאין הבל

בזוהר ע "א)כמובא פ"ה דף לך  היינו (לך  הצופים, ואלו תרשישה . לברוח יונה ויקם :
דין, רי"ו ב"וורידין", נהירין הם  חטא, בו שאין הבל בבחינת שהם אלו

נוקבין, מיין  בבחינת הנפש את ומעלין והשפע במנצפך. שפע. וממשיכים
א'מ'ר' בשם  היאמכונה מתחילה כי  נעשהא , ואח"כ ואח "כמ 'ור , 'קיע.ר'ים, ֶֹ◌

מ" כי אדני, ממנצפך, ועושים המנצפך , את וכשממתיקים צורתריו - נעשה ,א "
שכתוב  כמו השכינה, הוא  דיבור, הוא ואדני  אדני. סח)ונעשה  שפתי:(תהלים אדני

בחינתו.תפתח  לפי אחד  לכל ונתחלק השפע, יוצא אדני , היינו הזה, ומהבל ,
פירוש מ"ח)וזה בחינתו.(תהלים לפי אחד לכל – רב צבא המבשרות אמר  יתן ◌ֶֹאדני 

חז"ל  שאמרו ע "ב )וזה ק"ד קראו :(סנהדרין לא אדני לחם  אכלו עמי רב אוכלי -
ומר חדא, אמר מר תינוקות. מלמדי  אלו  אמר: ושמואל  הדיינים, אלו אמר:



לרבנים תורה  דין טו|כב תביעה עד  ט תביעה 

את מעלין שאינם דין, רי"ו היינו - הדיינין  אלו אמר רב פליגי . ולא חדא, אמר
אדני . דין, מרי "ו עושין שאין נוקבין, מיין בבחינת שאינם הנפש לשוחטים  רמז

הנפשות, שהם הדמים, מנצפך . דין, רי"ו היינו הדינים, שמקלקלים מהוגנים,
לנפש שיש בחינת לחמש רמז  כידוע. דמים  חמישה כנגד  אותיות, חמש  ,הם 

חז"ל שאמרו י ')כמו אמר(ברכות ושמואל וכו'. מי כנגד נפשי' 'ברכי חמשה הני :
חטא. בו שאין ההבל  את שמקלקלים - תינוקות מלמדי והבלו אלו  כשדיבורו

על ישראל, דארץ אוירא בחינת חטא, בו  שאין הבל  בבחינת אינו השוחט של
בו  שאין הבל  בחינת  להשוחט כשיש  כי  נתמעט. הפרנסה - עמי אוכלי זה: ידי 

לה' חרב בחינת תורהחטא , בחינת נפש, בחינת ישראל , דארץ  צדקה בחינת ,
מעלות בבחינת נתעלה כן גם  שלו , להמדבר מהחי שעולה הנפש גם  - כנ"ל

הנזכר , עכ"ל .אלו

 חיי החפ דברי פי על הוא טו תביעה עד ט תביעה  מכא
הקדוש  והזוהר

ט' שנהנה:תביעה  ואיבר איבר כל ומנקים מנתחים האמת בעולם - ניתוח ◌
אסורות. מהמאכלות

י': שהאתביעה - זרה עבודה עובד עובד  כאילו נחשב אסורות מאכלות וכל 
זרה. עבודה

י "א שכתוב :תביעה כמו ישראל  באלוקי  חלק לו אין אסורות  מאכלות האוכל -
הקדוש. בזוהר 

יב  חבּ וּ ט:תביעה על  הממנּ ה בּ א  מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  - אסורות מאכלות ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָהאוכל 
ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנוֹ  על  וּ מכּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר
מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על אוֹ תוֹ  מהּפ כין ואז ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,

רח"ל . ◌ָ◌ֵ◌ֶהוֹ צאת,

י"ג : נתעב תביעה רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ׁש הוּ א כּ אדם אוֹ תוֹ  ודנים א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אים
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

י "ד: לוֹ תביעה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם  על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ ר וּ  בּ עת ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הזּ וֹ . לעברה ח לּ וֹ ת ונע שׂ ה לגמרי הקב"ה  ׁש ל  רצוֹ נוֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמ ּט עם

ט"ו: האדם.תביעה מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק  אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת ידי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌שעל

לרבנים תורה  ט"ודין כג |תביעה 

וזל "ק : כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר  חיים החפץ כתב
וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בּ א וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מ צּ ד )בּ וֹ  כּ אדם(ׁש בּ א אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

שמיני  פרשת מ ''א:)בזוהר  :(דף
נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(י ׁש עיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר
הקודש] א ',[בלשון ùלי ùם, ונטמתם ת ýב זה  רפýאהועל  נמצאת fiòא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ý קùיד fiòא  לנפòם, א₣י להם! א ₣י  לע ₣למים. מÿמאת₣ י ₣צא  ולא  ,₣ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלת₣עב
ת ýב עליהם לעצמם! א ₣י !ý נטמא òהרי לע₣למים, החŁים סו)ùצר₣ר  י(י òעיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ל₣? גרם מי סרח₣ן. ûרא₣ן? þה  מה  óùר. לכל דרא ₣ן  ýוהי וג₣', תמýת לא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹת ₣לעם
.₣ù Žòדùק הČד  ְִֶַַָא ₣ת₣

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עתא קרא, האי  לפיהוּ , האדם עמל  כּ ל עלּ אה. בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

לי ּה  ע ''א)דּ דיינין מ ''ב  מאי (דף  וכל דּ ינא, ההוּ א כּ ל  כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ לא ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ סביל
וגם דּ ימינא. בּ סטרא דּ חיּ י , בּ סטרא  אתדּ בק ולא לנפׁש י ּה , ליּה  וסאיב לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָנטיר
תמלא, א אחר דּ בר  עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא  ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנפׁש 
בּ סטרא ואת דּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא  בּ גין לעלמין , לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא

◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.
הקודש] ואמר ,[בלשון ćתח י₣סי ו)ר ùי הס ל י(קהלת וג₣'. ý לפיה אדם עמל ל  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

הćסýק ,ý לפיה אדם עמל ל  עלי₣נה . ùחכמה  אח ýזים וכ fiם , לflה òלמה  ùְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻדברי
ה ûין , א ₣ת₣ ל תýב . הע ₣לם ùא ₣ת₣ האדם את ûòנים òùעה  מהה þה וכל  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

fiòא ,ýיהć òùביל  ,ýלפיה  הע ₣לם  נקמת ýŽflמ ונ₣קמים הע₣לם, ùא₣ת₣ žôְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ₣בל 

ò פŽה וגם הŁמין. לצד החŁים, לצד  נד ùק ולא  ,₣òנפ את א ₣ת ₣ וטflא  א ₣ת₣, òְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹמר 
לא תflלא , לא  אחר  ûבר  ע ₣למים . ýלע ₣למי לע ₣לם  ü ינû תfiòם  לא  תflלא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹֹֹלא 

לע ₣למים üלמק₣מ לעל ₣ת האחר .תfiòם ל Čד  ונדùקה נטמאה, היא òהרי מ ýôם  , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ



לרבנים תורה  דין טו|כב תביעה עד  ט תביעה 

את מעלין שאינם דין, רי"ו היינו - הדיינין  אלו אמר רב פליגי . ולא חדא, אמר
אדני . דין, מרי "ו עושין שאין נוקבין, מיין בבחינת שאינם הנפש לשוחטים  רמז

הנפשות, שהם הדמים, מנצפך . דין, רי"ו היינו הדינים, שמקלקלים מהוגנים,
לנפש שיש בחינת לחמש רמז  כידוע. דמים  חמישה כנגד  אותיות, חמש  ,הם 

חז"ל שאמרו י ')כמו אמר(ברכות ושמואל וכו'. מי כנגד נפשי' 'ברכי חמשה הני :
חטא. בו שאין ההבל  את שמקלקלים - תינוקות מלמדי והבלו אלו  כשדיבורו

על ישראל, דארץ אוירא בחינת חטא, בו  שאין הבל  בבחינת אינו השוחט של
בו  שאין הבל  בחינת  להשוחט כשיש  כי  נתמעט. הפרנסה - עמי אוכלי זה: ידי 

לה' חרב בחינת תורהחטא , בחינת נפש, בחינת ישראל , דארץ  צדקה בחינת ,
מעלות בבחינת נתעלה כן גם  שלו , להמדבר מהחי שעולה הנפש גם  - כנ"ל

הנזכר , עכ"ל .אלו

 חיי החפ דברי פי על הוא טו תביעה עד ט תביעה  מכא
הקדוש  והזוהר

ט' שנהנה:תביעה  ואיבר איבר כל ומנקים מנתחים האמת בעולם - ניתוח ◌
אסורות. מהמאכלות

י': שהאתביעה - זרה עבודה עובד עובד  כאילו נחשב אסורות מאכלות וכל 
זרה. עבודה

י "א שכתוב :תביעה כמו ישראל  באלוקי  חלק לו אין אסורות  מאכלות האוכל -
הקדוש. בזוהר 

יב  חבּ וּ ט:תביעה על  הממנּ ה בּ א  מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  - אסורות מאכלות ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָהאוכל 
ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד ואׁש , בּ רזל ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנוֹ  על  וּ מכּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר
מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על אוֹ תוֹ  מהּפ כין ואז ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,

רח"ל . ◌ָ◌ֵ◌ֶהוֹ צאת,

י"ג : נתעב תביעה רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ׁש הוּ א כּ אדם אוֹ תוֹ  ודנים א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אים
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

י "ד: לוֹ תביעה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם  על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ ר וּ  בּ עת ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הזּ וֹ . לעברה ח לּ וֹ ת ונע שׂ ה לגמרי הקב"ה  ׁש ל  רצוֹ נוֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמ ּט עם

ט"ו: האדם.תביעה מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק  אס וּ ר וֹ ת מאכל וֹ ת ידי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌שעל

לרבנים תורה  ט"ודין כג |תביעה 

וזל "ק : כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר  חיים החפץ כתב
וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בּ א וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מ צּ ד )בּ וֹ  כּ אדם(ׁש בּ א אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

שמיני  פרשת מ ''א:)בזוהר  :(דף
נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(י ׁש עיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר
הקודש] א ',[בלשון ùלי ùם, ונטמתם ת ýב זה  רפýאהועל  נמצאת fiòא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ý קùיד fiòא  לנפòם, א₣י להם! א ₣י  לע ₣למים. מÿמאת₣ י ₣צא  ולא  ,₣ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלת₣עב
ת ýב עליהם לעצמם! א ₣י !ý נטמא òהרי לע₣למים, החŁים סו)ùצר₣ר  י(י òעיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ל₣? גרם מי סרח₣ן. ûרא₣ן? þה  מה  óùר. לכל דרא ₣ן  ýוהי וג₣', תמýת לא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹת ₣לעם
.₣ù Žòדùק הČד  ְִֶַַָא ₣ת₣

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עתא קרא, האי  לפיהוּ , האדם עמל  כּ ל עלּ אה. בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

לי ּה  ע ''א)דּ דיינין מ ''ב  מאי (דף  וכל דּ ינא, ההוּ א כּ ל  כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ לא ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ סביל
וגם דּ ימינא. בּ סטרא דּ חיּ י , בּ סטרא  אתדּ בק ולא לנפׁש י ּה , ליּה  וסאיב לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָנטיר
תמלא, א אחר דּ בר  עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא  ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנפׁש 
בּ סטרא ואת דּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא  בּ גין לעלמין , לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא

◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.
הקודש] ואמר ,[בלשון ćתח י₣סי ו)ר ùי הס ל י(קהלת וג₣'. ý לפיה אדם עמל ל  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

הćסýק ,ý לפיה אדם עמל ל  עלי₣נה . ùחכמה  אח ýזים וכ fiם , לflה òלמה  ùְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻדברי
ה ûין , א ₣ת₣ ל תýב . הע ₣לם ùא ₣ת₣ האדם את ûòנים òùעה  מהה þה וכל  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

fiòא ,ýיהć òùביל  ,ýלפיה  הע ₣לם  נקמת ýŽflמ ונ₣קמים הע₣לם, ùא₣ת₣ žôְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ₣בל 

ò פŽה וגם הŁמין. לצד החŁים, לצד  נד ùק ולא  ,₣òנפ את א ₣ת ₣ וטflא  א ₣ת₣, òְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹמר 
לא תflלא , לא  אחר  ûבר  ע ₣למים . ýלע ₣למי לע ₣לם  ü ינû תfiòם  לא  תflלא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹֹֹלא 

לע ₣למים üלמק₣מ לעל ₣ת האחר .תfiòם ל Čד  ונדùקה נטמאה, היא òהרי מ ýôם  , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ



לרבנים תורה  דין ט"ו|כד תביעה 

זרה  לעב דה  עבד א , בה טמא מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל 

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זריז) לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה . כּ ל תאכל א וּ כתיב יי ', נפיק ּת וֹ עבת ה, ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מאן  אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י , ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
בּ ר ׁש וּ תא ועייל ק דּ יׁש א , מרׁש וּ  ונפיק דּ חיּ י , מ ּס טרא נפיק מיכלי, בּ הני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת אב
ונטמתם דּ א ועל  דּ אתי. וּ בעלמא עלמא , בּ האי דּ אסּת אב אלּ א עוֹ ד , וא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.

א'.כּ תיבבּ ם בּ לא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] אמר ,[בלשון יצחק לעב₣דהר ùי עבד  ýfi א בהם, Žòטמא  מי כל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
זרה,זרה, לעב ₣דה òע₣בד  מי  ₣עבה. ל  תאכל  לא  וכתýב  ה', ₣עבת òהיא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

Žòטמא מי  אף אחרת. לר ýòת ונכנס ה čדôה מר ýòת י₣צא הח Łים, מ Čד  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻי ₣צא 
אחרת. לר ýòת ונכנס הčד ôה מר ýòת וי ₣צא  הח Łים, מ Čד  י ₣צא ,ý לfiה flùְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאכל ₣ת
ùם ונטמתם  תýב  ולכן  הùא, ýבע₣לם הþה ùע₣לם  Žòטמא אfiא  ע₣ד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

א'.ùלי ְִ

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
דּ הא זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם הב דּ לּת י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

הקודש] כ)וכתýב[בלשון ýבכל(ויקרא ýבע ₣ף ùùהמה  נפ ôתיכם את ýצčòת ולא  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

את לטflא  לטflא? þה מה  לטflא . לכם הבûל י  א òר  האדמה ó רמ ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא òר 
צד וכל  הÿמאה , מ Čד ùאים והם טמאים, הם òהרי זרה , עב₣דה ע ₣בדי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהע flים

ùמק₣מ₣. ְְִִָנד ùק

עוֹ למית, מחילה לוֹ  אין לעברה  עצמוֹ  ה ּמ חליט כּ ל טוֹ ב, ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיתא
ל וֹ מר , ל וֹ רוֹ צה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  בּ עת אף ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

הזּ וֹ . לעברה חלּ וֹ ת ונעשׂ ה לגמרי הּק בּ "ה ׁש ל רצוֹ נ וֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמּט עם

וּ רמשׂ ים ּמ ׁש ּק צים מלא גּ וּ פוֹ  נעשׂ ה הזּ מן  וּ בהמׁש מאּס וּ ר, מתּפ טם גּ וּ פ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם
להיוֹ ת יכ וֹ ל וּ מה וּ טרפה, לוֹ וּ נבלה יהי וּ  אם אפילוּ  כּ י  כזה, טמא מ גּ וּ ף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ עדוֹ  טוֹ ב ימליצוּ  והם טוֹ בים וּ מע שׂ ים מצווֹ ת משארי  גּ דוֹ לים ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְזכוּ תים
והעוֹ נשים היּ ּס וּ רים כּ ל  אחר י שׂ ראל, מתי  ׁש אר עם הּת חיּ ה לעת  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ ם 
לוֹ  ׁש יּ היה הנּ פׁש  צרת  גּ ודל  ולער לׁש ער  אין בּ גּ יהנּ וֹ ם, הנּ פׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶּת קבּ ל
בּ פנימיּ וּ תוֹ , לאדם לוֹ  ד כּ שנתקלקל יד וּ ע דּ הא זה, ידי על  לבּס וֹ ף  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
לוֹ  לעשׂ וֹ ת הרוֹ פא מכרח  לליחוּ ת, הדּ ם בּ גידיו מק וֹ ם בּ איזה  נּ תהּפ ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
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כּ (נּת וּ ח)[אפעראציאן] ואחר מם, הלּ יחה ולׁש אב זה בּ ּמ ק וֹ ם  ּלחּת ו ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עד  ויוֹ תר  יוֹ תר הדּ ם להתקלקל על וּ ל , ּכ א דּ אם וּ להרפא, לחזר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַיוּ כל 

◌ָ◌ֶׁש יּ מוּ ת.

ׁש יּ חּת כ וּ  י ּס וּ רים לס בּ ל מכרח בּ ׁש ל וֹ ׁש ה, אוֹ  מקוֹ מוֹ ת בּ ׁש ני כזה לוֹ  נתהוּ ה אם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוכן 
הלּ יחה  יתּפ ט ו ׁש לוֹ ם חס אם אבל מם, הלּ יחה לׁש אב  מקוֹ מוֹ ת וּ ׁש ׁש ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש נים

גּ וּ פוֹ  כּ ל  יחּת כוּ  דּ כי למוּ ת , מכרח מקוֹ מוֹ ת  בּ כּמ ה וּ בגוּ פוֹ  וּ ברגליו  וכאׁש ר?בּ ידיו  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
יּס וּ רים  ּכ כּ ל  לס בּ ל י וּ כל האם ?יח ּת כ וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר שלפיכ הּק דוֹ ׁש ים, מספרים ידוּ ע  הא בּ עניננ וּ , נתבּ וֹ נן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
עץ  ׁש ל אכילה ידי ׁש על מוּ ם ּת מוּ ת", מוֹ ת מ ּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם "כּ י  לאדם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
אוֹ תוֹ  ׁש יּ חיּ ה ה' אוֹ ר עליו להאיר י וּ כל  ׁש א הרע, כּ ח בּ וֹ  נתערב ורע טוֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת
ויתּפ ר שׂ  בּ תוֹ כ וֹ  הּט מוּ ן  הרע כּ ח יתעכּ ל הּק בר יסוּ רי ידי ׁש על  למוּ ת, וּ מכרח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ָלנצח
אוֹ ר עליו להאיר יוּ כל הּת חיּ ה בּ עת כּ ׁש יּ קוּ ם  ּכ ׁש אחר  כּ די החמר ויזדכּ ך ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ וּ 

לנצח, ויחיּ הוּ  החי ה' האדם מאת הלּ יחה לפר ׁש  ׁש ּמ כרח כּ מוֹ  מּמ ׁש  דּ גמא והוּ א ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ חיּ וּ תוֹ . ׁש יּ אר  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

בּ עניננוּ , נתבּ וֹ נן ימוּ ת ועּת ה והוּ א  וּ טרפוֹ ת מנּ בלוֹ ת בּ חיּ יו  גּ וּ פוֹ  מילא אׁש ר האי ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גּ יהנּ וֹ ם, עווֹ נוֹ תיו  גמוּ ל ׁש יּ קבּ ל אחרי  לתחיּ ה ׁש יּ זכּ ה נאמר אם אפילוּ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף,

נוֹ ראה] [אפעראציא איוֹ ם, ּת יקוּ ן ע וֹ ד   יצטר ּפ נים כּ ל על נּ וֹ רא)הא ,(נּת וּ ח  ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עפ  חלק להתעכּ ל קר וּ םׁש יּ צטר וּ בכל  ׁש בּ גוּ פוֹ , ואבר אבר בּ כל הּט מוּ ן הרע ר  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ואבר, אבר  בּ כל הּמ אכל כּ ח נתּפ ט אוֹ כל, כּ ׁש אדם הא כּ י  בּ וֹ . ׁש נּ מצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַדּ ק
רק  ויּ אר וּ  ׁש יּ זדּ כּ כוּ  כּ די וכדּ וֹ מה, העין קרוּ מי על ואפילוּ  ראׁש וֹ  ועד רגלוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמ כּ ף
י שׂ ראל  עם עם ולזכּ וֹ ת הּת חיּ ה בּ עת  לקוּ ם ויוּ כל  מכּ ׁש רוּ ת, הנּ עשׂ ה העפר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלק
הגּ וּ ף  חלקי בּ כל הּט מוּ ן הרע  חלקי  כּ ל ׁש יּ תע כּ ל עד מזּ ה יסבּ ל י ּס וּ רין וכּמ ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָיחד,

זה. כּ ל על בּ אחריתוֹ  וינהם ראׁש וֹ , ועד  רגלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמכּ ף

האדם  מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכל וֹ ת ידי הּק דוֹ ׁש ,על בּ זוֹ הר  כּ דאיתא ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  האדם, על מארעוֹ ת כּ ּמ ה לבוֹ א ועלוּ ל בּ סוֹ פוֹ , מׁש ּפ טים  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת 

לי, להי וֹ ת הע ּמ ים מן אתכם ואבדּ יל  ה ּפ סוּ ק, על לברכה זכרוֹ נם אתם חכמים אם ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌
ׁש ל אּת ם הרי לאו ואם ׁש לּ י, אּת ם הרי  גלּ וּ לים ע וֹ בדי העּמ ים מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌מב דּ לים

וחבריו  עניניהם,נבוּ כדנצּ ר  בּ כל הגּ וֹ יים  עם להתערב מתר צּ ה ׁש הוּ א ׁש בּ עת דּ אף , ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
על  ל וֹ  נסבּ ב הזּ מן  בּ המׁש אבל  בּ התחלה, רק זה כּ ל אבל אוֹ תוֹ , כּ אוֹ הבין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנראים
עבוּ ר מּמ נּ וּ  ׁש מירתוֹ  את מסלּ ק הּק בּ "ה כּ י  עליו, וצרוֹ ת ר בּ וֹ ת רעוֹ ת גּ וּ פא, ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָידם
אבל  ׁש וֹ מר", ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר א ה' "אם ואמר , הכּ תוּ ב צ וֹ וח וּ כבר  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
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זרה  לעב דה  עבד א , בה טמא מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל 

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זריז) לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה . כּ ל תאכל א וּ כתיב יי ', נפיק ּת וֹ עבת ה, ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מאן  אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י , ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
בּ ר ׁש וּ תא ועייל ק דּ יׁש א , מרׁש וּ  ונפיק דּ חיּ י , מ ּס טרא נפיק מיכלי, בּ הני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת אב
ונטמתם דּ א ועל  דּ אתי. וּ בעלמא עלמא , בּ האי דּ אסּת אב אלּ א עוֹ ד , וא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא.

א'.כּ תיבבּ ם בּ לא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] אמר ,[בלשון יצחק לעב₣דהר ùי עבד  ýfi א בהם, Žòטמא  מי כל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
זרה,זרה, לעב ₣דה òע₣בד  מי  ₣עבה. ל  תאכל  לא  וכתýב  ה', ₣עבת òהיא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

Žòטמא מי  אף אחרת. לר ýòת ונכנס ה čדôה מר ýòת י₣צא הח Łים, מ Čד  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻי ₣צא 
אחרת. לר ýòת ונכנס הčד ôה מר ýòת וי ₣צא  הח Łים, מ Čד  י ₣צא ,ý לfiה flùְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאכל ₣ת
ùם ונטמתם  תýב  ולכן  הùא, ýבע₣לם הþה ùע₣לם  Žòטמא אfiא  ע₣ד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

א'.ùלי ְִ

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
דּ הא זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם הב דּ לּת י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

הקודש] כ)וכתýב[בלשון ýבכל(ויקרא ýבע ₣ף ùùהמה  נפ ôתיכם את ýצčòת ולא  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

את לטflא  לטflא? þה מה  לטflא . לכם הבûל י  א òר  האדמה ó רמ ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא òר 
צד וכל  הÿמאה , מ Čד ùאים והם טמאים, הם òהרי זרה , עב₣דה ע ₣בדי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהע flים

ùמק₣מ₣. ְְִִָנד ùק

עוֹ למית, מחילה לוֹ  אין לעברה  עצמוֹ  ה ּמ חליט כּ ל טוֹ ב, ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיתא
ל וֹ מר , ל וֹ רוֹ צה ימחלוּ  א מקוֹ ם מכּ ל  העוֹ לם על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  בּ עת אף ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

הזּ וֹ . לעברה חלּ וֹ ת ונעשׂ ה לגמרי הּק בּ "ה ׁש ל רצוֹ נ וֹ  את ׁש הפקיר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמּט עם

וּ רמשׂ ים ּמ ׁש ּק צים מלא גּ וּ פוֹ  נעשׂ ה הזּ מן  וּ בהמׁש מאּס וּ ר, מתּפ טם גּ וּ פ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם
להיוֹ ת יכ וֹ ל וּ מה וּ טרפה, לוֹ וּ נבלה יהי וּ  אם אפילוּ  כּ י  כזה, טמא מ גּ וּ ף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ עדוֹ  טוֹ ב ימליצוּ  והם טוֹ בים וּ מע שׂ ים מצווֹ ת משארי  גּ דוֹ לים ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְזכוּ תים
והעוֹ נשים היּ ּס וּ רים כּ ל  אחר י שׂ ראל, מתי  ׁש אר עם הּת חיּ ה לעת  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ ם 
לוֹ  ׁש יּ היה הנּ פׁש  צרת  גּ ודל  ולער לׁש ער  אין בּ גּ יהנּ וֹ ם, הנּ פׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶּת קבּ ל
בּ פנימיּ וּ תוֹ , לאדם לוֹ  ד כּ שנתקלקל יד וּ ע דּ הא זה, ידי על  לבּס וֹ ף  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
לוֹ  לעשׂ וֹ ת הרוֹ פא מכרח  לליחוּ ת, הדּ ם בּ גידיו מק וֹ ם בּ איזה  נּ תהּפ ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן

לרבנים תורה  ט"ודין כה|תביעה 

כּ (נּת וּ ח)[אפעראציאן] ואחר מם, הלּ יחה ולׁש אב זה בּ ּמ ק וֹ ם  ּלחּת ו ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עד  ויוֹ תר  יוֹ תר הדּ ם להתקלקל על וּ ל , ּכ א דּ אם וּ להרפא, לחזר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַיוּ כל 

◌ָ◌ֶׁש יּ מוּ ת.

ׁש יּ חּת כ וּ  י ּס וּ רים לס בּ ל מכרח בּ ׁש ל וֹ ׁש ה, אוֹ  מקוֹ מוֹ ת בּ ׁש ני כזה לוֹ  נתהוּ ה אם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוכן 
הלּ יחה  יתּפ ט ו ׁש לוֹ ם חס אם אבל מם, הלּ יחה לׁש אב  מקוֹ מוֹ ת וּ ׁש ׁש ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש נים

גּ וּ פוֹ  כּ ל  יחּת כוּ  דּ כי למוּ ת , מכרח מקוֹ מוֹ ת  בּ כּמ ה וּ בגוּ פוֹ  וּ ברגליו  וכאׁש ר?בּ ידיו  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
יּס וּ רים  ּכ כּ ל  לס בּ ל י וּ כל האם ?יח ּת כ וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר שלפיכ הּק דוֹ ׁש ים, מספרים ידוּ ע  הא בּ עניננ וּ , נתבּ וֹ נן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
עץ  ׁש ל אכילה ידי ׁש על מוּ ם ּת מוּ ת", מוֹ ת מ ּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם "כּ י  לאדם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
אוֹ תוֹ  ׁש יּ חיּ ה ה' אוֹ ר עליו להאיר י וּ כל  ׁש א הרע, כּ ח בּ וֹ  נתערב ורע טוֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת
ויתּפ ר שׂ  בּ תוֹ כ וֹ  הּט מוּ ן  הרע כּ ח יתעכּ ל הּק בר יסוּ רי ידי ׁש על  למוּ ת, וּ מכרח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ָלנצח
אוֹ ר עליו להאיר יוּ כל הּת חיּ ה בּ עת כּ ׁש יּ קוּ ם  ּכ ׁש אחר  כּ די החמר ויזדכּ ך ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ וּ 

לנצח, ויחיּ הוּ  החי ה' האדם מאת הלּ יחה לפר ׁש  ׁש ּמ כרח כּ מוֹ  מּמ ׁש  דּ גמא והוּ א ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ חיּ וּ תוֹ . ׁש יּ אר  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

בּ עניננוּ , נתבּ וֹ נן ימוּ ת ועּת ה והוּ א  וּ טרפוֹ ת מנּ בלוֹ ת בּ חיּ יו  גּ וּ פוֹ  מילא אׁש ר האי ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גּ יהנּ וֹ ם, עווֹ נוֹ תיו  גמוּ ל ׁש יּ קבּ ל אחרי  לתחיּ ה ׁש יּ זכּ ה נאמר אם אפילוּ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף,

נוֹ ראה] [אפעראציא איוֹ ם, ּת יקוּ ן ע וֹ ד   יצטר ּפ נים כּ ל על נּ וֹ רא)הא ,(נּת וּ ח  ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עפ  חלק להתעכּ ל קר וּ םׁש יּ צטר וּ בכל  ׁש בּ גוּ פוֹ , ואבר אבר בּ כל הּט מוּ ן הרע ר  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ואבר, אבר  בּ כל הּמ אכל כּ ח נתּפ ט אוֹ כל, כּ ׁש אדם הא כּ י  בּ וֹ . ׁש נּ מצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַדּ ק
רק  ויּ אר וּ  ׁש יּ זדּ כּ כוּ  כּ די וכדּ וֹ מה, העין קרוּ מי על ואפילוּ  ראׁש וֹ  ועד רגלוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמ כּ ף
י שׂ ראל  עם עם ולזכּ וֹ ת הּת חיּ ה בּ עת  לקוּ ם ויוּ כל  מכּ ׁש רוּ ת, הנּ עשׂ ה העפר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלק
הגּ וּ ף  חלקי בּ כל הּט מוּ ן הרע  חלקי  כּ ל ׁש יּ תע כּ ל עד מזּ ה יסבּ ל י ּס וּ רין וכּמ ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָיחד,

זה. כּ ל על בּ אחריתוֹ  וינהם ראׁש וֹ , ועד  רגלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמכּ ף

האדם  מן אהים הצּ לם מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכל וֹ ת ידי הּק דוֹ ׁש ,על בּ זוֹ הר  כּ דאיתא ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  האדם, על מארעוֹ ת כּ ּמ ה לבוֹ א ועלוּ ל בּ סוֹ פוֹ , מׁש ּפ טים  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת 

לי, להי וֹ ת הע ּמ ים מן אתכם ואבדּ יל  ה ּפ סוּ ק, על לברכה זכרוֹ נם אתם חכמים אם ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌
ׁש ל אּת ם הרי לאו ואם ׁש לּ י, אּת ם הרי  גלּ וּ לים ע וֹ בדי העּמ ים מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌מב דּ לים

וחבריו  עניניהם,נבוּ כדנצּ ר  בּ כל הגּ וֹ יים  עם להתערב מתר צּ ה ׁש הוּ א ׁש בּ עת דּ אף , ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
על  ל וֹ  נסבּ ב הזּ מן  בּ המׁש אבל  בּ התחלה, רק זה כּ ל אבל אוֹ תוֹ , כּ אוֹ הבין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנראים
עבוּ ר מּמ נּ וּ  ׁש מירתוֹ  את מסלּ ק הּק בּ "ה כּ י  עליו, וצרוֹ ת ר בּ וֹ ת רעוֹ ת גּ וּ פא, ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָידם
אבל  ׁש וֹ מר", ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר א ה' "אם ואמר , הכּ תוּ ב צ וֹ וח וּ כבר  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה,



לרבנים תורה  דין ט"ו|כו  תביעה 

הצּ לם עצמוֹ  על נוֹ שׂ א דּ חקוֹ , בּ עת אף האסוּ ר וֹ ת, מּמ אכל וֹ ת עצמ וֹ  הוֹ מר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאי ׁש 
רעוֹ ת. מּמ ארעוֹ ת ונצּ וֹ ל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאוקים

מׁש ּת יו  וּ מיּ ין הּמ ל בּ ג מ ּפ ת ׁש נּ זהרוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה לדנ יּ אל ׁש הוֹ עיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  וכדאיתא נבוּ כדנצּ ר. מ יּ ד :(קכה:)להנּ צל  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
א דּ לא כּ תיבבּ גין יהוּ דה, רבּ י  אמר  בּ מיכליהוֹ ן. א)סּת אבוּ  על(דּ ניּ אל דּ ניאל ו יּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

הּמ ל בּ ג בּ פת ית גּ אל  א אׁש ר מיכלאל בּ וֹ  דּ מתניתין , בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א

י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

הקודש] מא ₣תם[בלשון ý צלŽò ועזריה  מיòאל  חנניה, דנ Łאל , ýזכ flùה  ,ý נינòְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
תýב יה ýדה , רùי אמר ùמאכליהם. ýנטמא fiòא מ ýôם אfiא  א )נסי₣נ₣ת? (ûנŁאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הòflנה , ùסתר  ýנינòו וג₣'. לfl ה ùג  ùפת יתúאל לא  א òר  ₣ù ל על  ûנŁאל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹו óŁם
אחרים, למאכלים  ćרט óùר , עם ýגבינה  היה  ùחלב óùר  הר òע , א ₣ת₣ ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָָָמאכל

י₣ם. ùכל  òלחנ₣ על  ל ₣ עלה  ְְְֶַָָָָֻוזה 

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע ''א)דּ מארי ּה , קצ''א דּ חלוּ (בּ ראׁש ית  דּ א ועל אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דּ ניּ אל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ועם ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חב ּק וּ ק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] ùצלם[בלשון  ה fiòם הארי₣ת, לגב ý הý רקþò מþה , òŽòמר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹודנŁאל 
.₣ù ý לùח ולא הארי₣ת ýŽflמ ýחדć ולכן אחר , לצלם צלמ ₣ Žòה ולא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹר ù₣נ₣,
ה õדה , חŁ₣ת עם היה  ýמד ₣ר ₣ מלכýת ₣ ýŽflמ òהעברה  òùעה  רòע, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוא ₣ת₣
וכל אדם, òל  צלם צלמ ₣ נראה  לא  י₣ם ýמא ₣ת₣ ćניו , צלם ýŽfl מ ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעבר 
עליו, ùאים ýהי וכfiם ,ü נקבתý üמינ òל ùצלם üל נראה  ùòאה , ùְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֻהמה 

זýל הõדה  חŁ₣ת א ₣ת₣ א ₣כל ₣ת ýהי פעמים  ה þה ,ýבכflה  òהענ עליו נגזר  ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
òתýב א )מ ýôם ב₣(חב ýčק ý סfi התק fiם  מ ýôם יתק fiס , flùלכים וה ýא  ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

א ₣ת₣ זמן.ל ְַָ

לרבנים תורה  ט"ודין כז|תביעה 

כּ תיב, מה חזי , א)ּת א מכּ ל (דּ ניּ אל טוֹ ב  מראיהן נראה  ע שׂ רה ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לא דּ מאריהוֹ ן דּ צוּ למא טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את האוֹ כלים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
בּ גיע וּ לי  אתגּ על וּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני מ נּ הוֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאעדּ יאוּ 

לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הוּ , דּ כּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵמיכליה וֹ ן. ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקודש] ט₣ב[בלשון מראיהם נראה  עóרה  ימים ýמקצת ת ýב, מה  ýראה  ùְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא 
Čòלם(וג₣')  ט₣ב מראיהם נראה  .לfl ה ùג ćת את האכלים הילדים ל  מן  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ùגעýלי ý נגעל fiòא  מ ýôם זה ? את גרם מי זז . ýמאחרים מהם, זז  לא  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹר ù₣נם
לי. היýן ò קד ואנòי ùהם, òתýב יóראל  òל חלקם א òרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאכליהם.

אסוּ רוֹ ת : מאכל וֹ ת האוֹ כל  על הּק בר בּ חבּ וּ ט הענ ׁש  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע

צדּ יקים אוֹ ר בּ ספר י"ט )כּ תב קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה מדקדּ ק , היה ׁש א מי כּ י דּ ע ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אּס וּ ר אינוֹ  ואפלּ וּ  להּת ר, אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר  היה  וא הזּ ה  בּ עוֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלים
ח בּ וּ ט  על  הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  ז"ל. מחכמינ וּ  אלּ א בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְמפרׁש 
ויוֹ צא  נבקעת  ׁש כּ רסוֹ  עד  ואׁש , בּ רזל  ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנ וֹ  על  וּ מכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר 
הוֹ צאת, מה בּ לע ל וֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על  אוֹ ת וֹ  מהּפ כין ואז ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,
בּ חלב בּ שׂ ר בּ אּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה הּק ׁש ה מדּ ין וי צּ ילנוּ  י ׁש מרנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם 

חמ וּ ר עוֹ ן  לׁש וֹ נוֹ .ׁש הוּ א כּ אן עד , ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ט"ז : תעניות:תביעה ביליוני שנתחייבתי

ז "ל האר"י כתבי פי על  י"ח פרק התשובה יסוד  מחדש]:בספר [שהדפסנו

"מאכל", כמנין יום צ "א יצום וכן  תעניות, פ "ז להתענות צריך כזית כל על
מלא"ך  להיות ישוב ואז יום, בכל  י - נ – ד  – א ה, – י – ו - ה חלקי ויעלה

מליץ.

ברצון  בין  באונס בין נבילה נבילההאוכל כי  הלב"ן , מחשוף  שהוא בת"ת פגם  –
בישראל . עשה

פגימה  בו שיש  בסכין ששחט עםמי - "קהל" ה'. מקה"ל  ונכרת ז"ה פגם הרי -
"מגיפה", ודינו "פגימה" בגימטריא אותיותיו בכלבג' אוכל ומתגלגל  שהוא ,

הגונה נבילות, לשחיטה  תזכה  שלא טהורה בבהמה הנשחט,,או  ביד תמסר רק
באדם האדם  דם "שופך  שנאמר : מדה , כנגד  מדה ידו, מתחת נבילה [ההואויצא

ישפך "עצמו] "דמו  תקונו הנב"ל, "אלוקים"עוּ רה כמנין צומות פ "ז יצום - " ָ◌
שאמר. דברוך פ"ז" כתם "לראשו יום בכל ויכוון המלה , עם

אסורות  מאכלות שאר  -האוכל ה חלקי ויעלה "מאכל ", כמנין  יום צ"א יצום -
מליץ. מלא"ך להיות ישוב ואז יום, בכל י - נ – ד  – א ה , – י – ו



לרבנים תורה  דין ט"ו|כו  תביעה 

הצּ לם עצמוֹ  על נוֹ שׂ א דּ חקוֹ , בּ עת אף האסוּ ר וֹ ת, מּמ אכל וֹ ת עצמ וֹ  הוֹ מר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאי ׁש 
רעוֹ ת. מּמ ארעוֹ ת ונצּ וֹ ל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאוקים

מׁש ּת יו  וּ מיּ ין הּמ ל בּ ג מ ּפ ת ׁש נּ זהרוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה לדנ יּ אל ׁש הוֹ עיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  וכדאיתא נבוּ כדנצּ ר. מ יּ ד :(קכה:)להנּ צל  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
א דּ לא כּ תיבבּ גין יהוּ דה, רבּ י  אמר  בּ מיכליהוֹ ן. א)סּת אבוּ  על(דּ ניּ אל דּ ניאל ו יּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

הּמ ל בּ ג בּ פת ית גּ אל  א אׁש ר מיכלאל בּ וֹ  דּ מתניתין , בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א

י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

הקודש] מא ₣תם[בלשון ý צלŽò ועזריה  מיòאל  חנניה, דנ Łאל , ýזכ flùה  ,ý נינòְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
תýב יה ýדה , רùי אמר ùמאכליהם. ýנטמא fiòא מ ýôם אfiא  א )נסי₣נ₣ת? (ûנŁאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הòflנה , ùסתר  ýנינòו וג₣'. לfl ה ùג  ùפת יתúאל לא  א òר  ₣ù ל על  ûנŁאל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹו óŁם
אחרים, למאכלים  ćרט óùר , עם ýגבינה  היה  ùחלב óùר  הר òע , א ₣ת₣ ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָָָמאכל

י₣ם. ùכל  òלחנ₣ על  ל ₣ עלה  ְְְֶַָָָָֻוזה 

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע ''א)דּ מארי ּה , קצ''א דּ חלוּ (בּ ראׁש ית  דּ א ועל אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דּ ניּ אל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ועם ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חב ּק וּ ק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הקודש] ùצלם[בלשון  ה fiòם הארי₣ת, לגב ý הý רקþò מþה , òŽòמר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹודנŁאל 
.₣ù ý לùח ולא הארי₣ת ýŽflמ ýחדć ולכן אחר , לצלם צלמ ₣ Žòה ולא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹר ù₣נ₣,
ה õדה , חŁ₣ת עם היה  ýמד ₣ר ₣ מלכýת ₣ ýŽflמ òהעברה  òùעה  רòע, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוא ₣ת₣
וכל אדם, òל  צלם צלמ ₣ נראה  לא  י₣ם ýמא ₣ת₣ ćניו , צלם ýŽfl מ ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעבר 
עליו, ùאים ýהי וכfiם ,ü נקבתý üמינ òל ùצלם üל נראה  ùòאה , ùְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֻהמה 

זýל הõדה  חŁ₣ת א ₣ת₣ א ₣כל ₣ת ýהי פעמים  ה þה ,ýבכflה  òהענ עליו נגזר  ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
òתýב א )מ ýôם ב₣(חב ýčק ý סfi התק fiם  מ ýôם יתק fiס , flùלכים וה ýא  ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

א ₣ת₣ זמן.ל ְַָ

לרבנים תורה  ט"ודין כז|תביעה 

כּ תיב, מה חזי , א)ּת א מכּ ל (דּ ניּ אל טוֹ ב  מראיהן נראה  ע שׂ רה ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לא דּ מאריהוֹ ן דּ צוּ למא טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את האוֹ כלים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהילדים
בּ גיע וּ לי  אתגּ על וּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני מ נּ הוֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאעדּ יאוּ 

לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הוּ , דּ כּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵמיכליה וֹ ן. ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקודש] ט₣ב[בלשון מראיהם נראה  עóרה  ימים ýמקצת ת ýב, מה  ýראה  ùְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא 
Čòלם(וג₣')  ט₣ב מראיהם נראה  .לfl ה ùג ćת את האכלים הילדים ל  מן  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ùגעýלי ý נגעל fiòא  מ ýôם זה ? את גרם מי זז . ýמאחרים מהם, זז  לא  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹר ù₣נם
לי. היýן ò קד ואנòי ùהם, òתýב יóראל  òל חלקם א òרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאכליהם.

אסוּ רוֹ ת : מאכל וֹ ת האוֹ כל  על הּק בר בּ חבּ וּ ט הענ ׁש  ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע

צדּ יקים אוֹ ר בּ ספר י"ט )כּ תב קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה מדקדּ ק , היה ׁש א מי כּ י דּ ע ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אּס וּ ר אינוֹ  ואפלּ וּ  להּת ר, אּס וּ ר בּ ין להבחין נזהר  היה  וא הזּ ה  בּ עוֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מאכלים
ח בּ וּ ט  על  הממנּ ה בּ א מוֹ תוֹ  ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  ז"ל. מחכמינ וּ  אלּ א בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְמפרׁש 
ויוֹ צא  נבקעת  ׁש כּ רסוֹ  עד  ואׁש , בּ רזל  ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  בּ טנ וֹ  על  וּ מכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק בר 
הוֹ צאת, מה בּ לע ל וֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על  אוֹ ת וֹ  מהּפ כין ואז ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ ר ׁש נדּ א,
בּ חלב בּ שׂ ר בּ אּס וּ ר  וּ בפרט וּ מדכוותיּה , הזּ ה הּק ׁש ה מדּ ין וי צּ ילנוּ  י ׁש מרנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם 

חמ וּ ר עוֹ ן  לׁש וֹ נוֹ .ׁש הוּ א כּ אן עד , ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ט"ז : תעניות:תביעה ביליוני שנתחייבתי

ז "ל האר"י כתבי פי על  י"ח פרק התשובה יסוד  מחדש]:בספר [שהדפסנו

"מאכל", כמנין יום צ "א יצום וכן  תעניות, פ "ז להתענות צריך כזית כל על
מלא"ך  להיות ישוב ואז יום, בכל  י - נ – ד  – א ה, – י – ו - ה חלקי ויעלה

מליץ.

ברצון  בין  באונס בין נבילה נבילההאוכל כי  הלב"ן , מחשוף  שהוא בת"ת פגם  –
בישראל . עשה

פגימה  בו שיש  בסכין ששחט עםמי - "קהל" ה'. מקה"ל  ונכרת ז"ה פגם הרי -
"מגיפה", ודינו "פגימה" בגימטריא אותיותיו בכלבג' אוכל ומתגלגל  שהוא ,

הגונה נבילות, לשחיטה  תזכה  שלא טהורה בבהמה הנשחט,,או  ביד תמסר רק
באדם האדם  דם "שופך  שנאמר : מדה , כנגד  מדה ידו, מתחת נבילה [ההואויצא

ישפך "עצמו] "דמו  תקונו הנב"ל, "אלוקים"עוּ רה כמנין צומות פ "ז יצום - " ָ◌
שאמר. דברוך פ"ז" כתם "לראשו יום בכל ויכוון המלה , עם

אסורות  מאכלות שאר  -האוכל ה חלקי ויעלה "מאכל ", כמנין  יום צ"א יצום -
מליץ. מלא"ך להיות ישוב ואז יום, בכל י - נ – ד  – א ה , – י – ו



לרבנים תורה  דין י"ז|כח תביעה

י"ז ל"ו ::תביעה  פרק  מוסר שבט הקדוש בספר

במגיפה, יהיה שמיתתו  פגומה  בסכי ששוחט  מי
"מגיפה " אותיות   ה "פגימה" כי 

ששוחט מי  שכל וידוע ופושעים. הדעת קלי שהמה ובודקים שוחטים ויש
" כי  במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה אותיותפגימה בסכין הם ואם "מגיפה""

בכלב, יתגלגל נשמתו וגם במגפה. שימות נשמתו מתגלגל במגפה  עתה  מת אין 
לכלבים  ששייך ממה גוזל הוא לישראל  וטרפות נבלות המאכיל כל ועליו כי ,

כ"ב )נאמר  אותו (שמות תשליכון אל.לכלב בלבו  אלוקים יראת שנגע מי כן על 
השוחטים  אלו  של השחיטה על  .יסמוך 

המנ  אל שמוע לבלתי   שמי יראת לו  שיש שלא מי הזה הרע הג
הדי מצד  הסירכא טריפה  שהיתה מיעו מכח  הנכשר בשר  תאכלו

הנגע  ונתפשט העולם שנוהגים בה למעך  בסירכות משמוש בענין שנית  עוד
טריפות שהוא  כסדרן שלא בנסרך  אפילו וממעכים וקהילות מדינות בהרבה 

בתלמוד. במלכות הנזכר  היושבים ישראל  תפוצות ובכל ישראל ובארץ 
יראת  לו שיש  מי כן ועל  הסירכות. כלל  ממעכין  ואינן מטריפין כולם ישמעאל,
מיעוך מכח הנכשר בשר תאכלו  שלא הזה הרע המנהג אל  שמוע לבלתי  שמים

הדין . מצד הסירכא  טריפה אחרשהיתה שתדרשו עד מהטבח בשר  תקנו ולא
שאינו ...זה. כיון  איסור , בספק גם להתיר  סומכים בודקים  כהרבה ודלא 

טריפות  מאכילים והם  מבצבץ , היה  כראוי מנפח היה אם ושמא  מבצבץ,
ויראהלישראל, בסכין אותה יחתוך  בסירכא והמשמוש למעוך לן למה כן דאם

לחומרא. אלא אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני  דלא ודאי אלא הבצבוץ, אחר
וברור. מבואר  וזה

הבדיקה, על ולסמו בכח למע  שנוהגי  אות
לישראל  טריפות מאכילי בודאי

להסביר ובודקים, השוחטים  לכל ברור על הדין  זה להודיע ונכון ראוי כן על
דמה אומרים דאנו ולמשמש, למעך נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם להם

בעלמא. רירין אלא סירכא הוי  לא בנחת ומשמוש מיעוך ידי  על אם שהלך  אבל 
נקב בלא סירכא  אין כי משמוש, מהני  לא סירכא, דהוי בודאי יודעים .היינו 

על  הסירכא שהלך  גב  על ואף קרום . הוי לא בריאה מכה מחמת שעלה וקרום

לרבנים תורה  י"זדין כט |תביעה

מבצבץ, ואינו משמוש טריפה ידי מקום היהמכל שלא אומרים שאנו אלא ,
כדלעיל . לחומרא בדיקה צריך  מקום ומכל רירין, אלא מעולם סירכא

כן  העושים בודאי הבדיקה, על  ולסמוך  בכח למעך שנוהגין אותם  כן על 
לישראל. טריפות מאכילים

ידאג ששוחט בעת  לכ נפשות, בה  מתגלגלי הרוב  שעל כיו
ע  המגולגלתויצטער הנפש שמרגיש הצער ל

העולה: מאדכלל ורחמן מרע וסר אלוקים ירא וישר  תם להיות  השוחט .צריך
ועוף, חיה בהמה איזה מעלה וכששוחט של התפלה השחיטה בתחלת .יאמר

על  ויצטער ידאג ששוחט  בעת לכן נפשות בהן מתגלגלים הרוב  שעל  וכיון
שעושה מה כאלו בעצמו ויראה שם. יש אם המגולגלת הנפש שמרגיש הצער
על  ואף בהמה , בגוף שיושבת מצערה להושיעה לתועלתה הוא הבהמה לשחוט

השחיטה  עם שמצערה לה פי לטוב בהקזותכוונתו לחולה שמצער הזה כרופא ,
להבין  יטהר , לבו אלוקים ירא  השוחט ובהיות מחוליו . לרפאו וכוונתו והרקות 

שם. המגולגלת הנפש ולתקן זה כל

הוא: ברוך  להקדוש כדיויתפלל  ובברכה מצוה בדבר זה בשר  ׁש יּ אכל  רצון ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶיהי 
בתוכה  נתגלגל  אם הנפש  תיקון עליו שישתלם אבינו ביעקב  כי  תראה וכן .

הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד שהיה לעשו מנחה כששלח השלום
גלולים, לעבודת יקריבם פן לו, לשלחם נפשות, איזה בהם מגולגל שהיה
עזים בידו  הבא מן ויקח ההוא בלילה שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים

הבהמות ביד הבחירה הניח וגו', לעשו ,מאתים שלח מאליהם  בידו  שהבאות
בידו  הבא מן אםוזהו  מגולגלת, נפש איזה בקרבה שיש  בהמה דכל  משום .

בקרבה המגולגלת הנפש  כי לילך, שלא מפצרת הרשות לדבר  לשולחה רוצים
בעל  בהמה ליקח הפציר לא השלום עליו אבינו יעקב ולכן תלך. שלא מכריחה

אלא זה, חשש משום לשלוח, מאתים כרחה עזים מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים  שהיהותישים לעשו מנחה שהיה משום הטעם: הכתוב ופירוש וגו'.

גלולים, עבודת בזה)עובד הארכתי  לי  אשר  הפרשיות על .(ובחיבור 

תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל   טע
טובי  וימי שבתות לבד תשובתו

שבתות לבד  תשובתו , תשלום עד  בשר  יאכל שלא  תשובה הבעל  טעם  וזהו
לתקן  כח בו אין  שבידו מעונות מתוקן אינו עדיין שכיון  משום טובים. וימים



לרבנים תורה  דין י"ז|כח תביעה

י"ז ל"ו ::תביעה  פרק  מוסר שבט הקדוש בספר

במגיפה, יהיה שמיתתו  פגומה  בסכי ששוחט  מי
"מגיפה " אותיות   ה "פגימה" כי 

ששוחט מי  שכל וידוע ופושעים. הדעת קלי שהמה ובודקים שוחטים ויש
" כי  במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה אותיותפגימה בסכין הם ואם "מגיפה""

בכלב, יתגלגל נשמתו וגם במגפה. שימות נשמתו מתגלגל במגפה  עתה  מת אין 
לכלבים  ששייך ממה גוזל הוא לישראל  וטרפות נבלות המאכיל כל ועליו כי ,

כ"ב )נאמר  אותו (שמות תשליכון אל.לכלב בלבו  אלוקים יראת שנגע מי כן על 
השוחטים  אלו  של השחיטה על  .יסמוך 

המנ  אל שמוע לבלתי   שמי יראת לו  שיש שלא מי הזה הרע הג
הדי מצד  הסירכא טריפה  שהיתה מיעו מכח  הנכשר בשר  תאכלו

הנגע  ונתפשט העולם שנוהגים בה למעך  בסירכות משמוש בענין שנית  עוד
טריפות שהוא  כסדרן שלא בנסרך  אפילו וממעכים וקהילות מדינות בהרבה 

בתלמוד. במלכות הנזכר  היושבים ישראל  תפוצות ובכל ישראל ובארץ 
יראת  לו שיש  מי כן ועל  הסירכות. כלל  ממעכין  ואינן מטריפין כולם ישמעאל,
מיעוך מכח הנכשר בשר תאכלו  שלא הזה הרע המנהג אל  שמוע לבלתי  שמים

הדין . מצד הסירכא  טריפה אחרשהיתה שתדרשו עד מהטבח בשר  תקנו ולא
שאינו ...זה. כיון  איסור , בספק גם להתיר  סומכים בודקים  כהרבה ודלא 

טריפות  מאכילים והם  מבצבץ , היה  כראוי מנפח היה אם ושמא  מבצבץ,
ויראהלישראל, בסכין אותה יחתוך  בסירכא והמשמוש למעוך לן למה כן דאם

לחומרא. אלא אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני  דלא ודאי אלא הבצבוץ, אחר
וברור. מבואר  וזה

הבדיקה, על ולסמו בכח למע  שנוהגי  אות
לישראל  טריפות מאכילי בודאי

להסביר ובודקים, השוחטים  לכל ברור על הדין  זה להודיע ונכון ראוי כן על
דמה אומרים דאנו ולמשמש, למעך נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם להם

בעלמא. רירין אלא סירכא הוי  לא בנחת ומשמוש מיעוך ידי  על אם שהלך  אבל 
נקב בלא סירכא  אין כי משמוש, מהני  לא סירכא, דהוי בודאי יודעים .היינו 

על  הסירכא שהלך  גב  על ואף קרום . הוי לא בריאה מכה מחמת שעלה וקרום

לרבנים תורה  י"זדין כט |תביעה

מבצבץ, ואינו משמוש טריפה ידי מקום היהמכל שלא אומרים שאנו אלא ,
כדלעיל . לחומרא בדיקה צריך  מקום ומכל רירין, אלא מעולם סירכא

כן  העושים בודאי הבדיקה, על  ולסמוך  בכח למעך שנוהגין אותם  כן על 
לישראל. טריפות מאכילים

ידאג ששוחט בעת  לכ נפשות, בה  מתגלגלי הרוב  שעל כיו
ע  המגולגלתויצטער הנפש שמרגיש הצער ל

העולה: מאדכלל ורחמן מרע וסר אלוקים ירא וישר  תם להיות  השוחט .צריך
ועוף, חיה בהמה איזה מעלה וכששוחט של התפלה השחיטה בתחלת .יאמר

על  ויצטער ידאג ששוחט  בעת לכן נפשות בהן מתגלגלים הרוב  שעל  וכיון
שעושה מה כאלו בעצמו ויראה שם. יש אם המגולגלת הנפש שמרגיש הצער
על  ואף בהמה , בגוף שיושבת מצערה להושיעה לתועלתה הוא הבהמה לשחוט

השחיטה  עם שמצערה לה פי לטוב בהקזותכוונתו לחולה שמצער הזה כרופא ,
להבין  יטהר , לבו אלוקים ירא  השוחט ובהיות מחוליו . לרפאו וכוונתו והרקות 

שם. המגולגלת הנפש ולתקן זה כל

הוא: ברוך  להקדוש כדיויתפלל  ובברכה מצוה בדבר זה בשר  ׁש יּ אכל  רצון ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶיהי 
בתוכה  נתגלגל  אם הנפש  תיקון עליו שישתלם אבינו ביעקב  כי  תראה וכן .

הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד שהיה לעשו מנחה כששלח השלום
גלולים, לעבודת יקריבם פן לו, לשלחם נפשות, איזה בהם מגולגל שהיה
עזים בידו  הבא מן ויקח ההוא בלילה שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים

הבהמות ביד הבחירה הניח וגו', לעשו ,מאתים שלח מאליהם  בידו  שהבאות
בידו  הבא מן אםוזהו  מגולגלת, נפש איזה בקרבה שיש  בהמה דכל  משום .

בקרבה המגולגלת הנפש  כי לילך, שלא מפצרת הרשות לדבר  לשולחה רוצים
בעל  בהמה ליקח הפציר לא השלום עליו אבינו יעקב ולכן תלך. שלא מכריחה

אלא זה, חשש משום לשלוח, מאתים כרחה עזים מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים  שהיהותישים לעשו מנחה שהיה משום הטעם: הכתוב ופירוש וגו'.

גלולים, עבודת בזה)עובד הארכתי  לי  אשר  הפרשיות על .(ובחיבור 

תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל   טע
טובי  וימי שבתות לבד תשובתו

שבתות לבד  תשובתו , תשלום עד  בשר  יאכל שלא  תשובה הבעל  טעם  וזהו
לתקן  כח בו אין  שבידו מעונות מתוקן אינו עדיין שכיון  משום טובים. וימים



לרבנים תורה  דין י"ז|ל  תביעה

ובפרט הימים, קדושת עמו שמתלוה טובים וימים בשבתות  אך  לאחרים.
יוכל  התשובה בכח  כי בשר, יאכל יתירה  נשמה קדושת לו שנוסף בשבתות

ויקרא, בפרשת בפסוק הרומז  וזהו הבקרלתקן , מן  קרבנו עולה  תמים אם זכר
ה' לפני לרצונו אותו יקריב  מועד אהל  פתח אל  הקרבן יקריבנו  יקריב  כלומר , .

לתקנה יכוין אותה השוחט בבהמה, יתגלגל שאם שרצונו כשם ה' לפני לרצונו
נפש  איזה יש  שאם בכוונה אותה יקריב הוא כך ה', לפני אותה ולהקריב

ה'. לפני שיקריב זו בבהמה מגולגל

באומרו אמור  בפרשת כן גם כ"ב )ורמוז לה',(שמות  תודה זבח  תזבחו וכי
תזבחו  בבהמה,לרצונכם  נפשותם יתגלגל אם מתקן ׁש יּ ּמ צא לרצונכם, הכוונה, .ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אותם שמביאים בבהמה יש אם נפש איזה לתקן הכוונה בזו תזבחו אתם כן גם
לפני . לזבוח

עמלק , של שותפו  שבטבחי טוב
אכזר זה א אכזר עמלק מה 

אדם מכל יותר  דבר בכל  ברחמנות  עצמו  מזלו ויתנהג על להתגבר כדי  ,
עליו לומר יכולים אין ברחמנות נוהג ובהיותו  אכזר. להיות (קידושיןהמחייבו

עמלק פ"ב ) של שותפו שבטבחים זהטוב אף אכזר  עמלק מה חז"ל, כדפירשו 
האכזריות. הוא באומנתו המורה שהטבעיות אכזר ,

כעמלק, באכזרי  מורה לשחוט וזריז טוב שהוא כך  - כל  שמרגילולכן  כיון אך 
מקום  יהיה שלא באופן כמרחם  יהיה כשישחט גם הרחמנות, במדת עצמו

לעמלק. לדמותו

איזה שמא עצמו, לבין בינו מאד ויצטער ידאג ידו, על בהמה איזה נתנבלה ואם
בידו, וקלקלה מגולגלת נפש איזה בבהמה שהיה ואפשר לזה, גרם שבידו עון
ואדרבא תקון, בלי  השחיטה צער וסבל שהרגיש נפש  לאותו מגיע צער  וכמה
מתחת תקלה כשיוצא הרבה שיצטער  לו ראוי  לכן כמוהו. אין וצער לה איבוד 
הנפש  צער על הקב"ה לפני  ויתפלל  במעשיו ויפשפש האמור , מהטעם ידו,

שקלקלה. זו בבהמה היה אם ההיא

אותה, באכלם  הברכה  ידי על  שיתתקן  קדושה ניצוץ יש שאם בלבו יתפלל גם
אם ובפרט  אותה, באוכלם להקב"ה שמברכים ברכה עם תיקונה דעיקר 
מילה ברית כסעודת מצוה בסעודות  או שמים, ויראת חכמים תלמידי  האוכלים 

לעניןוכדומה, צודק ז"ל  החרדים  ספר  בעל שהביא מעשה י "ח ) פרק (עיין דלעיל בפרקים  הזכרתי (וכבר 

משם) תראהו .זה ,

לרבנים תורה  י"ח דין לא|תביעה 

סמא"ל של  שותפו נעשה אלו, ותפלות הכוונות בכל מכוין השוחט אין אם
וסמא"ל הבהמה , של נפש מוציא והוא האדם, נפשות  המוציא שהוא הרשע,

ממנו . טוב 

כן  לא דאם אלו, ותפלות הכוונות בכל מחויב איך שכלו , בעיני השוחט ויראה
מוציא והוא האדם, נפשות המוציא שהוא הרשע, סמא"ל של שותפו  נעשה
שבראותו  לפעמים גורם דסמא"ל  משום ממנו. טוב וסמא"ל  הבהמה, של נפש
יתודה, שלא מנגדו שהוא פי  על אף להקב"ה  מתודה פקודתו  עת שהגיע אדם
אינו  שאם השוחט, כן שאין מה ידו . על עולמו  קנה לעצתו  שמע לא אם מיהו 
כמה  באיבוד בוודאי גורם הנזכרים, מהתנאים אחד שום בו  ואין שמים ירא

נפש הורג כאלו לו ונחשב  ועוף , חיה בבהמה מגולגלות  מספר נפשות  לעיל  (כנזכר

נפשות,הקנה) מתקן אם כי  נפשות מוציא נקרא לא הנזכר  בכל  מכוין בהיותו אך  .
למקומם. ומכניסם

דבר לישראל שמאכיל  מרע, וסר  אלוקים ירא שהוא השוחט מעלת וכמה
אין  כי בשר, באוכלם  טובים וימים בשבתות ומשמחה הנשמה המזכך טהרה,
ושלום. חס בהפכו והדבר בו, תלוי הרבים וזכות כנודע . ויין בבשר אלא שמחה

י"ח מעלה:תביעה  של דין בבית אותי  יתבעו  חיים הבעלי כל

חיי בעלי צער 

לאכול היהודים לכל לאסור צריכים  היו שבאמת חיים בעלי צער  של הבעיה
כזה. ובהמה עוף בשר 

חדשה השמלה  לשון י "ז)וזה סעיף כד לשונו :(סימן כיצדוזה ששחט עיקור, כגון ?
י "ח, בסימן  כמבואר פגום  3בסכין רוט שלום הרב של שיעור כבר  יש זה [ועל

לשמוע ]. יכול לשמוע שמעונין ומי שעות,

פגום: בסכין שם, אשר  רש"יזהוובמטה לדעת לדעתעיקור הוא השני  ועיקור ,
גדולות, הלכות הלכות בעל  לבעל שחיטה בהלכות פגומה סכין מונה דאינו  והא

חונק גדולות  אלא שאינו כלל שחיטה  הוי דלא משום לשונו.? כאן עד וכו', ,

שחיטה  נקרא לא זה פגום  בסכין ששוחטים  השחיטות שכל מזה רואים אנו הרי
העוף  את  שחונקים חנק , נקרא !!!אלא

הבדצי"ם לרוב האמיתי השם את ניתן ערוך  השולחן  דעת לפי מהיום אז
הזה הקדוש הצדיק של בהכשר  הבדצי"ם" "חנק  פגום, בסכין ששוחטים

והעופות.שמתיר הבהמות לכל  חנק



לרבנים תורה  דין י"ז|ל  תביעה

ובפרט הימים, קדושת עמו שמתלוה טובים וימים בשבתות  אך  לאחרים.
יוכל  התשובה בכח  כי בשר, יאכל יתירה  נשמה קדושת לו שנוסף בשבתות

ויקרא, בפרשת בפסוק הרומז  וזהו הבקרלתקן , מן  קרבנו עולה  תמים אם זכר
ה' לפני לרצונו אותו יקריב  מועד אהל  פתח אל  הקרבן יקריבנו  יקריב  כלומר , .

לתקנה יכוין אותה השוחט בבהמה, יתגלגל שאם שרצונו כשם ה' לפני לרצונו
נפש  איזה יש  שאם בכוונה אותה יקריב הוא כך ה', לפני אותה ולהקריב

ה'. לפני שיקריב זו בבהמה מגולגל

באומרו אמור  בפרשת כן גם כ"ב )ורמוז לה',(שמות  תודה זבח  תזבחו וכי
תזבחו  בבהמה,לרצונכם  נפשותם יתגלגל אם מתקן ׁש יּ ּמ צא לרצונכם, הכוונה, .ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אותם שמביאים בבהמה יש אם נפש איזה לתקן הכוונה בזו תזבחו אתם כן גם
לפני . לזבוח

עמלק , של שותפו  שבטבחי טוב
אכזר זה א אכזר עמלק מה 

אדם מכל יותר  דבר בכל  ברחמנות  עצמו  מזלו ויתנהג על להתגבר כדי  ,
עליו לומר יכולים אין ברחמנות נוהג ובהיותו  אכזר. להיות (קידושיןהמחייבו

עמלק פ"ב ) של שותפו שבטבחים זהטוב אף אכזר  עמלק מה חז"ל, כדפירשו 
האכזריות. הוא באומנתו המורה שהטבעיות אכזר ,

כעמלק, באכזרי  מורה לשחוט וזריז טוב שהוא כך  - כל  שמרגילולכן  כיון אך 
מקום  יהיה שלא באופן כמרחם  יהיה כשישחט גם הרחמנות, במדת עצמו

לעמלק. לדמותו

איזה שמא עצמו, לבין בינו מאד ויצטער ידאג ידו, על בהמה איזה נתנבלה ואם
בידו, וקלקלה מגולגלת נפש איזה בבהמה שהיה ואפשר לזה, גרם שבידו עון
ואדרבא תקון, בלי  השחיטה צער וסבל שהרגיש נפש  לאותו מגיע צער  וכמה
מתחת תקלה כשיוצא הרבה שיצטער  לו ראוי  לכן כמוהו. אין וצער לה איבוד 
הנפש  צער על הקב"ה לפני  ויתפלל  במעשיו ויפשפש האמור , מהטעם ידו,

שקלקלה. זו בבהמה היה אם ההיא

אותה, באכלם  הברכה  ידי על  שיתתקן  קדושה ניצוץ יש שאם בלבו יתפלל גם
אם ובפרט  אותה, באוכלם להקב"ה שמברכים ברכה עם תיקונה דעיקר 
מילה ברית כסעודת מצוה בסעודות  או שמים, ויראת חכמים תלמידי  האוכלים 

לעניןוכדומה, צודק ז"ל  החרדים  ספר  בעל שהביא מעשה י "ח ) פרק (עיין דלעיל בפרקים  הזכרתי (וכבר 

משם) תראהו .זה ,

לרבנים תורה  י"ח דין לא|תביעה 

סמא"ל של  שותפו נעשה אלו, ותפלות הכוונות בכל מכוין השוחט אין אם
וסמא"ל הבהמה , של נפש מוציא והוא האדם, נפשות  המוציא שהוא הרשע,

ממנו . טוב 

כן  לא דאם אלו, ותפלות הכוונות בכל מחויב איך שכלו , בעיני השוחט ויראה
מוציא והוא האדם, נפשות המוציא שהוא הרשע, סמא"ל של שותפו  נעשה
שבראותו  לפעמים גורם דסמא"ל  משום ממנו. טוב וסמא"ל  הבהמה, של נפש
יתודה, שלא מנגדו שהוא פי  על אף להקב"ה  מתודה פקודתו  עת שהגיע אדם
אינו  שאם השוחט, כן שאין מה ידו . על עולמו  קנה לעצתו  שמע לא אם מיהו 
כמה  באיבוד בוודאי גורם הנזכרים, מהתנאים אחד שום בו  ואין שמים ירא

נפש הורג כאלו לו ונחשב  ועוף , חיה בבהמה מגולגלות  מספר נפשות  לעיל  (כנזכר

נפשות,הקנה) מתקן אם כי  נפשות מוציא נקרא לא הנזכר  בכל  מכוין בהיותו אך  .
למקומם. ומכניסם

דבר לישראל שמאכיל  מרע, וסר  אלוקים ירא שהוא השוחט מעלת וכמה
אין  כי בשר, באוכלם  טובים וימים בשבתות ומשמחה הנשמה המזכך טהרה,
ושלום. חס בהפכו והדבר בו, תלוי הרבים וזכות כנודע . ויין בבשר אלא שמחה

י"ח מעלה:תביעה  של דין בבית אותי  יתבעו  חיים הבעלי כל

חיי בעלי צער 

לאכול היהודים לכל לאסור צריכים  היו שבאמת חיים בעלי צער  של הבעיה
כזה. ובהמה עוף בשר 

חדשה השמלה  לשון י "ז)וזה סעיף כד לשונו :(סימן כיצדוזה ששחט עיקור, כגון ?
י "ח, בסימן  כמבואר פגום  3בסכין רוט שלום הרב של שיעור כבר  יש זה [ועל

לשמוע ]. יכול לשמוע שמעונין ומי שעות,

פגום: בסכין שם, אשר  רש"יזהוובמטה לדעת לדעתעיקור הוא השני  ועיקור ,
גדולות, הלכות הלכות בעל  לבעל שחיטה בהלכות פגומה סכין מונה דאינו  והא

חונק גדולות  אלא שאינו כלל שחיטה  הוי דלא משום לשונו.? כאן עד וכו', ,

שחיטה  נקרא לא זה פגום  בסכין ששוחטים  השחיטות שכל מזה רואים אנו הרי
העוף  את  שחונקים חנק , נקרא !!!אלא

הבדצי"ם לרוב האמיתי השם את ניתן ערוך  השולחן  דעת לפי מהיום אז
הזה הקדוש הצדיק של בהכשר  הבדצי"ם" "חנק  פגום, בסכין ששוחטים

והעופות.שמתיר הבהמות לכל  חנק



לרבנים תורה  דין י"ח |לב תביעה 

החינוך : ספר לשון וזה

החינוךא) מצותבספר  כי הפשט  דרך על  כן גם ואומר  וז"ל: תנ"א מצוה
מבשאר יותר  הגוף דם יצא מהצואר  כי שידוע לפי  הטעם מאותו הוא השחיטה
דמו  כל יצא משם כי שנאכלהו, טרם  משם, לשחטו  נצטוינו ולכן  הגוף מקומות

הבשר. עם הנפש נאכל ולא

חיי בעל צער 
הצואר מן השחיטה בטעם נאמר בדוק ועוד החיים ובסכין בעלי נצער  שלא כדי 

לצערם  ולא  צרכיו ולכל מהם ליזון למעלתו  לאדם התירן התורה כי  מדאי יותר 
דאורייתא  איסור הוא אם חיים בעלי צער באיסור  הרבה חכמים דברו וכבר  חנם,

הוא  דאורייתא שאיסור הדומה לפי  עכ"ל .והעולה .

הרמב"ן מרמז וכן כ "ט )ב) א' מדבר,(בראשית שאינו בחי  הגוף התיר  כי  וז"ל:
שאמר  ומה השחיטה, טעם וזה עצמה, הנפש לא מיתה, בעליאחר צער 

על וצוּ נ וּ  בּ מצוֹ תיו  קדּ ׁש נוּ  א ׁש ר שנברך ברכתינו וזה דאורייתא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲחיים
כאן.עדהחיטה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הוא  הברכה פגימה שום  בלי כשר שיהיה הסכין על נזהרים  לא אם אומרת זאת
התורה. מן  שאיסורו חיים בעלי צער  על  ועובר לבטלה, ברכה 

חת"סג) נ"ד )בשו"ת סימן  מדבריו (או "ח "נראה עליה והוסיף הרמב"ן ד' העתיק 
עליהם  ולרחם נתאכזר , שלא רצה  חי, בעל בשר לאכול לנו  יתברך  שהרשה אחר 

צערם, ומברכיןלמעט הצואר מן לשחוט צוה כן וצוּ נוּ על  בּ מצוֹ תיו  קדּ ׁש נוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
החיטה  נאמרעל  כאילו החיטה , על  וצ וּ נוּ  בּ מצוֹ תיו ק דּ ׁש נוּ  עלאׁש ר לרחם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

עכ"ל .הבּ ר יּ וֹ ת  " ַ◌ְ◌ִ◌

שחיטה הלכות מגדים ובפרי  הפתיחה)ה) הביאו (בסוף זו  מצוה "טעם  כתב ,
בשם רבה ועודהאליהו  הדּ ם, ׁש יּ צא כּ די מצּ וּ אר, יוֹ צא דּ ם דּ רב  החינוך , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְספר

חיים  בעלי צער  משום אסור  פגום בסכין וכן  ... חיים  בעלי צער  עכ "ל משום ...

החיד "א ס"ג )ו) ח"י  סימן ברכה טעמא כתב(במחזיק חיים]דמהאי בעלי  צער  [משום
שלפניה. סכין בדיקת בלי לשחוט אסור

החינוךז) עדיף וכסברת בצערא למעוטי  שחיטה בעידן חולין דגם בר"ן תמצא
הלשון: בזה שכתב הצדדין מן דהשוחט היא במשנה בסימנין  דשחיטה כיכיון

חיים  בעלי  צער איכא המפרקת  מן  וחותך הצדדין  מן  לנו שחיטה יש וכן עכ "ל . .
- שם. ראה חיים, בעלי  צער  על שלם בסכין ספר  ששחיטה מכאן רואים הרי 

חיים. בעלי  צער הוא פגום

לרבנים תורה  י"טדין לג |תביעה 

י "ט  לבואתביעה  העתידים שלי הדורות כל לי שקילקל על אותו תובע אני :!!!

אחד מאדם היוצאים הצאצאים מספר למשפחה)חשבון ילדים  חמש של במשך(בחישוב 
דורות  שנה)עשר שנה(300 שלושים  הוא דור כשכל שנה), 25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

לאכול  ולא הכשרות שמירת על בלבד אחד יהודי מעורר כשיהודי וחשוב , צא
בכך  הציל הוא - ודם חלב וטיפות נבילות המאכילים הבדצי "ם של טרף  בשר

יהודים. שיישארו יהודים , מיליון  48

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק יכול אחד  חמש(כל מביא  אחד  שכל  ילדים  חמש
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מלא  עולם קיים כאילו מישראל  אחת נפש  המקיים

כ' אותו תביעה  תובע  אני המכשיל]: - המכשיר הרב  את [את מכין אשר על 
ישראל: גדולי  שאמרו כמו  יהודים, מליון שש ושלום חס להרוג הסכין

יח  הרמני הר ע ל חכ מאכלתל  אכל ידי  על א מ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרמני  עמלק נלד מ ה  יק  חטי  הי ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאסר ת 

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 בלתא למחנה כּ ּת וּ ב  היה ההׁש מדה רכּ בוֹ ת ׁש על וכיּ ד וּ 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',


זושאד. ר' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים וכידוע 



לרבנים תורה  דין י"ח |לב תביעה 

החינוך : ספר לשון וזה

החינוךא) מצותבספר  כי הפשט  דרך על  כן גם ואומר  וז"ל: תנ"א מצוה
מבשאר יותר  הגוף דם יצא מהצואר  כי שידוע לפי  הטעם מאותו הוא השחיטה
דמו  כל יצא משם כי שנאכלהו, טרם  משם, לשחטו  נצטוינו ולכן  הגוף מקומות

הבשר. עם הנפש נאכל ולא

חיי בעל צער 
הצואר מן השחיטה בטעם נאמר בדוק ועוד החיים ובסכין בעלי נצער  שלא כדי 

לצערם  ולא  צרכיו ולכל מהם ליזון למעלתו  לאדם התירן התורה כי  מדאי יותר 
דאורייתא  איסור הוא אם חיים בעלי צער באיסור  הרבה חכמים דברו וכבר  חנם,

הוא  דאורייתא שאיסור הדומה לפי  עכ"ל .והעולה .

הרמב"ן מרמז וכן כ "ט )ב) א' מדבר,(בראשית שאינו בחי  הגוף התיר  כי  וז"ל:
שאמר  ומה השחיטה, טעם וזה עצמה, הנפש לא מיתה, בעליאחר צער 

על וצוּ נ וּ  בּ מצוֹ תיו  קדּ ׁש נוּ  א ׁש ר שנברך ברכתינו וזה דאורייתא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲחיים
כאן.עדהחיטה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הוא  הברכה פגימה שום  בלי כשר שיהיה הסכין על נזהרים  לא אם אומרת זאת
התורה. מן  שאיסורו חיים בעלי צער  על  ועובר לבטלה, ברכה 

חת"סג) נ"ד )בשו"ת סימן  מדבריו (או "ח "נראה עליה והוסיף הרמב"ן ד' העתיק 
עליהם  ולרחם נתאכזר , שלא רצה  חי, בעל בשר לאכול לנו  יתברך  שהרשה אחר 

צערם, ומברכיןלמעט הצואר מן לשחוט צוה כן וצוּ נוּ על  בּ מצוֹ תיו  קדּ ׁש נוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
החיטה  נאמרעל  כאילו החיטה , על  וצ וּ נוּ  בּ מצוֹ תיו ק דּ ׁש נוּ  עלאׁש ר לרחם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

עכ"ל .הבּ ר יּ וֹ ת  " ַ◌ְ◌ִ◌

שחיטה הלכות מגדים ובפרי  הפתיחה)ה) הביאו (בסוף זו  מצוה "טעם  כתב ,
בשם רבה ועודהאליהו  הדּ ם, ׁש יּ צא כּ די מצּ וּ אר, יוֹ צא דּ ם דּ רב  החינוך , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְספר

חיים  בעלי צער  משום אסור  פגום בסכין וכן  ... חיים  בעלי צער  עכ "ל משום ...

החיד "א ס"ג )ו) ח"י  סימן ברכה טעמא כתב(במחזיק חיים]דמהאי בעלי  צער  [משום
שלפניה. סכין בדיקת בלי לשחוט אסור

החינוךז) עדיף וכסברת בצערא למעוטי  שחיטה בעידן חולין דגם בר"ן תמצא
הלשון: בזה שכתב הצדדין מן דהשוחט היא במשנה בסימנין  דשחיטה כיכיון

חיים  בעלי  צער איכא המפרקת  מן  וחותך הצדדין  מן  לנו שחיטה יש וכן עכ "ל . .
- שם. ראה חיים, בעלי  צער  על שלם בסכין ספר  ששחיטה מכאן רואים הרי 

חיים. בעלי  צער הוא פגום

לרבנים תורה  י"טדין לג |תביעה 

י "ט  לבואתביעה  העתידים שלי הדורות כל לי שקילקל על אותו תובע אני :!!!

אחד מאדם היוצאים הצאצאים מספר למשפחה)חשבון ילדים  חמש של במשך(בחישוב 
דורות  שנה)עשר שנה(300 שלושים  הוא דור כשכל שנה), 25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

לאכול  ולא הכשרות שמירת על בלבד אחד יהודי מעורר כשיהודי וחשוב , צא
בכך  הציל הוא - ודם חלב וטיפות נבילות המאכילים הבדצי "ם של טרף  בשר

יהודים. שיישארו יהודים , מיליון  48

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק יכול אחד  חמש(כל מביא  אחד  שכל  ילדים  חמש
ילדים  מיליון ל -48 דורות 11 לאחר מגיע ילדים

25=5*5
125=5*25
625=5*125

3125=5*625
15,625=5*3125
78,125=5*15,625

390,625=5*78,125
1,953,125=5*390,625
9,765,625=5*1,953,125

48,828,125 9,765,625*5=מיליאן

מלא  עולם קיים כאילו מישראל  אחת נפש  המקיים

כ' אותו תביעה  תובע  אני המכשיל]: - המכשיר הרב  את [את מכין אשר על 
ישראל: גדולי  שאמרו כמו  יהודים, מליון שש ושלום חס להרוג הסכין

יח  הרמני הר ע ל חכ מאכלתל  אכל ידי  על א מ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרמני  עמלק נלד מ ה  יק  חטי  הי ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאסר ת 

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 בלתא למחנה כּ ּת וּ ב  היה ההׁש מדה רכּ בוֹ ת ׁש על וכיּ ד וּ 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',


זושאד. ר' ורבי  אלימלך רבי  הקדושים האחים וכידוע 



לרבנים תורה  דין כ'|לד תביעה

הּק דוֹ ׁש  מה צּ דּ יק  מביא זי"ע, מבעלזא [ׁש ליט "א], אהרן  ׁש אמר :רבּ י  כּ לזי"ע, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכל וּ  ידי  על בּ א ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני הרׁש ע ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶכ וֹ ח וֹ 
ׁש א  מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נ וֹ לד  וּ מזּ ה קלּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲׁש וֹ חטים 
עמלק, ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר , הבּ על  ׁש ל  החרב את הׁש חיז  כּ דבעי, הּס כּ ינים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש חיזוּ 

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

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

בּ עצמ וֹ הּט רפה  עמלק  קל ּפ ת הוּ א הגּ רמני  והר ׁש ע  עמלק א , ׁש בּ מלחמת וּ כמוֹ  , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ט -יא)כּ תוּ ב יז ּפ רק ה לּ חם(ׁש מ וֹ ת וצא אנׁש ים לנ וּ  בּ חר יהוֹ ׁש ע  אל מׁש ה "ויּ אמר ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יהוֹ ׁש ע  ו יּ עשׂ  בּ ידי. האהים וּ מּט ה הגּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עמלק
מ ׁש ה לוֹ  אמר הגּ בעה.כּ אׁש ר  ראׁש  עלוּ  וחוּ ר אהרן וּ מׁש ה בּ עמלק והיה להלּ חם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ בדים  מׁש ה וידי עמלק. וגבר יד וֹ  יניח  וכאׁש ר  י שׂ ראל  וגבר ידוֹ  מׁש ה ירים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
וּ מזּ ה  אחד  מזּ ה בידיו  ּת מכ וּ  וחוּ ר ואהרן עליה ויּ ׁש ב תחּת יו ו יּ שׂ ימוּ  אבן  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ קחוּ 

המׁש ". בּ א  עד אמוּ נה ידיו ויהי צדּ יקים:אחד  ג' ׁש ם  וחוּ ר,והי וּ  ואהרן מׁש ה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
את  לבּט ל  כּ די צ דּ יקים ג' צרי היּ וֹ ם גּ ם  ּכ ר וּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הת ּפ לּ לוּ 

ס וֹ פר], החת"ם [נכד אחד  עוֹ ד רק וּ מצאוּ  וחּפ שׂ וּ  הצּ דּ יק הגּ זרה, נמצא וא ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ יד וֹ . עלתה א ולכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלי ׁש י.

מחנה   אחר היה ההמת ל החיט ת 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 תא הׁש חיטוֹ ת ׁש על  וכיּ ד וּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌


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.
רביה . האלוקי המקובל הקדוש  הצדיק על ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 

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

בנפשו . יסתכן 
את ו. לה ðיל  הáדõלה àמלחמôם  הñד Łõים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 

Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

לרבנים תורה  כ'דין לה|תביעה

ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה בּ המוֹ ת', 'הוֹ ב ת כּ יּת וּ ב היה (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

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

עוֹ בדיה  הרב  והדרוֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר  ׁש בּ דוֹ רנוּ  הּמ יחד  המק וּ בל  הצּ דּ יק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
זיע"א, גּ לגּ וּ לים אמר:יוֹ סף היוּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנ ׁש ים כּ ל  [עוֹ ד כּ י , ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לכן  בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  הצּ דּ יק מרדּ כי  ׁש ל מדּ וֹ רוֹ  הי וּ  ׁש הם ממוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
היה וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  רח"ל כּ עת הּת ּק וּ ן נאספוּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

צדּ יק)ׁש לּ הם אוֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  לדבריו,(ור בּ ים ראיה אביא  הּק טן ואני ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזכר וֹ , ׁש מוֹ  י ּמ ח  'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ויוֹ ם ׁש כּ יּ דוּ ע י וֹ ם בּ כל  מקּפ יד  היה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

י וֹ תר ו א ּפ ח וֹ ת א אי ׁש  אלפים עשׂ רת דווקא כּ תוּ ב ׁש יּ הרגוּ   ּכ] , ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מקוֹ ם ל וֹ  היה ׁש א וכּמ ה הגּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבאנציקלוֹ פדיה
וכּס ה יהוּ דים 1600  לער לׁש ם  והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר  חוֹ פר היה הגּ ז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ בּת י
וזהוּ  זה ] את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ לה אר  להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם ,
ׁש גּ ם לאחשוורוֹ ׁש , – הר ׁש ע  ה ּמ ן קל ׁש קלים אלפים עשׂ רת  כּ נגד ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵמרוּ מז
כּ מ וֹ  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

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  מּס עוּ דתוֹ ? ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  ל וֹ : אמר וּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רׁש ע" אוֹ תוֹ  נׁש ּפ טוּ ע"כ .ׁש ל  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע  ע וֹ ד  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן בּ ני עשׂ רת כּ נגד והם ימ"ש, נאצים עשׂ רה  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונּת ל וּ 

בהרחבה)כּ ן, מזה נדבר .(ובהמשך ֵ◌


õלæלב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
יłראל רàי äנàור äרנõ מ Łõדñה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמכôב
מטלוסט מר âכי  מ ' הק' הרב õלחבר זי"ע טõב  Łם àְְֲֵֵַַַַַָָעל
מכôבים àכ ëה éתב üé  נסôר " הâðיק גילו ["àן  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָזי "ע 

אליו ] זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Łדñה [נד ïס (יג )àאáרת :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

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

אïŁõיצין , טי "ת  ת"ק ראה ג ' לי õם אõר  ְְִִב"ה,

מטלוסט מרâכי מ ' הק' הרב ְְֲִֵַַַָָלחברי
Łמõ)למע "ש לא(למען  âברים אני רõאה  éי  לבõא  ôכף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ונמ ôיק האחד  מן הנים  וט õבים  ה ñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים 
לפה  ôבõא  ôŁכף חזק àטחõני  ליראיו", ה' "וסõד ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹסõד,
éי נ"ע  הק' äרנõë מ ý ל ה çדäעים הéתבים  ýôא ñôְְְְִִִִִִֵַַַָח
בעל י łראל נאמנה. àאהבה דו"ש  ýחבר לי. הם  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָנחäצים

כאן . עד מטלוסט. טוב שם 
ורבי אלימלך ר ' רבי  הקדושים  שהאחים ידוע  וכן 

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

בראשית חכמה].באריכות



לרבנים תורה  דין כ'|לד תביעה

הּק דוֹ ׁש  מה צּ דּ יק  מביא זי"ע, מבעלזא [ׁש ליט "א], אהרן  ׁש אמר :רבּ י  כּ לזי"ע, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש היוּ  אסוּ ר וֹ ת מאכלוֹ ת ׁש אכל וּ  ידי  על בּ א ׁש מוֹ  יּמ ח הגּ רמני הרׁש ע ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶכ וֹ ח וֹ 
ׁש א  מּפ ני מדּ ה כּ נגד בּ מדּ ה והיה הגּ רמני, עמלק נ וֹ לד  וּ מזּ ה קלּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲׁש וֹ חטים 
עמלק, ׁש ל  שׂ ר ׁש הוּ א דּ בר , הבּ על  ׁש ל  החרב את הׁש חיז  כּ דבעי, הּס כּ ינים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש חיזוּ 

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

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

בּ עצמ וֹ הּט רפה  עמלק  קל ּפ ת הוּ א הגּ רמני  והר ׁש ע  עמלק א , ׁש בּ מלחמת וּ כמוֹ  , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ט -יא)כּ תוּ ב יז ּפ רק ה לּ חם(ׁש מ וֹ ת וצא אנׁש ים לנ וּ  בּ חר יהוֹ ׁש ע  אל מׁש ה "ויּ אמר ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יהוֹ ׁש ע  ו יּ עשׂ  בּ ידי. האהים וּ מּט ה הגּ בעה ראׁש  על נצּ ב אנכי מחר ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עמלק
מ ׁש ה לוֹ  אמר הגּ בעה.כּ אׁש ר  ראׁש  עלוּ  וחוּ ר אהרן וּ מׁש ה בּ עמלק והיה להלּ חם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ בדים  מׁש ה וידי עמלק. וגבר יד וֹ  יניח  וכאׁש ר  י שׂ ראל  וגבר ידוֹ  מׁש ה ירים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
וּ מזּ ה  אחד  מזּ ה בידיו  ּת מכ וּ  וחוּ ר ואהרן עליה ויּ ׁש ב תחּת יו ו יּ שׂ ימוּ  אבן  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ קחוּ 

המׁש ". בּ א  עד אמוּ נה ידיו ויהי צדּ יקים:אחד  ג' ׁש ם  וחוּ ר,והי וּ  ואהרן מׁש ה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
את  לבּט ל  כּ די צ דּ יקים ג' צרי היּ וֹ ם גּ ם  ּכ ר וּ חנית מלחמה ונלחמוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הת ּפ לּ לוּ 

ס וֹ פר], החת"ם [נכד אחד  עוֹ ד רק וּ מצאוּ  וחּפ שׂ וּ  הצּ דּ יק הגּ זרה, נמצא וא ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ יד וֹ . עלתה א ולכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלי ׁש י.

מחנה   אחר היה ההמת ל החיט ת 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 תא הׁש חיטוֹ ת ׁש על  וכיּ ד וּ ע ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌


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.
רביה . האלוקי המקובל הקדוש  הצדיק על ומסופר

ותיקונים תפילות עושה שהיה זי "ע , מוצפי  סלמן 

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

בנפשו . יסתכן 
את ו. לה ðיל  הáדõלה àמלחמôם  הñד Łõים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהâðיקים 

Łõדñה ט õב Łם ה àעל  ושלום. חס מéליה יłראל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָעם

לרבנים תורה  כ'דין לה|תביעה

ׁש נים, מאוֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה בּ המוֹ ת', 'הוֹ ב ת כּ יּת וּ ב היה (ואנוּ ההׁש מדה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

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

עוֹ בדיה  הרב  והדרוֹ  הדּ וֹ ר ּפ אר  ׁש בּ דוֹ רנוּ  הּמ יחד  המק וּ בל  הצּ דּ יק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ אוֹ ן
זיע"א, גּ לגּ וּ לים אמר:יוֹ סף היוּ  בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספוּ  האנ ׁש ים כּ ל  [עוֹ ד כּ י , ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לכן  בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  הצּ דּ יק מרדּ כי  ׁש ל מדּ וֹ רוֹ  הי וּ  ׁש הם ממוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
היה וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  רח"ל כּ עת הּת ּק וּ ן נאספוּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

צדּ יק)ׁש לּ הם אוֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  לדבריו,(ור בּ ים ראיה אביא  הּק טן ואני ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזכר וֹ , ׁש מוֹ  י ּמ ח  'היטלר ' רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ויוֹ ם ׁש כּ יּ דוּ ע י וֹ ם בּ כל  מקּפ יד  היה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

י וֹ תר ו א ּפ ח וֹ ת א אי ׁש  אלפים עשׂ רת דווקא כּ תוּ ב ׁש יּ הרגוּ   ּכ] , ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מקוֹ ם ל וֹ  היה ׁש א וכּמ ה הגּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבאנציקלוֹ פדיה
וכּס ה יהוּ דים 1600  לער לׁש ם  והכניס גּ דוֹ ל  בּ וֹ ר  חוֹ פר היה הגּ ז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ בּת י
וזהוּ  זה ] את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ לה אר  להינצל ׁש זּ כ וּ  אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם ,
ׁש גּ ם לאחשוורוֹ ׁש , – הר ׁש ע  ה ּמ ן קל ׁש קלים אלפים עשׂ רת  כּ נגד ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵמרוּ מז
כּ מ וֹ  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל מּס ע וּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

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  מּס עוּ דתוֹ ? ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  ל וֹ : אמר וּ  - ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רׁש ע" אוֹ תוֹ  נׁש ּפ טוּ ע"כ .ׁש ל  ׁש בּ ד יּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע  ע וֹ ד  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אמר וּ  גּ ם בּ עצמם והם המן בּ ני עשׂ רת כּ נגד והם ימ"ש, נאצים עשׂ רה  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונּת ל וּ 

בהרחבה)כּ ן, מזה נדבר .(ובהמשך ֵ◌


õלæלב ונíה אŁõויץ  Łל  הõìראה הáזרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
יłראל רàי äנàור äרנõ מ Łõדñה הâðיק éŁתב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמכôב
מטלוסט מר âכי  מ ' הק' הרב õלחבר זי"ע טõב  Łם àְְֲֵֵַַַַַָָעל
מכôבים àכ ëה éתב üé  נסôר " הâðיק גילו ["àן  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָזי "ע 

אליו ] זי "ע  ֵָמהבעש "ט 
קעב] [âף Łדñה [נד ïס (יג )àאáרת :[183 [נו' ס' מכôב , ְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

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

אïŁõיצין , טי "ת  ת"ק ראה ג ' לי õם אõר  ְְִִב"ה,

מטלוסט מרâכי מ ' הק' הרב ְְֲִֵַַַָָלחברי
Łמõ)למע "ש לא(למען  âברים אני רõאה  éי  לבõא  ôכף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ונמ ôיק האחד  מן הנים  וט õבים  ה ñהêה, על ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָטõבים 
לפה  ôבõא  ôŁכף חזק àטחõני  ליראיו", ה' "וסõד ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹסõד,
éי נ"ע  הק' äרנõë מ ý ל ה çדäעים הéתבים  ýôא ñôְְְְִִִִִִֵַַַָח
בעל י łראל נאמנה. àאהבה דו"ש  ýחבר לי. הם  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָנחäצים

כאן . עד מטלוסט. טוב שם 
ורבי אלימלך ר ' רבי  הקדושים  שהאחים ידוע  וכן 

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

בראשית חכמה].באריכות



לרבנים תורה  דין כ'|לו  תביעה

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 ימטריּ ה  כּ נגד א תק"ב בּ קד וּ ׁש ה, ׁש הם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פס וּ ק ׁש כּ תוּ ב ל )הּק לּפ ה כב  תאכל וּ (ׁש מוֹ ת א טרפה בּ שׂ דה ח יּ ים,וּ בשׂ ר עץ (ועין  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

פ"ו) מ"ט מר דּ כי",.ׁש ער  ּבּ רו" 502–וכן גּ ימטריּ ה המן" "אר וּ ר גּ יסא וּ מאיד - ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
"  ס ׁש ה וּ א  תק"ב , בּ גימטר יּ א 502 בּ שׂ רבּ שׂ רגּ ימטר יּ ה אכילת ידי  ׁש על  הינוּ  ," ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לרדת חלילה ואפ ׁש ר  מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה לבּ חינה לעלוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 


נעשה ז. 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
ידוע והנה "שמע ". תיבות ראשי שהן – ערבית מנחה,
תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד  קס"ז דף  א', חלק זוהר (עיין 

ב ') עמוד  קמ"ז דף שתיי', גברו  הראשון אדם  חטא שמכח  ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:
הן "ישמעאל" "אדום ", ותיבות אדום, קליפת הוא
בעולם חיים  האבות שהיו השנים  כמנין תק"ב, גימטריא
שנים , ק"פ – יצחק שנים , קע"ה חי  היה אברהם  כי  הזה,

וקמ " וק "פ קע"ה שנים, קמ"ז – –יעקב יחד צרפם – ז
הקליפה. נגד בקדושה הן  האבות כי  שנים , תק"ב  יהיו

הסוד ל )וזהו כב , לא(שמות טריפה בשדה "ובשר 
וקל תק"ב, גימטריא כן  גם הוא "בשר " כי  תאכלו",
"כלב" נקרא  הוא עמלק דקליפת להוסיף [ויש להבין.
פנים עז "כלב המילים וחשב פנים, ועז חצוף ומדתו
הכולל עם  בשר  = 503 תיבות  ד' עם  בגימטריה וחצוף"
כוח  זה טרף, בבשר נכשלים  ושלום חס שכאשר ,503

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

הכשרות]. על  הרבים

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, ,(שמות
"רוח  הוא בקדושה וכנגדו ר"מ , גימטריא כן גם  שהוא 

כט)הוי '" יא, שור(שופטים קליפות שתי  כנגד  והנה .
על יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור,

בסוד חמור של ט)הקליפה ט , על(זכריה ורוכב "עני :
שאמר כמו "שור", איקרי  יוסף בן ומשיח החמור ",

יז)הכתוב לג , לו".(דברים 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  ו"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 
שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות: ראשי הוא  ונחש
"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
בגזירות  וכן נשרף . לחוד והקלף פורחות  אותיות תרדיון ,
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 , –(שמות תאכלו" 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

לרבנים תורה  כא דין לז|תביעה 

הר בּ ה  ּכ ׁש כּ ל  היּ וֹ ם רוֹ אים אנוּ  זה  וּ מּפ ני  המן". "אר וּ ר  – ּת חּת ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלׁש אוֹ ל
דּפ רקא באגרא כמב וֹ אר  רח"ל, רעה לתרבּ וּ ת י וֹ צאים  ואברכים (אוֹ תבּ חוּ רים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עי"ש ) וע וֹ ד , זוֹ כים.קכ"א, וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת ידי ׁש על ה דּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
ואם מר דּ כי",  ּבּ רו" בּ חינת הנּ צּ וֹ צוֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן  מעלה , מעלה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת 
"ארוּ ר לבחינת ׁש ּמ גּ יעים עד ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
האיׁש  הוּ א מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי  ועל  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהמן".
בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכוֹ ל זוֹ כה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
אדם על  נראה לפעמים  כּ י סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד וּ בּפ יגוּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים
ונוֹ דע  ריחוֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מ ּמ אכל וֹ ת נזהר ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְמס יּ ם
הענין  וזה בּ ּפ יגוּ לים. נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת נזהר אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
מרדּ כי ,  ּלברו המן אר וּ ר בּ ין ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי אדם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ ב

נפלאים .א והדּ ברים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בגלל  הייתה השואה שכל מכאן  רואים  פגומים הרי ו סכינים עכשיו , זה
מחדדים האלו הרשעים והרבנים המשיח , ביאת לפני האחרונה המלחמה
ראו  ישראל. ארץ על ח"ו שיזרקו האטומית הפצצה של  הסכין את 

!!!הזהרנוכם

כא ישראל :תביעה צער  לסבול שימשיך למשיח גרם אשר  על  אותו תובע אני 
בזוהר שכתוב כמו זה  בגלל שנגרמים והאסונות הצרות וכל  מלבוא ויתעכב

ל': תיקון זוהר בתיקוני הקדוש

מהעולם, לו וילך  יסתלק משיח של  שרוחו הגורמים, אנשים לאותם להם אוי
שהמה, לעולם, לשוב יוכל בליולא כלומר, ליבשה , התורה  את העושים הם

של המעשי  בחלק רק מצטמצמים כי ודעת , שכל  של לחלוחית משהו 
ולהשכיל לידע  הקבלה , בחכמת ולהבין  להשתדל  רוצים ואינם התורה.
והרג וביזה וחרבא עניותא דגרמין  לון ווי  מצוה. וטעמי התורה בסודות
וחרב עניות  שיהיו הללו, במעשיהם גורמים שהם להם, אוי - בעלמא ואבדן 

וביזה בעולם.והריגותוחמס והשמדות


דלא,ח. עד לבסומי  איניש  חייב לפרש : אפשר ועוד

מפני תגורו דלא  הלאו את בעצמו  שיקיים  כלומר 
בגמרא  שאמרו כמו יין ידי  על  אפשר  וזה (בבאאיש,

יינה בתרא ) לפרש  עוד  [אפשר מפיגו, יין קשה פחד ,
זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של 

ידע ואז, דקדושה], ועזות ואומץ שמים  יראת  מקבל 
כמרדכי הנראה שיש מרדכי, לברוך המן  ארור בין
הוא ובאמת כהמן הנראה ויש המן, ארור הוא  ובאמת
ויאמר איש  מפני ירא לא  היין ידי  ועל  מרדכי, ברוך

האמת, .(מח "ב )את



לרבנים תורה  דין כ'|לו  תביעה

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 ימטריּ ה  כּ נגד א תק"ב בּ קד וּ ׁש ה, ׁש הם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פס וּ ק ׁש כּ תוּ ב ל )הּק לּפ ה כב  תאכל וּ (ׁש מוֹ ת א טרפה בּ שׂ דה ח יּ ים,וּ בשׂ ר עץ (ועין  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

פ"ו) מ"ט מר דּ כי",.ׁש ער  ּבּ רו" 502–וכן גּ ימטריּ ה המן" "אר וּ ר גּ יסא וּ מאיד - ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
"  ס ׁש ה וּ א  תק"ב , בּ גימטר יּ א 502 בּ שׂ רבּ שׂ רגּ ימטר יּ ה אכילת ידי  ׁש על  הינוּ  ," ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לרדת חלילה ואפ ׁש ר  מרדּ כי",  ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה לבּ חינה לעלוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 


נעשה ז. 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
ידוע והנה "שמע ". תיבות ראשי שהן – ערבית מנחה,
תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד  קס"ז דף  א', חלק זוהר (עיין 

ב ') עמוד  קמ"ז דף שתיי', גברו  הראשון אדם  חטא שמכח  ,
ושור ישמעאל , קליפת הוא וחמור  וחמור, שור קליפות:
הן "ישמעאל" "אדום ", ותיבות אדום, קליפת הוא
בעולם חיים  האבות שהיו השנים  כמנין תק"ב, גימטריא
שנים , ק"פ – יצחק שנים , קע"ה חי  היה אברהם  כי  הזה,

וקמ " וק "פ קע"ה שנים, קמ"ז – –יעקב יחד צרפם – ז
הקליפה. נגד בקדושה הן  האבות כי  שנים , תק"ב  יהיו

הסוד ל )וזהו כב , לא(שמות טריפה בשדה "ובשר 
וקל תק"ב, גימטריא כן  גם הוא "בשר " כי  תאכלו",
"כלב" נקרא  הוא עמלק דקליפת להוסיף [ויש להבין.
פנים עז "כלב המילים וחשב פנים, ועז חצוף ומדתו
הכולל עם  בשר  = 503 תיבות  ד' עם  בגימטריה וחצוף"
כוח  זה טרף, בבשר נכשלים  ושלום חס שכאשר ,503

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

הכשרות]. על  הרבים

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, ,(שמות
"רוח  הוא בקדושה וכנגדו ר"מ , גימטריא כן גם  שהוא 

כט)הוי '" יא, שור(שופטים קליפות שתי  כנגד  והנה .
על יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור,

בסוד חמור של ט)הקליפה ט , על(זכריה ורוכב "עני :
שאמר כמו "שור", איקרי  יוסף בן ומשיח החמור ",

יז)הכתוב לג , לו".(דברים 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  ו"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 
שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות: ראשי הוא  ונחש
"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
בגזירות  וכן נשרף . לחוד והקלף פורחות  אותיות תרדיון ,
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 , –(שמות תאכלו" 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

לרבנים תורה  כא דין לז|תביעה 

הר בּ ה  ּכ ׁש כּ ל  היּ וֹ ם רוֹ אים אנוּ  זה  וּ מּפ ני  המן". "אר וּ ר  – ּת חּת ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלׁש אוֹ ל
דּפ רקא באגרא כמב וֹ אר  רח"ל, רעה לתרבּ וּ ת י וֹ צאים  ואברכים (אוֹ תבּ חוּ רים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עי"ש ) וע וֹ ד , זוֹ כים.קכ"א, וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת ידי ׁש על ה דּ ברים בּ אוּ ר - ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
ואם מר דּ כי",  ּבּ רו" בּ חינת הנּ צּ וֹ צוֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן  מעלה , מעלה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת 
"ארוּ ר לבחינת ׁש ּמ גּ יעים עד ה כּ ל, מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
האיׁש  הוּ א מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ יוֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים ׁש וֹ תים ידי  ועל  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהמן".
בּ מאכלוֹ ת נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכלוֹ ת לאכוֹ ל זוֹ כה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
אדם על  נראה לפעמים  כּ י סוֹ ד", יצא יין "נכנס בּ סוֹ ד וּ בּפ יגוּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאסוּ רים
ונוֹ דע  ריחוֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה ידי ועל אסוּ ר וֹ ת מ ּמ אכל וֹ ת נזהר ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְמס יּ ם
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נפלאים .א והדּ ברים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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!!!הזהרנוכם
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ל': תיקון זוהר בתיקוני הקדוש

מהעולם, לו וילך  יסתלק משיח של  שרוחו הגורמים, אנשים לאותם להם אוי
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דלא,ח. עד לבסומי  איניש  חייב לפרש : אפשר ועוד

מפני תגורו דלא  הלאו את בעצמו  שיקיים  כלומר 
בגמרא  שאמרו כמו יין ידי  על  אפשר  וזה (בבאאיש,

יינה בתרא ) לפרש  עוד  [אפשר מפיגו, יין קשה פחד ,
זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של 

ידע ואז, דקדושה], ועזות ואומץ שמים  יראת  מקבל 
כמרדכי הנראה שיש מרדכי, לברוך המן  ארור בין
הוא ובאמת כהמן הנראה ויש המן, ארור הוא  ובאמת
ויאמר איש  מפני ירא לא  היין ידי  ועל  מרדכי, ברוך

האמת, .(מח "ב )את



לרבנים תורה  דין כא |לח תביעה 

התחתוני מעשה ידי על אלא  נגאלי ישראל  ואי נגלה, המשיח אי
לאלהי עז תנו בסוד  , ותפלותיה

הגלגולים שער - האריז"ל בכתבי טו:)איתא :(הקדמה
הבורא כי  הקדושה, ממקום  להכרת  לה אפשר אי הקדושה שהנשמה לפי  ...
נשמה של קטן נצוץ  אפילו נדח, ממנו ידח לבלתי  מחשבות חשב  יתברך
הנשמות אותם  אל  מזון  וממשיך משפיע, יתברך קדושתו וממקום קדושה,
רודפים ולכן הקליפות, גם נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות שבתוך
יגנוב  כי לגנב יבוזו ולא מזונותיו, אחר וטורח הרודף כאחד  האדם, את להחטיא

ירעב : כי נפשו למלא

שגלו  שהנשמות לפי הקליפות, בין שכינה גלתה המקדש , בית נחרב  כאשר והנה 
כן  ועל  בחטאם. שנפגמו כיון מתוכם, לצאת  ויכולת כח בהם אין ביניהם,
כדי ביניהם נכנסת אוכלה, אש אלהיך ה' כי נאמר עליה אשר יתברך , שכינתו
למקום  אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם, אשר  נשמות  נצוצות אותם ללקט

היטב הקדושה  תבין ובזה האנשים. בגופות הזה, בעולם ומורידם ומחדשם , ,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש, בית שנחרב  ומיום שכינה. גלות סוד

הבל  האדם של הקליפות בין שנפלו  הנשמות כל  ללקוט ונתערבו מלאכתו יעל
הרגלים, עד שנפלו אותם אפילו ללקט שיגמר ועד  רגליו, ועד  מראשו אין בו

נגאלים  ישראל ואין נגלה, וז"ל ,המשיח פקודי  בפרשת בזוהר אצלינו כמבואר .
הזיתים. הר  על ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד
ותפלותיהם, התחתונים מעשה ידי  על אלא אותם, מלקטת השכינה אין  ואמנם

לאלהים . עז תנו הנשמותבסוד הוצאות גדר כך התחתונים, מעשה  גדר וכפי 
ההם. בשכינתו והנצוצות כח היה  גמורה, בתשובה שבים היו ישראל כל ואלו

וכמו  כחה, מתישים חטאתינו אבל  אחד . ברגע  משם הנשמות כל  להוציא יתברך 
גם  אז משם, מלצאת הנשמות יכלו וכאשר  תשי", ילדך "צור  הכתוב שאמר
כלה  והרשעה הקליפות , וימותו חיותם, ויסתלק משם , תצא יתברך  שכינתו

תכלה  פסוקבעשן סוד  וזה לנצח , המות שהקליפותבלע לומר , רוצה וגו'.
יתברך  שכינתו הסתלקות מסבת אחד , ברגע ויבולעו יכלו  מות , הנקראות

עכ"ל . כנזכר, ביניהם אשר נשמות נצוצות וכל  מתוכם.
ויודעים הציבור  על שאחראים  רבנים אתם אבל פרטי, יהודי לכל נאמר  זה כל

נאמר עליכם אומרים, ולא האמת אחינו"את על אשמים אנחנו ."אבל 
קולות, בקולי  ישראל  עם לכל צעקתם  שלא וכזית  כזית כל  על אותכם ויתבעו

מכשול .להסיר 

לרבנים תורה  כב דין לט |תביעה

כב  ובבא:תביעה  בזה אסורות מאכלות של הפגם גודל על  אותו תובע אני  :

וטריפות, נבילות  אכילת ידי על באדם מתנוצץ רח"ל  אפיקורסות רוב  (תורת1.

קדושים) פרשת .משה 

תעשה דבמזיד הפגם שיתשנה אלא בשוגג, אפילו פוגם אסורות מאכלות .2
ונטמאת נפשו תטמטם ובשוגג שקץ, שמיני)נפשו פרשת הקדוש  החיים  .(אור 

לאו  ואם שלי, אתם הרי  וטריפות נבילות משקוצי  ופרושים קדושים אתם  3.אם 
שלי  ל')אינכם משפטים .(רש "י

שלימות מדינות יצאו שמזה  אסורות כמאכלות כך כל  גדולה עבירה אין .4
רעה ז')לתרבות סימן חיים דברי  .(שו"ת

אסורות במאכלות נזהר שלא מפני הוא הזה בעולם האדם שסובל מה כל .5
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מרשות יוצא מ "ב )6. דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

לאחר אותו ודנין כלל החיים בצרור יתדבקו לא כי לנפשם ואי להם אוי  .7
הבא ובעולם  הזה בעולם גועלו הקב "ה כי  מגועל, כאדם ח "ג (זוהמיתתו הקדוש ר

מ "א) .דף

עליו  שורה הטומאה ורוח  ורוחו, נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק .8
מ "ב ) דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו נכנס .(רמב "ם)10.

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)11. אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה מכניס ישרים)12. (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – קלים,? שוחטים עבור (דרך !

משפט ) שמרו  .הנשר ,

את החריב מי - צדקינו משיח ביאת  מעכב אסורות מאכלות האוכל  כל .14
בעונינו  עדיין והשכינהבגלות בימינו, נבנה לא עדיין אשר לאביתינו מדוע - ?

וטריפות נבילות שמאכילים שוחטים עבור  ? היום גם  תמול גם ישי בן בא
פסח) של הגדה על משה .(בריתמטה 

הבא ועולם הזה עולם חלק  ומאבד עולמית טהרה לו אין מ "ב )15. עמוד שכר .(יש 

ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.
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רודפים ולכן הקליפות, גם נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות שבתוך
יגנוב  כי לגנב יבוזו ולא מזונותיו, אחר וטורח הרודף כאחד  האדם, את להחטיא

ירעב : כי נפשו למלא
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למקום  אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם, אשר  נשמות  נצוצות אותם ללקט
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הבל  האדם של הקליפות בין שנפלו  הנשמות כל  ללקוט ונתערבו מלאכתו יעל
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גם  אז משם, מלצאת הנשמות יכלו וכאשר  תשי", ילדך "צור  הכתוב שאמר
כלה  והרשעה הקליפות , וימותו חיותם, ויסתלק משם , תצא יתברך  שכינתו
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תעשה דבמזיד הפגם שיתשנה אלא בשוגג, אפילו פוגם אסורות מאכלות .2
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לאו  ואם שלי, אתם הרי  וטריפות נבילות משקוצי  ופרושים קדושים אתם  3.אם 
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רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר
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הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – קלים,? שוחטים עבור (דרך !

משפט ) שמרו  .הנשר ,

את החריב מי - צדקינו משיח ביאת  מעכב אסורות מאכלות האוכל  כל .14
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ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.
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קלים שוחטים עבור ת"ח בשנת נהרגו יהודים מליון קב )17. פרק הישר .(קב 

קלים שוחטים עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים מיליון וחצי שלשה .18
חיים) דברי  .(שו "ת

השחיטה לתקן לעולם בא טוב  שם הבעל  אברהם)19. .(ברכת

את שוחט רק במה, או עוף שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחרידה מחזה .20
עצמו.

קודש  שבת מחילול יותר  חמור  וטריפות נבילות אכילת חיים)21. .(חפץ

לידי האדם את מביא  אסורות במאכלות דהמכשול ג"כ זה מכל  אנו רואים .22
ההוא  לאיש  שאמר  זי"ע מאפטא  הרה"ק  כדברי והוא רח"ל, זרה ועבודה מינות

אכל לא  שאם

ענין  כל  תלוי בזה כי  להושיעו, אפשר  בפסח חמץ בנו

לינצל  ואפשריות הזכות לו אין ח"ו בפסח חמץ אכל דאם זרה, עבודה חטא
חמץ. מאיסור ניצול אם כן שאין מה זרה, עבודה מחטא

כג על תביעה  אותנו שהכשיל וההפגמים האסונות גודל  על  אותו תובע אני  :
שוגגים היו והם שם , שקרה מה ויודע ההיתוך  כור הספר  את להם  ששלחנו אף

במזיד  אותנו הכשיל  !!!והוא

היה  עמוקות" שה"מגלה איפה בעיר שנה מאות כארבע לפני  שקרה סיפור  זה
ובמי כולו, העולם את  אז  זיעזע וזה  קראקא]. [בעיר שמה יהודיהרב  את וחד 

היה : כך שהיה ומעשה אירופה ,

*

ובלי בשוגג מאכילי צדקה  בעלי  ושלמי יראי קצבי
חזיר  בשר  ע יהודי אלפי  רבבות של שלמה עיר  יודעי

ממש.
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הסיפור: תוכן
לעשות. מסוגלים שקצבים  מה  .1

במלכודת. נופלים  ישראל  גדולי .2

וטריפות. ונבילות באכילת ישראל  כלל  את לרמות ושיטה דרך .3
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ונצרך. נרשא  לכל רחבה ביד צדקה  מחלקים קצבים .4

במרכזה. ועומדים הקהילה עניני בכל מכובד מקום  לקצבים .5

אירוע. בכל  עבורם  מוכן משפחתיים  ובאירועים בשמחות מיוחד מקום .6

חתניהם. ביותר והטובים היפים  המכובדים  הבחורים .7

ימיהם. בדמי שנקטעו  צעירים  של בנשמות  מתמלא החיים  בית .8

ל"ע. ויתומים אלמנות  משאירים צעירים אנשים .9

צער. מלאי הורים  ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים  .10

גלגלים. על כולה  העיר .11

לאפתות. נזרקים בשר של קילוגרמים אלפי  .12

לזבל. ונזרקים  נשברים דולרים מליוני של בערך כלים .13

הישר. הדרך את עוזבים  חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות .14

עשרות במשך קראקא ששמה  שלמה לעיר ודם  חלב מאכילים מנקרים .15
שנים.

כלי ישיבות  ראשי  – וצדיקים גאונים  – דיינים  – רבנים – חכמים תלמידי .16
מעשה, ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים  שוחטים – סופרים – קודש
נבילות אוכלים חשובות משפחות אלפי  ועשרות  רבן בית של תינוקות 

שנים. עשרות ודם  חלב וטריפות

קראקא. בכל השמים לב עד ויללות  בכיות  .17

המגיפות. עשרות בגלל תעניות עשרות גוזר עמוקות " ה"מגלה .18

אחר ממבט הסיפור
הנורא המעשה של היבטים כמה

ישראל  ארץ  לקראקא  מאנסי בין ההבדל

רבנים. מאות ישנם במאנסי  – אחד רב היה  לקראקא .1

קצבים. מאות במאנסי – קצבים שני היו בקראקא .2

במזיד. במאנסי  – בשוגג טריפה האכילות  בקראקא .3

בהכשר  הוא במאנסי – הרב, של  לאפו מתחת קרה זה בקראקא .4
מהרעבנים. חלק של ובהסכמתם
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שהוא חרדיות, קהילות מאות ישנן במאנסי  – אחת עיר  רק  היתה  קראקא  .5
ישראל. מכלל גדול  חלק 

לאחר  במאנסי – הראשונה בהתעוררות בתשובה  חזרו  הקצבים  בקראקא .6
המחנו "ט ישראל,ואנשי  גדולי רבנים ידי  על מרה זעקה של  שנים עשרות

וטריפות) נבילות חלב מאכילית יש (ראשיתיבות: עוד חלב.עדיין מאכילי  נם

במאנסי – והנורא הגדול הדין יום מאימת חששו  הקצבים בקראקא .7
פחד. כל  הי ' לא הטריפות למאכילי 

במאנסי – המקדש בית חורבן על ובכו לבבם  קרעו הרבנים בקראקא .8
להתגונן בכדי  הכשר , דמי דולר למליון קרוב הרבנים של גדול חלק לוקחים 
המוחות את ולטשטש הערעור, את להשתיק  המעוררים, הרבנים נגד
בשר  לאכול שיפסיקו ליהודים חלילה  להרשות ולא התמימים היהודים

טריפה.

וטריפות, נבילות הרבה כך כל מכרו שנה 40 במשך הכל  בסך בקראקא .9
כי השנים, כל  במשך שם  שמכרו  כפי  כזו כמו אחד ביום  מוכרים  יורק ובניו 
של  טונות אלפי מפיצים יורק בניו אבל ביזנעס , אקספורט הי ' לא בקראקא
לבתי שם, המסעות ולכל  הברית ארצות בכל  האטליזים לכל  יום  כל בשר
בשר  טונות  אלפי למטוסים החולים, לבתי לקעיטערערס , למסעדות, המלון,

חודש ועוד.בתוך וכבדים לשונות  בחלב, מטובלים שהם נקניקיות פרענקפורטער , סאלאמיס, (ובפרט

וארצנו  יורק  ניו  ששמה הטריפה שהעיר יצוו  שהרבנים הזכי' לנו תהיה מתי
הטרף  הבשר כל את ולזרוק  הטרפים, הכלים את ישברו ישראל  בארץ הקדושה 

לזבל.

במזיד. הכל  ועשה הכל שידע אחר  אותו לשפוט דין מהבית מבקשים אנחנו
כסף  בצע  !!!למען

ואם  תורה, לדין שיבואו המכשירים לרבנים  הזמנה  תביעות כ"ג כתבנו  כאן  עד 
המיליוני עם שלהם הבית ויעקלו  משפט לבית ללכת  היתר יקבלו יבואו, לא

היהודים. את לרמות שקיבלו  דולרים

מא' השחיטה תהליכי  בכל  גדולים מומחים השם בעזרת אתנו  נביא הדין  בבית 
ידיעה  להם יש  אם לראות למלאות, שאלות 310 של  טופס להם וניתן ת' עד 

בשחיטה  מהנעשה  היהודיםקטנטונת כל  על - יצוגית תביעה היא [התביעה ,
לשמאלם, ימינם בין בשחיטה הולך מה יודעים שלא בעין עין ויראו  תובע], אני

לרבנים תורה  אחרדין ממבט מג |הסיפור

הם כי רבנים, מלהיות אותם יעבירו  גם אותם תובעים שאנחנו מהכסף וחוץ
הרבים. ומכשילי  זייפנים  שקרנים

תורה : לדין הזמנה  להרב.... לשלוח דין מהבית מבקשים אנו כן  על

וחותם: הכותב

תשע"ה אלול י "ב  יו

לאה  ב אבישי
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וארצנו  יורק  ניו  ששמה הטריפה שהעיר יצוו  שהרבנים הזכי' לנו תהיה מתי
הטרף  הבשר כל את ולזרוק  הטרפים, הכלים את ישברו ישראל  בארץ הקדושה 

לזבל.

במזיד. הכל  ועשה הכל שידע אחר  אותו לשפוט דין מהבית מבקשים אנחנו
כסף  בצע  !!!למען

ואם  תורה, לדין שיבואו המכשירים לרבנים  הזמנה  תביעות כ"ג כתבנו  כאן  עד 
המיליוני עם שלהם הבית ויעקלו  משפט לבית ללכת  היתר יקבלו יבואו, לא

היהודים. את לרמות שקיבלו  דולרים

מא' השחיטה תהליכי  בכל  גדולים מומחים השם בעזרת אתנו  נביא הדין  בבית 
ידיעה  להם יש  אם לראות למלאות, שאלות 310 של  טופס להם וניתן ת' עד 

בשחיטה  מהנעשה  היהודיםקטנטונת כל  על - יצוגית תביעה היא [התביעה ,
לשמאלם, ימינם בין בשחיטה הולך מה יודעים שלא בעין עין ויראו  תובע], אני

לרבנים תורה  אחרדין ממבט מג |הסיפור

הם כי רבנים, מלהיות אותם יעבירו  גם אותם תובעים שאנחנו מהכסף וחוץ
הרבים. ומכשילי  זייפנים  שקרנים

תורה : לדין הזמנה  להרב.... לשלוח דין מהבית מבקשים אנו כן  על

וחותם: הכותב

תשע"ה אלול י "ב  יו

לאה  ב אבישי




