
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
306

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | יא מנחם אב | פרשת ואתחנן

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות ח

אנגלית. לימודי  התורה עולם  טז.
מנזרים . של תמונות  עם פסולים  ספרים  יז.

ויהודית. משה דת קונטרס יח .

הספרים  הוצאת  סדר

אמן ואמרו ספר  אמן)1. עניית  ה' תשכ"ה .(על 
מהח "ח  עולם גדר ספר המשפחה )2. טהרת  תשכ"ו.(על

קורא  צדיקים שועת בעומר , לל"ג  תפלה נפתחות, אגרות ארבעה ספר .3
ותפלה )בקול  שמע קריאת זמן  תשכ"ז .(הזהרת

ישראל  נדחי  ספר  זצ "ל )4. חיים תשכ"ח.(להחפץ 
תשכ"ח. הנפש . שמחת  טוב לב ספר .5

המנהגים טעמי  תשכ"ח.(אידיש)6. לתרופה. עלה ספרקק
הראשונים החסידים  תורת חלקים )7. תשכ"ח.(ג '

שלמה אבן ספר אידיש)8.  תשכ"ח.(מהגר"א 
תשכ"ט . התקנות. קונטרס  .9

ויהודית  משה דת  נכרית )10. פאה תשכ"ט .(על 
תשכ"ט . חלקים. 42 תורה פון ליכט אין

תשכ"ט . חלקים. 4 ח"ו תורה פון  ליכט  אין .12
תש "ל. בודדים . פרשיות 45 לישראל חק .13

שהאותיות  בכדי סופר בעט לישראל" "חק הספר  כל את  הגיה רבינו 
של  מקומות מראה  הדפיס הוא  וכן לכל , לקריאה  ונוחות שלמות יהיו

וכו '. יום בכל  לישראל חק לימוד חובת 

באוטובוס חק לומדים 

האוטובוסים  על  לנסוע  החל והוא פרשיות  4 אחת  בבת הדפיס  הוא כן
הוא  כן החק , את לנוסעים  מכר  הוא  למנהעטן , דתיים  אנשים  המובילים
הצבור פרשה, כל סענט 50 של במחיר  ומכר החרושת לבתי  לנסוע החל 
לישראל  החק  לימוד את  להחדיר הצליח  והוא רבה , בברכה זאת  קבל שם

וחזרה . לעבודה בדרך

פרשה  כל 1500 כפול  בודדות, פרשיות  54 הדפיסו  תשכ "ט בשנת
ספרים . 81,000 ס"ה

5000 ס "ה  דה -לוקס כרכי 10 בתוך  סעטים  500 הדפיסו  גם מזה  חוץ
כרכים .

עם  הסתובב רבינו וחצי , שנתיים של בערך נמשכה  הזו  העבודה
הגדול , בפרוייקט $10,000 בערך  אז הפסיד הוא  ,$30,000 של  חובות 

מאוד . קשה  עבודה היתה זו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

נח פרשת חי זוהר  בספר  א ')ראה עמוד ס "ב  לשונו :(דף תיכףוזה כי
בניו ומוסר זרעו  להשחית הזה רשע מעשה עושה  רשע כשאדם

רעה, חיה  ונעשה הצלם ממנו סר תיכף  שערלשדים כל ועל 
טמא  לפניו  וקורין משחיתים שדים אלף שמונים שורין שבזקנו

הבא  ובעולם הזה בעולם טעמיטמא בהרבה עינו שירצה עד
הממית מיתה  סגי בתשובה בר  ואולי האי כולי  ליצלן, רחמנא

הזה, הרע במעשה  שהוליד והשדים הקליפות להמית כל  לו ונוח 
כזה  יעשה  שלא לדעת .עצמו

חי  בזוהר  כתב רי"ט)עוד דף ויחי זרעא (פרשת לחבלא לשונו: וזה
שבעולם בריקניא עבירות מכל  חמור הוא  החטא לכלזה יש כי 

חיות  ורוחני  גופני חיות עליו השופע ומזל שורש  ישראל בר
בשורש  דבוק קטן ענף  אלא אינה  שבגוף והנשמה אלהית.
כי אדם, של מזלו  הנקרא והוא באילן , דבוק למעלה שנשאר 
בשרשו  הזה  השורש  והנה  שבגוף . הענף אל  השפע נוזל  ממנו 
דנוצר עליון דעת מזל ברומו  האצילות עולם בראש  מאד עליון
מתפשט ארוך והענף אתידע  דלא דריש  למעלה ועוד ונקה.
שבכל מדרגה  ובכל הגוף, בזה קצהו  התלבש עד העולמות בכל
שרשים לה שאין  נשמה לך ואין אחד , שורש שם מניח עולם
לכולם, להעלות  זוכה מעשיו  ידי ועל מזה , למעלה זה קץ לאין 
הדבוקה נשמתו בענף פוגם האדם יחטא אשר חטא ובכל
חב"ד  בחינת הם והענפים כתר , בחינת הוא והשורש  בשורש 
הוד  נצח תפארת, גבורה חכמה דעת, בינה  [חכמה נה"י  חג "ת
דבוקים שלהביות  חוטי  והם מארבע, כלול  אחד וכל יסוד]

דדין]כרת וכשנתחייבכת"רבשרשן כאותיות דדין [אותיות 
וחיות  רוחו שנעשה עד והולך  וכבה ונכבה משרשו החוט ניתק 
לשוב תשובה  מצות  מהני זה ולכל  וחיותה. הבהמה כרוח שלו
ושורש  פגם, שם מגיע אין כי נפגם לא שורשו כי שורשו , אל
היא  בינה תשובה  ומצות  התחתון בדעת היא ומצות  תורה
הוא  החטא זה  אבל הפגמים. כל ומתקן הזה, מדעת למעלה
למעלה שהוא עליון ודעת העליון ומזלו  בשרשו  פוגם כללי

תשובה חטא מבינה  העושה כי הפגם לתקן תשובה  ליה מהני ולא
ומזיק  טורף רעה חיה ונעשה  אלקים צלם ממנו סר תיכף  זה
ופחות  השדים מן כאחד  ממש משחית רעות ומדות וגאוה  בכעס
מהני זה  ולכל  ממנו . הקליפות טורפין ותפלתו ותורתו  ממנו ,
שיעיד עד עולם א ל לפני  באמת והבכיה החרטה  גם התשובה 

כזאת  יעשה  שלא  בראשית יוצר תורהעליו יהיה ובתשובה
והנמהר והמר העצום זה חטא לתקן אבל  בקדושה  שלו ומצות 

מאוד, גבוה במקום פוגם כי שבעולם העבירות מכל כל חמור
חלק  לו שאין היטיב ניכר כדינו באמת תשובה  עשה  שלא זמן
ואסור פיו בהבל  מטמא  כי עמו לדבר ואסור ישראל  באלקי

בצורתו לצורת להסתכל  חוזר באמת  תשובה שעשה אחר אבל .
לבדה תשובה ידי  על אפשר  אי  וכל מכל  חטא לתקן אבל יהודי 
שיעור לברכה זכרונם חכמינו נתנו ולפיכך בתיקונים. אלא

ד  דוקא בשתות מדה אונאה שהוא  היסוד  במדת פוגם אדם אם
ויוכל  לגמרי ועבודתו דרכיו  בכל  עצמו את לטעות יכול  ששית
ויראה  אהבה מדרגות לו ויש ה ' את עובד  הוא כי בנפשו לדמות
עד ימיו כל יתהלך ובחשיכה  לעשות מאומה  התחיל לא  ובאמת

זה, פגם לצדיק,שיתקן זרוע אור שכתוב כמו  אור, לו יאיר ואז 
לבטח  ילך  ואז מעבודה , לגמרי עדיין רחוק שהוא איך  ויראה 

הצדיקים. כגורל  גורלו להיות שיזכה  עד ה ', דרך דרכו

מי לקרקעות , אונאה אין לברכה זכרונם חכמינו אמרו לזה  אך 

ספר מדריך לכשרות 49 730  .730
ספר מדריך לכשרות 50 731  .731
ספר מדריך לכשרות 51 732  .732
ספר מדריך לכשרות 52 733  .733

ספר וזבחת כאשר צויתיך 734  .734
ספר אבן מקיר תזעק 735  .735
ספר מי יאכילנו בשר 736  .736

ספר משמרת שלום על כשרות היין 737  .737
ספר מגילת יוחסין ח"א 738  .738
ספר מגילת יוחסין ח"ב 739  .739

ספר מלחמת חובה על כשרות השחיטה 740  .740
ספר אור זרוע לצדיק )בלשון הקודש( 741  .741
ספר אור זרוע לצדיק )בלשון אידיש( 742  .742

ספר הרידב"ז והכשרות 743  .743
ספר חלב יצה"ר 744  .744

ספר סגולת שלום 745  .745
ספר השמר לך "פען" - דעת תורה 746  .746

ספר הלכה למשה מסיני 747  .747
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .748

ללימוד יומי חודש תשרי 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .749

ללימוד יומי חודש חשון 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .750

ללימוד יומי חודש כסלו 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .751

ללימוד יומי חודש טבת 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .752

ללימוד יומי חודש שבט 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .753

ללימוד יומי חודש אדר 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .754

ללימוד יומי חודש ניסן 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .755

ללימוד יומי חודש אייר 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .756

ללימוד יומי חודש סיון 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .757

ללימוד יומי חודש תמוז 
המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .758

ללימוד יומי חודש אב 



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ציצית כהלכתו דיניו ומנהגיו
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לרבנים תורה  כב דין לט|תביעה

שכינה. גלות סוד היטב תבין ובזה האנשים. בגופות הזה,
שיכלה עד יתברך, מלאכתו זו המקדש , בית שנחרב ומיום
האדם של הקליפות בין שנפלו הנשמות כל ללקוט  מלאכתו

ללקטהבל  שיגמר  ועד רגליו, ועד מראשו בו ונתערבו  יעל 
הרגלים, עד שנפלו אותם ואין אפילו נגלה , המשיח אין

נגאלים  וז"ל ,ישראל פקודי בפרשת בזוהר  אצלינו  כמבואר .
ההוא ביום רגליו ועמדו כתיב כדין ברגלין, רגלין מטו כד

הזיתים . הר  עלעל  אלא אותם , מלקטת השכינה אין ואמנם
לאלהים. עז  תנו בסוד ותפלותיהם, התחתונים  מעשה ידי
הנשמות הוצאות גדר כך  התחתונים, מעשה גדר  וכפי

ההם. גמורה,והנצוצות בתשובה שבים היו ישראל  כל ואלו 
ברגע  משם הנשמות  כל להוציא יתברך  בשכינתו  כח היה
"צור הכתוב  שאמר וכמו כחה, מתישים חטאתינו אבל אחד.
גם  אז משם, מלצאת  הנשמות יכלו וכאשר תשי ", ילדך 
הקליפות, וימותו חיותם, ויסתלק משם, תצא יתברך שכינתו

תכלה  בעשן כלה פסוקוהרשעה סוד  וזה לנצח , המות בלע
ויבולעו  יכלו מות, הנקראות שהקליפות לומר, רוצה  וגו'.
וכל  מתוכם. יתברך  שכינתו  הסתלקות מסבת אחד, ברגע

עכ"ל . כנזכר, ביניהם אשר נשמות נצוצות

שאחראים רבנים אתם  אבל  פרטי , יהודי לכל נאמר  זה כל
נאמר עליכם אומרים, ולא  האמת את ויודעים הציבור  על 

אחינו" על אשמים אנחנו  כל "אבל  על אותכם ויתבעו .
קולות, בקולי ישראל  עם לכל צעקתם שלא  וכזית כזית

מכשול .להסיר 

כב  מאכלותתביעה של הפגם גודל  על  אותו תובע  אני  :
ובבא: בזה אסורות

אכילת ידי  על  באדם מתנוצץ  רח "ל אפיקורסות רוב .1
וטריפות, קדושים)נבילות פרשת משה  .(תורת

הפגם שיתשנה אלא בשוגג, אפילו פוגם אסורות מאכלות .2
ונטמאת נפשו תטמטם ובשוגג שקץ, נפשו תעשה דבמזיד

שמיני) פרשת הקדוש  החיים  .(אור 

הרי  וטריפות  נבילות משקוצי ופרושים קדושים אתם 3.אם
שלי  אינכם לאו ואם שלי , ל')אתם משפטים .(רש "י

יצאו  שמזה אסורות כמאכלות  כך כל  גדולה עבירה אין  .4
רעה לתרבות שלימות ז')מדינות סימן חיים דברי  .(שו"ת

נזהר שלא מפני הוא הזה בעולם האדם שסובל  מה כל  .5
אסורות מ "ב )במאכלות דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

אחרא הסטרא לרשות ונכנס הקדושה מרשות יוצא (זוהר 6.

מ "ב ) דף ח "ג .הקדוש 

כהלכתו ג 'ציצית טופרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שינויב . מי של העונש לכ המצווה , את  לקיי שקל מכיוו
מאוד גדול הוא  ויאמר )מקיימה  פרשת כוונת  היו .(סדר

מקיימי יג. כשר ,האד מחשבות את מקדשת ציצית מצוות
כראוי פ"ו )אותה  שעה "ק ר"ח .(ספרי ,

הציציתיד. על להסתכל לחולה  לבעלסגולה  ע"ב נד חיי ע)

("מהר בש .מסגה"ש

למזל טו . טוב לא אחר, ידי  על  הטלית את וחיי,לקפל (רפואה

.סג "י )

הטומאה טז . מכוחות מציל סג "י )ציצית לפי, .(דבש

על יז . יסתכל השי"ת, כבוד  נגד שהוא  משהו לאד עובר א
וינצל זללה "ה)הציצית יששכר בני בעל מהה"ק והנהגות .(אזהרות

היסוד יח . מתיקוני אחד  זה  הציצית  על צדיק להסתכל (קרנות 

סג "י )  "ח או' .פ"ג

יושיט. אד יכשל א שלא  מפחד והוא  אחרי אנשי בי ב
וינצל הציצית  על יסתכל וכדומה, ליצנות הרע סידור בלשו)

ישראל) .ישועות

עשהכ . מצוות בזה  ומקיימי הציצית, על  להסתכל תמיד  צרי
התורה  מ(חרדי ," רשב אר"י, לנשמה,(סמ "ק, גדולה  טובה  וזה .

 דברי להשיג גדולה  ותועלת ח "ו, עבירה לידי יגיע שלא
השני אחרי אחד פעמיי להסתכל  וצרי ,נגו"מ,עליוני (פע"ח,

האריז"ל) .ש"ע 

בגלגול כא . לחזור  צרי מצוות, תרי "ג  כל  את  קיי שלא מי
שכיבה) מסכת  חסידי משנת פ"ד , לאריז"ל הגלגולי שזה(שער  ומכיוו .

של  החשבו שלפי הזה בזמ ובפרט אחד, לאד אפשרי בלתי
מהמצוות מאות מכמה  יותר לקיי אפשר אי חיי  ספר החפ)

(חיי לחפ שה המצוות במצוות מאוד  להיזהר היא  העצה כ על  ,
ציצית וכגו המצוות, כל ג )כמו או ' ג, הקדמה  .(דפ"ק

יקנוכב . ה זה   דר כי ציצית, למצוות הילדי את  לחנ  צרי
ה ' ועבודת לתורה לה ויעזור ציצית)קדושה, ,יוע .(פלא

הגאולה כג. יבוא ציצית מצוות שלח)בזכות תורה .(כתר

הכד. את לאחוז  טוב ובשארדבר הלימוד, בשעת ביד  ציצית
הציצית על להסתכל תמיד יזכרו זה  ידי ועל , זמני(חיי ע).

דסאטמאר, רב זצוק"ל גרינוואלד יהודה  רבי הגה "ק נהג וכ
אחת  את לקח תמיד ,אנשי בי שישב ובעת  הלימו  שבעת

מבט  בה ונת בידו, תורה)מהציציות  .(כתר 



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ִּתְתְרמּּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

קיג
"עניית אמן בהלכתו" לספרית  בזה את קבלת ספרכם  הרינו לאשר 
בית מדרשנו בישיבת "נצח ישראל". כן היינו מעוניינים לקבל גם את 
"אהבת  יצחק"  גדולי  לשוח"  "יצחק  לאור  הוצאתם  אשר  הספרים  יתר 
שתזכו  רצון  ויהי  זאת.  על  לכם  נודה  אנו  הפנימי".  חלק  נקור  רעים" 

להוציאה לאור עוד ספרים חשובים ויקרים כאלו.

 בברכת כתיבה וחתימה טובה ישיבת "נצח ישראל" רמיילס מווילנא.
 עיה"ק ירושלים

רבני  ידי על שנאסרו חילוניים ספר לבתי בילדותו ופרש שנה אשר –
שופכין ... של עביט פניו על והתיז – ירושלים

בלבדרבי המשכיל של  משפחתו בני כלל, הדבר על ספר לא  שלום
פתאומי . באופן הלה  מת יום באותו  עוד והנה  כך, על ידעו 
הכלמתו עם הענין את  לקשר  המת  משפחת  בני  נטו לא בתחילה

בעין . עין  בכך  נוכחו אחדים ימים שתוך  אלא שלום, ברבי ופגיעתו 

קרהיומיים שם הבית  ליד בדרכו עובר שלום  ורבי זה מעשה לאחר
שרץ מפחם שחור  ואיום גדול כלב  לפניו והנה המקרה,
גבור  שלום כרבי איש לא ומיילל , ידו  על  רובץ  אחת, בתנופה לקראתו
כאשר  יומו, עבודת את  שסיים עד בדרכו ממשיך והוא מכך, ירתע
לעצמו שלום רבי חושב בכך , יש מה וכי הדרך. כל אחריו רץ הכלב

אחרי ... נשרך שוטה  כלב  כאשר

הכלימוהואולם  שם הבית יד על עובר הוא – הענין  נשנה למחרת גם
רץ הכלב אותו והנה לירושלים, בואו מיום הראשונה בפעם –
אחריו, והכלב בדרכו ממשיך שלום רבי ידו, על ורובץ  ביללה לקראתו
בשלישית הדבר חזר אלמלא כך על לבו שלום רבי שת לא  הפעם גם
לבית עלה החמישי וביום בגו, דברים כי שלום רבי נוכח עתה וברביעית,

סודו. את בהתרגשות וספר ה"חורבה" שבחצר הדין 

בדבריורבני לראות  נטו בתחילה בחרדה סיפורו את שמעו ירושלים
לשני  קרא הוא  מתחילה, לכך  דאג כבר שלום רבי  אך בלבד, הזיה
הועידם בוקר אותו מאשמורת  שעוד בירושלים  הישיבות מחכמי עדים 
אלא אמת, דבריו כל כי העידו הללו במחזה. לראות כדי שלום רבי
המת, משפחת  לבני  יום של בבוקרו עוד כך על שספרו הוסיפו גם שהם

'ה יראי נדברו אז  י 

ע"ל . הארץ . יסד  הם אה  פרשתל אברהם  רכת  (ספר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

( יתר פרשת עה"ת  ט ב  ם בעל  ה א וכן בליקטים, אהרן  ית .ואתחן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

זי "ע מעלזא אהרן רי דה היק ה'  ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהמלא

חיטת אה רם  הגם  החטים ין ְֲִִִֶַַַַַָָָאמר

רח "ל.היהדים  ְִַַָ

הּבהמֹות  ׁשל הׁשחיטֹות ׁשהיה הּמקֹום   ֵ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ָ ָ ֶ ָ ַ ְבאֹותֹו
ההׁשמדה  מחנה  ּכ אחר  ָ ָ ָ ַ ַ ֵ ֲ ַ ָ ַ ַ ָ ָהיה

ד י היטב , תנן למי י תר, מבהילים  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָוהברים 

האה, מלחמת עת ינע עבר אתם ההיסטריה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את  להאכיל  רים, הלא ההמ ת את בילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהרבת

את  הם  ביל ה  נים ערת עבר לים, יראל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלל

תבא 'אוויץ ', ההמדה  למחנה יראל, ני  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָאחינ

מחנה  אחר היה ה המ ת ל החיטת היה  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה קם 

י ב חהה מדה היה ההמדה  רכבת על וכד ע ְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָ

נים, מאתם  הב היה וזה המת', ראים'הבלת  ואנ) ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

נגד מ ה  מ ה"י .מה)אן  ְִִֶֶַָָָָ

פינחס. לשורשובפרשת הכל והעלה בחכמתו בזה  שעשה התיקון ידי  ועל
העולמות בכל ותענוג  וחדוה שמחה נעשה זה ידי  על קוד "ש  לבחינת
ולזה ותתא . לעילא  ולהכנס"י העולמות לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך 

אני  גם לבי  ישמח  לבך חכם אם בני  ואמרה קול בת -יצתה זה. והבן
ישראל אוהב השבועות)ובספר לומר,(לחג  יש קדשו: לשון וזה סוד: כי
יח סוד הוא יחודהעירוב בסוד תתאין  בעלמין עילאין  עלמין וקישור וד

רבים  של  עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים אחיזה יהיה לבל אדנ"י. הוי "ה 
רה "ר  כי והיינו  כדפירש "י . רה "ר . תורת תשתכח שלא כדי שיור . צריכה
לקשר  הוא העירוב וסוד  ליצלן. רחמנא  לחיצונים אחיזה  שיש  מקום הוא

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

לשונו. כאן עד זה, והבן הקדושים  העליונים בינה שערי נ' של (וראההק'

זה ) בענין א' ענף  ב ' שורש שבת של סדורו עוד  ועיין  יתרו, פרשת חיים מים באר .עוד


