
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה
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 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר
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וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה
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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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

מצוה אחרת. ה'חפץ חיים' אכן הי' פטור מלהתפלל מנחה כי הוא הי' 
אולם  בישראל.  התורה  לימוד  את  לקיים  ובכל עצמותו במצוה  עסוק 
אצל אלו שדרשו להתפלל מנחה, כנראה שלא עסוקים במצוה באותה 

מדה של ה'חפץ חיים'.

הם היו חייבים להתפלל מנחה...

ולהבין דברי החפץ חיים נעתיק בזה מה שכתוב בספר סגולת ישראל 
מערכת ת' אות ל"ה:

ומדי דברי בזה ראיתי בשו"ת בשמים ראש סי' י"ט בכסא דהרסנא שם, 
שהעתיק מכת"י אחד וז"ל: ושמעתי שהחסיד מהר"י קיצונגין ז"ל שבעת 
שהיה לומד ועוסק בסתרי תורה לא היה חושש לזמן תפלה ע"ש. ומדומה 
לי שראיתי באיזה ספר מפורסים שקרא אחריו אלא שנודע מכבר שיצא 
יוררין על ספר 'שו"ת בשמים ראש', ]ועיין שם הגדולים למרן החיד"א 
תולדות  ובספר  ראש,  בשמים  בד"ה  ב'  מערכת  ספרים  במערכת  ז"ל 
ובספר שדי חמד כללי  כ"ד ע"א בד"ה מדי דברי ע"ש.  אנשי שם דף 
הפוסקים סי' י"א אות ז' שהוא תנא ירושלמי שפיר חזי ועיניו משוטטות 
'רב  הנחמד  ספר  לידי  בא  וכעת  זה[.  בענין  המדברים  הספרים  בכל 
פעלים' להגאון מהר"א ז"ל בן הגר"א ז"ל מווילנא, ומצאתי שם באות ב' 
בהערה שם, שהביא בשם הגאון היש"ר ז"ל בספר מצרף לחכמה שכתב 
וז"ל: ובספר הבהיר לרבי נחוניא בן הקנה ז"ל כתב, מאי דכתיב )חבקוק 
ג, א( 'תפלה לחבקוק הנביא על שגיונות', 'תפלה' 'תהלה' מבעיא ליה, 

אלא כל המפנה לבו מעסקי העולם ומסתכל במעשה מרכבה מקובל 
לפני השי"ת כאלו מתפלל כל היום, שנאמר 'תפלה לחבקוק הנביא על 
שגיונות', כד"א ]כמה דאת אמר[ )משלי ה, יט( 'באהבתה תשגה בה', ומאי 
ניהו מעשה מרכבה, עכ"ל. והרי הוא מבואר מקור מים חיים למה שכתב 
הגאון בשו"ת בשמים ראש בשם החסיד הנ"ל זי"ע. )וְרֵאה ְּבֵסֶפר ָחָלב ִיְׂשָרֵאל 

ְּכִהְלָכתֹו ְּתׁשּוַבת ַהָּגאֹון ַהַּצִדיק ִמֶצעהֶלעם זי"ע על העוסק במצוה במשגיח של חלב ישראל(. 

מרכבה  במעשה  ומשתדל  ומתעסק  העולם  מעסקי  לבו  המפנה  כל 
מקבל לפני הקדוש ברוך הוא כאלו מתפלל כל היום כלו

... ויש כת שלישית שיתרחקו מן החכמה הזאת לאמרם כי קרוב אדם 
לטעות בדברים האלה ואפשר לו לבוא לידי חטא ולפל באחד מן הטעיות 
הנוגעים במקום גבוה והנה כונתם רצויה ומעשיהם אינם רצויים הן אמת 
צדקו באמרם כי קרוב האדם אל הטעות בדברים הנעלמים אבל עם כל 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ליצלן רחמנא ישובין לא  באיה .וכל 

בהם ולא מעורב  בעצמם המסחר עניני שגם אלא עוד
ופרוצות מגונות ולכןמדמראות  הגוים, כדרך מאוד

האינטערנעט של  הזה  בקשר הקאמפיוטער שמקשר מי  כל
וכבר  – ליצלן  רחמנא  המות לבין בינו כפסע תמיד עומד
לבורות וגדולים קטנים וחרדים יראים וטובים, גדולים ירדו
מנפש המכלה  המשחית  מלאך במצודת  ונאחזו נשברים,

בשר  שלמים מהועד  בתים נחרבו  כבר קצר זמן ובמשך –

לנשמתו  ואשרי לו אשרי הברית מפג עצמו השומר
שידית  אליו יבא שלא כדי  הזנות מן האדם יתרחק כן על  י.
והגודר לעצמו. רעה  וגורם בזרעו או  בו ח"ו וידבק  אשה בדמות
אשרי אז  כגפן שהיא נעוריו באשת ומדבק  ערוה בגדר עצמו
נזהר האדם יהיה  רק לזרים, כחו  נתן שלא לנשמתו  ואשרי לו
אונס ידי על  זה  חטא ח"ו  אליו יגיע ואם  לבטלה, זרעו מלהוציא
סלה. יהיה לו טוב ואז בתשובה הפגם את לתקן תיכף יראה אזי 

לשונו. כאן עד

מהלך מד) עינים מראה "טוב שאמר  קהלת בדברי  קצת נתבונן
יותר באשה  עינים מראה טוב  לקיש , ריש אמר  נפש ",

מעשה של ב ')מגופו עמוד ע"ד  דף יומא  .(מסכת

לקיש  ריש  דכוונת יראה בשטתו, חביב בן  מהר"ם וכתב
יותר באשה להסתכל תענוג  דיש  דכיון  אדם, לבני  להזהיר
וצנוע  קדוש להיות האדם  שיפרוש צריך  לכן מעשה של מגופו 

לשונו. כאן  עד  בנשים, להסתכל עין)שלא (טוב

בקהלת ח')כתוב פסוק א ' כי(סימן לראות", עין תשבע "לא
מנשוא, עוונו וגדול  עובר , הוא כבד איסור בעריות המסתכל
יונה רבינו  כתב ועוד ליצלן. רחמנא לגחזי , דהוה מאי  חזי  פוק

וחלילה  חס אחד לדבר מומר .דהוי

האריז"ל  רבינו ראה וכתב הנקרא  בעוף  'שבטדמתגלגל ובעל ,
אדם בצורת  מתגלגל  כשאדם פי על  אף מהמקובלים, הביא מוסר'
בהמה בצורת כשמתגלגל  אבל  הראשון, בגלגולו  יודע אינו  הוא
ירד  איך  ומצטער ומיצר הראשון , בגלגולו  יודע הוא ועוף חיה 
רחמנא  עוונותיו ידי על בהמה, לצורת אדם מצורת  משמים

ליצלן.

זהמה) עון שעושה הבריות חילול בענין גדולים פגמים מלבד
וחלילה חס שנמסר ברוחניות ישראל ולכלל  ולדורותיו  לו

השכינה פני לראות  זוכה ואינו החיצונים בזוהר לידי  לעיל (כמבואר 

הישר ) ובקב אחד הקדוש  הרופאים , גדולי שאמרו מה גם ידוע הרי  ,
בעון  דרכים פזור בעבור מת  והאלף  חולאים משאר מת מאלף
לשונו: וזה ר"מ סימן חיים  אורח ערוך בשולחן שכתוב כמו זה ,
שתצא  זמן  וכל האדם, של עיניו ומאור הגוף  כח הוא זרע  שכבת 
צריך  לפיכך  ליצלן, רחמנא ואובדים וחייו כלה הגוף כח, ביותר

ביותר. בזה ליזהר האדם

עלם ראה אחד רופא נורא: מעשה כתב ותרופה ' 'מזור ובספר
לרצון  נפל משוגג  זה , בעון נתגעל אשר  ימיו במבחר  צעיר 

לעצו  יכל לא אשר עד למזיד, זבומרצון  והיה בעצמו, עוד ר
כהו  חושיו, נחלשו כי  עד ליצלן , רחמנא היום במשך גם מאליו
שום הועילו לא ורחב, הלך עינו אישון אחזו, שבץ עיניו,

 ספר
 בית עקד ספרים - האלמין

 מכ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[
האדמו"ר מהאלמין שליט"א - מחבר של יותר מאלף ספרים.

פירצה  כל  שעל  יחיד.  אדם  של  ענק  במפעל  מדובר 
פירצה,  איזה  שראה  דהיינו  ספרים,  עם  נגדו  נלחם 
התחיל לכתוב ספר על זה, וכשראה או שמע שיש כבר 

ספר על הפירצה הזאת עמד והדפיס הספר הזה.

הספר  הוציא  חתונתו  אחרי  שנה  תשכ"ה  בשנת  כבר 
ועוד  המדרש,  בית  קדושת  על  אמן  ואמרו  הראשון 
ששה ספרים על תיקון הדור, עד שהוציא הספר שכתב 

לבד על הכשרות "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

ומאז ועד שנת תשע"ה יובל שנים הוציא והכין רבבות 
ספרים קבצים קונטרסים וקול קורא/ת. הרבה ספרים 
הוציא בשמות אחרים או בלי שם, והרבה ספרים שיש 
כ"י,  שלו  בספרים  פעמים  הרבה  ]וכתב  יד,  בכתבי  לו 
נכנסו  שלו  הספרים  כ"י[,  לכתוב  שכח  פעמים  וכמה 
כמעט בכל ספרייה יהדות בעולם, ובכל ישיבה ובתי דין 

בתי מדרשים בחינם.

כעת אנחנו מעתיקים את כל הספרים הידועים לנו, דבר 
שיעלה את ערכו של ספריו, וידעו לחפש הספר.

כעת לקראת היובל שנים אנו מוציאים את הספר בית 
עקד הספרים - האלמין תשכ"ה-תשע"ה, בעריכת א. ג. 

והדפיס  רוב הספרים שערך  הספר מכיל רשימות של 
בכמה לשונות ומהדורותיהם, החל משנת תשכ"ה ועד 

תשע"ה.

הקודש',  'מלאכת  שקראוה  הספרים  "הדפסת 
השתלשלה מדור לדור, ולפני מלחמת העולם השנייה 
כמעט ולא הייתה עיר בעלת ישוב ישראלי שלא הוקם 
הספר  להפצת  שדאגו  הם  והם  עברי,  דפוס  בתוכה 
אולם  ולרבבות.  לאלפים  הארץ  אפסי  בכל  העברי 
עלובה ספרותנו העשירה, כי חסרה לה ביביליוגרפיה 
מעובדת כראוי, כמו שיש לכל עם וספרות, כדי להקל 
סוג  באיזה  הספרותית,  בעבודתו  וחוקר  דורש  כל  על 
שהוא, לבל ימשש כעור באפילה לתור אחרי המקורות 
הנחוצים לו לרגל העבודה אשר לפניו, הביבליוגרפיה 
שהיא בסיס הספרות ועמודיה, ולמלאות חסרון מורגש 
ויעודו  תפקידו  מגמתו,  מטרתו,  זוהי   - בספרותנו  זה 
של הספר הזה. עבודת ימי חיי אנוש שהשקיע בו כ"ק 
מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א, ויש לי העונג והכבוד 

למסרו בזה לכל אלה שיש להם עניין בספרותנו.

שקדתי יומם ולילה בלי הרף על דלתות פתחיו, וזעיר 
בידי  ועלה  בשוליו  איזו הערה  וזעיר שם רשמתי  שם 
לתקן שגיאות שונות אשר בטעות יסודן ספריו וחיבוריו:

המשך בעלון הבא



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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כדי  כראוי שמברכים כשרים הבשר  יאכלו לא אולי חששה
וימשנה יעלנה דרבי ורצתה בטוב , העגל מן עלייתה  שתהיה

לו: הידועים כונות ידי על בחיים, בעודו העגל מן


ג פרק

חיים מים לז)באר (וישב

- חיים בעלי צער  למנוע מאוד  הרבה  עסק  – אבינו יעקב
ה' לכבוד 

ז"ל אומרם דרך  על  מים. בו אין רק והבור יאמר  רבהגם (בראשית

י"ד ) י"בפסוקל"ח, ל')(בראשית אין א , שנאמר מקום כל ולד  לה אין
בו  אין הושלך  אשר בעת  עתה הנה כאן וכן וכו', לה הוה לה
נס  לו שנעשה  רק ההשלכה קודם  מים לו היה אבל מים
ובפרט מצולה , ישטפנו שלא שמה בואו בעת  המים  ונתנגבו
יגע  יעקב  הלא כי  זרעו בו יכשל צדיק אותו בו שנצטער בדבר 
הבאר  מפי הגדול אבן גל כאשר  כמו ה' לכבוד  במים יגיעות
ונטל כגשר  עצמו שעשה יבק במעבר וכן לבן, צאן להשקות 

להעבירם והצאן הבהמה ואת ילדיו ואת נשיו והכל את 
ה' לכבוד חיים בעלי צער במיםבשביל זרעו יכשל ועתה

חז"ל נ '.)וכמאמר קמא צדיק (בבא אותו בו שנצטער דבר אפשר 
בעת ונתנגבו רבים מים על ה' הרעים כן ועל זרעו בו יכשל

לשם: יוסף בא 

אמת (ואתחנן)אמרי

חיים בעלי צער משום  בשבת בהמתו שביתת דין

דשבת  קמא פרק  בברטנורא בהמתו איתא שביתת  דדין 
חיים  בעלי צער משום  דיש בשבת סברי ב "ש והנה בה, נגעו

תהיה שלעתיד  בספרים ואי' בשבת  כלים שביתת דין גם
לבעלי  כמו לדומם גם תיקון יהיה שלעתיד היינו כב"ש, הלכה
תזעק  מקיר אבן כי ג"כ וכ ' יער  עצי כל  ירננו אז כדכ' חיים
תהיה ולכן צער  הדומם אצל גם  יהיה ואז יעננה מעץ  וכפיס

בשבת : כלים שבית דין ויהיה כב"ש ההלכה

צדיק (קדושים)שפתי 

חיים בעלי צער אף דאיכא משום  קודמת פריקה

ממנו, לשאול שרוצים אנשים שני יהיו אם לעיין יש ח)
אחר, ואדם מקודם לו להשאיל רצה שלא אדם אותו אחד

לרבנים תורה  ז 'דין יז |תביעה

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

חגיגהלג. ה"א)בּ ירוּ ׁש למי  לתר בּ וּ ת(פ"ב  יצא ׁש אחר  כּ תבוּ  ¦©§¦£¦¨¨§¤©¥¨¨§©§
טרפוֹ ת הריחה  מעבּ רת, היתה ׁש היא בּ עת אּמ וֹ , כּ י  ¥§¨¦¥¤¤ª§¨§¨¦¤¥§¦¦¨̈רעה,

זרה עבוֹ דה בּ ית ליד ו)כּ ׁש עברה או' .(ראה  §¤¨§¨§©¥£¨¨¨
אשר"י לד. פ"ב )בּ הגּ ה וֹ ת  ע "ז ה ּמ יניקוֹ ת(מס' ׁש נּ ׁש ים מזהיר  הוּ א §©¨©§¦¤¨¦©¥¦

ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת זהירוֹ ת מאד £¨£©§¦§Ÿ§§¦¤ׁש יּ הי וּ 
ה וּ אלה. אּס וּ ר, דּ בר  יאכל  ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם  ׁש זּ ה מוּ בן ¦©§©Ÿ¥¨¤¤¥¤¤¤¨ע וֹ ד

מכ ׁש וֹ ל" ּת ּת ן א  עוּ ר "ולפני ׁש ל מפרׁש  לאו על (כּ מבאר עוֹ בר  ¥©¨§Ÿ̈¤§¦§¥¦¥¦¥¦§©§Ÿ¨

מקוֹ מ וֹ ת) .בּ הר בּ ה  §©§¥§

רק  הם אׁש מים , א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים  הילדים ©¥¦¥£¨§¦¥¤¦©§©¦¨§©¨§¦בּ פרט
הם אוֹ תם, ויאכילוּ  אכל להם יביאוּ  ׁש אּמ ה וֹ תיהם ¥¨¦£©§¤Ÿ¤¨¦¨¤¥§¦¤¦©§מחכּ ים
טמא בּ אכל אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל  וּ בסוֹ פ וֹ  ¥¨¤Ÿ§¨¦£©¥¨¨¤§¦¥§רעבים,

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, הענין רחמנא בּ דיּ וּ ק זהוּ  הרי  ? ©§¨¨¦§¨©¦¥©§¨¦£¥¤§¦¨¦§¨
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר "ולפני §¦¥¦¥¦¥§¦§¤ׁש ל

חמוּ רלו . כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מס ּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ¨¨©©¦¨§¥§¦¦§©¤¨¦¦¨¨©על
יתר כּ ל כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס" אוֹ  "סימילאק " לילד  לתת ¤¤¨¥§§©§©¦¦¤¤§¥¨¦̈האּס וּ ר
וכ דּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם ¤©§¥§¥§¥¦¨©¥¨§¤§¤¦¨£©©הּמ אכלים
ׁש ל  האּס וּ ר רק יׁש נם בּ חלקם דּ א וֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ¤¦¨©¨§¤¨§¤§¨§©§¥¦¨©¥¤ׁש הם
דּ רבּ נן  אּס וּ ר אבל  דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, חלב ע כּ וּ "ם, ¨¨©§¦¨£¨¨©§©¥¤©©£©¦בּ וּ ל

לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים לתת כּ ן גּ ם ¥§¨¤¦§¦¨¦¥¨¥©̈אסוּ ר
לוֹ  לתת אסוּ ר  ליּ לד, חׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הר וֹ פאים ¥¨¨¤¤©¨¤¤¦£¦§¨¤§¦£©ואפ לּ וּ 
הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ׁש וֹ אלים אם רק ¦©©¨§Ÿ©¦£¦§¥¨¥¤©ª¨ªזאת,
ׁש בּ תוֹ צרת האּס וּ רים חׁש ׁש וֹ ת את וּ מבין הדּ ברים, את ¤¤§¤¦¦¨¨£¤¦¥¦¨§©¤©¥§וי וֹ דע

זוֹ .

הּק דוֹ ׁש ים,לז . מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  לוּ  ¦§©¦¨§©¥¤¨§¦§¦£©§¦¨¤¡¤בּ אמת
יסּפ י  א ׁש הנּ יר  זאתהרי  בּ כל א זאת, כּ ל את להכיל בּ כדי  ק £¥¤©§¨©§¦¦§¥§¨¦¤¨Ÿ©§¨Ÿ

ה ּס פר ׁש ל  כּ אׁש  הבּ וֹ ערים דּ בריו את לפחוֹ ת לציּ ן מכרחים ¤¥©¤¥§¦£©¨¨§¤¨§¥©§¦¨§ª̈אנוּ 
י ׁש רים" עוֹ ד (פי "א)"מסלּ ת ׁש יּ ׁש  מי "לכל  : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב ה וּ א  , §¦©§¨¦¥¨¨§¨¦¤¥

בּ ד יּ וּ ק  ה וּ א  אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח ¦§¦©£©¤¥©Ÿ©§Ÿ©¦£חתיכת
כּ זה בּ מצּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש ה וּ א מרעל  דּ בר היה ¤¨¨©§¦©¨¦£©¨¨©¤¨§ª¨¨¨¨¦§כּ א לּ וּ 

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן את  עצמוֹ  על  ל וֹ קח האדם לאדםהיה כּ ׁש יּ ׁש  ? ¨¨¨¨¨¥©©©§¤©¦§¥§¤¥§¨¨
את לאכל כּ י לׁש וֹ טה, נח ׁש ב היה ה וּ א אוֹ כל  והיה כּ זה ¤Ÿ¡¤¦¤§¨§¤¨¨¥¨¨§¤¨¥̈ספק
נפׁש וֹ  את להרעיל  יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א הּמ רעל §©¤¦§©§¨ª§¨§¨Ÿ©¨£©©הּמ אכל 

העוֹ לם. מן ¨¨¦¥©§¦§וּ להסּת לּ ק 
ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת אצל גּ ם הוּ א דּ בר  ¤©¤¥£¨£¨£©¤¥©¨¨אוֹ תוֹ 
זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת לאחז ׁש יּ וּ כל וּ  י ּת כן  אי אז ŸŸ§©§©§¦Ÿ¡¤§¤¥¨¦¥¨¤¤©הנּ פ ׁש ,
א ׁש הוּ א כּ פי בּ ד יּ וּ ק אּס וּ ר , בּ ספק רק  כּ ׁש ּמ דבּ ר אפילוּ  ¤¦§¦§¦¥¨§©¨ª§¤§¦£¤©ל ּפ ה,

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס ¨§Ÿ¤¤¨¨¨¥¦ª¦§¦§©¨̈היה
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צא
הנני להודות לכת"ר פעמיים עבור זכות שזכה לברר כ"כ בטוב טעם ודעת 
המצב כשרות הבשר בארצנו הק' ומצב השוחטים אשרי העם שככה לו.3 ושנית 

עבור שנתנתו בפה, אין שיעור ערך הספר הרב האיכות.

אותם  שיביאו  להשוחטים  ליתן  שאוכל  ספרים  ג'  עוד  לנו  לשלוח  אבקש 
להרבה מחשבות לדקדק יותר ויותר על כל דינים כמובן.

בכבוד רב ובהוקרה יוסף יהושע טויב רב מקומי בנימינה

כפשוטווכך רק מבוא, מעשית לקבלה זה בכל אין אמנם כותב: הוא
בעץ לרוב קבלה, ספרי בהרבה רבוותא  לנו  שבארו כפי בידיעה,
בקבלה במעשה עוסק  להיות לא אבל האורה, ובשערי ובפרדס חיים
ממופתים זה זולת או אליהו ידי על לכך הגיעו אשר  לאלו רק  מעשית,
לעולם באו זה בשביל שכן בכך, שיעסקו הבורא  רצון הוא שכן ברורים,
שעור  בעלי אנשים היו והאמוראים התנאים בין לכך. מסוגלת ונשמתם
האדם שיתרחק טוב  זולתם אך כאלו, היו הבאים בדורות  וגם כזה קומה

היתר . מלחפש הצורך בעת להעצר  קשה כי מכך,

כלכן מעשים  שמענו הלא יאמרו לבל בקצור, כאן אני אלוכותב 
קבלה ידי על  רק זאת אין מצרות. להציל  בעזה"י ידך  על הנעשים
שבקשני  גדול  מחכם ממרחק אגרת אלי הגיעה כאשר והנה  מעשית,
חרדה. עלי  נפלה  המעשית, בקבלה בקי ואני  מאחר  בנידון לעשות
בדורינו שגם שכתב כפי ולזכות לגדולה זאת  עלי חשב  ההוא  החכם 
וגם בכך, לעסוק שאין אני יודע אבל הזה, החסד עוד ה' השאיר

בכך. רוצה ואיני מזה כלל יודע איני וגם  היא טעות כי לי השבתי

היהאכן שכן נפלאות ראיתי  אולם מעלי הדבר את לדחות התאמצתי 
ואחד ואם אב  אלי  כשבאו  לעשות יכולתי מה וכי  ה', רצון 
לרחמים. וזועקים  בוכים  כשהם החולה בנם את לי  והביאו מקרוביהם
אלי  הובא והנה הבחורים עם ולמדתי המדרש בבית  עת באותה ישבתי
הנער  נפל ואז לו להניח בקשתיו כתפו. על נשאו אביו שנה, י"א  בן נער
זמנתי  מיד וצלעותיו. רגליו שנשברו כאילו עצמות, כגל והיה הארץ על
נראה שהיה החולה בטן את האב לי הראה ואז העיר דייני שני אלי
חיים כבעלי  ורגליו ידו את הניע רק  כאדם דבר לא הנער רחבה . ככברה

עגל. כשל ופעמים  כלב  כשל פעמים קולות בקעו ומפיו


