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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ָרה. ַהּקֹול  ּבָ ה ְוגֹוֵמר, ֶזהּו ִזְבֵחי ֱאלִֹהי''ם רּוַח ִנׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֱאַמר ֵלב ִנׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּבּור.  ה ּדִ ֶנה ְוֵרָאה, ְוַנֲעׂשּו קֹול, ּוַבּפֶ ם ִנְכְללּו ַבּקָ ְנֵפי ֵרָאה, ְוֻכּלָ ְתרּוָעה ִמּכַ ּבִ

מיהו שיזכה להיכנס להיכל הזוהר??? 
השם יתברך מחפש האם יש מישהו שאיכפת לו כבוד שמים, ואומר: "ֵאין 

ֹעֵׂשה טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד"
ַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל  תהילים )פרק יד ב( ְידָוד ִמּׁשָ

ֹּדֵרׁש ֶאת ֱאֹלִקים. )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד.

זוהר בראשית )פרשת חיי שרה דף קל ע''ב(: ֹּבא ְרֵאה, ַאְׁשֵרי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְגְנזּו 
ְּכאֹוָתם  אֹוָתם  ְּבָכל  ְּפניִמי  ָמקֹום  ְוֵאין  ַההּוא,  ָלעֹוָלם  טֹובֹות  ַּכָּמה  ָלֶהם 
ָּכתּוב  ֵאּלּו  ַעל  יֹום.  ְּבָכל  ָּבֶהם  ִלְדֹּבק  ְויֹוְדִעים  ִרּבֹוָנם  ֶאת סֹוד  ֶׁשּיֹוְדִעים 

)ישעיה סד( ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתְך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו. 

ְוֵאּלּו  ִּבְדָבִרים.  ִאּיֹוב  ֶאת  ִחָּכה  )איוב לב(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִלְמַחֵּכה לֹו?  ֶּזה  ַמה 
ֵהם ֶׁשּדֹוֲחִקים ְלָדָבר ֶׁשל ָחְכָמה ּוְמַדְּיִקים אֹוָתּה ּוְמַחִּכים ָלַדַעת ֶאת ֵּברּור 
יֹום.  ְּבָכל  ָּבֶהם  ִמְׁשַּתֵּבַח  ֶׁשִרּבֹוָנם  ֵהם  ֵאּלּו  ְלִרּבֹוָנם.  ֻמָּכִרים  ְוֵהם  ַהָּדָבר, 
ָעִרים  ַהּׁשְ ְּבָכל  ִנְכָנִסים  ְוֵאּלּו  ְקדֹוִׁשים,  ֶעְליֹוִנים  ֵּבין  ֶׁשִּנְכָנִסים  ֵהם  ֵאּלּו 
ֶׁשְּלַמְעָלה, ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְמֶחה ְבָיָדם. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, 

עכ"ל הזוהר הנ"ל.

שר התורה הוא השר של היכל "עצם השמים" הנקרא "היכל זוהר" שם 
המלאך הממונה על התורה "יופיא"ל" בגימטריה "קבלה"

ְוִאיִהי  ְׁשֵמיּה1,  יֹוִפיֵא''ל  ֵחיָוָתא  ַהאי  ע''ב(:  רמ''ז  דף  פקודי  )פרשת  זוהר שמות 

1. ובזוהר במדבר )פרשת בלק דף קצ''ז ע''ב( אמר שהמלאך יופיא"ל הוא שר התורה: 
ֶזה.  ָפסּוק  ָדַרְׁשִּתי  ֲאִני  ְלֹמֶׁשה:  ָאַמר  ַהּתֹוָרה,  ַרַּבן  ְליֹוִפיֵא''ל,  ָרַמז  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ָּכתּוב ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש - ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשָּכתּוב )שמות טו( ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה. 
ִיְׂשָרֵאל.  ָסַרר  ֹסֵרָרה  ְּכָפָרה  ִּכי  )הושע ד(  - ֶׁשָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל. סֹוֵרר ּומֹוֶרה  ֶזה   - ֵּבן 
ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו - ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ְוִיְּסרּו 
ְוגֹו'.  ֹחֶזה  ָכל  ְנִביֵאי  ָּכל  ְּבַיד  ּוִביהּוָדה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַוָּיַעד ה'  יז(  )מלכים ב  ֹאתֹו, ֶׁשָּכתּוב 
ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם, ֶׁשָּכתּוב ְוֹלא ִיְׁשְמעּו ֶאל ה' ְוגֹו'. ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו - ְּבַדַעת 

ַאַחת, ְּבַהְסָּכָמה ַאַחת. 

)פרשת בהעלותך דף קנ''ד ע''א(, אמר שהוא המלאך הממונה ללמד  ובזוהר במדבר 
תורה: ֶּדֶגל ִראׁשֹון, ֶמְרָּכָבה ְמֻזֶּיֶנת, ַאְרֵי''ה, ִמיָכֵא''ל, ָרׁשּום ִּבְפִריַׂשת ַהֶּדֶגל ַהָּפרּוׂש 
אֹו ְּבאֹור. ְׁשֵני ְמֻמִּנים ַּתַחת ָיָדיו, יֹוִפיֵא''ל  ֶמׁש הֹוֵלְך ְּבַמּׂשָ ְלָיִמין. ִמְזָרח ֵראִׁשית ַהּׁשֶ

ַצְדִקיֵא''ל. ֶאָחד ְלַלֵּמד )לתורה(, ְוֶאָחד ָלֶלֶכת ַּבּׁשּוק ֶׁשהֹוֵלְך. 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

לעשותם  עליהם  ואונסתו בהתעצמותמחמדתן זולת
העין ראות  הרגש מרחק והם מהאדם דברים ב ' הרחקת 

החושב, בחינת שליט ומרחק אדם אין יעשה לא אלו ב' ואם
ממנו, לכלותה זה הרגשברוח הרחקת  לו תהי ' שלא כל  כי

בעצמו  ישלוט לא החושב  בחינת שירחיק  הגם בדבר הראות 
ולמד צא החשק, הכרח ממנו פא .)לכלות  דף של(קידושין ממעשה 

מבחי' מושלל  היותו שהגם חסידים, של  רבן עמרם רב
הקדוש. לשונו כאן עד  הראות , מבחינת  נתנצח  החושב 

כלשוןשנית: התורה כל קיום יסוד העריות  שמירת כי
הקדוש החיים משפטי)האור את המתחיל בדיבור  ד' "כי(שם

לקיים  בנפשותם  הכנה ימצאו העריות  שמירת  באמצעות
לאוין כל ושמירת  תעשו", משפטי "את  כאומרו עשה מצות 
מעשיו  יתעיב  אם כן שאין מה תשמרו", "חקתי כאומרו
יקיים  ולא הטומאה , כתחלואי נפשו תחלה  ההוא בדרך

זה חטא טומאת  כי מהנה, כלמז אחת  על טומאה משרה

במדורמז) דורות לדורי בגהינם נידון לבטלה זרע המוציא 
המוציא  ועונש מחומר קצת ונבאר  רותחת. צואה שנקרא 
אביהם  לבין ישראל קדושת מגיע היכן ועד   בידים. לבטלה זרע

שבשמים.

תרומה פרשת במדורבזוהר דורות לדורי  בגהינם שנידון כתב,
הרבים את והחטיאו שחטאו אותם, וכן רותחת, צואה שנקרא
טובים וימים בשבתות  אפילו מגיהנם לצאת להם מניחים אין 

נייחא. לון  דאית כשאר

נח פרשת להםובזוהר יהיה  ולא המתים, בתחיית יקומו  שלא ,
אריכת  שגורם  כתב, זלה"ה האר "י  ובכתבי הבא, לעולם חלק

הגלות.

שכתוב מה נעתיק האדם לב  היום"לעורר  "סדר  וזהבספר
בכריסו, קוץ לו ישב עולא אמר  נדה: במסכת שאמר מה  לשונו:
שם למשמש וצריך  הערוה, אצל  למטה מקום הוא רש "י : פרש 
לפני אחת שעה רשע יעשה  ולא כריסו, תבקע להוציאו. כדי
שכך  ולעיניים, שומעות, שכך לאזניים, אוי לשונו: וה המקום,

קד  מגיע היכן עד  שבשמים,רואות , אביהם לבין ישראל ושת
וכמה כמה כי הימים, כל  נזוף יהיה לא איך זה, והשומע והרואה
האדם כל  ויכול  מזה, נקי  אשר הוא זה ומי זה, על  עבר  פעמים
זה על  שעבר כיון מלא, בפה המקום לפני  מרושע רשע להקרא

פעמים, כמה

החיכוך  ומן עצמו, לחכך למטה ידו  הושיט אם לומר, צריך ואין
ואין  לבטלה, זרע שכבת לידי בא החימום ומן חימום , לידי בא
צריך  ואין גורמת, סיבה בלי  לרצונו ידו  הושיט אם לומר צריך
בידו  הוציא אם לומר צריך  ואין לדעת , עצמו הקשה אם לומר
לפני ומרוחק  שנוי שהוא תאוותו, למלאות בכוונה לבטלה זרע 
יגורך  "לא שאמר  כמו  השכינה , פני לראות  זוכה ואינו המקום,
ורע  לשמים רע  שהוא כזה רע, מעשה העושה  אלא רע ואין רע",
ופוגם למעלה פוגם למטה , ומשחית למעלה משחית לבריות,
שנהפכה לו , נח מזלו! לרוע אוי לנפשו! ואוי לו אוי למטה,
ידיו, שיכרתו  לו , נח העולם. לאויר יצא ולא פניו על שליתו
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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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יער, לחיות יום  א)כדכתיב מדי  לט סלע,(איוב יעלי לדת עת 
כדי  לילד כשכורעת גבוה סלע לראש ועולה בניו ששונא 
הוולד  לקבל נשר  לו מזמן והקב"ה ויאבד לארץ שיפול

בכנפיו:

צדק א ')דובר  עשה מצות המצוות נר  (קונטרס 

לרדות  האדם  על ואין כתיב  מעשיו כל  על ורחמיו דאדרבה
חיים בעלי לצער דאסור  עליהם  אימתו ולהטיל בהם 

הכבישה ורבו  פרו  שתכלית הכתוב מן מבואר  זה דבר והנה
ורדו  וכבשוה הארץ את  ומלאו ורבו פרו שנאמר כמו לארץ 
וגו' ומוראכם וגו' ומלאו ורבו לפרו הסמיך נח בפרשת  וכן וגו'
רש"י  פירוש עיין זה נאמר לא נח בפרשת שם שניה ובפעם
שייך  ולברכה  למצוה  שניה ופעם לברכה ראשונה דפעם שם 

כך  על למצוה לא אבל חיים בבעלי על רדיה ורחמיו  דאדרבה
כתיב מעשיו  אימתו גכל ולהטיל בהם לרדות האדם על ואין 

יתברך ה' הבטחת רק חיים  בעלי לצער  דאסור עליהם
עליהם  אימתו  ממילא שאמרו שיהיה  ע "ב )וכמו קנ "א אין (שבת 

וכו': נופלת רעה חיה

                                                                
נ "ב ג. ּפ רק 
àספרõא. éתב ה לõם עליו üלë ה טזיז )Łלמה ז, צâיק (קהלת ôהי "אל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

סõטה  àמíכת לברכה  זכרõנם äתינõàר ä אמר וכן  הר àה", ôר Łע ואל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהרàה ,
ב ) ע äëד  כב  זמרי (âף מעłה  Łעõשים לפרŁäים õâŁמים הðבäעים מן äהרå ה" , ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ

הäא אŁר Łאי לעינים, יראה האדם לפעמים והìה éפנחס". łכר  äְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמבŁñים
Łהäא ýôדעà סõבר  אôה  הõçם éל àתפêין üלõ וה àכäנה àתפêה ôמיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעõסק

àמלאכ  עõמד  הäא ôŁמיד  àאŁר וכŁר יŁר  Łה איôא אין  אבל ה מים, ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.õàלà ה äא מה ְִֵֶַַי õדע

אחד עŁיר Łאיà "מעłה רàתי: ïסיקתא Ł דרëà הביא מה  äראה  äְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָבõא
היה  õזקנת äלעת àמעłיו, וחסיד  מפלג למâן והיה ורב עצ äם üס õל Łְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻהיה 
קה êה  אחת לעיר  הáיע üרâà õבנסיעתä יłראל, לארץ ולíע üליל õôדעàְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
רב  Łהיה אלéסנâר רàי õ מŁä אחד אדם וראה  הŁçמעאלים, מערי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקד Łõה
õôדעà סõבר והיה äתפêין  àטêית ועõמד õתêתפà עõסק  הéנסת àבית ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה õçם
Łהאי והמ ôין ונאמן, Łéר Łאי ה äא õתêתפà Łעõסק לעיל הìזéר ŁהאיŁְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מארץ  ה õçם Łאני  àאŁר ,ýëמ 'àב Łñה  :õל ואמר  õתêפô çíŁם עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעŁיר 
ה ëמõן  עם לíע  אני äמתירא וחילõת , àגיסõת מŁàŁת היא והארץ  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנכרçה ,
זהב  äכלי  éסף  éלי האõצר עם ה ëמõן  מאôי קח  .üרâ ה אחריäת מחמת êŁְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָי
äבית עיר איזה  לי  להכין àעצמי  לíע àדעôי éי ,ýאלי õàאי עד  ý יד ôְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָחת
ýנõממ את לי ôן הâבר , 'ט õב אלéסנâר: רàי õל וה Łיב  יłראל'. àארץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלי Łב
ואôה  ëŁה, אõצרõתי אŁר החדר üõתà ýêŁ הëטמõן  אðיג ואני האר áז ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעם
õל יôן אזי אליו, לבõא çŁéחזר ,õל והבטיח  ה ñדŁõה '. לארץ לŁלõם  üְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹל
ה ëעõת עם הארáז õל ונתן לעיל  הìזéר העŁיר  ע łה וכן ,õאõמלà ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָה ñïדõן
לארץ  לŁלõם õôŁ א עם העŁיר  üוהל àפñד õן, õŁנים  מéלים éלים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכליו,
äפñדõן  ה ëמõן  אחר õעצמà וחזר חברõן. Łקד àקהêת לי Łב äבחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹיłראל
àתפêין  ה ëתêïל אלéסנâר, רàי Łמהאי õ נõקדï העŁיר  Łñà וכאŁר ,õêŁְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
àעיני', ýראיתי לא äמעõלם ýיôידע 'לא ואמר: Łהאי õà Ł חé אז ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹוטêית,

לרבנים תורה  ז 'דין יט|תביעה

ואז  שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים  כי שלי,
אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל  הגוף
רק  אותו  ומושך מצוה, שום טוב , דבר  שום לעשות מסוגל 

העבירות. לכיון 
לנו עוד  מרמזת הקדושה התורה כי  רמז  בדרך  בספרים כתוב

למדוד  יכול ואחד אחד  שכל איך לדעת ונפלא נורא יסוד
האמיתי)בקלות באמת(הסימן הם  אם והצדיקים הרבנים את

בבחינת: להקדושה ששייכים אמיתים מרדכיצדיקים ברוך
שהםהיהודי, רב  לערב השייכים  הצדיקים  הם באמת ומי

קשת,ארור כמטחוי  מהם להתרחק  שצריכים  והסימן המן 
כך : הוא בזה

היהודי: מרדכי  בבחינתברוך  הוא מרדכיאם שהואברוך 
עלבשר,כמנין502בגימטריה וצועק מעורר הוא אז 

שהבשר מפני בשר, יאכלו  ושלא תשובה  לעשות האנשים
כנוס  "לך אסתר: שאמרה כמו כהוגן, מנוקר  ואינו כשר אינו 
ולפיכך ימים" שלשת תשתו ואל תאכלו ואל היהודים כל  את 
אומרים  ולכן  הנס. עיקר  את  לזכור  טוב ויום למשתה קבעום
של מגזירתו  ניצלו  היהודים בזכותו כי היהודי" מרדכי "ברוך 
ולכן  אסורות, במאכלות יכשלו לא שהיהודים נזהר הוא המן ,
שאינו  אוכל  תאכל  לא שאסתר לשמור המלך בשער  ישב הוא

כשר.
לאבדי : ביקש אשר המן המןוכןארור ,בשרגימטריהארור 

הוא אז כשר הבשר  אם תלוי  מרדכיכי הברוך ואם בשר,
הואטרף  אז המן , עקבתאארור  של הרבנים הם ומי  ,

רק  לא באמת, והם רב, לערב השייכים המן דמשיחא ,ארור
ה הם האמיתייםאלא שנותנים"המן'יסקים" [הבדצי "ם

כמטחוי  מהם להתרחק וצריכים העופות], חנק על הכשר 
ו  כךקשת, הוא בזה ולומד הסימן  יושב הוא הזה שהצדיק :

ה'ומתפלל ריב  את רב ואינו דורו אנשי את  מוכיח ,ואינו 
הרמב "ם שכתב  שכר כמו  ועיין ח ', הלכה  כ"ד פרק סנהדרין (הלכות 

שם) עוד  ועיין  ק"ו, דף נשא פרשת סופרועונש בכתב שכתוב וכמו
מז) סימן העזר  אבן ותשובות  כסא וז"ל:(שאלות על  שיושב  מי 

ולבו  עניניו  יהיו  ה' כבוד על רק  עצמו, על יחוס לא הרבנות
אינו .תמיד או כשר הבשר  אם כלום  לו איכפת  שלא רק ולא

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

בהכשרות גדולות בעיות שיש וצעקו כתוב יצאו היה זה (וכל

ובקלטות) העיתונים ובכל על בספרים כלל נאמנים אינם ושהרבנים 
ההלכה, מדוע?פי השואל ישאל  ואם
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צג
הריני מאשר כי אני קבלתי מהדואר הספר הנקרא "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" 
שחיבר הרה"ג שלום יודא שליט"א אשר העמיק לדקדק בכמה דיקדוקים חיפש ובדק 
ככל ספרי הפוסקים בחורים ובסדקים וביאר כמה מהם עצומים ועמוקים בביאורים 
נחמדים ומנופת מתוקים: אשרי יולדתו בנן של קדושים. ואשר על ידו השני המתעסק 
במלאכת שמים מלאכת הקודש בעולים שם בחכמה: יתן לכם ה' און ועצמה ובריות 

גופא ונהורא מעליא אמן. בסיום הנני מברך אתכם בברכה המשולשת.
ברגשי כבוד ויקר ה"צ יעקב י' שלום רב מושב עמקא ד.נ. אשרת

הפעםחשבתי שוב . חלה לביתו חזר כאשר כי לי  נודע והנה  נרפא כי 
מכשפות אותן אך לו  היה הדבור  כושר וגם כאדם התהלך 
ונאלצה מהרב  מאוד פחדה כי לו  אמרה מהן אחת לו. להציק הוסיפו
רגל ואכן אחת, ברגל והסתתרה התחכמה שהיא אלא ממנו לצאת
כבראשונה עשיתי  ואני  שוב  אלי  הובא הנער  מאוד. נפוחה היתה אחת 

לחלוטין . הנער הבריא ה' בעזרת והפעם

עלמקרים ורק כורחי, בעל היה והכל רבים, לי היו ואחרים זה  כגון
לבני  מרפא להביא ה' בעזרת הצלחתי ובקשות תפילות ידי
שכן  לחולה, לעשות הנהוגות השכיחות בסגולות נעזרתי  לפעמים אדם.
הקיץ , בימי  בנהר  להטבילו כגון עדיף: בטבע מה לתלות  שאפשר מה
יתן  מי לעצמי חשבתי פעם לא ימים. כמה עשרה בשמונה להזכירו 
זאת כל יראו לטבע, מחוץ  דבר שאין הטוענים אפיקורסים ויעמדו

ובנפלאותיו. עולם בבורא ויאמינו 

הדבור פעם כח ממנו נלקח שלפתע עשר כבן  אחד נער לפני הובא 
שה מה כל שתה . ולא אכל  לא  שבועות שמונה וכנסובמשך

זוחל או  יושב היה רק  ברגליו ללכת הפסיק הילד ופלט. מצץ  לפיו
כשהובא לכן, עליהם . רוקק היה ספר או מזוזה וכשראה ארבע  על
ורזיאל הזוהר ספר  כגון כמנהגי, ספר  לפתוח רציתי  ואני לפני
שכן  ביכולתי הדבר היה לא הקדושה, לרבוי השולחן  על שהנחתים
החריקה קול שנשמע  עד בשיניו  וחרק בכעס עליהם רקק הוא
ונוגע מאחוריו  היה אם  גם מרחוק, בספר חש היה הוא  למרחוק.
המחזיק מן עצמו מנתק ובכח בשיניו חורק  היה מיד בלבד בשערו
אי  בהנאה. צוחק היה מיד נכרי ספר בקרבתו מניחים וכשהיו בספר.
בו מהמחזיקים עצמו תולש היה גדול בכח  בו , לאחוז היה אפשר


