
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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

עם  עסוק היה אחד כל  ההצלה ; בענין  טלפונים הרבה  היו  יום באותו 
פציינטים .

לעבוד  אז החל הוא אבל ל"הצלה", רבות רבינו עזר ראשון בשלב
בפני טען  הוא  כי אסורות, מאכלות על  ישעי'" "נפש החיבור  על

אסורות . מאכלות אוכלים כי קורים  ל "ע האסונות שכל  (ישהערשיל

להאריך  המקום  כאן לא אך ה"הצלה " בעת  ואירע  שקרה ממה  לספר מה הרבה

.בענין)
אחד  שבת שבמוצאי  בעת שאירע ממה כאן , לספר חייבים אחד סיפור 
שלש  אז הגיעו  בלילה, 12 בשעה  מסויים יהודי  אצל היה כשרבינו 
נושם  אינו יהודי אותו  כי  הראה  ההצלה  מכשיר אחת, בבת  קריאות-עזרה 
בכדי החלונות  כל  את  מיד  לפתוח ציוה  רבינו  גמור , כבר בעצם הוא  וכי

מאוד . חם  שם  היה  אויר , שיהיה 
את  וגם המצוות  כל את יהודי  לאותו והעביר  להשי "ת התפלל רבינו 
ותוך  לו, שתעמוד הזו המצוה  וזכות נפשות , הצלת של הזו  המצוה 
החולים  לבית  אותו לקחו מכן  ולאחר לאיתנו, חזר האדם דקות  חמשה 

עוד  חי שנה .והוא  20
הוא  בגשמיות , וגם ברוחניות גם הרבה , לרבינו עלה  ה"הצלה " עניני 
הסיפורים  כל את  לכתוב שנוכל  יעזור  השי "ת וכו' מאוד טרוד  אז  היה 

תקופה . מאותה והמעשיות 
וחלקם  פורסם חלקם  ההצלה , בענין  מודעות  הרבה  חיבר גם  רבינו 

לא . עדיין

כב פרק
סת "ם  מבצע

ר' שכנו עם סטריט טיילור  ב -171 התגורר כשרבינו תשכ"ה בשנת
לבדיקה , שלו  התפילין  את  נתן הוא כי יהודי לו  סיפר  נ"י, וועבער  צבי
קורא  קול רבינו  חיבר ולכן  רח"ל, פסולות  שהפרשיות  בהם  מצא והוא
יר"ש  סופר אצל רק  ולקנות  והמזוזות  התפילין את שקונים בעת שיזהרו 

וכו '.
ר' לו סיפר  ובתשובה  נ"י  וועבער הערשל  לר ' הסיפור את סיפר רבינו 

הי ': כך  שהי ' ומעשה  מעניין, יותר  סיפור  הערשיל
אז שכיהן אשכנזי יוסף ר' אצל  תפילין  מישהו קנה  שנים כמה  לפני
פסולות , ממש היו  והתפילין  מסאטמאר, האדמו"ר אצל בקודש כמשמש
הבתים  בתוך  אבל לישראל, הראשית  הרבנות  של חותמות היו לבתים 

רח "ל . פרשיות  בתוכן היו  לא ריק , הכל ממש היה

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

קובץ חיוב ישוב ארץ ישראל כרך ה  .1639
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך א  .1640
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ב  .1641
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ג  .1642
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ד  .1643
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ה  .1644
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ו  .1645
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ז  .1646

קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ח  .1647
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ט  .1648
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך י  .1649

קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יא  .1650
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יב  .1651
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יג  .1652
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יד  .1653
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך טו  .1654
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך טז  .1655
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יז  .1656

קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יח  .1657
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך יט  .1658
קובץ "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך כ  .1659

קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך א  .1660
קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ב  .1661
קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ג  .1662
קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ד  .1663
קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ה  .1664
קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ו  .1665
קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ז  .1666

קובץ ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ח  .1667
קובץ "קול קורא" ישוב ארץ ישראל כרך א  .1668
קובץ "קול קורא" ישוב ארץ ישראל כרך ב  .1669

קובץ "כהררים בשערה" לימוד הלכות שבת כרך א  .1670
קובץ "כהררים בשערה" לימוד הלכות שבת כרך ב  .1671
קובץ "כהררים בשערה" לימוד הלכות שבת כרך ג  .1672
קובץ "כהררים בשערה" לימוד הלכות שבת כרך ד  .1673
קובץ "כהררים בשערה" לימוד הלכות שבת כרך ה  .1674

קובץ "קול קורא" כשרות הקלף כרך א  .1675
קובץ "קול קורא" כשרות הקלף כרך ב  .1676

קובץ "מבשרת ציון" דף היומי על ארץ ישראל כרך א  .1677
קובץ "קול קורא" מי לה' אלי על מלחמה לה' בעמלק כרך א  .1678
קובץ "קול קורא" מי לה' אלי על מלחמה לה' בעמלק כרך ב  .1679

קובץ "קול קורא" קדושת שבת כרך א  .1680
קובץ "קול קורא" קדושת שבת כרך ב  .1681
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כו

ית ַאֲהֹרן ַעִין טֹוָבה ּוְבֵלב  ,ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם ּבְ ׁשֶ
  טֹוב

מֹותָנָא אֲמַאי סָלִיק ּבְמִנְיָינָא. אֶּלָא ּבְגִין ּדְבִרְכְתָא לָא ׁשַרְיָא 
לֹוי, וְיִָכיל ּבְמִנְיָינָא, ּכֵיוָן ּדְאִסְּתָלַק ּבִרְכָתָא, סִטְרָא ַאחֲרָא ׁשָארֵי עֲ

לְַאתְזְקָא. ּבְגִין ּדָא ּבְמִנְיָינָא נַטְלִין ּכּופְרָא ּופִדְיֹונָא, לְסְַּלקָא עָלֵיּה 
יְבָרֵךְ אֶת ּבֵית יִׂשְרָאֵל, אִּלֵין נָׁשִין, ּדְלָא  (ס''א מעליה מותנא)מִּנַיְיהּו. 

ּון מְבָרְכִין לְעַּמָא, סַּלְקִין ּבְמִנְיָינָא. יְבֵָרךְ אֶת ּבֵית ַאהֲרֹן, ּדְאִיּנ
ּבְעֵינָא טָבָא ּובְלִּבָא טָבָא, ּובִרְחִימּותָא ּדְלִּבָא. אֶת ּבֵית ַאהֲרֹן, הָכִי 

  . (ס''א דלהון), ּדְאִתְּבָרְכָן ּבְבִרְכָתָא (דלהון)נָמֵי נָׁשִין 

ָרָכה  ּבְ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ָפה עֹוָלה ְבִמְנָין? ֶאּלָ ּגֵ ה ַהּמַ ָלּמָ
ד לֹא ׁשֹוָרה בְ  ָרָכה, ַהּצַ ֶקת ַהּבְ ּלֶ ְסּתַ ּמִ יָון ׁשֶ ִמְנָין. ּכֵ

ִמְנָין  ְגַלל ֶזה ּבְ ֵזק. ּבִ ָהַאֵחר ׁשֹוֶרה ָעָליו, ְוָיכֹול ְלִהּנָ
ק אֹותֹו ֵמֶהם. ְיָבֵרָך ֶאת  לֹוְקִחים ּכֶֹפר ּוִפְדיֹון, ְלַסּלֵ

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ְנָין.  -ּבֵ ּמִ ּלֹא עֹולֹות ּבַ ים, ׁשֶ ׁשִ ֵאּלּו ַהּנָ
ית ַאֲהרֹן  ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם  -ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ׁשֶ

ית  ב. ֶאת ּבֵ ַעִין טֹוָבה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבַאֲהַבת ַהּלֵ ּבְ
ים  - ַאֲהרֹן  ׁשִ ם ַהּנָ ְך ּגַ ָרָכה (שלהם)ּכָ ּבְ ְרכֹות ּבַ ְתּבָ ּמִ , ׁשֶ

  .(שלהם)

  
   



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת רבי יעקב 
וחיה יוטא ע"ה בבית העלמין ירקון שער החסד

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6

זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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לרבנים תורה  דין י"ח |לב  תביעה

שמאכיל  מרע, וסר אלוקים ירא  שהוא השוחט מעלת וכמה 
בשבתות ומשמחה הנשמה המזכך טהרה, דבר  לישראל
ויין  בבשר  אלא שמחה אין כי בשר, באוכלם  טובים וימים

ושלום. חס בהפכו והדבר בו, תלוי  הרבים וזכות כנודע.

י"ח של :תביעה  דין בבית אותי יתבעו חיים הבעלי  כל
מעלה

חיי בעלי צער 

לכל לאסור צריכים היו  שבאמת חיים בעלי צער של  הבעיה
כזה. ובהמה עוף בשר  לאכול היהודים

חדשה השמלה לשון י "ז)וזה סעיף כד לשונו :(סימן עיקור,וזה
י"ח, בסימן  כמבואר  פגום בסכין ששחט כגון [ועל כיצד?

שמעונין  ומי  שעות, 3 רוט  שלום הרב של שיעור כבר יש זה
לשמוע ]. יכול לשמוע

פגום: בסכין  שם, אשר רש"יזהוובמטה לדעת ,עיקור 
גדולות, הלכות בעל לדעת הוא השני דאינו ועיקור  והא

גדולות? הלכות  לבעל  שחיטה  בהלכות פגומה סכין  מונה
חונק  אלא שאינו כלל  שחיטה הוי  דלא כאן משום עד וכו ', ,

לשונו.

פגום  בסכין ששוחטים השחיטות שכל  מזה רואים אנו הרי
העוף!!! את  שחונקים  חנק, נקרא  אלא  שחיטה נקרא לא זה

האמיתי  השם  את ניתן  ערוך השולחן  דעת לפי  מהיום אז
הבדצי"ם" "חנק  פגום, בסכין ששוחטים הבדצי"ם לרוב

שמתיר הזה הקדוש  הצדיק של הבהמותבהכשר  לכל  חנק 
והעופות.

החינוך : ספר לשון וזה

החינוךא) דרך בספר על כן גם ואומר  וז"ל: תנ"א מצוה
כי  שידוע לפי הטעם מאותו  הוא השחיטה מצות כי הפשט 
ולכן  הגוף מקומות מבשאר יותר הגוף  דם יצא מהצואר
דמו  כל יצא משם כי  שנאכלהו , טרם משם, לשחטו נצטוינו

הבשר. עם הנפש נאכל ולא

חיי בעל צער 

הצואר  מן  השחיטה בטעם נאמר בדוק ועוד  שלא ובסכין  כדי
למעלתו  לאדם התירן  התורה כי  מדאי יותר  החיים בעלי נצער
חכמים  דברו  וכבר חנם, לצערם ולא צרכיו  ולכל  מהם ליזון 
דאורייתא  איסור הוא אם חיים בעלי צער  באיסור הרבה

הוא  דאורייתא שאיסור הדומה לפי  עכ"ל .והעולה .

טו  ‡ו‰ל רוז‰

  וקראו את המכתב. ושמחו מאוד על המכתב.

הנפטר  פתאום הגיעו מלאכים המקטרגים לקטרג על
. שעשה עבירותמפני  ,לקחת אותו לגהינום השליח,
מכיוון שהוא שליח של  ,פסק תיכף נתן בית דיןהראש 

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים זיע"א: ָאַמר ַרּבִ ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ
ים ּוַמְחִזיָרן ְלמּוָטב , ָוָאֶרץ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ ּכָ ה[ׁשֶ ה ַנֲעׂשֶ ּזֶ ַעל  ׁשֶ

דֹוׁש  לֹׁש ַמֲעלֹות] ְיֵדי ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשָ ה ּבְ ל , ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ ַמה ׁשּ
ָעה - ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ה ַנַחת רּוַח  -. ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ עֹוׂשֶ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ּלֹא ֵיָחֵרב -. ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ , ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ
ה  לֹוםּוַמְרּבֶ  .ׁשָ

ּבִ  ִנים ְלָבָניו"י: ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ זֹוֶכה  -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ א -. ַלֲעׁשִ כֹול  - . זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ּיָ ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

יק ּוְלָהַרע לוֹ  ן ֵעֶדן -. ְלַהּזִ ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ן מֹוֶחה ְוֵאי – ִנְכַנס ִלׁשְ
ָידוֹ  ָכל ִעְנָיִנים לֹו  - . ּבְ ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ַמׁשְ

ל ַהּדֹורֹות ּבִ  - . ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ְמָבְרִכים "י ַהּקָ
ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ם הּוא ֵקֵרב , אֹוָתם ּבְ ּגַ ׁשֶ

םֶאת  ּלָ רּוְך הּוא ּכֻ דֹוׁש ּבָ ע  -. ְלַהּקָ רּוְך הּוא קֹוֵרא ְלַאְרּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ים אֹותוֹ  ְבִעים עֹוָלמֹות , ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס ְלׁשִ

נּוִזים  א (ּגְ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָד , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ ּוְמֻיָחִדים  –ם ַאֵחר ׁשֶ
 .ַרק לוֹ 

  



 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
המשך בעלון הבא
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קל
ספרו היקר "נפש ישעי" בא לידי לפני איזה ימים, ונהניתי ממנו עצה 
קדושה  ולהרבות  לאורייתא!,  חילו  יישר  מלא  בכסף  וקניתיו  ותושי' 
בישרא' )כי הרמב"ם הלא הציג הל' מאכלות אסורות בס' קדושה וכן 
הרמב"ן בפי' עה"ת ריש קדושים.( )בהשיגו על רש"י( מקשר את המ"ע 
של קדושים תהיו עם תאות היתר, ומכ"ש לתאות איסור, בעניני אכילה. 
)ומקרא מלא דיבר הכתוב כי עם קדוש אתה וגו' לא תאכל כל תועבה(.

אחריו. וירדפו הוא בורח  כי מיד הרגישו עבדיו וארבעת ברונא  ר' אבל
אשר  הקשת ידי על יירה ירה לאו ואם בו, שיחזור לעבד ברונא ר ' קרא 
כוחו, בכל הלאה  לרוץ והמשיך לקריאתו ליבו שת לא העבד אבל בידו .

אחריו. רודפים כשהם

העבד את  הורג ברונא ר '

רקכאשר  הצידה, בקשתו ירה  מרצונו, חוזר אינו  כי ברונא ר' ראה
העבד אבל עוד, יברח ולא מקומו על שיעמוד להפחידו, בכדי 
של עורפו קשיות על  ברונא ר' אף  חרה אז לזאת. גם ליבו  שת לא
הרחק לא  בדמו מתבוסס מיד  נפל הוא  וימיתהו. שנית וירה העבד
ונסעו חזרו מת העבד את  בראותם היער. באמצע עמד אשר מביתו

לדרכם. הלאה

עליוכעבור ויבכו ביתו אנשי ידי על ההרוג העבד נמצא ימים כמה 
היה כי ברונא , ר ' על רעה רוח  נחה ההיא מהעת אותו. ויקברו
תולדותיו יודע מי לחשוב  התחיל במזיד. נפש שרצח על נוקפו, ליבו
זאת מלבד כעבד. פעם נמכר  כן  גם עצמו הוא והרי עבד, אותו של
לאיש  באסור  נשאה חנה שאשתו השמועה, דבר על  רוחו הצקתהו
ברונא ר ' חזר  כאשר ליום. מיום  נחלש והוא  בלילות נדדה שנתו אחר.
לשכב עליו כי  הרופאים לו  אמרו  מאוד. חלש היה החדש ביתו אל
עליו גברה המחלה  הועיל ללא  אבל כוחו. יתחזק אשר  עד במיטתו ,

הבי  וכבר מסוכן , חולה הנו כי ברונא ר' הרגיש חודשים שני כי ולאחר ן
מעל מרחף המוות את כבר שראה מפני חוליו. ממיטת עוד יקום לא
ולבנות שלו הגן באמצע  אשר ההר  על יפה קבר  לו להכין ציוה ראשו,

וימות. ימים חודש עוד חי הוא מפואר. בנין עליו 

'ה יראי נדברו לאאז 

äלעניäת – הæבע. üרâ מ למעלה נס õל çŁעłה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמäכרח
õ יצר את éŁפה מâה éנגד מâה õåŁהי  àרäר זה âְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָעôי 

àפניו. ה æבע מכõפף השי"ת üé הæבע ü דרé ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמêאכל 
למעלה äהמןאמרנ מר âכי áàימטרçהאר äר  üä רà ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ

האבõתłàרäבגימטריה Łל Łנ õתיהם [áימטרçה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
.[502  תק"ב ְִַה ñדŁõים

השו "ע âברי  Łלפר אפ Łר ב')äבזה תרצה סימן חçים  :(א õרח ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

המן אר äר  àין ידע  âלא עד  àפ äר çא לבס äמי Łאיני ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹח çב
מר âכי  üäללברé לה éôŁר üצרי âאין אõמרים ויש הגה  : ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

õדäëêמ יõתר ôŁçŁה א êא üé(õà çŁיŁן (éל üõôמä ו çיŁן, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
מר âכי  üäלבר המן ארäר àין יõדע  õידי (מהרי "ל)אינ על  . ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נכנס חז"ל äאמרŁ õ מé האמôי ה âעת מתêáה הçין Łְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָתיית
ולא לקיים וזõכים õôלאמ האמת רõאים ואז סõד, יצא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹיין 
ההמן  הäא מי האמת, äמגêים עליו, הëלעיגים מïני Łõְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיב
Łאם נח äץ וזה רב  הערב  אנŁי Łלäחיו הם äמי  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאמôי
רח"ל חיצõני  המן õŁלח ה àñ"ה ח"ו  ההמן את מêáים ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלא 
ועõד האמôי. המן Łה äא õעצמ על Łאמר  האירני éְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻדגמת
זõכים Łõדñה הזõהר  Łהäא õôרה Łל  ãיינ Łת çת ידי  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל 
תזריע ïר Łת àזõהר ä דאמרé מõרא àלא האמת את  ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹלõמר

ע "א) דעיטא (מ"ו àקיטרא  ,Ł נ בר ההäא  לõן אמר חד: ְְְִֵַַַַָָָָ
àבי  âדäçריהõן מאיäìן אêא  א äôן לאו וâאי  àáאי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאתית äן

[àיאäר: מêéא דחלין  דלא יõחאי àר Łמעõן להםרàי אמר ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
אינכם וâאי אלי, àאתם  אחת עצה  Łל àקŁר ,Łהאי õתõְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָא
êŁא י õחאי, àן Łמע õן רàי àבית äçâŁרם מאõתם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאêא

מהéל  איüפõחדים ,äבכ äיקטרג אבתראי דאתיין בני  אי  .[ ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
[àיאäר: באתáלייא. äייכê מäטטõיתק אחרי àŁאים  àני  אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ולא àגלäי âבריכם היה üאי אõתי, àŁזיתם על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹע ëכם
áד õלים? חכמים Łהם מàני לירא לבבכם לי ãנתôם ä אמר [ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

âכôיב , הäא , הכי  א)אõרייתא ôקרא(משלי הõמõçת Łראà ְְְְִִִִִַָָָֹ
במêי  אי äמה תאמר. אמריה àעיר Łערים àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹפתחי
קמי  àכäíפא  נôŁכח הא  ,üëñמ âחלי  אנן âְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָאõרייתא

צ יקים] ה עד [עם זי"ע מנה מנחם חכם – מהמים  ציקים 
ה"י. ה אה לם יגיע א  יראל ארץ על יגן היחד ת  בתפילת

זי"ע צדקה  יהדה רי אליו   סף)והלכ י רת י יבת  נים(רא א ועד  
ד ל ה עד ראים מאן .לי א  בתנאי – להסים  הצר עד

מים.  ח כ


