
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

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

המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל
גלגולי נשמות

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
עדות ה' נאמנה

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 מז זכרונות

כח פרק 
ישראל בנות קדושת וועד - רופאים - יחוד  - צניעות מבצע

ומספר לרבינו, שליט "א  טאלער הרב  בשם יהודי  טלפן  תשל "ט  בשנת
הצלת  של בגדר שהוא חשוב  מאוד  בענין  עמו  להיפגש רוצה  הוא כי לו 

נפשות .

שתסמרנה  מעשיות  לו סיפר  רב ואותו פגישה, מיד לו  קבע הוא
הראש. שערות 

לבד  הולכות  הללו  לרופאים, ההולכות הנשים  על בסיפור החל הוא
ומקלקלים  ופושעים , קלים  הינם הרופאים יחוד , איסור  על  ועוברות 
איך  יודעות  אינן יהודיות נשים והרבה  ישראל , בנות וקדושת  צניעות
המכשולות . מאותן  להינצל איך האמת  דרך את  לדעת ורוצות להסתדר ,

עובדות  עשרות ללקט הצליח  והוא  ודרישה  חקירה עשה גם הוא
הדרך  מן  ירדו רח"ל יהודיות שנשים  איך שאירעו, מקרים  מעשרות 

רח "ל . הישרה 

בכל  בדורו יחיד שהוא  שליט "א  קאשוי של לרבה מיד פנה רבינו 
לא  עוד  ישראל , בני אחינו  בין הפורצת  פירצה כל על למחות  הקשור 
ותוך  בנידון , משהו יעשה לא שהוא  פירצה איזו בענין אליו כשפנו  קרה 
הפירצה  ואת  היסודות  את  מברר כשהוא פירות , קוצרים אכן קצר זמן

הענין. את לתקן איך 

אפילו ולעתים  לו שקוראים  מאז  שעה  48 תוך מתוקן הענין  לפעמים
שעות . 24 תוך

הפריצות נגד  מוחה קאשוי של רבה

שלמה  תשובה כתב שהוא לרבינו  אמר שליט"א  קאשוי של רבה
אלו סיפר אף הוא במשרדים, בפריצות  קשור  אשר  ובכל היחוד , בענין
במשרדים , העובדות  הבנות, אצל  או הנשים , אצל  שם אירעו מכשולות

המכירות מקדמי עם  העובדות  אלו אף (האלסיילערס )במיוחד הוא  וכו',
מבאר הוא  כששם לרופאים ההולכות הנשים  של  המכשול בענין כתב 
הרבה  כך על  דיבר אף הוא  לנהוג , חייבת שאשה איך הפרטים כל  את
לא  אשה  שאף  הגדול, המכשול  נגד הנשים את  ועורר  בדרשות  פעמים 
הודפס  הזה  הענין וכו'. איתה  מישהי  שתלך מבלי  לרופא חלילה תלך 
האוהל  "פתח בספר  וגם  קורא 'ס, בקול שליט"א מקאשוי האדמו"ר ע "י
קאשוי" ד "קרית שמואל  אוהל ישיבת  ע "י לאור שיצא השלם ",

יצ "ו. נ.י. הילס בבעדפארד 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

גלגולי נשמות

תראה. דרא  אתליא  ד  לתא   מ יתפרק ההר ספר בהאי תיתאה תנא   מע לרי ה אל אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹה)
עם  היה ׁש אם  בּ קצּ וּ ר , לׁש וֹ נ וֹ  וזה ׁש ם  מל כּ ּס א  הרב וּ פרׁש 
אין כּ י קבּ לה  לוֹ מד  אינ וֹ  אם  ּפ וֹ גם אינוֹ  כּ י לוֹ  ט וֹ ב  יוֹ תר  הארץ

ויין  בּ שׂ ר  כּ רס וֹ  ׁש יּ מלּ א קדם בּ ּפ רדּ ס  ּת וֹ רהלט יּ ל  דּ יליף מאן  אבל 
ענ ּפ ה ּפ וֹ גםׁש בּ על  ואדר בּ א קבּ לה  ילמד א אם  גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל ׁש וֹ  

לׁש וֹ נוֹ :בּ לּמ וּ ד וֹ  וזה  י "ז, הקדּ מה ס וֹ ף הגּ לגּ וּ לים בּ ׁש ער  עסק (כּ מבאר ׁש א  וּ מי  

דּ אציל וּ ת  בּ ּת פאר"ת ּפ וֹ גם הּת וֹ רה  ׁש ם)בּ ס וֹ דוֹ ת יעוּ ין  יוֹ ליף וכוּ ' דּ לא ליּה  וטב 
וכ וּ '. ה כּ לים ׁש בירת  ס וֹ ד  ׁש ה וּ א ובה וּ  לתהוּ  עלמא  אחזר כּ י ליּה 
 ֹמּת ו אוֹ  חבר אוֹ  ק בּ לה ׁש יּ לּמ דה וּ  רב  לוֹ  לקנ וֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי

וּ מתר וּ בפרוּ ה ּס פרים  גּ ל וּ תא  אר גּ וֹ רם לרבּ יל אליּ ה וּ  אמר ׁש  
גּ לוּ תא מן יתּפ רקוּ ן הזּ הר ספר דּ בהאי ׁש תיתאה  בּ תיּק וּ נא  ׁש מעוֹ ן
בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י בּ תראה , בּ דרא  אתגּ ליא  כּ ד 

ּפ רוּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה  אם  ׁש כּ ן כּ ל יעשׂ העוֹ למוֹ ת  אחד מאמר ׁש  
בּ  למעלה  ּת ּק וּ ן הּפ בּ וֹ  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה א מה אחת ׁש נהׁש עה ׁש ט  

לׁש וֹ נ וֹ .ּת מימה  כּ אן  עד  
ׁש  מל וכ ּס א  ּת נינא  בּ תיב  למ"ד בּ תּק וּ ן ע וֹ ד  וּ בספרועיּ ן ם. 

ׁש ם . יעוּ ין בּ זה מאד  הארי ה' ּפ רק  י "ב מאמר ב ' חלק ה בּ רית 
האמת חכמת עסק עד ל נקרא  האד  אי ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹו)

האמת  בּ חכמת ׁש יּ עסק  עד ׁש לם נקרא  האדם ׁש כּ ת וּ ב ואין כּ מ וֹ  
דּ מ ׁש ּפ טים  א')בּ סבּ א ע ּמ וּ ד סוֹ ף צ"ט בּ על (דּ ף ׁש לים  נ ׁש  בּ ר  איה וּ  כּ דין 

וכ וּ '. דביתא מארי ו דּ אי ּת וֹ רה

 ל רה על   אינ קלה למד   אינ מי ִֵֵֵֵֶַַַָָָָז)
בּ צדוֹ , נכ ּת ב ׁש ם : מל בּ מקדּ ׁש  מיוכתב  ׁש כּ ל למד ּת  הא  .ׁש לם ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  קבּ לה ל וֹ מד  לׁש וֹ נ וֹ .ׁש אינוֹ  כּ אן  עד  

סיני" ט רא  קיימי הו  אינ" האמת חכמת סקילע קרא  ההר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹח )
תבּ הע קנב .)וּ בזהר  אינוּ ן(דּ ף האמת בּ חכמת  לע וֹ סקים קרי  

דּ סיני, בּ טוּ רא קיימי דּ מל כּ א דּ הו וּ  עבדי חכּ ימין ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  
בּ נ ׁש מתא , א לּ א  מסּת כּ לי לא  דּ סיני, בּ טוּ רא  דּ קיימ וּ  אינּ וּ ן עלּ אה ,

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  וכ וּ '. מּמ ׁש  אוֹ רייתא דּ כלּ א עּק רא דּ איהי 

ּמ עּת יק: אמר בּ צד וֹ , יוֹ דעיםמ[ונכּת ב ׁש אינם אוֹ תם  ׁש מע 
סיני הר  על עמדוּ  א הּת וֹ רה  ].ס וֹ דוֹ ת 

לקראת  ישׂ ראל  כּ ׁש יּ צאוּ  בּ תחלּ ה כּ י כּ וּ נתוֹ  בּ בא וּ ר לי ונראה
"ויּ רא  נאמר:  ּכ ואחר ההר  בּ תח ּת ית מתי צּ בים  היוּ  האקים 

האׁש  ּת אכלם ּפ ן יראים  הי וּ  כּ י  מרחק", ויּ עמד וּ  ו יּ נע וּ  העם
וּ שׂ מחים  שׂ שׂ ים  ׁש היוּ  מהעם מקצת והיה  וימוּ תוּ . ה זּ את ה גּ ד וֹ לה
מרח וֹ ק  לעמד  הראׁש וֹ ן מּמ ק וֹ מם לזוּ ז  רצוּ  וא  הכינה  לקראת

מּמ  ימ וּ ת וּ  אם  ה נּ זכּ ראפיל וּ  בּ זּ הר כּ תוּ ב מה ה וּ א  ועליהם  ׁש , 
דּ סיני, בּ ט וּ רא דּ קיימוּ  א לּ אאי נּ וּ ן מרח וֹ ק ועמדוּ  נעוּ  ו א  כּ לוֹ מר  

לחכמת ז וֹ כים  הם  ולכן סוֹ ף  ועד מ ּת ח לּ ה  דּ סיני בּ ט וּ רא  עמדוּ 
הם האמת. כּ ן  מרחוֹ ק ועמדוּ  העם  עם נע וּ  אׁש ר הנּ ׁש מוֹ ת ואוֹ תן 

מ יּ ראתם  האמת  לחכמת מרח וֹ ק  ועוֹ מדים  ׁש נּ סים  עּת ה  גּ ם עוֹ שׂ ים
הזּ את . ה גּ דוֹ לה הא ׁש  ּת אכלם  ּפ ן 

ימא . כל ה לאתקא  וידעי דמאריה רזא  ידעי   אינ  אינ כל  נימאה אתר לית  ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָט )
שׂ רה  ח יּ י בּ זהר  קל:)גּ ם  אמר(דּ ף אינוּ ן: בּ כל ּפ נימאה  אתר ולית 

יוֹ מא, בּ כל  בּ הוּ  לאת דּ בּ קא  וידעי  דמאריה וֹ ן רזא דּ ידעי כּ אינוּ ן 
כּ תיב, אלּ ין סד )על  אינ וּ ן(י ׁש עיה  א לּ ין  וכוּ ' ראתה  לא  עין  

בּ ין דּ עאלין  אינ וּ ן  אלּ ין יוֹ מא , בּ כל בּ ה וֹ ן מׁש ּת בּ ח דּ מאריהוֹ ן 
דּ ימחי מאן ולית דלעילא ּת רעי  כּ ל עאלין  ואלּ ין קדּ יׁש ין , עלּ אין 

וכ וּ '. בּ ידהוֹ ן 
הא ר  דלה   נקרא  האמת חכמת  ע סק  מי  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָי )

הוּ א   ּבּ רו להּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא  ה וּ א  האמת  בּ חכמת  ׁש עוֹ סק מי גּ ם 
בּ הר ּפ רׁש ת בּ סוֹ ף ׁש כּ ת וּ ב קיא:)כּ מוֹ  ׁש ם .(דּ ף  יע וּ ין  מהימנא  בּ רעיא  

ּת וֹ רה  בּ רזי  עוֹ סקים  ׁש אינם  לא וֹ תם המעּת ד הענ ׁש  בּ ענין וכן 
ּפ קוּ די בּ זהר  א ׁש ר ליצלן רמז:)רחמנא  האי(דּ ף  ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה  : 

דּ חכמתאיוֹ פיא "לחיותא רזי  בּ כל ק יּ ימא  ואיהי  יוֹ פיא"ל(כּ י ׁש מיּה , 

ק בּ ל"ה וכ וּ '.)בּ גימטר יּ ה בּ י ּה  קיימין דּ חכמתא  מפ ּת חאן אינּ וּ ן  לכל  
לג בּ י ּה , וּ מטאת  ס לּ קא  נׁש מתא  כּ ד  קיּ ימא  ק דּ יׁש א חיותא  האי
חכמתא  ההיא וּ כפ וּ ם  דּ מאריּה , דּ חכמתא בּ רזא  לּה  ׁש אל כּ דין 
יכיל  ואי אגריּה . ליּה  יהבי  הכי בּ ּה  ואדבּ ק  אבתרּה  דּ רדיף
ּת חוֹ ת  וקיּ ימא  עיילה , ולא לבר , ליּה  דּ חי אד בּ ק , ולא לאדבּ קא 
דּ תחוֹ ת ּה  שׂ רפים א לּ ין  גּ דפייה וּ , נטלי  וכד  בּ כסיפ וּ , היכלא ההוּ א
ואּת וֹ קדת  לּה  וא וֹ קד וּ ן בּ גדפייהוּ , בּ ט ׁש י כּ לּ הוּ  כּ דין חיותא , דהאי 
י וֹ מא , בּ כל  א ּת דנת והכי קיּ ימא, ולא  וקיּ ימא אּת וֹ קדת, ולא 

לּה , אית  טבין דּ ע וֹ בדין גּ ב  על  ואף  נהירת . ולא  דּ ליתנהירת בּ גין 

דּ מ כּ אי נּ וּ ן עלמא, בּ ההוּ א לאס ּת כּ לאאגרא  בּ חכמתא, ׁש ּת דּ לי 
דּ מאריהוֹ ן ׁש ם .בּ יקרא  יעוּ ין וכוּ ', 

ּפ עמים  כּ ּמ ה בּ גל גּ וּ ל ולבוֹ א לחזר  צרי א לּ א  זה בּ ענ ׁש  דּ י ו א
צער  ליצלן,ולס בּ ל רחמנא הּמ יתה וצער  ה זּ ה  ספקויע וֹ לם ׁש  

בּ נ יזכּ ה  א וּ לי הבּ זה גּ וּ ף  איןׁש מת וֹ  כּ י הּמ צוה  זאת  יק יּ ם ׁש בּ וֹ  ני 
העבּ וּ ר, בּ ס וֹ ד לב וֹ א לוֹ  הּמ צו וֹ ת מסּפ יק ׁש ער  בּ תח לּ ת כּ מבאר 

לׁש וֹ נ וֹ :וזה 
אם  ע שׂ ה מצות מרמ "ח אחד ׁש היא  ה ּת וֹ רה  עסק בּ ענין  לעוֹ לם 
רא ׁש י ׁש ה וּ א  ה ּת וֹ רה  בּ פרדּ ס עסקוֹ  ענין ׁש ה וּ א א וֹ ת ּה  הׁש לים א 
להיג יוּ כל א ׁש ר  כּ פי  מהם אחת  בּ כל סוֹ ד דּ רׁש  רמז  ּפ ׁש ט  ּת בוֹ ת 

ׁש יּ לּמ דה וּ  רב  ל וֹ  ולע שׂ וֹ ת  לטרח מגּ עת  ׁש יּ דוֹ  מקוֹ ם אעד ואם 
גּ דוֹ לה ׁש היא  ּת וֹ רה ּת למוּ ד ׁש ל אחד  מצוה ח ּס ר  הרי  כּ ן עשׂ ה

בּ חינוֹ תוּ  בּ ד' ׁש יּ טרח  עד ׁש יּ ת גּ לגּ ל וצרי הּמ צו וֹ ת כּ כל ׁש קוּ לה
ה ּפ רד "ס לׁש וֹ נ וֹ .ׁש ל כּ אן  עד  הנּ ז כּ ר . 

המשך בעלון הבא
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נאמנה ה' העדות

ו ע
בשר !!!! לאכול אסור

א טרפה  בּ דה וּ ב שׂ ר לי ּת היוּ ן  קד ׁש  "ואנׁש י
אתוֹ  ּת ׁש לכ וּ ן ל כּ לב ל)"תאכלוּ  כב, (שמות  

כל ־נבלה" תאכל וּ  כא)""א  יד , (דברים 
תאכלוּ "" א  דּ ם וכל חלב ט')"כּ ל  ג ' (ויקרא 

מּמ נּ ה  יקריב אׁש ר  ה בּ המה מן חלב אכל כּ ל "כּ י
האכלת הנּ פ ׁש  ונכרתה ליהוה אה

כג )"מעּמ יה" ז (שם 

הבשר, באכילת  גדולה בעיה שיש יהודי  לכל להודיע הננו

מה הגדולות, בשחיטות בהמה, בשר והן עוף בשר הן
בימינו. בשוק שמצוי

את מחקו  גדולות, פגימות מתירים טובה, לא השחיטה כי 
וכו'. מהמפה שחיטה הלכות החמישה

חמורה בעיה עוד  יש בהמה בשר אכילת ובאכילת  של 
ולא  הלכות יודעים לא  כי כרת!!! איסור  שהוא ודם  חלב 
הכל על  [יש וכו'. ודם חלב במזיד ומכילים בכלל , מנקרים
מהם  חלק - ישראל  גדולי  מהרבה והקלטות מסמכים
להקליט  זכינו אבל  - בראש כדור יקבלו  שלא לדבר  מפחדים

אותם ].

מודיעים אנחנו כן על יראת אשר אשר ויהודי  יהודי  לכל
נבילות  באכילת כך כל מפוטם לא ועוד  ללבו, נוגע  ה' ה'

ודם, חלב  אותםוטריפות  זיכה יתברך  שהשם כאלו [ישנם
ילדיהם את להאכיל כסף להם היה שלא  גדולה בעניות
ותיכף  בעיה  שיש  מאחד  רק ששמעו או - וטריפות בנבילות

לאכול], בשוק הפסיקו שמצוי  הבשר כל  את  לאכול שיפסיקו
ביתם  לבני יתנו ולא - עוף וכו',בימינו  בשר רק ויאכל

אפשר אי בהמה ובשר  ומוסמכת , וכשרה קטנה משחיטה
בב "א  המקדש בית  בנין עד  גדולי(ספר.לאכול 133 נאמנה עדות



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?
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קמד
אני שולח את 5.00$ דמי פרעון לס' נפש ישעי'.

יהי' בספרים אחרים שבקרוב  כן  ומצפה שאי"ה  הלז  נהנה מאוד מס'  אני 
יצאו לאור.

ידידכם, צבי גרובער

אותה וכל במזומן המזון ברכת ברך נפשו. כאוות ואכל  כהלכה  קדש 
הרווחה. היתה ולנער זה ביום לחלוטין ממנו הרפה  הרוח נח. שבת 

ציוהביום החדש. הכנסת בבית רב קהל משה מוהר"ר אסף ראשון 
אל פנה כך אחר הקודש. ארון מול והושיבו הנער את להביא
אברהם הנער מגוף שיצא  הקדושה  העדה ובצרוף בשם בו והתרה הרוח
ולאלו להם במקום הנמצאים מישראל איש  ולשום לו להזיק  בלי
התפילה נוסח את הרוח לפני הקריא  גם הוא כאן. נמצאים שאינם
'קדיש' להגיד הבטחתו על וחזר עשרה שמונה בתפילת עבורו שיתפלל
"רבונו בתפילה: יום כל יאמר וכך  תמימה, שנה במשך  עבורו  ולהתענות
חסד עושה ורחום חנון מלך קל הסליחות, אדון הרחמים, אב  עולם, של
ותעשה טוב שתשפיע  ובתחנונים בתפילה לפניך באנו  הנה בריותיו. עם
אברהם הזה לנער ובא  נדבק אשר הרוח זה  עם הדין משורת לפנים
מן  לו שיש אף על דינו מעליו הקל נא הרחמים ! אב  יוטא . מן  הנולד
החסד ה ' לך הלא  וכהנה . כהנה וחמורים קלים בענשים להענש הסתם
שתעלה רצון  יהי  נדח . ממנו ידח לבל חנם של חסד עמו עשה 
והטובות הזכויות כל  טוב  בזכרון ותזכור כבודך כסא לפני בתפילתינו
זאת לכל וצרף אבותיו  זכות  את גם נא  לו זכור  הזה. הרוח עשה  אשר
ניחוח  וכריח  סמים כקטורת לפניך  מקובלת שתהא תפילתינו את
לעוונות נא ושא  ופשעיו חטאיו לו  יזכרו  ולא וחנינה  חסד עליו  להשפיע
תפילתינו ותעלה אחרים ידי על  והן עצמו ידי על הן שחטא, ולפשעים
עוד יזיק ולא  מנוחה לו ותהיה עליו  בעצמו הוא התפלל  כאילו לפניך
נא חמול הרבים ברחמים ואתה נקבה, או זכר  הן מישראל, אדם לשום
תשמע ברחמים  ישראל עמך  תפילת  השומע ואתה מנוחה , לו ותן עליו

אמן". וגואלינו צורינו  ה ' לפניך, פינו אמרי  לרצון ויהיה תפילתינו

'ה יראי נדברו אז  מו

תהלות  ביוסף ז "ל החיד"א  כתב נ"ג )עוד לראות וז"ל:(מזמור
את  דורש משכיל בעניותיהיש מ"ש להסמיך אפשר וכו'

בה  שביזו עד  ירושלים  חרבה  לא ז "ל דאמרו בדרושים 
היו  דאם  וכתבנו  וש"ד , ג "ע ע "ז היה הרי  בה והוינן לת"ח ,
בעיניהם חשוב דהת"ח  לזה, באים  היו לא  ת "ח  מכבדים 
בזוים שהת"ח  כיון אבל לדבריו, ושומעים  מוכיחם והיה
הכי ומשום  גדולות עבירות לידי ובאו להם, אין שומע

וכתיב החכמים , בכבוד התורה תיראהחמירה אלקיך ה ' את
התורה  מיסוד יסוד הוא כי  חכמים תלמידי  עיי "שלרבות

לראות וז"ש משכילבאורך. לרבות שדורשהיש את
חכמים, היו תלמידי  מהם  ויראים  הת"ח  מכבדים  דאם 

עיי "ש. עכ"ל התורה לשמור  לישראל מקוה ויש מוכיחים,

- יג  -
עוד לפרש יש זצ"ל החיד "א של בקודש דרכו פי  ועל

חכמים,המאמר תלמידי לרבות תירא אלקיך  ה ' עפי "מאת
הרע לשון דהמדבר הלבבות החובת דברי  לעיל שהבאנו 
שעשה. מצוותיו לו ונותן עוונותיו ממנו נוטל חבירו על
המצוות להם  נותן חכמים  תלמידי  על  מדבר  דאם  ונמצא
נשאר נגדם, מדבר ואינו  מהם מתיירא  אם  משא "כ שעשה,

וזהו הת"ח . חשבון  על  הולכים  שאין  מצוותיו ה'עם  את
תירא, עלאלקיך  שקיימת גבוה  וחפצי  המצוות יישארו מתי 

חז"ל  אמרו זה על שמים , ירא נקרא שתהא לרבות חשבונך,
חכמים, ממילאתלמידי חכמים , התלמידי  מן תתיירא  אם

שלך המצוות ישארו  וממילא  הרע, לשון נגדם תדבר  לא 
בגדר  ותהי' תירא.ברשותך, ה"א את

דרבנן  מלין אמונה)ובספר דרך בספר לי'(מובא אמר  וז"ל: כתב
חכמים דברי  על העובר בתלמוד  כתוב לגאון, קיסר מלך
לאוין כמה ויש תורה דברי על  העובר והלא  מיתה , חייב
שתעשו  השכל מן רחוק הדבר  וזה ארבעים. מלקות חייב
תורה  דברי  על מהעובר יותר השי "ת , עבדי  אתם  דבריכם 

השי"ת. דבר שהיא

מלכות. כבוד  מפני דבר  ענה ולא המלך לפני הגאון שתק
המלך עבד  זה המלך לפני  שאל שעה חצי  העומדאחר

העם מהמון  אחד יעבור שלא למען המלך, שער לפני  בחוץ 
ודחפו  אחד בא אם המלך, רשות בלתי  המלך להיכל ויכנס


