
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

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

מכתבים למערכת
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

מסמכי אז  שלח בכדירבינו  אחרים  לרבנים וכן  קאשוי, של  לרבה ם
במזיד  עושים הללו  מה הרופאים , בענין כותבים העיתונים  מה שיראו
זאת  הדפיס אף רבינו העיתונים , בכל  אז שהודפס כפי וביודעים,
רבה  עם שוחח  הוא מכן ולאחר לאידיש, זאת ותרגם היהודית  בעיתונות
הלכות , משנה  בעל שליט"א אונגוואר  של ורבה  שליט"א, דעברעצין  של
רבינו הכתב , על  להעלותו  שאין  סיפורים  לו  סיפרו הרבנים שני אותם

וכו '. בענין  ועוררו לו שסיפרו מה  להם  סיפר

לרבינו סייע אף טעלער הרב - בעיתונים, קורא קול  פרסם  מיד  רבינו 
מומחיות  שהינם  יורק ניו בכל רופאות  אלפים עשרת  של רשימה להשיג

הענינים . בכל

רופאות  ישנן  ששם  החולים בתי כל של  רשימה  ארגנו כן כמו 
בספר  זאת  השלם"והדפיסו יחוד הלכות - ישראל  פרסמו"אהלי כמו "כ ,

של  לטלפון לפנות  יכולה היא ברופאה , מעונינת  מישהי  שאם  בעיתון 
מסייע  והיה הטלפון , את  עונה  היה  עצמו  שהוא  שליט"א, טאלער הרב 

לו. זקוקים שהיו  וענין נושא  בכל רופאה  למצוא 

כל  הודפסו בעיתונים , מודעות הנ"ל , ההתעוררות דברי כל לאחר
בנושא : הללו הספרים

כהלכתה ישראל צניעות  דוד )1. טופסים .(לבית  3000 עמודים. ל "ב
טופסים . 3000 עמודים 16 בישראל הצניעות אור  .2

טופסים . 3000 עמודים  128 ועוד, יחוד הלכות על ישראל קדושת .3
בישראל לצניעות  מדריך צניעות )4. עניני טופסים .(כל 1500 עמודים  128

טופסים . 3000 יהודה, מנחת ספר  עם ביחד  נדפס עמודים , 16 לצניעות מדריך  .5

כט פרק
בישראל תורה דיני

מאוד , חשוב בענין  פארק בבורו חשוב יהודי רבינו  ביקר  תש"מ  בשנת
עושה  אתה  עושה "כשאתה הקדוש  שם  מהבעל  האימרה  שידוע וכפי 
עמו ולדבר  אליו  לבוא תכנן  שהוא היהודי לו אמר ואז  עצמך ", בשביל
יהודי, איזה  עם  תורה דין לו  שהיה  סיפר: הוא וכך חשוב , ענין  באיזה 
אמרו כשהללו  הדין, פי  על  להתנהג שצריך מכפי אחרת  התנהגו  והרבנים 

כסף  תפקיד  אצלך  משחק  מה אז עשיר  הלא  אתה  הענילו למען תוותר  ?
דולר מליון  של  ל"ע ,סך  עני  ביהודי מדובר  שבאמת  לחשוב  יכלו !

לרבנים  הבטיח הלה  אלא  גדול עשיר שהיה  באחר  היה מדובר  במציאות 
כסף סכום  הנותן יהודי אותו  למען הכל  עשו הללו וממילא  גדול, כסף 

באנגלית הקיימת  האימרה כפי טאק"- מדבר )"מאני .(הכסף

 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

ירמיה ה נּ ביא  דּ ברי בּ זה  נמלצוּ  מאד כ"ב )וּ מה אל בּ אמרוֹ (סימן 
על  להסּפ יד  ה ּמ תקבּ צים  ה צּ בּ וּ ר  עם מדבּ ר  ׁש הוּ א וכוּ ' למת ּת בכּ וּ 
מהדּ וֹ ר אחד  צ דּ יק ׁש נּ חסר על  ליצלן  רחמנא  הנּ פטר צדּ יק איזה

וכ וּ ' ּת ב כּ וּ  אל הנּ ביא לה וּ  וקאמר  עליהם , בּ זכ וּ ת וֹ  מגן לפיׁש היה  
ואם ה ּפ רד"ס  חלקי ד ' בּ כל לעסק זוֹ כים אינם צ דּ יקים ׁש ל ׁש ר בּ ם

לה כּ די בּ גלגּ וּ ל ולבוֹ א  לחזר הם מכרחים בּ ד'כּ ן ל ּמ וּ דם ׁש לים 
חוֹ בתוֹ  ידי יצא  א הּפ רד"ס חלקי בּ ג ' עסק  הוּ א אפילוּ  כּ י חלקים 

ׁש לוֹ  ּפ עמים אל יפעל א לּ ה  כּ ל "הן נאמר גּ בר"ועליו עם  ׁש  
דּ הדרא. ּפ סידא הויא כּ ן  ואם בּ גל גּ וּ ל  בּ יּ וֹ ם להחזירוֹ  ׁש בּ וֹ  ואפׁש ר 

יעוּ ין אמר ּפ ר ׁש ת  ריׁש  בּ זהר  כּ נּ ז כּ ר וּ מתגּ לגּ ל ח וֹ זר  ה וּ א  ׁש נּ פטר 
,להל בכוֹ  בּ כ וּ  אמנם , ּכ כּ ל ּפ סידא  לכם אין כּ ן ואם ׁש ם .
היא   להל ּת בת  כּ י  הּפ ר דּ ס, חלקי בּ ד ' עסק ׁש כּ בר  צ דּ יק לא וֹ תוֹ 
ׁש הם  ה כּ וֹ ללים ד ' עם ּפ עמים  ד' להל ּת בת ּת חׁש ב ואם  ו' חסר 
א  ה צּ דּ יק ׁש זּ ה  ּפ רד "ס . בּ גימטר יּ ה הם  הּפ רדּ ס  חלקי  ד ' כּ נגד
א ׁש יב נּ וּ . א  אר בּ עה על  בּ י מ וֹ לדּת וֹ  ארץ את וראה  ע וֹ ד יׁש וּ ב 

ה זּ ה . העוֹ לם  מן  לגמרי  ונחסר  בּ אמת  הדרא  דּ לא  ּפ סידא ׁש זּ הוּ 
כּ רוּ בים והנּ ה ׁש נים  לנ וּ  היוּ  אמן, עירנוּ  יּ בּ נה  בּ גדד בּ עירנ וּ  

לחוֹ מה  לנוּ  היוּ  אׁש ר והּמ ה  וּ מחוּ ץ מ בּ ית העיר על ה ּס וֹ ככים  זהב
עוֹ לם  יסוֹ ד  צ דּ יק בּ ּק דׁש  הרא ׁש וֹ ן  זעם , בּ י וֹ ם רבּ יוּ למחסה חכם  

ח יּ ים אל יּ הוּ בּ ן יוֹ סף  ר בּ י מבּ ן חכם  רבּ י זכרח יּ יםבּ ן ׁש החכם  
הגּ אוֹ ן  הרב בּ ּק ד ׁש  וׁש ני  לברכה . וקדוֹ ׁש  ׁש מעוֹ ןצ דּ יק רבּ י חכם 

א בּ א  בּ ר  אבּ א לברכה .אהרן וקד וֹ ׁש  צ דּ יק זכר  אגּ סי המכנּ ה 
צדּ יקים  ב' א ׁש ר  ה גּ לגּ וּ לים , ׁש ער על אהרן בּ ני ספר המחבּ ר
ח יּ ים  בּ עץ  היה עסקם ׁש רב בּ עירנוּ  נמצאים  היוּ  לבדּ ם הם א לּ וּ 
משׂ כּ ית וֹ  בּ חדר לבדּ וֹ  עוֹ סק הוּ א ואחד  אחד  כּ ל ׁש ערים וּ בׁש מ וֹ נה
מ ּפ ה  זה העיר על מגנּ ים היוּ  וצדקתם  בּ זכ וּ תם וה ּמ ה  עצמ וֹ , בּ פני
רבּ י חכם האהים אר וֹ ן ונלקח  העווֹ נוֹ ת  כּ ׁש גּ מר וּ  אפס מ ּפ ה , וזה 
התחילה  אל וּ ל  בי"ג ה'תרס"ט בּ ׁש נת  לברכה  זכר וֹ נ וֹ  חיּ ים  יוֹ סף
לבוֹ א  הצּ ר וֹ ת והתחילוּ  אחת  רגל  על מה לּ כת צוֹ לעת להי וֹ ת העיר 
למל ה צּ בא לעבוֹ דת  ישׂ ראל בּ ח וּ רי  נלקח וּ  קבוּ רת וֹ  אחרי כּ י
וּ ב וֹ כים , מילּ לים  העם כּ ל  והיוּ  ה ּמ לחמה  סדר לל ּמ דם יׁש מעאל 

ר בּ י  בּ חכם  מתנחמים  אהרןוהיינ וּ  וכל ׁש מע וֹ ן לברכה  צדּ יק זכר  
מקוֹ ם  למלּ א יכוֹ ל ה וּ א  כּ י ּת קותנוּ  אבדה  א עוֹ ד אחריו  ענוּ  העם

ח יּ יםהרב יוֹ סף רבּ י ה בּ א .חכם  הע וֹ לם לח יּ י זכרוֹ נוֹ  
וגם  הצליח  שׂ טן  מעשׂ ה  כּ י  היתה, כּ ן  דּ מינ וּ  כּ א ׁש ר  א  א
ח ' ו ' בּ ליל ׁש נים  חמ ה אחרי  כּ י ה דּ ין, מדּ ת  ּפ געה צדּ יק  בּ א וֹ ת וֹ 

לארץ ה ּמ בּ יט  ׁש נת  מנחם למנ וּ חוֹ ת ו ּת רע "דלחד ׁש  ה וּ א  גּ ם  נסע 
זכרוֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  חכם  גּ ם וּ בהסּת לּ ק לאנחוֹ ת. אוֹ תנוּ  ועזב 

האחר וֹ ן . ׁש ביב גּ ם מהעיר  כּ בה אז  ׁש מעוֹ ןואיננּ וּ יוֹ ס"ףלברכה  
י"א  כ' בּ ליל  כּ י כּ מב כּ ירה  צרה ליעקב  צרה  עת והיתה איננּ וּ .
הׁש כּ ם  בּ בּ קר  לברכה זכר וֹ נ וֹ  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י חכם ּפ טירה אחרי  מנחם 
וּ בכל  הוקים  בּ כל  וּ גדוֹ ליו   ה ּמ ל מ ּט עם אד ּמ ים מוֹ דעוֹ ת נדבּ ק וּ 

מציּ ר הּמ וֹ דעוֹ ת  ֹוּ בת ו מלחמה הּמ קוֹ מ וֹ ת  לא וֹ ת  אדם  חרב  

ותכף  בּ ריטנייא. בּ ממלכת קוֹ סטנטינא ממלכת בּ ממלכה . ממלכה
עם  לה לּ חם  למלחמה לצאת  ישׂ ראל בּ ני  בּ ח וּ רי  את לקבּ ץ  התחיל 
בּ הרים  למדבּ ר  וּ מ ּמ ד בּ ר  לעיר מעיר  אוֹ תם  מּס יעין והיוּ  בּ ריטנייא
והלאה  אז  וּ מנּ י הּמ לחמה, קׁש רי מקוֹ ם עד הגּ יעם  עד וּ בגּ בעוֹ ת
אחת  כּ ל זוֹ  את זוֹ  דּ וֹ חקוֹ ת ה צּ ר וֹ ת והיוּ  וצרוֹ ת  רע וֹ ת  ר בּ וֹ ת  מצאוּ נ וּ 
בּ א  רגע ואין רעה  בּ א ׁש עה  ואין חברּת ּה  ּפ ני  את  להקדּ ים  רוֹ צה 

אתמ וֹ ל . יוֹ ם  על נוֹ סף י וֹ ם בּ כל נתחדּ ׁש ים קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  נגע,
איכה גּ ם  ׁש נת כּ סלו  י"ג ג' בּ ליל כּ י נלחמ וּ  ה מים תרע "המן  

ועברוּ  וׁש טפ וּ  ה נּ הר  גּ דרי  וּ פרצוּ  ה גּ ׁש מים מרב חדּ קל נהר מי  צפ וּ 
מי ה ּמ ים וגאוּ  בּ לּ ילה מּט וֹ תינוּ  על י ׁש נים הי וֹ תנוּ  בּ עוֹ ד  העיר  ֹּת ו
רק  נהיתה  א  כּ מ וֹ ה  א ׁש ר  העיר   ֹבּ ת ו גּ ד וֹ לה צעקה ו ּת הי ׁש ת וֹ ,
כּ תפיהם  ׁש על  מעמּס יהם עם העיר אנׁש י וכל מצרים. יציאת בּ זמן
היוּ  זרוֹ ע וֹ תם על אוֹ תם  ׁש נּ וֹ שׂ אים  ה ּק טנּ ים וּ בנוֹ תיהם בּ ניהם  ועם
אין כּ י  הגּ בוֹ ּה  לּמ קוֹ ם  ּהנּ מו מּמ קוֹ ם העיר   ֹבּ ת ו ונסים בּ וֹ רחים 
רח וֹ ק  יוֹ תר  צד  מכּ ל העיר  כּ ל ה ּק יפוּ  הּמ ים  כּ י  העיר מן  לצאת   דּ ר
העיר ׁש ליׁש  גּ לּ יהם  וה ּפ יל וּ  הּמ ים  וגבה וּ  אדם, ׁש ל עיניו מ ּמ לוֹ א
רחמנא  קבריהם בּ ּת יהם  היוּ  לברח  קדמ וּ  ׁש א  אדם  בּ ני  וכּמ ה 
אויר נתמ לּ א  גּ ם  צרה , ּפ עמים  ּת קוּ ם  א  דבר  בּ א  ּכ ואחר ליצלן .

ה ערים . ויקר  בּ צּ רת  מכּ ת ע ּמ הם ונלוה  ּפ רע וֹ ׁש ים  הרקיע 
הרוּ גי חרב  אנׁש י והי וּ  בּ ּמ לחמה  הצליחוּ  א הצּ בא אנׁש י גּ ם 
ׁש ראה  עד  יתוֹ מים, וּ בניהם  אלמנוֹ ת  נׁש יהם  ונ ׁש ארוּ  מלחמה
בּ ליל  בּ בל ונל כּ דה הרעה  על ו יּ נּ חם י שׂ ראל עּמ וֹ  לחץ את ה ם

ׁש נת  אדר  י "ז  ה נּ קרא עזר "תא ' בּ ריטנייא  ׁש ל ה ּמ לחמה  סגן בּ יד  
 ֹחיל מ ו אנׁש י  בּ ּה  הצּ ית וּ  א ׁש ר  העיר  שׂ רפת  את  כּ בּ וּ  אנס וּ בכח ,

יׁש מעאל  בּ ני ׁש אר  גּ ם  מהעיר, צאתם בּ עת קוֹ צטנטינא ׁש ל 
ׁש א  עד ל וֹ  אי ׁש  וּ בזז וּ  היּ הוּ דים חנ יּ וֹ ת  את ׁש בר וּ  בּ עיר  ה נּ ׁש ארים
והיה  וּ לקחוּ ם עקרוּ  החנ יּ וֹ ת  ׁש ל  הדּ לת וֹ ת  ואפילוּ  כּ ל וּ ם  ה ׁש איר וּ 
ה נּ ׁש ים . את  ולׁש כּ ב ה בּ ּת ים  את  גּ ם ולבוּ ז  ּכ אחר  לחזר  דּ ע ּת ם 
ׁש קטה  נחה האוֹ יב  בּ ה כּ נס כּ י  זממם את הפיק  ׁש א  לאל  וּ ּת ה לּ ה 

יוֹ קׁש ים . מּפ ח  נמלטה כּ צּפ וֹ ר ונפׁש נוּ  העיר כּ ל
ה ם  הצּ ילנ וּ  למלחמה לצאת י שׂ ראל בּ ח וּ רי  קבּ וּ ץ בּ תח לּ ת גּ ם 
בּ לבּ נוּ  אהים נתן  אׁש ר טבעית ותח בּ וּ לוֹ ת חכמוֹ ת ידי על 
ׁש מעוֹ ן והם  בּ ני  ב ' נסּת ר וּ  וׁש ם הכּ תל בּ עבי מּמ חבּ וֹ א וֹ ת  לע שׂ וֹ ת

לברכה  ׁש בט )זכרוֹ נוֹ  ה ' ג' י וֹ ם תרצ"ב  בּ ׁש נת  ּכ אחר  ועוֹ בדיה (ׁש נּ פטר 
את  מקוֹ ׁש ׁש ים ׁש הי וּ  און  ּפ וֹ עלי  מרגׁש ת  ויח יּ ה וּ  י ׁש מרה וּ  ה ם
וה גּ יענוּ  וקיּ מנוּ  ׁש החינוּ   ּוּ בר ו רע. דּ בר לנ וּ  ארע  וא  ה בּ ּת ים 

ה זּ ה . לזּ מן
ּת כף  זאת  כּ ל  מצאתנוּ  לּמ ה וּ ראה נא  הבּ ט נעים קוֹ רא  וא ּת ה 
לנוּ  להוֹ דיע א  אם הנּ ז כּ ר  צ דּ יקים ב' ׁש ל  ס לּ וּ קם בּ זמן וּ מיּ ד
עוֹ מדים  היוּ  אׁש ר הם בּ ּה  עוֹ סקים ׁש היוּ  האמת חכמת ׁש זּ כוּ ת
את  דּ וֹ חים  הי וּ  ואוֹ נם  כּ חם  וּ בעצם  ה דּ ין  מ דּ ת  נגד  וצנּ ה  למגן 
כּ ּמ ה  זכוּ ת ה דּ ין  מדּ ת נגד לעמד  יכוֹ ל היה א  מה  ה גּ זר וֹ ת,

הדּ וֹ ר. ׁש בּ אוֹ תוֹ  ה ּת וֹ רה  בּ חיצוֹ נ יּ וּ ת העסוּ קים וחסידים  צדּ יקים
המשך בעלון הבא
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נאמנה ה' עדות ו

ביאת עד היום  של השחיטות כל את  שאוסרים  שנה, 90 לפני ישראל

בפנים ]המשיח [ראה בונם, שמחה להגה"צ  השחיטה בשבילי  ספר

תורה  דעת ספר בהמה, הבשר  שאוסרים  ישראל גדולי 67 שמביא ליברמאן

הגדול  הפרצה על תזעק, מקיר אבן מספר  א-ג חלקים פען" לך "השמר

ספר שחיטה, הלכות  חמשה על לעבור  שצריכים  השוחטים  על שכופים 

ב' בשר ואכילת  שחיטת  למעשה, הלכה  בשר אכילת  השחיטה, קול

שליט "א). מהאלמין האדמו"ר מכ"ק לרבנים  תשובה חלקים ,

מקאשוי  האדמו"ר כ"ק והגאון זיע "א, הרידב"ז הגאון
בבכיות בדרשה מקלויזנבורג האדמו"ר וכ "ק  זיע"א,
תשרי  י "ג הברית, בארצות דינו מבית ובמכתב גדולות,

תשמ"ג.
לו  תענה כשר . זה שהבד"ץ אדם לך  יאמר אם "אחי ,

ר "תכש"רש  מותר'מאות,ר'קרש'ולוכזה הזה  הכשר  את 
לאכול???"

בכלל  בהמה בשר מאכילת להינזר  מאד בעיהכדאי יש  (כי

וכו') וסירכות החלב קטנהניקור משחיטה עוף רק  ולאכול , 
פגימות. להם  כשיש שמטריפים שידוע וכשרה,

יועץ  בפלא בשר )וכתב לשונו :(ערך וזה יותרו , הכי בלאו
הוא  כי עוף, בשר  לעולם לאכול לו  באפשר  הוא אם טוב 

הרבה. ממכשולות  נצול
כתב ) טרף  שתהא(ובערך בהמה, להמצא יוכל בקושי "והנה ,

ומי  עלמא, דכולי  אליבא כשרה ושתהא רע דבר מכל  נקיה
זה על  המשמר על לעמוד חסידים יוכל  מנהג הנאני  לכן ,

עוף. בשר אם כי  אוכלים היו  שלא שראיתי מעשה, ."ואנשי

עצומה סכנה  היא הבשר אכילת

כתב ) שוחט ומעוט(ובערך שצריך  הזהירות  גודל ולפי  :
ערים, באיזה שיש וההכנה היא הישוב הבשר דאכילת אמינא

עצומה  אסור,,סכנה  באכילת  נכשל  אם גדולה רעה והיא
ואיך דאסורא, חתיכה גופו ונעשה באיסור הגוף שמתגדל 

למו . קראו טמא סורו  חיים, ארחות להשיג יוכל 

בשר לאכול  שלא ולהזהר לעמד שיוכל מי ואשרי
עוף בשר אם כי לאכול שלא לפחות או כלל,

או  כלל , בשר לאכול שלא ולהזהר  לעמוד  שיוכל  מי אשרי
עוף  בשר  אם כי לאכול  שלא לשחטו לפחות  להזהר שיוכל ,

ו  גורלו , נעים ומה חלקו טוב מה הדעת, בדורבישוב בפרט

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 12
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קמה
והנני  שם  הכתוב  את  לעשות  איחרתי  ולא  מכתבו,  את  בשמחה  קיבלתי 
שולח בזה את הכסף ע"י הרב מ.י. האפמאן שליט"א ומבקש שישלח לי את כל 
הספרים והקונטרסים שכתבתי במכתב הקודם ובפרט ספר "נפש ישע'י" וכן 
היום בנמצא,  יש מהספרים שאינם  ואם  את הספרים שכתבתי במכתב הנ"ל 
וכמו שכבתי הנני  יזכור לשלוח לי אותם.  כשיצאו שוב לאור בעז"ה בקרוב 
רוצה שיכניס אותי לרשימה הנקראת "ליסט" על הספרים שהמחבר שליט"א 

המשך בעלון הבא

בכי כאשר ובקול ומרה גדולה צעקה הרוח צעק  דבריו את הב  סיים
ואמור  שאמרת מה עשה  וכעת דברת! ויפה דברת "כן קרא :
מזמורי  ששה מוהר"ר שאמר לאחר עבורי". וקדיש תהילים מיד
את גם הרב מילא מיד עבורי". קדיש אמור  "וכעת הרוח: צעק תהילים
שיצא לפני מה זמן  עוד להתעכב הרוח בקש מכן לאחר זו. בקשתו
יודע שאיני מכיון בעולם מנוחה מקום שאמצא עד לי  חכה באומרו:
ליציאתי  מצפים  חבלה מלאכי  רבבות אלפי ראיתי בא. אני אנא עתה
ואני  יתפסוני שאצא  ברגע קשים. בדינים אותי  לדון כדי הזה מהגוף
תירא ! "אל  משה: מוהר "ר לו השיב כך על מפניהם?". אברח אני  לאן
ריקם. חוזרות שאינן תפילות בצבור עבורך מתפללים אנו לך. מגן אני
אזי  לצאת בסרובך ותעמוד לקולי  תשמע לא ואם מכוונים  אנו לטובתך
אשר  גדולות בהשבעות ה ' ירצה אם עליך אבוא שקבענו, כפי מחר,
עליך הממונים ועל עליך  נרעיש  אנו  כמותם. נשמעו ולא נראו לא
כך ואם הזה  הנער  מגוף בכח  שנוציאך עד ותחתונים עליונים עולמות
ובכך ברבים ה' שם לקדש לך כדאי תקנה. שוב לך תהיה  לא נעשה

בחייך". יתברך שמו חללת אשר על עוונך יסור

הוליכולמחרת, לצאת, הרוח  על  משה מוהר"ר גזר בו  היום שני, ביום
קהל התאסף  שם הקהילה של הישן הכנסת  לבית הנער את
ומושלים שרים  ביניהם העולם, אומות מבני רבים  גם ורב . עצום
פקודתו לפי בקרבו. אשר וברוח בנער  יעשה מה  לראות ובאו נתקבצו
ואז  הקודש ארון מול והעמידוהו בעבותות  הנער את  אסרו הרב של
נענה, לא הרוח שברגלו. קטנה אצבע דרך לצאת  עליו וצוה ברוח התרה 
כל כי הרב משראה תיקונו . למען הכל לעשות  והבטיח הרב  כשחזר  גם
ובתקיעת חמורות בהשבעות הרוח את השביע  עדיין . הועיל לא זאת

'ה יראי נדברו מזאז 

של דינו מה רשות, בלתי  וליכנס  לעבור ורצונו לעבד ,
ליכנס ורץ ודחפו המלך, מעבד  שמע שלא  הזה  האיש

המלך. להיכל

בסייף להכותו  העבד ביד נתונה הרשות  המלך, לו אמר
תיכף אלא המלך, ב"ד  לפני  אותו שידון מבלי ולהמיתו,
להיכל עוברים  כולם  הכי  לאו  דאי  שבידו, בסייף מכהו
לשומר שמו העבד שזה המלך מכבוד אינו וזה  המלך ,
ושאל כשעה נשתומם  האמת. הוא כן הגאון  אמר המלך ,
על עבר או המלך בכבוד  הקל העם מהמון אחד  אם 
עד או ומיד תיכף אותו הורגים אם דינו, כיצד  מצותו,

בערכאות. שידינוהו עד  א "ל בערכאות , שידינוהו

מכבוד גדול  כבודו המלך, כבוד  השומר המלך עבד נמצא
מבלי מיד  אותו הורגין העבד דברי  על שהעובר  המלך ,
אותו  הורגים  אין המלך  דבר  על והעובר בערכות, שידינוהו

יפטר. ויתכן  בערכאות, שידינוהו  עד  מיד

אתכם והאמת  נצחת, תשובה תשובתך די , המלך אמר אז
מלכי מלך  המלך, למצות משמרת  עושים שהת"ח
יעברו  חכמים דברי  על יעברו אם  התורה, והיא המלכים ,

ע"כ. ח "ו, התורה כל על

- יד  -
הגמרא לפרש אפשר  הלבבות החובת  מדברי הנ"ל ועפ"י 

ע"א) קי"ח דף לשון(פסחים המקבל וכל  הרע לשון  המספר כל
להשליכו  ראוי  בחבירו שקר עדות המעיד וכל הרע

שנאמר  כ"ב)לכלבים  וכתיב (שמות  אותו , תשליכון  לכלב
כ"ג )בתריה חמור(שם עונשו מדוע וצ"ב שוא . שמע תשא לא 

לכלבים . להשליכו שראוי כך כדי עד כ"כ

רז "ל אמרו  דהנה בזה  וטריפות ואמרתי נבילות דהמאכיל
דמו  את מלקקין שהכלבים  בירושלמיעונשו ומובא (תרומות,

ג') הלכה  ח' לישראלפרק מאכיל  שהיה בציפורי בטבח  מעשה
על ועלה שבת בערב יין  שתה אחת פעם וטריפות , נבילות
שאלו  אתו דמו, את מלקקים הכלבים והיו ומת ונפל הגג 

כתיב א"ל  חנינא לכלבלר ' תאכלו  לא טריפה  בשדה  ובשר
לישראל ומאכיל  לכלבים גוזל  הי' וזהו אותו, תשליכון

אכלין דידהו דמן שאירע ,ארפינון איתא ושם  אמור  בילקוט (והובא

הכיפורים) יום  בערב  זה עיי "ש.דבר  ,


