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השער פתח

לבוא הלום עד שזיכנו אהללנו, רבים בתוך לבב בכל ה' את אודה
ספרי ולהדפיס"יהודה מספר"מנחת ששי ישעי'חלק מאכלותנפש על 

שרשים והשרישו בישראל נתפשטו הראשונים שהספרים וב"ה אסורות,
הספרים ישראל. תפוצות בכל כשרות בעניני רבה התעוררות ופעלו
יועץ, ברוב ותשועה מאחבנ"י. לאלפים ונמכרו בהערצה ב"ה נתקבלו
מיוחד קונטרס להדפיס שליט"א הרבנים מגדולי כמה עם ונתייעצתי
והדפסתי .קטנים לילדים אסורים דברים ושאר עכו"ם חלב נתינת אודות
לעיין לנשים גם לאפשר כדי דוקא, בינינו המדובר אידיש בלשון הקו'
להגאל נזכה ובזכותם ,בלבותם רושם יעשו שהדברים להשי"ת בקיווי בה,
הוא ישראל קדושת עיקר כי בזכותם, שנגאלו מצרים מארץ צאתנו כימי
הבורא אהבת האמונה וקיום התורה יסוד והוא המאכלים קדושת
על ז"ל רש"י שפי' כמו הבן, והמשכת האב ידיעת האלוקית, ודביקות
הרי נו"ט משקוצי פרושים אתם אם וכו' לי תהיון קודש ואנשי הפי'
נקרא אינו אז במ"א נפשו שפוגם ומי עכ"ל. שלי אינכם וא"ל שלי אתם
ר' ע"א מ"ב דף שמיני בזוה"ק כמבואר בהקב"ה, וכופר הקב"ה של בנו
וכו', ה' תועבת דאיהו לע"ז פלח כאילו בהו דאסתאב מאן כל אמר יצחק
עוד ולא אחרא ברשותא ועייל קדישא מרשותא ונפק דחיי מסטרא נפק

עכלה"ק. דאתי ובעלמא עלמא בהאי דאסתאב אלא

עינינו מאור רבינו אצל הייתי הראשון, ספרי את לאור כשהוצאתי
שליט"ארשכבה"ג מסאטמאר אדמו"ר כ"ק להפיץמרן בהצלחתו וברכני ,

כל אצל גדול התעוררות ועשה הרבה פעל וקדושתו ברכתו ומכוח הספר,
.כשרות בעניני האמת המבקשים מאחבנ"י אחד

ואם בזה. ללמוד וגם בספנ"י זה ספר שתקבלו מאחבנ"י מבקש אני ע"כ
שספר רבותי נא דעו אך בספרו, שאלמוד הוא ואיזה זה הוא מי תאמרו
זה ספר רק משלו, דבר מחדש שהמחבר הספרים שאר כמו אינו זה

דבר שכל הק' רבותינו של וספרים זוהר הש"ס מן קדושיםמלוקט יהם
ברכה שתקבלו מישראל מכ"א מבקש ואני תלונותיכם. עלי לא וממילא

ולהועיל. לעזר לי ותהיון ביתכם לתוך זו
ואומץ ותעצומות ועוז ואון וחוזק כח לי שתתן יהר"מ רבש"ע :ואסיים
שהוא מ"א עניני כולל חיבור לחבר שעוררתני מה לכתוב ולגמור להתחיל
וצער ופחד ונזק מכשול שום לי יקרה ולא העבודה, ועמוד האמונה יסוד
ותשפיע ,בעולם זרה ומחשבה ועצלות ובלבול ועיכוב ומניעה ויגון ודאגה
ודרך באמיתך, והדריכני וזכרון ותבונה ודעת בינה וחכמה השכל שפע עלי
זרעי ולזרע לזרעי וללמד ללמוד ואזכה חנני, ותורתך ממני הסר שקר
עינינו והאר באהבה תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור
ולא ,שמך את וליראה לאהבה לבבנו ויחד במצותיך לבנו ודבק בתורתך

ועד. לעולם נכשל ולא נכלם ולא נבוש
עירך בבנין שמחים להיות נזכה אסורות ממאכלות השמירה ובזכות

.הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים
בבשורת הנביא אליהו לנו שישלח שבשמים אבינו מלפני רצון ויהי
שיר לה' ונודה הקודש, עיר ירושלים בבנין לשמחנו  השלמה הגאולה

אמן. בימינו במהרה נפשינו פדות ועל גאולתינו על חדש
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

שליט"א מדעברעצין המפורסם הגה"צ לי שהשיב תשובה
"ה"סימילאק כשרות בענין ששאלתי השאלה על

נשאלתיפארמו מחלבדין "סימילא הנקרא עכו"ם וכיוצ"בלב "עק
דינו.להנותנים מה אמו, משדי יונק שאינו תינוק

ההשבתי הרופאיםלעפ"י דברי עפ"י ואם בדבר היתר שום אין כה
חו התינוק ישל"סימילהלמומחים ברירה באין אז וכיוצ"ב עק"

חוליתןל שאר כדין שנותניםלו חולים הוא אם איסור דבר.להלו אותו

פאחד בלמהיותר שהוא בעיני, נשגבה הקהליאה חטאת ספק אשמתללא
הרבה שזה בראשיכם, ואשמח שנהלמעלהעם, מעשרים ה

לשהתחיגו לומוצ אוד יוראפ, שלי שלמאש ערלהיטלהקרעמאטארי
ימ"ש ועדייןלבואלוחבריו נתקןלאמעריקע, כשרלחא תינוקותלב

יכולילהיינו שאינם משליםלדים אמםינוק לדיוהבלכ שטות לדברי
א עשרת דאלמפזרים העוללפים חתונה יש מחמישיםלמעלהלארען, ה

דאלא אפיללפים האחרון בזמן במקוםלארען, עושים מצוה בר סעודת ו
אצגבוה אלהלהעוינו)ל(הנמוך לעשרתעו חתונה בגדי מאותלהלפים,

לו,וקצף בזיון כדי ,הכבוד מן אין הנשים אחדלילשגעון בבגד פעמים ב' ך
ול לחתונותלכהבע מוכרח וחתונה עלחתונה וחמתו,ל, לאפוהפסידו

כדי רב שלמלממון אשתו ותאות רצון המאוסיםלאות מהחוברות מדה
מ)לוכמקול ,שקועים ,כיםלקל(ובאושים יםו ול, נפשינו להצילבנו,לצרותלדאבון

א הבא ואלהדור איןלפים תינוקות מוציאלפים הםלהמציאלכסף
לפארמומח כשרלא העםב ראשי היינו בהם, שידובר ביום נשובו מה

הנחתם איך הדור, אלטמטםלומנהיגי שלפילבות תינוקותלבבות
בפארמו אותם שמפטמים מחלבראותם ולא עכו"ם מדברילב נזדעזעתם א

הרמ"א(ז"ס פ"א סי' מזיק(יו"ד היינולשזה יענולנפשםלהם מה ,אח"ז
הגדו ובידםלהרבנים נשמעים שדבריהם הי"ו, הכלים כי סריםלתקן

קולמשמעתם,ל אוילבת ומכרזת האומרת חורב מהר בריותלהםלהיוצא
שלמע המג"אלבונו רבינו תורת סק"ב)"תורה", ג"שמ ב"ד(סי' אין אם שגם

מכ מזיקלמוחין ברוחניות.למקום תינוק

האמתו בכולאגיד כמעט ממש צעירים מאות אכחש יעשולא מה פני
ומוכרחיםלשאין ברירה וליתןלהם הרכיםלבניהם בנותיהם

מכ נקיות שנפשותם "סימילוהענוגים ואשם חלחטא וכיוצ"ב בלאק"
ו ולעכו"ם פעמיםלטמא הרבה שמים. שומו הנקיות, נפשותיהן ח"ו טמטם

ע ככרוכיא וצעקתי ברבים זומצוהלדרשתי כלמחויבת הצעדיםלעשות
שלהציל שדים וגומליונקי פשעו חלא שלי חטאולב הםליתןלמא

לפארמומח נכרילא אבלאלושב אסורים מדברים נעלפטמם מולדברי
וקורא וחוזר קורא אני ועתה ,שומע באין שממה "במתלטפלבמדבר

ולזומצוה" מחלהכין ישראלהזמין חלאלפארמולב אפשרליונקי שאי ב
ולאמםל אותם, שלהצילהניק הבא זה.להדור בעון ברוחניות יאבדו א

כאןשכ ומודיע ומכריז וצועק חוזר בידולאני שיש פעולמי ותלעשות
בעניןל מחלפארמוטובה ישראלא כפולב לשכרומי כי שמיא, מן

צריך בעצמו אין עתה שאם יצטרכו,ליודע ונכדו בנו קצר בזמן דבר אותו
טובה עושה כן ולאם ולעצמו תלמשפחתו יהי' הרבים וזכות ,דורו לבניוי

מעו הלבו. תמהתי בעזהי"תלם התורהלא כלימוד נתמעט לאימודלפי
ואדרבה ואדרבה באירופה, עלהתורה עוד מחנכים מומחים ידיעת לפיה

ש אפשר ואיך יאכלונתרבה, תאנה נוצר נתקיים קודשלא פרי 'פרי
להיבמדרשלו אמרו וכבר ז')ים, נכנסיןלא(קה"ר ואחדלמקראלף ביהמ"ד

מהן אליוצא מעשרת ובעוה"ר יוצאלהוראה אחד אין והלפים אלהוראה,
א הוא, ככולדבר שרובם בנזקין גרמא אשר הוא ר"לא אלפארמוינקולם

נכרילמח שמקבלהםלשמזיקב זה הוא ומי אחריותלעלאח"כ. עצמו
ו עלהזו אני ומעיד ראיתי, בעיני ילשתוק. כשתהיתי וארץ, שמים דיםלי

ש צפיתי בצפיתי ויותר עשר שניםלאילבני כמה ואחר יתעבדו רברבא נא
אלדלנתד זה אין ואין, ונאבדו לוהקה חטאת מצאתילא ואח"ז קדושל,

ע שמיני 'בפ שכ' ע"זכי החת"ס רבנו מרן אלמוח"ז קודש למקרא
בכ נפשותיכם את לתשקצוו השורץ בם,להשרץ ונטמאתם בהם תטמאו א

א 'ה אני ולכי אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם תטמאולקיכם א
בכ נשפותיכם וזהלאת וגו'. חלהשרץ הנשמה כי יאמר קדשו. קלשון

ממעלא מקבלוה זוהמתלואינה תמאכללח מתועביםלאת מהים לכיה
לולמאכהגוף אך השמים, מן ה' מאת אוירי רוחני עצם והיא המתועב

המאכ ע"י יכולמתטמטם ואינו ההמה המושכלקבללים כילעוד יעכרות
ו קדושהלמוחו דברי יכנסו עצמוא מקדש כשאדם אמנם - טומאה במקום

מקב חלאזי היא כי עי"ז זכזוך הנפש אלת אתלק מין ומצא קדוש קים
א וזהו ,למינובכ נפשותיכם ולתשקצו השורץ איןלהשרץ בהם, תטמאו א

בשרצים ולכח עלשקץ נפשיכם לטמאאתם בם, ונטמאתם ורק יונה,
ו בם אלמתטמטמים ה' אני כי הנשמה, חלא והיא כןלקו,לקיכם

קדוש כי קדושים תהיו עצמכם תקדשו אם קדושים והייתם והתקדשתם
אב מינו את מין ומצא לאנילו"כנ דייקא נפשותיכם את תטמאו .לוק"לא
ככלעכ" הרי דברינו.לקדשו.

קוועתה ארים לכשופרבקו בגרון וקורא בנילי מאמינים אידן יהודים ,
מ טהורים אמם, מרחם קדושים אלמאמינים, עוד,לידה, תחשכו

ווי בחוצות הזעקו ,מדרשות ובבי כנסיות בבתי ובאראלצעקו יאמסבורג
פ וסקווערטאון,לפארק, מאנסי ובענסנהוירסט, עיקוואודלעטבוש

בכליוולוק התעולאנד, מושבותיכם, ואמקומות ,והתחזקו תתיגעולררו
יע הרבים שבכח בידכםלעד מקולה שהיה מה הלמעלהרבהלקלתקן

בא אני ובטוח שנים, הרבים.למעשרים ובזכות ה

נותןוע"ז אנכי ראה ברכה.לבעה"ח היום פניכם
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