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  שלום רב

  
בשישה ) 2010-2011(א "תשע'זו היא הדפסה של מהדורה ראשונה כפי שיצא לאור בשנת ה
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הם , הראשונה מה שמופיעים במהדורה)) דואר אלקטרוני(מאיל , פקס, טלפון(ל הנתונים כ
  . נכונים לאותה התאריך שיצא דאז המהדורה הראשונה

  

  .מופיעים כאןלהיום פקס וכתובת הנכונה , טלפון
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תנו רבנן
בכניסתו מהו אומר:

יהי רצון מלפניך ה׳ אלוהי שלא 
בי  וישמחו  ידי  על  תקלה  תצא 
ולא אומר על טמא טהור  חברי 
יכשלו  ולא  טמא  טהור  על  ולא 
ואשמח  הלכה  בדבר  חברי 

בהם:

ביציאתו מהו אומר:
ששמת  אלוהי  ה‘   אני  מודה 
המדרש  בית  מיושבי  חלקי 
קרנות  מיושבי  חלקי  שמת  ולא 
משכימים.  והם  משכים  שאני 
והם  תורה  לדברי  משכים  אני 
אני  בטלים.  לדברים  משכימים 
עמל הם עמלים. אני עמל ומקבל 
שכר והם עמלים ואינם מקבלים 
אני  רצים.  והם  רץ  אני  שכר. 
רץ לחיי העולם הבא והם רצים 

לבאר שחת.

"היכל ישראל" ® "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם   ִוְהִייֶתם  ְקדִֹׁשים     ִּכי  ָקדֹוׁש  ָאִני  ְוֹלא ְתַטְּמאו  ֶאת  ַנְפׁשֵֹתיֶכם"



 "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם   ִוְהִייֶתם  ְקדִֹׁשים     ִּכי  ָקדֹוׁש  ָאִני  ְוֹלא ְתַטְּמאו  ֶאת  ַנְפׁשֵֹתיֶכם"
)תורה, ויקרא, פרק יא, פסוק מד(
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בעזרת            הבורא

שמונה שרצים 
בתורה האמורים 

״היכל ישראל״®

סיכום יסודי בצורת טבלאות בצירוף 
תמונות צבעוניות להמחשת הדברים

ה'תשע״א
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בס"ד, יום י"ד כסלו תשע"א

הסכמה

 הנה בא לפני האברך היקר השוקד על התורה והיראה הרב 

ובידו ספר שחיבר לבאר  ישראל אלטשולר שליט"א  ר' 

וראיתי  מקום  בכל  שהוזכרו  שרצים  השמונה  הם  מה 

ודעת בצירוף תמונות המראים לעין  שבירר בטוב טעם 

כל את דמותם של השרצים האלה. ובכן דבר גדול עשה 

זה  על  ברכוהו  וכבר  ולקטנים,  לגדולים  שיועיל  בזה. 

הרבנים הנכבדים שליט"א בהסכמותיהם. והנני מצטרף 

להם ומברך אותו שימשיך לזכות הרבים בדברים נחוצים 

ובירור  גילוי  כל  כי  הקדושה.  תורתנו  לידיעת  ומועילים 

של פרט בתורתנו הקדושה בנגלה ובנסתר מוסיף לגילוי 

הוא  בריך  קודשא  כי  העולמות  בכל  שמו  יתברך  שמו 

ותורתו הקדושה חד הוא. אמן. סלה. ועד.

ובאתי על החתום יום הנ"ל

שריה דבליצקי

בס"ד

  יום שני, אור ליום שלישי 

כ"ח חשון ה'תשע"ג

בעניין  להתייעץ  למרן  נכנסתי 

 - הפסוק  כוונת  היא  "מה  הסוגיה 

ְלִמיֵנהּו", כיון שהייתי בספקות,  "ָצב 

ואת  הסוגיא  את  נכון  הבנתי  האם 

המקורות, כדי לסכם את סּוגַית "ָצב 

ְלִמיֵנהּו".

ואחרי  בסוגיה,  יסודי  עיון  אחרי 

ָרא  ַמְנדְּ לָּ ַהסַּ הציור  את  שראה 

איתי  הסכים  מרן  בסיכום,  שהבאתי 

ועם סיכום שלי, ואמר לי:

השמים  מן  מאוד!  יפה  מאוד!  "יפה 

להיות  התחיל  כבודו  אותך!  זיכו 

שנכנס  יחידי,  אתה  בסוגיה.  מומחה 

אחד  אף  כי  זאת,  בסוגיה  עמוק 

בכלל.  בעומק  זאת  בסוגיה  נגע  לא 

שבס"ד תצליח בכל דבר". 

ולעניין סיכום סוגית "מה היא כוונת 

של  וציור  ְלִמיֵנהּו"?"  "ָצב   - הפסוק 

)ויקרא,  בתורה  המוזכרת  ָרא  ַמְנדְּ ַסלָּ

ומבוארת  כט-ל(  פסוקים  יא,  פרק 

בגמרא אמר: 

לאחר  נראה  "ולי  כותב:  "הייתי 

העיון דאולי יש לומר...", ותוסיף כל 

הסיכום שלך". 

 מרן הגאון הצדיק והמקובל מרן הגאון הצדיק והמקובל רבי שריה דבליצקי שליט"א

רבי שריה דבליצקי שליט"א



מרן הגאון רבי שמואל אויערבך שליט״א

בס"ד 

יום שלישי, כ"ג כסלו ה'תשע״א

״...עבודה יפה וביסודיות. כל הכבוד לך. יפה מאוד. 

שיהיה לך ברכה והצלחה...״.

מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א

בס"ד 

יום ראשון, כ״א כסלו ה'תשע״א

״...כל הכבוד. עבודה יפה מאוד וביסודיות. אני שמח ומאוד

נהנה מעבודתך. שיהיה לך ברכה והצלחה. ...״.

מרן הגאון רבי אליעזר הגר, אדמו"ר ִמֶסֶעֶרט ויז'ניץ שליט״א

בס"ד 

יום שני י"א טבת, אור ליום שלישי י"ב טבת ה'תשע"ג

נכנסתי למרן אדמו"ר מסערט ִויְז'ִניץ שליט"א. אחר שראה את 

עבודתי בסוגיית שמונה שרצים אמר:

"שתצליח בכל מעשה ידך. ממש יפה. ממש מעניין איך אתה 

עשיתה הכל ביסודיות. אתה תתחיל והקדוש-ברוך-הוא יעזור 

לך להוציא לאור. שבסייעתא דשמיא תוציא מהר הספר. תצליח 

ותעלה מעלה מעלה. ובסייעתא דשמיא תעלו מעלה ומעלה. 

ותבשרו בשורות טובות".

מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב )שליט״א( זצוק"ל

בס"ד 

יום רביעי, כ"ו חשון ה'תשע"א

"...עבודה יפה וביסודיות. שיהיה לך ברכה והצלחה...".

בס"ד פעיה"ק ירושלים תובב"א
יום י״ג לחודש טבת שנת תשע"א

מכתב ברכה 
הרב  מפוארים  בשמו  המעוטר  ומכירי  ידידי  לפני  בא  הן 
ובידו תכריך כתבים ספר שלם  ר' ישראל אלטשולר שליט״א 
מחובר על השמונה שרצים האמורות בתורה, שיגע ומצא מפי 
ספרים וסופרים עם ציוני המקורות, ומגדים וממחיש בציורים 
גדולים  רק  שלא  בדיוק,  נראים  הם  כיצד  עין  מרהבי  נפלאים 
ומבוגרים יהיו מסוגלים לדעת אלא אפילו תינוק ותינוקת ידעו 
להבחין בין טומאה וטהרה. והנה האמת ניתן להאמר שלא היה 
לי פנאי לעיין בכל המקורות כדבעי, אמנם היות וכבר הללוהו 
שליט״א,  הרבנים  מגדולי  כמה  דדברא  צנתרי  הני  ושיבחוהו 
והנני בא רק כי הודא ועוד לקרא. ומביע אני בזה אתרגשותי 
המלך  חזקי'ה'ו  של  בדרך  הלך  שליט״א  המחבר  הרב  שידידי 
ועד  מגבת  בדקו  שבזמנו  צד:(  )סנהדרין  חז״ל  עליו  שהעידו 
היו  שלא  ואשה  איש  ותינוקת  תינוק  מצאו  ולא  אנטיפרס 
בי התחושה שכבר  ונתעורר  בקיאין בהלכות טומאה וטהרה. 
כל  ונצטרך  המקדש,  יבנה  ובמהרה  הגאולה,  סף  על  עומדים 
אחד להיזהר בין טומאה וטהרה, וספר זה יהיה לנו לדוגמא חי' 
כיצד להיזהר. ולא נצרכה אלא לברכה שחפץ ד' בידכם יצליח 
עינינו  ותחזינה  במהרה  בנו  ויקוים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 

בשובך לציון ברחמים אמכי״ר.
 

החותם לכבוד התורה ועמליה 
אברהם אביש מ. בהגר״ש זצוק״ל הלוי אייזען

ראש ישיבת המקובלים "שער השמים"
מרן הגאון רבי אברהם אביש מ. אייזען שליט"א



הרה״ג רבי אלכסנדר ש. מילר שליט״א

בס"ד 
יום רביעי י"ז כסלו ה'תשע"א

"...כל הכבוד על העבודה כל-כך יסודית. אנחנו בבית כל הזמן 
מדברים על העבודה שלך, איך אתה עשית אותה ביסודיות 

ובלשון קלה. כל הכבוד לך. ..."

רבה של רמת אלחנן, בני ברק
מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א

בס"ד
יום חמישי, ב' טבת ה'תשע"א

"....יקירי. אני כבר לא נותן הסכמות, אבל אני מברך אותך, כי 
עבודה גדולה, יסודית ואדירה עשית. עם ישראל חייב להגיד 
לך תודה על העבודה כל-כך יסודית. אני קונה ממך את הספר 
ֵמָאה שקל, וזה כסף גדול נכון?, וזה קניין גמור נכון?, ובזה אני  בְּ
אותך  יברך  והקב״ה  ידך,  מעשה  בכל  שתצליח  אותך  מברך 
ויחזיר לך כל ההוצאות על הספר כפליים, ותדע שהספר יימכר 
בכמויות גדולות. לגבי צב שכתוב בתורה, הוא לא יכול להיות 
עם שיריון, ולכן צב של היום הוא לא צב שכתוב בתורה. שיהיה 

לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידך, אמן. תצליח יקירי. ...".

מחבר ספר "שיחת חולין" על מסכת חולין
הרה"ג רבי אמתי בן-דוד שליט"א

ראש ישיבת "מדרש ספרדי", ירושלים
הרה"ג רבי שלמה קצין שליט"א

ראש ארגון ״תולדות ישורון"
הרה"ג רבי בן-ציון זילבר שליט"א

בנו של הגה"צ רבי יצחק זילבר זצוק"ל מרוסיה

בס"ד
מוצש"ק פ' תולדות עא לפ"ק.
לידידי תלמידו של אבא זצ"ל

את  לראות  שמחתי  שליט"א.  אלטשולר  ישראל  יעקב  הרב 
ועם  וביאורם  תרגומם  עם  שרצים  שמנה  על  הנפלאה  עבודתך 
התמונות הנפלאות לפי כל הדעות. רואים בעבודתך עמל בתורה 
רבות  מכירך  הנני  בוריו.  על  דבר  כל  לברר  גדולה  השתדלות  עם 
בשנים אצל אבא זצ"ל והרבה נתעלית בתורה ויראת ה' עד שעלית 

וזכית למה שזכית. יברכך הקב"ה לברר עוד ענינים בתורה.
בברכה

בן ציון זילבר



בס״ד
טבת תשע״א

הן האברך היקר הרב יעקב ישראל אלטשולר שליט״א, שעמל 
בתורה לשם שמים לברר מיקחה של תורה, והביא לפנינו חיבור 
יקר על ביאור שמונה שרצים המפורשים בכתוב, בצירוף תמונות 
ידי  ואף  תורה.  גדולי  ידו  על  הסכימו  וכבר  הדברים.  להמחשת 
תיכון עמו להו״ל חיבור זה לזיכוי הרבים, באשר כוונתו טהורה 
לשם שמים למען דעת תורת ה'. והנני לברכו שימשיך לזכות את 
ולהאדירה  תורה  ולהגדיל  ומועילים,  חשובים  בחיבורים  הרבים 

מתוך נחת והרחבה.
וע״ז בעה״ח

משה מרדכי קארפ

בס״ד
ב' חשון תשע״א

השרצים  ענין  בבירור  הרבה  טרח  אלטשולר  ישראל  הרב 
האמורים בתורה ויש בזה תועלת ללומדים. שענינים אלו אינם 

יודעים כל הצורה. ובע״ה יזכה להמשיך לעמול בתורה ולבררה.
בברכה

יהודה קנר

רב הגבעה הצפונית, מודיעין עילית
הרה״ג רבי משה מרדכי קארפ שליט״א

רב הגבעה הדרומית, מודיעין עילית
הרה"ג רבי יהודה קנר שליט״א

רב ואב״ד מודיעין עילית
הרה״ג רבי מאיר קסלר שליט״א

מנהל הפרויקט "חומש רש"י המבואר״
עם ביאורים על רש״י, מכון ״עוז והדר"

הרה״ג רבי פינחס בידרמאן שליט״א



הרה"ג רבי יצחק לובינשטיין שליט"א

יום רביעי כ"ג כסלו ה'תשע״א
"...עבודה מאוד יסודית. כל הכבוד לך. מאוד יפה. ..."

רב שכונת נאות הפסגה, מודיעין עילית
הרה״ג רבי שלמה פוזן שליט״א

מנהל ומפקח תלמוד תורה "קול יהודה", חצור הגלילית
מחבר ספרים רבים ומרצה בכיר בנושאי יהדות

יו"ר "מכון אמרי חנן"
הרה"ג רבי חנן לוי שליט"א

בס״ד
כ"ה כסלו תשע"א

מכתב ברכה
ישראל  ר'  והנעלה  היקר  חביבי  ידידי  את  בראותי  לבי  שמח 
חיבור  לחבר  ידו  על  זיכו  ומשמים  זכה  אשר  הי"ו,  אלטשולר 
"שמונה  הבנת  בענין  וידיעה  הבנה  הרבה  יביא  אשר  נפלא 
שרצים״ המובאים בתורתנו הקדושה. אשר כל מי שיראה כיצד 
המחיש בתמונות ובהסבר על פי רבותינו ז"ל את כל שרץ ושרץ 
בלומדנו  השנים  משכבר  היטב  אני  מקירו  השרצים.  משמונה 
אדם  הוא  אשר  ברק,  בני  המעיינות",  "מקור  במכללת  ביתד 
ללומדים,  הן  תועלת  רוב  להביא  בזה  מטרתו  וכל  מאוד,  יקר 
הן למורים, ולמלמדים. אשריך ידידי שזכית לכך. ברצוני לברך 
בתורה  חיל  לעשות  ותמשיך  תפנה  אשר  בכל  שתצליח  אותך 

ובמצוות אמן.
והנני חותם בברכה מאהבה

חנן לוי

בס״ד
יום ב' חשון תשע״א

עילית,  מודיעין  מתושבי  שליט״א  אלטשולר  ישראל  הרב  הן 
שמונה  בענין  מקיף  בירור  ועשה  והיתר,  איסור  בלימוד  עוסק 
שרצים הכתובים בתורה. הנני מברכו שיהיה תועלת במלאכתו, 
להגדיל תורה ולהאדירה, ובפרט בענינים אלו שלא יודעים כל כך 

ללומדי תורה.
וע״ז באעה״ח

שלמה פוזן

רב קהילות החסידים
ורב קריה החסידית-גרין פארק, מודיעין עילית

הרה״ג רבי שמואל קוריץ שליט״א

בס״ד
יום י״ב חשון תשע״א

שליט״א  אלטשולר  ישראל  הרב  של  הנפלא  ספרו  את  ראיתי 
רבות  ויגע  טרח  אשר  בתורה,  הכתובים  שרצים  שמונה  בענין 
לברר וללבן הדברים, והוסיף תמונות מאירות עינים שע"ז יוכלו 
לדעת את אותם מינים, ויוכלו לקבל תועלת מספרו. והנני לברכו 
את  ולזכות  ולבררה,  בתורה  לעמול  וימשיך  במלאכתו  שיצליח 

הרבים, ולהגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת.
בברכה

שמואל קוריץ



מנהל תלמוד תורה "עמל התורה"
הרה״ג רבי מאיר רוז שליט״א

מלמד תשב"ר בתלמוד תורה "עמל התורה״
הרה"ג רבי יוסף נ. חנון שליט"א

ראש הכולל "ליבו חפץ״, מודיעין עילית
מרן הגאון רבי יהודה אריה כהן שליט"א

בס״ד
אור לי"ח חשון תשע"א

כבוד ידידי היקר והנעלה
הרב ר' ישראל אלטשולר שליט"א

הנפלאה  מהעבודה  התרגשותי  גודל  במילים,  לתאר  לי  קשה 
שעשית לבאר ולהמחיש בהבנת פסוקי התורה בעניני שמונה 
שרצים אשר הם לא מובנים לכל אחד. והנה זכית לבאר ולקרב 
תועלת  בכך  תהא  ולדעתי  התשב"ר.  מילדי  ילד  לכל  הדברים 
אפ' למבוגרים יותר. ויה"ר מן שמייא כשם שזכית לחבר חיבור 
זה כן תזכה לחבר עוד חיבורים ותזכה לראות ברכה בכל עמלך 

מתוך נחת והרחבה.
בידידות עצומה

יוסף חנון



 

 


















 
 



































 




 





                    
 

 

 

 

 לעילוי נשמת 

                                     )ש הקדוש"רש( שלום שרעבירבי  ג"הרה
 שבט ' יע "נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 לעילוי נשמת 

                                                                              רבי זלמן יהודה  ג"הרה

 קלונימוס קלמן הכהן פישמן בן
 ע"תש'ד חשון ה"ע י"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

  ג"הרה רבי ומורילעילוי נשמת 
 בן רבי בן ציון חיים זילבר יצחק יוסףרבי 

 ד"תשס'אב ה' ע ערב ט"נלב   
 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 ה רבה מצד אבילעילוי נשמת סב

  ברוך ַוִייסבן רבי טוביה רבי  
 ז"תשט'ו ניסן ה"ע ערב ט"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת

 
בה מצד אבי                                                                                    לעילוי נשמת סבה ר

 ּוֶלרְצִבי ִהיְרׁש ַאלְטׁשבן רבי ְׁשֵנאֹור ַזְלָמן רבי 
 ז"תשט'שבט ה' ע ל"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

                                 לעילוי נשמת אבי ומורי                                                   
                                                 בן יעקב ְוֶהְנָיה )דּוְּבֵער( ָׁשלֹום ּדֹוב ְּבֵער

 ד"תשמ'ט חשון ה"ע י"נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת 

 

, לעילוי נשמתם של כל הקרובים מצד אבי
 מצד סבתה של אישתי, חמותי, חמי, אמי

                                           ושל אישתי מכל הצדדים                                                                                                         שלי  כל הקרוביםו
 .  ה.ב.צ.נ.ת

 

לעילוי נשמתם של הנפטרים                                          
 בכל עם ישראל

 .ה.ב.צ.נ.ת

 
 
 
 
 

 
 

 

 לעילוי נשמתם של אלה שקידשו שם שמים 
                                                                                                                                                    'ואלה שנהרגו על קידוש ה

 .ה.ב.צ.נ.ת

                                                                                                                                            

  ם שללעילוי נשמת
 בן שרה בידה משה בידה

 בידהִיִמי ֶא בת  בתיה בידהו

 .ה.ב.צ.נ.ת

   

 בן ישעיהו משהת דוד שלום לעילוי נשמ   

 א"תשע'הט חשון "ע י"נלב
                   .ה.ב.צ.נ.ת

 

 לעילוי נשמת  

 ה"שמואל יחיאל מאיר זצללהרבי ג "הרה
 ד "ר אלכסנדר מילר הי"ב 

 ע"תש'הז כסלו "ע ט"נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת

  
 לעילוי נשמת

 אלכסנדר זיסל בתבנית חנה הענדל ר

 א"עתש'ה טבת ה"ע ליל שבת כ"נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 לעילוי נשמת
 ל "צ רבי משה בן הרב מנחם זצ"הרה

 א"תשע'ח שבט ה"ע י"נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 לעילוי נשמת
 ה"אהרון יצחק ע' מרת רחל בת ר

 ע"תש'ניסן ה' ע א"נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת

  
 לעילוי נשמת

 ַגִליְנְסִקיִייּב לֵ ָּדִוד בן ְׁשָרָגא ַפִייֶּבל 

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 ג פינחס בן יואל"הרה
 א"תשע'אדר א ה' ע י"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

לעילוי נשמתם
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"היכל ישראל" ® "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם   ִוְהִייֶתם  ְקדִֹׁשים     ִּכי  ָקדֹוׁש  ָאִני  ְוֹלא ְתַטְּמאּו ֶאת  ַנְפׁשֵֹתיֶכם"



 "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם   ִוְהִייֶתם  ְקדִֹׁשים     ִּכי  ָקדֹוׁש  ָאִני  ְוֹלא ְתַטְּמאּו ֶאת  ַנְפׁשֵֹתיֶכם"
)תורה, ויקרא, פרק יא, פסוק מד(
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