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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו גזכרונות

ספר
והקדוש הגדול רבינו  זכרונות

רבינו  של מתולדותיו

ר מרן  כ"ק אביו  בבית  אם חלב  ינק מאז וחונך  גדל  שבה  ביהאוירה 
בכל  רבן  בית של  תינוקות  חינוך דרך בחיפה, זצ"ל  גראס זאב ישעי'
קדושה  של  היתה הבחרות, לימי להגיעו ועד לחייו הראשונות השנים 
בניגוד  שהיה דבר שכל היה  טבעי ולכן ה', יראת  של ובמיוחד וטהרה ,

מאוד . לו והפריע  צרם רוח, לאותו

אנשים  שישנם  טבעי גדול, צבור  בקרב ובמיוחד  הצבוריים, בחיים
המשבשים  היהדות, חיי רוח  החינוך, רוח  את  תואמים שאינם ותופעות 
מקבל  הוא רחבים לממדים ומגיע חורג וכשהדבר החינוכי , ההליך את

תוקף . משנה 

בקרב  היה כשמדובר במיוחד חמורים, דברים כשראה היה  טבעי  ולכן
משלוותו. אותו  והוציאו  אותו  שהקפיצו  דתיים, אנשים

לפעול  אותו  הניע מה מספר הוא חרפו מימי זכרונות מעלה  כשהוא
ענינים , בהרבה  מקולקל  מאוד שהצבור  ראה  הוא בהם, שעסק בענינים 
ובאמצע  עשרה שמונה באמצע התפלה, באמצע שמדברים  ראה  הוא 
מחדש  והו "ל הדפיס הוא 20 בן היה  שהוא בעת ולכן וכדומה, הקדיש
אותם  שלח  הוא  האמור, הענין את  לתקן בכדי  אמן", "ואמרו  הספר את
לכנסת  מבית  הלך הוא תשלום, ללא בחנם הכנסת  ובתי הרבנים לכל 
בלבד  דולר חצי  תמורת הספר את פרטיים  לאנשים  גם ומכר כנסת לבית

הנספחים )לספר, להלן ראה אמן" "ואמרו הספר  היסטוריית  .(על

ב פרק 
הבחרות בשנות בשער מוכיח 

שם  שהבחורים וראה  סאטמאר , בישיבת  בארה "ב למד כשהוא
הוא  שמים , יראי בחורים כמה רק  היו  בס"ה רח "ל , בתכלית  מושחתים 
אלו שידעו בכדי פי"ז  חכמה ראשית הספר את בחורים מספר  עם למד 
אמר המשגיחים אחד מהם. להזהר  וישתדלו עוברים  הם  גדולות עבירות
את  שאל רבינו הענינים , מאותם  ללמוד כלל  צריכים שלא  אז לו 
ששה  או  5 אפילו ימצא לא הישיבה שבכל  יודע הוא האם המשגיח,
הלא  בגלוי , עבירות  עוברים  כאן הלא באמת, השם יראי שהם  בחורים



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

תיקון הבריתהמערכות על תיקון הכשרות
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

ם
כי

ש
מ

בה

המשך בעלון הבא
המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

עת עד הבא  בעולם שם  הולכת  שהנפש מקום בכל  ממנו 
והבושות והחרפות והכלימות  היסורין וגודל עונשו, יקבל 
קלה אחת שעה  של  העבירה  הנאות עבור רב זמן שיסבול

לשער. אין אשר גיהנם מיסורי חוץ הזה , בעולם

איוב  יסורי  מכל יותר קשה בגיהנם  אחת שעה

מכלוכבר יותר קשה  בגיהנם אחת ששעה הרמב"ן כתב 
מן יותר חזק הוא גיהנם של  האש כי  איוב, יסורי 
ששים  כחו גדול כבר הראשון במדור  אפילו כי  שלנו האש

משלנו  יותר האשסבפעמים של כחו יגדל ומדור  מדור וכל 
כידוע פעמים ששים עד ויותר  בראשיתיותר ועונש שכר  ספר (ראה

נח-ויגש) שבאפרשת קודם וכלימות  בזיונות  מיני הרבה זה  ולבד .
חבלה מלאכי  של המונים המונים אחריו שהולכין לגיהנם
חס ולא במאריה  דמריד פלניא הוא  דא ואומרים ומכריזין

לתתא ליה ווי  לעילא ליה  ווי דמאריה יקרא ועונשעל שכר (ועיין 

באריכות) מקץ , זה,פרשת לחטא האדם שמביא הסיבות  כתבנו גם .
דיליה, ומגירי  העבירה מן עצמו את יפרוש ואולי  האי  וכולי

הדוב. ומן הארי מן האדם משיתרחק יותר ממנו ויתרחק

התשובה בפני  שעומד  דבר לך אין

רחמנאעוד זה  בחטא אדם נכשל  אם אפילו שגם כתבנו
זה בעבור  עצמו את יתייאש ואל  נואש  יאמר אל  לצלן
לחטא שאין בזוהר דאיתא לפי  וחס  חלילה  תקוה אין ויאמר
כל הקדוש  בשל"ה  איתא כי  בזה, יסתכל אל  תיקון שום זו
אפילו  לומר רצה  מצא, חוץ עשה  הזה  בעולם לך שיאמר מה
שום  לך ואין ממחיצתו, צא לך אומר הוא ברוך הקדוש
בפני שעומד דבר לך אין כי בזה , תסתכל  לא תיקון,

פשוטהסגהתשובה ידו יתברך והשם תקוה, ויש יש ואדרבה ,
אנוש ותשב נדח  ממנו ידח לבל מחשבות וחושב  שבים לקבל 

אצלו  יושבת  והשגל פסוק על לברכה זכרונם חכמינו אמרו
כלבתא  שגל בשלגתרגום להתגלגל  צריך הגויה  על הבא  ולכן

בכלבתא  להתגלגל  יצטרך שלא כדי שגל אותיות כישהם ידוע
ב"ת  ונקרא ב"ן שם הנוקבא בחינת היא שבשם אחרונה אות 
דה"הין  בן שם כמנין בכל כי  שמה בכל  אבינו לאברהם היתה 
בכל תמורת כלב  יש דקליפה הנוקבא והנה ב"ת מ"ן המעלה 
הבא  ולכן כלב נקרא השגל  כי ואמרו ב "ן כמנין  והוא בקדושה
ותיקונו  דקליפה הכלב אל בן גורם כלבתא הנקרא הגויה על

בשגל . שפגם במקום שלג  תלפיות)הוא מדרש ומצוה , .(נגיד

ברכות סב) במסכת  ב ')איתא עמוד  נ"ז מששים(דף אחד אש ,
לגיהנם.

חיים בספרסג) נחדברי  לפני)פרשת בא בשר  כל קץ הפסוק כתב :(על
דהיינוכי  נפש מסירת עם  תשובה הוא  הברית לפגם התיקון

לה' נפשו .למסור
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לרבנים תורה  דין כ'|לד  תביעה

25=5*5
125=5*25
625=5*125

3125=5*625
15,625=5*3125
78,125=5*15,625

390,625=5*78,125
1,953,125=5*390,625
9,765,625=5*1,953,125

48,828,125 9,765,625*5=מיליאן
מלא  עולם קיים כאילו מישראל  אחת נפש  המקיים

כ' אותו תביעה  תובע אני  המכשיל]: - המכשיר  הרב [את
יהודים, מליון שש ושלום חס להרוג הסכין את מכין  אשר על

ישראל: גדולי  שאמרו כמו 

יח  הרמני הר ע ל חכ ידי ל  על א  מ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מה  יק  חטי  הי אסרת  מאכלת  אכלְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָ

הרמני  עמלק ְֲִֵֶַָָָנלד
גּ זרה ׁש יּ ׁש  וראה לגרמניה, נסע הּק דוֹ ׁש  שהבּ עׁש "ט ה ּמ עשׂ ה ¨¥§¥¤¨¨§¨§©§¤§©¨¨©¤©©§¤£©©©̈ידוּ ע
את לבּט ל עּמ וֹ  בּ יחד ׁש יּ בוֹ א לתלמידוֹ  וקרא  היהוּ דים, על ¤¥©§¦©©§¨¤¦§©§¨¨§¦§©©¨¨נ וֹ ראה 
הּמ קוֹ ם על ה גּ זרה וראוּ  האחד, מן הנים ט וֹ בים מוּ ם ¨©©¨¥§©¨§¨¤¨¦¦©§©¦¦¨¥§©הגּ זרה,
הה ׁש מדה למחנה  ּכ אחר היה  ׁש ם אוּ ׁש פצין ¨¨§©©¤£©§¨©©¨¨¨¤¦§§¨§¦¤ׁש נּ קרא

'הוֹ בלתד'אוֹ ׁש ויץ' כּ ּת וּ ב היה ההׁש מדה רכּ בוֹ ת ׁש על וכיּ דוּ ע . §¦§©¨©¤©©§©©§¨¨¨¨¦¨©
דּ רׁש וֹ ת וּ בספר - ה"י . ׁש נים, מא וֹ תם הכּ ּת וּ ב היה וזה ¨§¤¥§¦¨¨¥¦©¨¨¤§¨̈בּ שׂ ר',

הּק דוֹ ׁש  מהצּ דּ יק מביא זי "ע, [ׁש ליט"א ], שווייצער ר בּ יהגּ ר"ש  ©§¨§¦¨¥¦¥©©¦©¨
מבעלזא ׁש אמר:אהרן  הרזי "ע, ׁש ל  כ וֹ ח וֹ  ׁש מ וֹ כּ ל  יּמ ח  ה גּ רמני  ׁש ע  §¨¤¨©

וּ מ זּ ה ק לּ ים  ׁש וֹ חטים  ׁש הי וּ  אס וּ רוֹ ת  מאכל וֹ ת  ׁש אכל וּ  ידי על  בּ א 
ה ׁש א  מ ּפ ני  מ דּ ה  כּ נגד  בּ מ דּ ה  והיה  ה גּ רמני , עמלק  ׁש חיז וּ נ וֹ לד  

ה כּ דבעי, ׁש לה ּס כּ ינים  שׂ ר  ׁש ה וּ א  דּ בר , ה בּ על ׁש ל  החרב  את  ׁש חיז  
ל בּ כח וֹ  היה  זה  ידי ועל רח "לעמלק , יה וּ דים  מיליוֹ ני  .ׁש ח וֹ ט 

אליו  התחננוּ  ה וֹ אה ׁש בּ ׁש נוֹ ת הנּ "ל : הצּ דּ יק על  ּמ ס וּ פר  ¨¥§©§¦¨©§¦¤©©¦©©©¨§עוֹ ד
הנּ וֹ ראה, הגּ זרה את לבּט ל ׁש יּ תאּמ ץ וּ בקׁש וּ  אנׁש ים ¨¨©¨¥§©¤¥©§¥©§¦¤§¦¦¨£¨©כּ ּמ ה

בּ אה ואמר : הצּ רה ה ׁש כּ ל  הּט רפה בּ גלל  והר ׁש ע חיטה , §¨©§¨¨¨
בּ עצמ וֹ  עמלק קל ּפ ת ה וּ א  עמלק ההגּ רמני  ׁש בּ מלחמת וּ כמוֹ  , ©¤§¨¦§¦©£¨¥§©§§¤§¦§¤¤£¨¥

ט -יא)כּ תוּ ב  יז ּפ רק אנׁש ים(ׁש מ וֹ ת לנוּ  בּ חר יהוֹ ׁש ע אל  מׁש ה "ויּ אמר ¨§¤¤©Ÿ¤¤¤§ª©§©¨£¨¦


מקומות ד. כל את וטיהרו הלכו זי "ע  זושא ר' ורבי אלימלך רבי הקדושים האחים וכידוע 
לא שאם עליהם  ואיים רח"ל השטן  עליהם נגלה ושם  לאושוויץ , שהגיעו עד  היהודים
שלהם שהחסידים פחדו ומזה שלהם , לחסידים  העולם כל  את יהפוך אז – מכאן יחדלו

אמת. של  חסיד באמת מי יודע  ומי  מ "ם , הסמ"ם  של  שליחים יהיו
ותיקוניםה. תפילות עושה שהיה זי"ע , מוצפי סלמן רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק על ומסופר

ולכוון  להתפלל הרבה  כאשר אחת  ופעם  הנוראה הגזירה את  לבטל כדי צדיקים קברי אצל ויחודים
אחד את וכששאל להורגו, שרצה ראשים כמה בעל נחש  השמים מן לו הראו  אימנו, רחל בקבר 

בנפשו . יסתכן קשה,ושלא מאוד  קליפה הוא ימ"ש שהרשע  לו אמר הגדולים המקובלים

כהלכתו ציצית ב'י פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הכבוד לכסא שדומה  התכלת  ידי על הוא הזכירה

'אותוה. וראית הפתיל וזהו על שקאי דהיינו יחיד, לשו '
תכלת פתיל הכנ ליה , דסמי לח)תכלת ,ש וראית (במדבר 

שדומה התכלת ידי  על  הוא הזכירה שהעיקר ,וזכרת אותו
תמיד לנגדי  ה ' שויתי בבחינת והוא הכבוד , ח)לכסא טז, תהלי).

שיראה כדי פניו על לו טפחו שהציצית תלמיד באותו היה וכ
היה וכ כנ "ל,  יתבר  הש מלפני יתבייש  יד ועל היטב, אות

ע"כ. כידוע. מהעבירה שניצול

תכלת שם  יש כאילו לכוות צריך תכלת  כשאין גם

תכלת ו . ש יש כאלו  בציצית  כשמסתכל לכוי  צרי ולכ
אותו וראית כשתאמר ותסתכל בשער שבציצית. (כהאריז "ל

ח) דרוש שמע קריאת דרושי  .הכוונות 

בשעת בלילה  גם  תמיד  קטן טלית  ללבוש  שצריך
השינה

בשעת ז . בלילה ג תמיד קט טלית  ללבוש שצרי  בעני
האריז"ל בכתבי  איתא לשבח)השינה , עלינו דרושי הכוונות (שער 

 וליש ובלילה  ביו תמיד  האד על  שיהיה נכו קט טלית וז "ל :
מהאריז "ל איתא וכ ע"כ. ערבית עמו. תפילת דרושי הכוונות (שער

א ) בגמרא.דרוש כנז ' הוא  ציצית זמ לאו  לילה  כי דע וז"ל:
התפלה בשעת בו שמתעטפי גדולה  בטלית  אלא זה  אי אמנ
וכו'. בלילה  אפילו נוהג וכו' קט הטלית אבל וכו'. הוא והטע
ולא ביו לא  קט ציצית מעליו להסיר שלא ליזהר צרי ולכ
,החיצוני כחות לבטל מאד ויועיל  בלילה עמו וישכב בלילה 
לבית  בכניסתו  אלא  מעליו אותו להסיר  שצרי זמ ואי
דוד  שכשנכנס  מנחות בגמרא  שאמרו ממה  לדבר  וראיה  . המרח
המצות  מ ערו שאני לי אוי אמר ערו עצמו וראה   למרח
 קט ציצית מסיר היה יש בהיותו וא כו'. במילה  שנסתכל עד
 שו בלי נשאר שהיה  לילה  בכל  מצטער היה  לא למה  א"כ
אלא קט הציצית מ פטור שיהיה זמ  שאי ודאי אלא מצוה,

ע"כ. .במרח דווקא

הקדושה מצד  הם כולם ישראל של מלבושים

הישרח . בקב ה (סג )איתא כול ישראל של מלבושי וז "ל:
להיות  מיוחדי יהיו וי"ט שבת לבושי ובפרט הקדושה, מצד

ע"כ. ציצית . של טלית ובפרט  מצוה, לבוש 
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קז
אני מאשר קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

בברכת התורה י.אלפסי רב מושב רויה ד.נ. הבקעה

קח
מאשר קבלת ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, תודה.

בכבוד רב ע"ה ק' סס כהן ד.נ. שדה גת

הביתפעם  בעל שם. לשבות ורצה אחד לכפר מסחרו לרגל הגיע
חכם תלמיד שיהודי בו הכיר ומשקה, לחם בפת התכבד שאצלו

בביתי  אותך מארח הייתי לב בחפץ  לב: בתום לו ואמר אלאלפניו ,
בדקת לא  שכן לאכול תרצה לא הבשר ואת לי , אין  שבת  לכבוד שדגים
גדול עוד היום עבורך. הצעה לי יש  אך  העוף, נשחט שבו הסכין את
בודאי  לו  שיש שמים ירא יהודי גר שם  אחד, לכפר תגיע תזדרז ואם

שחיטתו. על להסתמך  שאפשר הגון  שוחט וגם שבת לכבוד דגים

לאותור ' להגיע  כדי לדרך. ויצא הכפרי של הצעתו את קבל יודל
יוכל לא כי ראה  לצערו  אחד. נהר פני  על  לעבור  עליו היה  מקום
אפשר  ואי הנהר  מי גאו  השלגים הפשרת מחמת  שכן, דרכו, לעבור
האגם שפת על  עצות  אובד בעומדו להסתכן. מבלי  דרכו  לעבור היה 
דמעות בתוכו. טובע ספורות דקות  ולאחר למים נכנס אחד כלב ראה 
יוכל שלא  ועל ריחם, שטבע חיים בעל על  יודל . ר ' של בעיניו עלו
של לביתו חזר ברירה בלית ליבו. דאב  כשר  היהודי בבית לשבות
אל להגיע  הצליח שלא לו  וספר בראשונה התארח אצלו אשר הכפרי
הבית לבעל יודל ר' אמר – אצלך" להשאר שעלי "מכיון חפצו . מחוז
הדיג אל מיהר האיש, הסכים שבת". לכבוד דגים להשיג  נא השתדל –
גדול דג הביא  והדיג  רב זמן  עבר לא עבורו . לדוג ובקש בשכונתו הגר
רבות "שנים  ואמר: בהשתוממות הדג על הבית בעל הסתכל מאוד.
ראיתי  הכפר שליד הנהר  מן שנמשו רבים דגים  זה. בכפר אני מתגורר 
הדג את קנה  הכפרי כזה". גדול דג ראיתי לא מעולם אך  חיי, בימי

שבת. לכבוד ובשלו הכינו בזריזות

ואכלובליל ואורחו הבית בעל ישבו והקידוש התפילה לאחר שבת,
נפלה לפתע המלכה . שבת על והתענגו זמירות שרו הדג. מן


