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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

תשכ "ט  בשנת  אירע  זה  - ותפילה" ק"ש זמן אזהרת  (ראהצדיקים

.נספחים )

ו פרק
בדרך ובלכתך 

נוסע  שהצבור  ראה  ואז למנהעטן , לנסוע  זקוק רבינו היה בהיר  ביום 
למעט  ורובם , חזור , ושעה הלוך שעה  יום לקיים כל במקום סגולה  יחידי

עיתונים  לתוך  מסתכלים ספר , לתוך ולהסתכל בדרך ובלכתך מצוות  את
חומש  או  ספר לוקחים  שאינם היתכן  האנשים עם  דיבר  הוא  מלוכלכים.
עבה  ספר לקחת עבורם מדי כבד דבר זה כי השיבו  זה  ועל וכדומה,
לכל  שוה שיהיה  ספר להכין  שעליו למסקנה  הגיע הוא ולכן  בדרך , בידם
להדפיס  היה  שמצא ביותר הטוב והדבר לדרך . לקחת שיוכלו  בכדי נפש,

ה  לישראל"את  גדולות "חק ובאותיות לאידיש  ולתרגם לחוד פרשה  כל 
מצאה  והתכנית הנושא , את  להם והסביר  הרבנים אל  פנה הוא  ובהירות ,

שליט "א  שאראמאש של מרבה  הסכמה ביקש הוא  בעיניהם , (זצ"ל)חן 

גדולה . קירבה שררה  לבינו רבינו שבין 

הענינים  מפתח 

הספרים . שמות מפתח  א.
החסידים תורת ישראל , נדחי עולם, גדר אמן, ואמרו   חרפו מימי  זכרונות ב.

בערקאוויטש  הרב הנפש, שמחת לבטוב שלמה , אבן הראושנים,
ותפילה . שמע  קריאת זמן קונטרס  ג .

כרכים . 10ו כרכים 54 לישראל חק  ד.
מחנך   איציקעל  ר' התקרבות בעלגיא , סיפור אמן ואמרו לספר הערות ה.

בעלגיע. קעמפ  בסאטמאר 
בחור. כשהייתי  באמעריקע  אמן ואמרו המשך  ו.

ויראה . תורה בישיבה אכילה סדר ז.
במחנה הבחרות בשנות סאטמאר.(קעמפ )ח .

העופות  על רב שאפארנע, של  רבה עם מעשה סאטמאר, בכולל  אברך בתור ט .
מסאטמאר. האטליז עם

וואלף. ר' בשם  יהודי   תשכ"ה בשנת אמן ואמרו המשך  י .
ועוד. עולם גדר  המשפחה טהרת מבצע יא .

ישראל  אהבת מבצע יב.
צניעות. מבצע יג .

קאליטש   אנגלית  לימודי  יד .
התקנות. קונטרס  צניעות  טו.
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50יובל שנים של פעילות המערכה

אל יסוד בהתחבר  שלל יחלק מלכות , מדת שהוא  שלל "
לילה . שם שאמר כמו שלל יחלק אזי  צדיקים)המלכות .(אור

חכמינו לזאת מדברי ופרחים ציצים ללקט  לבי על  נתתי 
וירושלמי בבלי בש"ס  המפוזרים לברכה , זכרונם
איסור  חומר בענין ומדרשים האריז"ל וכתבי הקדוש זוהר
בזה להנפש הנגרם הפגם וגודל הברית בפגם הנכשל 

הראשונים עא ובבא בספרי חיפוש אחר חיפוש  חפשתי  גם ,

שנים. איזה  אחר אם כי  להשלימו  אפשר שאי  בונה , וכן שהוא
כתב עליו עשה אשר שנים וה' ד' שעל  ומתן  המשא לגמור
עושה ואין  בצדק  קורא ואין המלכות, מן או השררה מן וקשר
הקץ  את למהר כדי  הדברים הנזכרים, כתות שלש בכל באמת,
זה  ושכינתיה הוא בריך קודשא ולמפרק ואלקיו  גוי  ולפדות

השדה" כציץ חסדו "וכל הכתוב: שאמר והוא בו. יש (ישעי'לא

אםמ ') כי  שלהם ומצוות ותפילה  בתורה מכוונים אינם כלומר: ,
לבד: לתועלתם עצמם, הבא לטובת  לעולם או הזה  לעולם או

ולמעני לשמי לי לעשותם לב על שם  איש  ואין יחד. לשניהם או 
ומגלותי. מצערי להוציאני  חסד כדי "כל  בזוהר: שאמרו כמו
עבדין ". לגרמיהו  עבדין , קול דאינון  שומעות, שכך לאזנים  ואוי

קדישא , שכינתא  אמנו היא  בניה, על מבכה  רחל נשמע ברמה
ואין  צעקה לה, אין ושומע בניה , כל  עם הגלות מן לצאת רוצה 

אין. ופורק לה, מושיע

בתורה נכוון שלא זמן כל כי תדעו, לבטח ועמי, אחי  ובכן,
ושכינתיה, הוא בריך קודשא  למפרק כדי רק  ומצוות ותפלה
מדה עמנו מתנהג יתברך  הוא כי משיחנו, יבוא לא   זולת לא
עלי לא עצמכם, על  אם כי  חסים אינם אתם ואומר: מדה כנגד 
אדם לבני ניחל ולא לאיש נקוה  ולא עליכם. אחוס לא אני  אף 
הרואה כי הגואל, לנו יביאו  ותפלתם בזכותם שהמה גדולים,

לעינים ! הרואה  לא גדול, מי  היודע הוא יהודיללבב  איש כל אך
ללחום  מחויב כלל, אורין בר ולא תורה בעל אינו אפילו בעצמו,
מלחמה  ולעשות הארץ  על ימלוך  שהוא שבשמים, אבינו בעד 

ישראל, ארץ  היא  אבותינו, נחלת ארצנו בעד במצוות וקרב 
הוא  בריך קודשא למפרק רק  מצוה בכל  ולכוון עושה הוא אשר 
כי כוונתו, כל  יהיה יפדה אלקים אך מגלותא. ושכינתיה
כגון: צדקות , מיני שבכל כתוב , דעה יורה ערוך בשולחן
להכל חולים, לרפאות או ערומים להלביש או רעבים  להאכיל
הדין  כך ואם רגע . אפילו  לאחר  ואסור קודם , שבויים פדיון 
ואלקיו, גוי לפדות שכן מכל אחד, אדם לבן  שבויים בפדיון

הכללי. שבויים פדיון שהוא 

במצוותי כח שיהא ערכי, ומה  אני "מה בלבו: האדם יאמר ואל
כזה?" גדול דבר בעצמה לפעול  המצוה בערכו הוא מכך אם כי 

קודשא  למפרק בו יכוון אם זאת, לפעול  כחה ורב גדול  ערכה
באה, גאולנו  שנת מהרה עד  ואז גלותא . מגו ושכינתיה הוא בריך

ציון  ה'ותבנה כבוד  וישכון ישראל, וארץ יהודה  ערי  וכל 
עליון, יכוננה  אשר לשונו.בירושלים כאן עד

שמונים עא ) שורין שבזקנו שער כל שעל זוכה, בריתו הפוגם
וטמא  הזה, בעולם טמא לפניו  וקורין משחיתים, שדים אלף 

הבא . ובעולם
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לרבנים תורה  דין כא |לח תביעה

בגלל הייתה  השואה שכל  מכאן רואים סכינים הרי 
ו פגומים  ביאת, לפני  האחרונה המלחמה  עכשיו זה

של  הסכין את מחדדים האלו הרשעים  והרבנים המשיח ,
ראו  ישראל. ארץ על ח"ו  שיזרקו האטומית הפצצה

!!!הזהרנוכם

כא שימשיך :תביעה למשיח גרם אשר  על  אותו תובע אני 
והאסונות הצרות וכל מלבוא ויתעכב ישראל צער  לסבול
זוהר בתיקוני הקדוש בזוהר שכתוב כמו זה בגלל  שנגרמים

ל': תיקון

משיח של שרוחו הגורמים, אנשים לאותם להם אוי 
שהמה, לעולם, לשוב יוכל  ולא מהעולם, לו וילך יסתלק
משהו  בלי כלומר , ליבשה, התורה את  העושים הם 
המעשי בחלק רק  מצטמצמים כי  ודעת , שכל  של לחלוחית 
הקבלה, בחכמת ולהבין להשתדל  רוצים ואינם התורה. של 
לון  ווי מצוה. וטעמי התורה בסודות ולהשכיל  לידע
אוי - בעלמא  ואבדן והרג וביזה  וחרבא עניותא  דגרמין
וחרב עניות שיהיו  הללו, במעשיהם גורמים שהם להם,

וביזה בעולם.והריגותוחמס והשמדות

ידי  על אלא  נגאלי ישראל   ואי נגלה, המשיח  אי
לאלהי עז תנו בסוד  , ותפלותיה התחתוני מעשה 

הגלגולים שער - האריז"ל בכתבי טו:)איתא :(הקדמה

ממקום להכרת לה אפשר  אי הקדושה שהנשמה לפי ...
ממנו  ידח לבלתי מחשבות חשב יתברך הבורא כי הקדושה,
קדושתו  וממקום  קדושה, נשמה של קטן נצוץ אפילו נדח,
שבתוך  הנשמות אותם אל  מזון וממשיך משפיע , יתברך 
ולכן  הקליפות, גם  נותנים השפע ומאותו ההם, הקליפות
אחר וטורח הרודף כאחד האדם, את להחטיא רודפים

ירעב : כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו ולא  מזונותיו ,

הקליפות, בין  שכינה גלתה המקדש , בית נחרב כאשר והנה
לצאת  ויכולת כח בהם אין  ביניהם, שגלו שהנשמות לפי
אשר יתברך, שכינתו כן  ועל  בחטאם. שנפגמו  כיון  מתוכם ,
כדי ביניהם נכנסת אוכלה, אש  אלהיך ה' כי נאמר עליה
אותם  ומבררת בתוכם, אשר  נשמות נצוצות אותם ללקט

הקדושה  למקום אותם בעולםומעלה ומורידם ומחדשם, ,


שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של  יינה לפרש  עוד [אפשר מפיגו, יין  קשה 
לברוך  המן ארור  בין ידע  ואז, דקדושה], ועזות ואומץ  שמים  יראת מקבל זוה"ק
הוא ובאמת כהמן  הנראה ויש המן , ארור הוא  ובאמת כמרדכי  הנראה שיש מרדכי ,

האמת, את ויאמר איש  מפני ירא לא היין  ידי ועל  מרדכי, .(מח "ב )ברוך

כהלכתו ציצית ג 'יד פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ספר
כהלכתו ציצית 

ומנהגיו דיניו

 
ציצית במצות נוראים  עניינים
ומהמזיקי א . חבלה  ממלאכי ניצולי ציצית  מצות בסגולת

שלח) פ' .(זוה"ק

הרעב . מעי ניצולי ציצית להחיד"א )ע"י כז או' ד ' מ ' לפי  .(דבש

המתיג. תחית על מרמז  ציצית שלח)מצוות  פ' בחיי .(רבינו 
 המתי לתחיית ייזכה כראוי ציצית מצוות שמקיי מי במילא

י "ג ) ט ' פאלאג'י   חיי לרבי החיי כ).

פרשת ד. קריאת בשעת עיניו על הציצית את שמעביר מי
ח"ו  יתעוור לא שלעול בטוח יהא ד "ציצית, ד של"ה (קיצור

.ע "ב )

הולה. שאינו מי הוא  ,מנודי שה האנשי סוגי משבע אחד
ציצית עכ ו', או' סי' החיי כ ,לאברה חסד  קי"ג :, פסחי (ערבי 

כ "ג ) כ "ד, הראהחיי בגד לקנות בדווקא חייבי  כ על לציצית . וי 
כראוי ציצית בו ותראה)ולהטיל ש בתוספות   עיי).

תועלת ו . מביא וזה הציצית, על תמיד להסתכל   צרי האד
עבירה  לידי יבוא שלא לנשמה , דרושגדולה  הציצית שער (שעה"כ 

יא ) כד , החיי כ .ד ',

ויראה ז . לענוה  מביא ו )ציצית כד , החיי כ א, או'  לאברה .(חסד 

גדולח . מאוד מאוד הוא ציצית  מצות של סי'השכר יוס (בית 

וסמ "ג ) מרדכי בש .כ"ז

וכפרהט. מחילה  של סימ הוא לב שלח,ציצית פ' בחיי  (רבינו 

ס "ג ) ח', החיי כ.

התורה י . כל  קיי כאילו כראוי, זו מצוה  מג :)המקיי .(מנחות

יחטאויא . שלא כדי טוב, ויו בשבת ג היא ציצית (תנא מצות

ציצית) ה' רוקח רבה, אליהו  .דבי
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קיב
מאשרים בתודה והוקרה קבלת הספר החשוב "עניית אמן כהלכתו" 
הנחוץ מאד וראוי לעלות על שולחן מלכים. הספר נקבע כבקשתכם בהיכל 
בית הכנסת אולם דרושים לנו עוד 2 ספרים, 1 להיכל הישיבה גדולה 
ו-1 להיכל הישיבה קטנה. כמו"כ נודה לכם אם תשלחו אלינו את שאר 
הספרים שהוצאתם לאור אשר כל אחד נראה חשוב מאד מאחר והנושאים 
שלהם צריכים תמיד חיזוק ובפרט בימים אלו ימי הרחמים והסליחות.

בכבוד ובהוקרה, בית מרדכי ישיבת זוועהיל ירושלים

משה" "ימין שבעה", "נחלת שערים", "מאה כגון דאז, החדשה העיר 
"ותיקין". ומתפלל לחובה חוזר  השחר ומשהאיר  ועוד,

היטיבנוטרי אותו  הכירו שכבר ובשכונות , ברחובות הערביים העיר
בניגונו. גם לו  עוזרים היו ומהם בדרכו אותו מלווים היו

עצמולא חש הוא  כן על כי מעבודתו, שלום ר' את עכבו קור ולא חום
ירושלים יהודי כאשר רב  היה ספוקו אדונו, רצון את הממלא כעבד
היה משם – הכנסת  לבית  נוהרים והתחילו קריאתו את שומעים היו
של שקולו אלו העצלנים, את ועורר התורה קול  קלה שעה תוך בוקע

ממטתם. להקימם  הספיק לא שלום ר'

ירושליםכמוכיח  יהודי של בעיניהם נראה הוא היה קדם מימי
הטלית שחים בית ותחת הכנסת לבית  שחפזו בשעה
וסיבוב סיבוב ובכל בוקר, בכל מסובב היה  ארוכה שעה והתפילין.
הספסלים רוב כי  לראות שנוכח וכיון  הכנסת, לבית בסמוך עובר

הבורא. לעבודת להתכונן בעצמו הוא גם התחיל  תפוסים,

מחריד"וכבר ואין ושכבתם בארץ שלום "ונתתי ירושלים : בדחני אמרו
בחוקותי) ינוח (ויקרא , כאשר שלום רבי של  שנותיו ועשרים  מאה אחרי

מי  יהא לא – מחריד ואין ושכבתם  – עליו תכסה והאדמה בארץ
הבורא... לעבודת משנתם ירושלים יהודי  את  שיחריד

לואלא  קם לא בירושלם, שלום  רבי של חייו ברוב כך  ובין כך שבין
שקרה. מה  שקרה עד הקדושה , בעבודתו מפריע 

הבוקר באחד באשמורת כדרכו לו מתהלך שלום רבי כאשר  הימים
העיר  ממשכילי אחד לו ארב  היומיומי, פזמונו את לו ומפזם

'ה יראי נדברו אז  ב

בברכות אמרו ע "א)חז"ל ו' נדברו(דף  אז שנאמר" וז"ל: ,
מאי  וגו', וישמע" ה' ויקשב  רעהו אל איש ה' יראי
מצוה לעשות אדם חשב  אשי רב  אמר  שמו , ולחושבי 
וידוע עשאה, כאילו הכתוב  עליו מעלה עשאה ולא ונאנס

ועוד)מחז"ל  ג', פרק נתן דרבי  אבות א', כג המקיים(סנהדרין  כל :
מישראל אחת הכתוב)נפש עליו  עולם(מעלה  קיים כאילו

ובבא. בזה חלקו אשרי לכן מלא,

ישראל כל  מהו? מישראל אחת נפש  המציל
בזה  זה  ערבים

אחד מאדם היוצאים הצאצאים מספר  (בחישובחשבון

ילדים  חמש דורותלמשפחה)של  עשר  שנה)במשך כשכל(300 ,
שנה שלושים הוא 25דור רק הוא דור כל  .שנה)(בעצם 

ללמוד בלבד אחד יהודי מעורר כשיהודי וחשוב, צא 
לשמור  המשפחה , טהרת  דיני  על להקפיד  הקדוש זוהר
ציצית וללבוש כשר  לאכול ומזוזות, תפילין להניח שבת,

יהודים. שיישארו יהודים, מיליון  58 בכך  הציל הוא 

פשוט : במחשבון)חשבון לבדוק  יכול  אחד ילדים(כל חמש
48 ל  דורות 11 לאחר  מגיע ילדים חמש מביא  אחד שכל

ילדים: מיליון

.15*25 = 5

.225*125 = 5

.3125*625 = 5

.4625*3125 = 5

.53125*15,625 = 5

.615,625*78,125 = 5

.778,125*390,625 = 5

.8390,625*1,953,125 = 5

.91,953,125*9,765,625 = 5

.109,765,625*48,828,125 = 5

מלא  עולם  קיים כאילו  מישראל אחת נפש  המקיים 
והכבוד, האותות בכל מעכתה"ר שלום דרישת  אחר 

הכלל. הצלת למען  גדול בדבר בזה אבוא


