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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

אז בפרהסיא ידבר הוא אם כי שלו , מהגבאי חשש הרבי כי נראה אך 
וכו '. יתגלה והסיפור דבר  לעשות  יוכלו  לא  כבר 

הפסולים , והמזוזות  התפילין  בענין שלמה דרשה  דיבר  אכן  הרבי
הרבה . עזר זה וב"ה  בענין , גדולה  מהומה  היתה

מאוד , התרגז הוא  הסיפור כל את לרבינו סיפר הערשיל שר' לאחר
ויפה  חשוב הכי היהודי בעצמו  יוסל ר' - רבינו  זועק - אומרת  זאת מה
כל  את  וירמה  פסולים  ומזוזות תפילין ימכור  בעצמו שהוא  בעיר 

???העיר

אופן בשום זאת  להרשות  לנו רבינו.!!אסור  טען  - !

בוואשינגטאן  הרבי  דרשת

מכל  במילה מילה  ורשם דרשה , אותה  של  הטייפ  את חיפש מיד רבינו 
מודעות  והדפיס והמזוזות , התפילין  פרשת  בענין אמר  שהרבי מה

העיר. בכל  והפיצם

ז '. פרק ישעי ' נפש בספרו גם  רבינו  זאת  הדפיס מכן  לאחר

חיפש  והוא  יוסל , ר' של  המסחר בבית רבינו  היה שנים  כמה לאחר
הסוחר קטנות , מזוזות  לקנות  ביקש אשר  יהודי , נכנס ואז  ספרים, שם
כשר זה  האם תומו  לפי מסיח  שואל  והקונה פצפוניות, מזוזות  לו  נתן

אחוז יהודי??מאה  ואותו  מא "י, יהודי  עומד  שכאן  הסוחר לו עונה  ?
זאת  אותו,הביא  ושואל ליהודי מיד  קורא  הסוחר אותו , תשאל  ואדרבה  !

כשרות  שהמזוזות  כלל ??אמת יודע  לא  שהוא היהודי עונה  כך ועל  ?
המזוזות  את המביא שליח מאשר  יותר לא אני המזוזות, אותן  מענין

המזוזות  אותן על אחריות כל נוטל ואיני סגורה קורא !!באריזה ואז  !
הוא  המזוזות  את  לך שמוכר הסוחר  אבל  יהודי , אותו  את  ושואל הסוחר

שמים  ירא  ?יהודי

אותו ושאל  אחריו רבינו  הלך החנות  מן  יצא  יהודי  כשאותו מכן לאחר
המזוזות  מגיעים  רק מהיכן הוא  דבר, יודע אינו כי  השיב  הוא  כך ועל  ?

ר' בשביל קטנה בחבילה מזוזות אלפי  כמה בשנה  פעמים כמה  מביא
שעל  מעולם  חשב לא הוא אבל זה , בשביל  טוב מחיר  לו  ומשלמים  יוסל,
הוא  והלאה מהיום ולכן כשרות , לא  מזוזות שיקנו יהודים  יהיו שלו  הזקן 
אחריותו שעל  רוצה  אינו הוא  מזוזות, לו  להביא עוד  מתכוון  אינו 

פסולות  במזוזות  !!!ישתמשו

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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כח

יֵקי ֱאֶמת, ַעל  ם ַצּדִ ָהיּו ֻכּלָ ְדָין, ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ּוָבָניו ׁשֶ
לּוהּו ְבִמְדָין,  ּדְ ּגִ ה ׁשֶ ה. ְועֹוד מֹׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ְנקֹם ִנְקַמת  במדבר לא)(ְוָאַמר לֹו ַהּקָ
ֹוא ָפִנים  ְך, ַמׂשּ ְדָיִנים. ִאם ּכָ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֵצל  ֵני ִמְדָין ְלִהּנָ ּיֹוֵתר ְראּוִים ּבְ ָבר, ׁשֶ ּדָ ֵיׁש ּבַ

  ִמּמֹוָאב. 

ט אֹוָתן ָבר ִלּקֵ ּכְ ֵאִנים ְלִמי ׁשֶ ָעִתיד ִלְלֹקט ּתְ   ֹלא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ

ֹון, לָא ּדָמֵי מַאן ּדְזַּמִין לְמִלְקַט ּתְאֵנֵי, לְמַאן ּדִכְבַר ָאמַר רִּבִי ׁשִמְע
לָקִיט לֹון. ָאמַר לֵיּה רִּבִי אֶלְעָזָר, ַאף עַל ּגַב ּדִכְבַר לָקִיט לֹון, 
ׁשְבָחָא אִיהּו. ָאמַר לֵיּה, מַאן ּדְלָא לָקַט ּתְאֵנֵי, נָטִיר ּתְאֵנָה ּתָדִיר, 

ּבְגִין ּתְאֵנֵי ּדִזְמִינַת לְַאיְיתָָאה. ּכֵיוָן ּדְלָקִיט ּדְלָא יְהֵא ּבָּה ּפְגָם, 
  ּתְאֵנֵי, ׁשָבִיק לָּה לַּתְאֵנָה, וְתּו לָא נָטִיר לָּה. 

ָעִתיד ִלְלקֹט  ְמעֹון, לֹא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
י  ט אֹוָתן. ָאַמר לֹו ַרּבִ ָבר ִלּקֵ ּכְ ֵאִנים ְלִמי ׁשֶ ּתְ

ַבח הּוא. ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל גַּ  ט ָלֶהם, ׁשֶ ָבר ִלּקֵ ּכְ ב ׁשֶ
ֵאִנים, ׁשֹוֵמר ֶאת  ט ּתְ ּלֹא ִלּקֵ ָאַמר לֹו, ִמי ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ָגם ּבִ ּה ּפְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבָ ִמיד ׁשֶ ֵאָנה ּתָ ַהּתְ
ֵאִנים,  ט ּתְ ּקֵ ּלִ יָון ׁשֶ ֲעִתיָדה ְלָהִביא. ּכֵ ֵאִנים ׁשֶ ַהּתְ

ֵאָנה, ְויֹוֵתר לֹא ׁשוֹ    ֵמר אֹוָתּה. עֹוֵזב ֶאת ַהּתְ

3קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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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

יז  ‡ו‰ל רוז‰

כי אם מוחים באמת, אנו רואים בפרשה הקודמת  .וחסד
מעל בני ישראל ולא  גפרשת פנחס "השיב את חמתי

  כיליתי את בני ישראל בקנאתי", וכו'. 

) וידבר ה' אל משה לאמר, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את ג
חמתי מעל בני ישראל גו', לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום גו', 

  יג)- (כ"ה י'תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל 

מילה פסוקים מובא באות חיים ושלום, שלא מצא מקור לומר בברית 
אלו, לא בנגלה ולא בנסתר. ונראה בהקדם, דהנה בעת שהרג פנחס לזמרי 

"ותעצר המגפה", ובהמשך לזה כתיב בפרשתנו: א) "השיב  (בלק כה, ח)כתיב 
את חמתי גו'", ב) "ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי". וקשה, וכי בשביל 

  , אתמהא.כך שהרג פנחס את זמרי, משום זה "ותעצר המגפה" ותכפר

ועוד קשה, למה הלך פנחס דייקא, הלא משה ואהרן ואלעזר היו 
גדולים ממנו. ועוד, דאיתא במדרש פרשתנו עה"פ לכן אמור: בדין הוא 

  שיטול שכרו, וצלה"ב ביאור דברי המדרש.

("בקנאו את ונראה להקדים דמה שמובא כאן ג' פעמים ענין הקנאה 
(סימן מובא בתשובת מהר"ם שי"ק , נראה שהוא כמו שקנאתי גו' בקנאתי")

החילוק בין "תוכחה" ל"מחאה", ד"מחאה" היא בשעת מעשה, ומובא  שי"ג)
בתשובת מחנה חיים דחייב להכות בדבר זה, וענין ה"הוכחה" הוא כמובא 

"כל שיש בידו למחות ואינו מוחה נק' רשע", ומובא  (דף י"ז)בגמ' שבועות 
איש בעון אחיו, מכאן שכל ישראל בפ"ק דנדה עה"פ "וכשלו איש באחיו", 

ערבים זה לזה. ובראשונים פליגי אי שייך דין ערבות בגרים, אבל עכ"פ "איש 
  באחיו" קבלנו מהר סיני "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה".

כל מי שאפשר  (דף נ"ד ע"ב)ובזה אמרתי ליישב דברי הגמרא בשבת 
ו, באנשי עירו נתפס על למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי בית

אנשי עירו, בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כו'. וקשה, האיך שייך 



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד
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קלא
ראשית אבקשו נא לשלוח אלי הספרים וקונטרסים שבס"ד שהדפיס 

והוציא לאור מזמן הקיץ שעבר שהייתי באמריקה ואשא מחירם.
פעולות  ולפעול  לארגן  שיכול  פעיה"ק  ומישהו  סת"ם  עניני  ע"ד 
טובות לעורר הרבים הוא הסופר ממוחה הר"ר צבי כהנא שליט"א שגר 
ברחוב חגי 12 ירושלים העורך ומו"ל של הספר וציורים בספר ליקוטי 

ספרי סת"ם שנדפמ"ח.
בכבוד רב ובכטיים, אברהם יצחק האפמאן

נא להודיעני על החדשות והתרחשות בעולם הכשרות וההלכה!!!

בסתר  והיה לעבד נמכר כן  גם עצמו  הוא כי בפרט  עולם, לעבד הנמכר
פי  על נשאה היא אמנם נחשבת, למזידה  – השטן  טען   חנה גם יהודי.
רק היא  אחד, עד של  ההיתר יסוד אבל אחד, עד ידי על  הדין  בית 
נשאת שהיא  לפני  היטיב ודורשת חוקרת שהאשה ההחזקה, משום
חי  בעלה האם היטיב ולדרוש לחקור כראוי  דקדקה שלא והיא שנית ,
שניהם כי  מעלה, של  דין בבית גדול רעש נעשה  מיד כמזידה. נחשבת
טובים ומעשים מצוות אלפים כמה ידי על טובים מליצים להם היו
העבירות שתי  על המקטרג פי את  לסתום איך  ידעו לא אך שלהם,

האלה. החמורות 

וחמישיםויוודע מאות חמש "הן אליהו: ויאמר הנביא. לאליהו הדבר 
על ברונא, ר' הזה האיש אצל ההיא בארץ  ישבתי פעמים
אוכל איך שלי, השכן נעשה כן  על מילה, ברית של הסנדקאות כסאות
וקיימה היתה צדקת חנה האשה גם בגיהנם שלי שכני את לראות
המטריח  לאורח נעשיתי שאני ואף  כראוי, אורחים הכנסת  מצות את
אשר  וכל התעייפה, ולא נלאתה לא  היא פעמים, וכמה כמה אותה
לאותן  אניח איך עתה ובשמחה. לב בתום עשתה בכוחה לעשות יכלה 
לפני  הנביא  אליהו התייצב שחת" לבאר  לרדת יקרות נשמות  שתי
ידי  יצא ברונא שר' וטען, עליהם טוב להמליץ מעלה  של דין בית 
המתחייב הוא והעבד העבד, להפחיד הצידה תחילה שירה  בזה חובתו
עבד שאף מפני האזהרה, יריית  לקול ליבו שת לא אשר  על בנפשו
לקנין  חשבו ברונא כשר' כאן שכן ומכל מאדונו, לברוח  לו אסור  עברי 
היה יכול שלא ובדבר  אדונו. לעיני לברוח לו אסור שהיה ודאי כספו,
העבד היה שאם ספק אין ובניו, לאשתו הגעגועים מחמת להתאפק
הזה ביער לו שיש לו, ואומר לשחררו אליו  ומתחנן אדונו לרגלי נופל

'ה יראי נדברו לגאז 

הערבâמŁיחא מן להתרחק àעקב], üŁ לנ âŁרéם ועõד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
Łéר.רב , łàר  Łה äא  חלב łàר על Łאõמרים ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

Łל õנתäé את לבאר, מרחיב הëאיר אõר äְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָבíפר
הרŁע , ŁõורŁר)אחôאס מגêת Łבעתוז"ל:(Łמõת "מ ôŁה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הפ çéים , בז' אחיזה  להם ŁçŁ éזה מôŁה  éלõמר   ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָימים
ונתייעץ למחלתם, ארäכה  להם ôהיה  לבל נתחéם éן  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועל

õìéדע " üנס ויין אסäרõת àמאכלõת äמדäייקלהחטיאם ע"כ . ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ
אין אס äר õת מאכלõת Łעל õ נõŁלà"למחלתם ה"י ."ארäכה  ְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָָָ

äלנ Ł י והאם ,äצדקינ מŁיח ïני לק àל äéיז äéלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהאם
לזõéת? éן éדי, לע õłת ְְֲִֵֵַַמה

ּפנים  והס ּתרת הּגא ּולה, ימי על הּקדֹוׁשים  ִ ָ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ִ ְ ַ ִ ָ ֲ ָהאמֹוראים
קל" õמäfiמ יחיה מי "אõי :õ רנõפíה כ"ג)éתב כ"ד (ëàדàר ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

לברכה זכר õנם ,äחכמינ äאמרŁ éענין  ע"ב)– צ"ח :(àסנהדרין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

 אחמיניה " ולא  "ייתי  הñדŁõים: האמõראים äְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹאמר
חפצים ä אנ ואין çŁבõא àדõר ה Łëיח יב õא éְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלõמר 
äכבר  ,õתõראêמ ìŁפסיד אף  על õâר , õתõאà ְְְְְִִִִֵֶַַַָָלה ëצא 
ה äáף, מäíçרי יראים  äêהא הñדŁõים äהי êŁא ïְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹרôŁי 
עינים, והסמיäת הõëחõת àלäàל קדŁם àרäח ä רא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאêא
יהיה êŁא  ,äידע קדתם äלרב âמŁיחא, àעקבא çŁְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֻהיה
יחיה מי "אõי הéת äב: Łאמר וזה זאת, לסàל  éח àְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהם

ה õâàר äחיçŁ äê לא לðרה! וי   קל" õמäfiמäêא åה... ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ôהיה êŁא מïני להם! וי   הŁëיח àיאת àדõר  ä חיçŁְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

üרàית הם éבõד מäם רק  להáאל זכäת אף  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלהם 
éŁתב üרâ על  קל " õמäfiמ יחיה "מי :Ł לפר אפŁר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעõד
 אחמיניה" ולא "ייתי äאמרŁ éענין Łה äא ,õרנõפíְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹה
זכäת õאיזà éן ואם האחרõן, הõâר Łל הðëב Łפל äת äראŁְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ôוסלח" âכתיב : הäא הדא מתרץ , זה ועל נגאלים? ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיłראל
õמŁ éב õד Łàביל ,üרàית הäא áדõל éי  ה äא" רב  éי ְְְְֲִִִִִִַַַָָלעוõני

שנאמר: וכמו ...üרàיא)ית מח פרק למעני (ישעיה "למעני ְְְֲֲִִִַַַָ
אôן". לא לאחר  äכב õדי  יחל üאי éי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹאעłה

הּמׁשיח , ּבביאת ּכן מצרים ּביציאת  ַ ִ ָ ַ ַ ִ ְ ֵ ִ ַ ְ ִ ַ ִ ִ ְּכמ ֹו
ה ּזֹוכים ּבין  להיֹות יזּכה ּבלּבֹו ה' ׁשּיראת זה  ִ ַ ֵ ְ ִ ֶ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ֶ ַרק

éן  áם äמבאר עדõçת, âמíכת הראב "ד Łäפרà ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻאיתא
àמצרים, Łהיה  õמé üŁ ח מéת ôהיה  לעתיד áם :Łדרëàְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וגם ה õæבה àגדל לראõת  ראäיים Łאינם אנ Łים äְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹויהי


