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המשך בעלון הבא
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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות יח

התפילה  באמצע לדבר הפסיקו מקומות ובהרבה במשימתו , שהצליח 
עמלו. מכל  חלקו וזה 

הקדמה  וכתב זצ "ל, שאפראן  של  מרבה  לספר הסכמה לקח  רבינו 
לספר. קטנה

מכן לאחר ורק עיתון, בשום  הספר את  פרסם  לא  הוא זכרונו, לפי 
עוד  פרסם  שמחת כשכבר  טוב, לב ישראל, נדחי  כגון  ספרים  של  שורה

הספר את  גם  פרסם אז רק  שלמה , אבן  הראשונים, החסידים תורת  הנפש,
אמן ". "ואמרו

המשפחה  טהרת

בענין ספר רבינו  הדפיס וועבער הערשיל ר ' של  עזרתו עם  ביחד 
מהדורה  הדפיסו  תקופה לאחר עותקים , ב -12.000 המשפחה  טהרת
בס "ה  ספרים, 40.000 השלישית  ובפעם  עותקים, ב-20.000 נוספת 

ספרים . 72.000 מהם הדפיס  הוא שנה חצי של בתקופה

אצלו, חלק  היה  ומשלוח, באריזה  עבדו  בהם הספרים חבילות את 
ב -171 בנין באותו עמו גר היה  הוא שכנו , נ"י וועבער  הרשיל אצל וחלק
גדולות  חבילות  לשלוח  נוהגים היו  הם בוויליאמסבורג, סטריט טיילור 

ויותר. הנשים  מספר  לפי המקוואות  לכל 

עוד  ושיפר  והמשיך בעבודתו  המשיך שליט"א ניימאן מיכעלע  ר '
שפות . בכמה  והדפיסו תרגמו הספר , את  ועוד

יד  פרק 
ישראל אהבת מבצע

של  במבצע הכוח ובכל  מאוד  פעילים שבוויליאמסבורג  ראה רבינו 
אדם  בין אפילו  אלא  ישראל , מארץ ביהודים  דוקא  ולאו  ישראל ", "שנאת 
שייך  לא  הלה  אם  ובמיוחד  אחרות , חסידויות נגד ובמיוחד  לחבירו 

לדבר(מפלגתו)לחוגו וכמה  כמה אחת  ועל כנחש , לקורעו  מותר הרי
והחשובות , הגדולות המצוות  מן אחת  פשוט  זהו  אסור דבר כל עליהם 
"אהבת  ששמו  כזה ענין  שישנו  לציבור  להסביר ניתן היה  לא כלל 

וכו '. בלבבך" אחיך  את  תשנא "לא או ישראל"

שנשא  חיים  החפץ של  הקונטרס  את לאור להוציא רבינו החליט לכן 
בכל  אותם ופיזר  עותקים  5000 מהם והדפיס  ישראל" "אהבת השם  את
אוזלים  הספרים בחנם וכשמפיצים  וכו ', ישיבות  תתי"ם , הכנסת, בתי

אחד . עותק אפילו  נשאר לא  כבר שלעתים כך במהירות
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יב

ים ֵמַהּתֹוָרה  יָלם ְולֹא רֹוִצים. ּוִמְתַרּפִ ְרׁשּות ְלַהּצִ
ּה ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם עֹוְבדֵ  ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ י ּוֵמֵאּלֶ

לֹות. ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ל  (ישעיה כו)כֹוָכִבים ּוַמּזָ ְרָפִאים ּבַ
ֶהם  ָרֵאל, ֶנֱאָמר ּבָ ֹבא ְפִקיָדה ְלִיׂשְ ּתָ ְזַמן ׁשֶ ָיֻקמּו. ּבִ

ל ֵזֶכר ָלמֹו. (שם) ד ּכָ ַאּבֵ   ַוּתְ

י - ָהָעָנִקים    ִמין ֲחִמיׁשִ

 (משלי א)ין ּדְאִּתְמָר ּבְהֹון עֲנָקִים מִינָא חֲמִיׁשָָאה ּדְאִּנּון מְזַלְזְלִין לְאִּלֵ
רְפָאִים יֵחָׁשְבּו ַאף הֵם  (דברים ב)וַעֲנָקִים לְגַרְּגְרֹותֶיךָ. וְעֲלַיְיהּו אִּתְמָר 

ּכַעֲנָקִים ׁשְקִילִין ּדָא לְדָא. אִּלֵין אִּנּון ּדְַאהַּדְרּו עָלְמָא לְתֹהּו וָבֹהּו. 
ּדְׁשָא וְהָָארֶץ הָיְתָה תֹהּו וָבֹהּו חָרַב ּבֵי מַקְ (דבגינייהו)וְרָזָא דְמִּלָה 

ּדְאִיהִי עִּקְרָא וְיִׁשּּובָא ּדְעָלְמָא. מִּיָד ּדְיֵיתֵי אֹור ּדְאִיהּו קּודְׁשָא 
ּבְרִיךְ הּוא יִתְמָחּון מִן עָלְמָא וְיִתְַאּבְדּון. אֲבָל ּפּורְקָנָא לָאו אִיהִי 

  בֵיּה אֹומָָאה וְהָא אּוקְמּוהָ. ּתַלְיָא אֶּלָא ּבַעֲמָלֵק עַד ּדְיִתְמְחֵי ּדְ

ֵהם ְמַזְלְזִלים ְלאֹוָתם  - ָהָעָנִקים  י, ׁשֶ ִמין ֲחִמיׁשִ
ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ רֶֹתיְך, ַוֲעֵליֶהם  (משלי א)ׁשֶ ַוֲעָנִקים ְלַגְרּגְ

ֲעָנִקים.  (דברים ב)ֶנֱאַמר  בּו ַאף ֵהם ּכַ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ
ה אֹוָתם  קּוִלים ֶזה ָלֶזה. ֵאּלֶ ֲחִזיִרים ֶאת ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ָבר, [שבגללם]  ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָובהּו. ְוסֹוד ַהּדָ
ׁש ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו,  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֱחַרב ּבֵ
בא ָהאֹור,  ּיָ ׁשֶ ד ּכְ ּוב ָהעֹוָלם. ִמּיָ ר ְוִיׁשּ ִהיא ִעּקַ ׁשֶ
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לרבנים תורה  דין ז '|יח תביעה

כּ וֹ תבלח. יוֹ נה  ברכות)ר בּ ינוּ  חמוּ ר(ריש  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּס פק , ©¥¨¥¤¨¥¦¨
את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין זה על כּ י ודּ אי, מאּס וּ ר  ¤¦¦§©¦¨¨£¥¤©¦©©¦¥¥§©§בּ הרבּ ה

כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה ¥¨¥©©§¤¤¨§©עצמם

זהלט. ה וּ א  מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים , ואחי וֹ ת אחים ¤¦¤§§©§§¦¦¨§¨£©¦©¨©עּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם לשׂ חק בּ נפׁש וֹ  יעז ועמל אׁש ר כּ ח כּ ּמ ה ? £¤¨¥§©§§©¥¦§¨¨©§©¦©¨Ÿ©§¨¨

יהוּ דים דּ מעוֹ ת כּ ּמ ה זה, ׁש ל  ּהחנּ ו וּ לענין  זה, לענין  ¦§¨§¨©¤¤¦©©§¦§¤¨§¦§¦§נוֹ תנים
יהוּ דית, לנחת דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פוֹ  ׁש יּ ז כּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ¦§©©§¨¨¤§§¦¤¥§¦¦¦§ׁש וֹ פכים
בּ עצמם ההוֹ רים וּ לבּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ¨§©§¦©©§¦¨§¦¨§§¦¤§וׁש יּ זכּ וּ 
צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם הילדים את  ¦§¨©¨§¦¨¨§©©§¦¨§©¤¦§©§©המפּט מים
אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ׁש ל לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על  לרעד ¦£¤¨¤¦¨§©¤¤©¦§¦¤¨©Ÿ§¦¦©¨©היּ דים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושל וֹ ם, חס אּס וּ ר, ¤¨¥¤¦§¤¥¨¦¦©¨§©¦¥̈ספק
לׁש אל  מבּ לי  לע שׂ וֹ ת הזּ ה, כּ דּ בר  ׁש יּ ע שׂ וּ  יהוּ דית, Ÿ§¦¦§¦£©¤©¨¨©£©¤¦§¨¨§©הרגּ ׁש ה
ר וֹ פא כּ מ וֹ  ׁש הוּ א עליו,  לסמ ׁש אפׁש ר צדּ יק  הוֹ ראה ¥§¤¨¨Ÿ§¦¨§¤¤¦©¨¨¥מוֹ רה

ושלוֹ ם חס  לילדים, סם אינוֹ  בּ אמת זה האם נׁש מה, ?בּ עניני  §¦§§¥§¨¨©¦¤¤¡¤¥©©§¨¦©§¨
בּ ין  הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מיּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר ¥¤¤©©¨¤¦©©¦¨¦ª¨¦§Ÿ¨§בּ וֹ א וּ 

קטנּ ים. לילדים וּ בין ¦©§¦¨¦¥¦¨ª§¦למבגּ רים

ו 

מחיּ  האבּ א-הבּ על בּ אמת  האכלהאם  על להסּת כּ ל  לבד ב  
יכוֹ ל ׁש הוּ א א וֹ  לבּ ית, נכנס הוּ א בּ טרם האכל  טיב  וּ לודּ א

בּ יתוֹ ? בּ ני על  לסמ
הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר  ּפ וֹ סק  ּכ לבדּ ק , בּ עצמוֹ  ח יּ ב (פ'הוּ א ©¨§©§¦§Ÿ¨¥©©©¦©¨

אדםבראשית) ׁש ל העברה היתה ׁש זּ וֹ  וּ מצ יּ ן מוֹ סיף  כּ ׁש הוּ א ,§¤¦§©¥¤¨§¨¨£¥¨¤¨¨
ׁש היא ידע  א כּ לל והוּ א חוּ ה על   סמ כּ ׁש הוּ א ¦¤©¨¨§§¨©©©¨¤§¦̈הראׁש וֹ ן,
צדק וּ תּה  על  אׁש ּת וֹ  על   סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ  לוֹ  ¨§¦©§¦©©¨©©©©¥¥¤¤נוֹ תנת 

בראשית) פ' רמב "ן .(ועי '

ׁש וּ ם!!נוּ  בּ לי  נקיּ ה  ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת ארוּ  בּ וֹ א וּ  !§©£§©§§¤©¨¤¦§§¨§¦¨§¦
יכלוּ  ׁש רק בּ יוֹ תר הנּ עלה  ל ּמ דרגה הגּ יעה וּ למעשׂ ה §¨©¤¥§¨£©©¨¥§©©¨¦¦¤£©§̈עו וֹ ן,
לסמ יכל הראׁש וֹ ן ׁש אדם בּ ודּ אי  היּ מים, בּ אוֹ תם Ÿ¦§Ÿ¨¦¨¨¨¤©©§¦¨©¨§¦©§לה יג
זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר  מּמ ה רק לאכל  ל וֹ  ּת ּת ן ׁש היא Ÿ©¦©¤ª¨¤¡Ÿ§¨Ÿ¡¤¥¦¦¤¨¤̈עליה
וא עליה, סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , הכׁש ילה §¨¤¨©¨¤¨¨¤¥©§¨¦§¦¦היא

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  גּ רם רק וזה דּ בר , לוֹ  ©¨§¨¦©¨©¤§¨¨©̈עזר 

ׁש ל  הדּ ין בּ ית בּ פני  נעמד כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר מה כּ ן, ¤¦©¥¥§¦Ÿ©£©§§¤¨©£Ÿ©¥¦§ואם
הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ּת ר וּ צים, להגּ יד ונרצה ¦¨§©¤§©¡¤©©¦¥¦©§¤§¦§¨§©מעלה,
לכל  י שׂ ראל  נׁש מוֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, ¨§¥¨§¦§¦¦§©¨§£¨£©§בּ מאכלוֹ ת

הבּ ית בּ ני על ׁש ּס מכוּ  הּת רוּ ץ את יק בּ לוּ  א  בּ ודּ אי  !!!ה דּ וֹ ר וֹ ת , ©§©©§©§¤©¥¤¨§©§¥©©¦

הקב"ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין ניתן עתה
רק  ואילו שלי, תהיו לא ההיא העבירה את תעשו שאם אומר
תהיו  לא העבירה את תעשו שאם התורה אומרת בטריפות

כהלכתו ה 'ציצית כהפרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הכתוב מאמר לבאר יש זה  פי ראשיכור אוטה עועל שלמה 
בזה והכוונה  אד ', הוי' שמות שני מספר צ"א בגימטריא תיבות
על  ומשרה אלו, שמות ב' מייחד הצדיק התורה  אור ידי דעל 
עצמו על ממשי זה  ידי ועל הציצית אור ידי על נפש  האד
תרי "ג  כנגד שקולה  הציצית כי כנ "ל, מצוות  תרי"ג כל אור

כ הנוע מצוות  כדברי כיריעה , שמי נוטה כ ג וזהו נ"ל.
השמות  ב' ביחוד ממשי שהצדיק האור ידי דעל אלימל
.והב  עליוני בעולמות ג ומשפיע מזריע הוא הנ "ל, הקדושי

בתפלת  שאומרי וכמו בעוה "ז , כשלמה  אור עוטה אפ"ל עוד
וזהו בעוה "ב, נאה  ולטלית דרבנ לחלוקה  אזכה   וכ יחוד, לש

כיריעה . שמי נוטה 
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מפתן קודש הקדשים, או"ר בעד או"ר, הציונים וההשוואות וההקבלות, וכבר 
אמרו חז"ל בסנהדרין פט. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, אבל כנראה 
שני בני נביאים אחד יושב לו בנויארק והשני בלונדון נושאים את נפשם לחזון 

אחד, הזך והזוהר לחי עולמים.
תודתי לכ' על אשר הציע לי לתרגם ספרי ללה"ק, אבל כבר קבלתי הצעה זאת 
מכמה מבקרים בארץ ישראל תובב"א. בנוגע לתרגם ספרא דמר לאנגלית, באמת 
איני יודע איש כזה שיהיה מוכשר לכך, שלא לבלבל את הצורה ופנימיותו של ספר 
נכבד זה; וגם לא ידוע לי איזה מו"ל אשר יהיה מוכן לממן את המשימה הזאת.

ד. גרונפלד לונדון

זכר  התלמיד טרף. או הוא כשר האם  בעוף, יעשה מה  לשמוע והמתין 
שהלך , לפני העיר, רב  אל העוף עם שילך לנער ואמר רבו דברי את
לגשת מהרו האחרים התלמידים גם ובדקו  העוף את התלמיד לקח
פסק מה ולהגיד לחזור  בקשוהו רק הם זה. בעוף השאלה מה ולראות
הנער  הלך לשוב  טרחתו בשכר פרוטות  כמה  לו שנתנו לאחר הרב .

לתלמודם. שבו  והתלמידים לדרכו

יתכן לאחר כיצד העוף, את  הכשיר שהרב  ואמר  הנער  חזר קלה שעה
תמהו מזה, הפוך ערוך בשולחן כשכתוב העוף  את להכשיר

מאומה. אמרו לא לנער אולם התלמידים,

חוורותבעודם פניו המדרש, בבית  הרב  הופיע הדין פסק  על תוהים 
אליו שהוכנס  לאחר המגיד. אל  מיד להכנס ובקש ומבוהלות 
אחד נער לו. היתה עכשיו שזה נוראה טעות על בהתרגשות ספר
שכח  רגע  ובאותו הרב, ספר ממנו, נשמטה שכנף  עוף עם אליו בא
שמכשיר, חדש" ה "פרי  שיטת את רק  וזכר ערוך  שבשולחן  הדין  את
של בפסק נזכר  ספורות דקות לפני  כשר. שהעוף לנער הורה לכן 
יודע ואיני רבי ! טרף, "העוף כדין. שלא שהורה ונוכח ערוך  השולחן 
גואלת לעצה והמתין  דבריו את הרב סיים כך". על  שלהודיע למי 

המגיד. מפי 

עכבו"הרגע "משמים והוסיף: רוח באורך הרבי אמר תדאג ", ואל
אלי  באה  בלילה מדוע . לך  ואספר ערוך, השולחן לפי מלפסוק בעדך
ואינה רבות  שנים בעולם מסתובבת  שהיא על לפני ובכתה אחת נשמה
קנה שאותו בעוף  נתגלגלה לאחרונה מנוחתה . למקום להגיע יכולה
לי  אמרה הכנף, ממנו נשמט  העוף את ששחטו לפני אחד. יהודי

'ה יראי נדברו אז  יח

יׂשראל ּבאלקי לכ ּפר האדם את מביא חלב  ֵ ָ ְ ִ ֵֹ ֱ ֶֹ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ִ ֵ ֶ ֵ ַ ִ ֲאכילת
וזכרֹו ׁשמֹו יּמח  צבי ׁשּבתי אצל ׁשראינּו  ְ ִ ְ ְ ַ ִ ִ ְ ַ ְ ַ ֶ ֵ ִ ָ ֶ ְּכמ ֹו

 יר לים  ה דל ין מית עדת בת נביא לזה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָבנסף

צבי  תי  היאאי הלית חלב אתם והאכיל מנין לקח ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רת  הרכהא ר זה על מל ועה אלקינ ד' אה  ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א רים  מיר  הנאתהע לם  רת ספר  בא  מ , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

נגד תבים  מאמרים  קבצת והיא זצ"ל מעמין יעקב  נ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלר

ונדס תקי"ב. אמסטערדאם נדס  ,דס מתי  צבי  ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָתי 

וז"ל:טפס מקר , הצאת ע "י  תשל"א ירלים  צם ְְִִִֶַַַָָֹפס 

חדא ינא  י לתא  מ תב ב "ב: ירלים עד ת ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָקלת

אי חביב מ ה מהר"ר הלל החכם  לקדמנא ואתא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהוינא,

עד ת  ת רת והעיד  מעיד(ל נ )ספר י  אני  בלה"ק: וז"ל , ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָ

וחבר ן , יר לים  חכמים  למידי ין הבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻפרסם 

,ת המיר קדם  תר "ו צבי לית תי  חלב האכיל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

לארץ חץ סח להקריב להם צה ם מראל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלערה 

חלב אכילת על רכה  עה  ם סח , אכילת סדר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהאכילם

א רים  מיר ה ' אה  ר הסחא, ז ו זה , בר מעי  גם  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

 ואחר  זה  בר  ן ם עה דל רה על אחד ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמאדם 

תכ"ה  נת מעי ם  בה , עלעה צבי תי ילה  ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

וד ן  מיח הא ללעצמה מהחכם  מע י עד ...... ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

יצחקיהרב ירליםאברהם בעיה "ק ספרדים ור"מ  אב "ד ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָ

מהר "ר הלל החכם ה דל  מר מע מהב"ב , ֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יחגלאנטי צבי  לתאי  מבה הייתי לא  מחה א מר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אחר רק , מאמין  הייתי  א י  על אף ,וזכר  מְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

ל יד תב וזכרראיתי   מ יח צבי לכאןתי תב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

, מאמין היה אלקיכם לאחד הוי"ה אני עצמ את וחתם ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

צבי אניתי זה אחר ,כתיבת דה ם  תב   הינ , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

וי ם . י ם כל  ת א ְְִַָָמחרים

ׁשּלהם, הּתפקיד  מה הראׁשית, רּבנּות לנו   ֶ ָ ֶ ִ ְ ַ ַ ַ ִ ָ ָ ָ ַ ֵיׁש
מהּדרים ? ה ּכׁשרים לנּו יׁש  ִ ָ ֻ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ֵ ֵ ֲהרי

אכלּו ׁשנה 30ׁש ומגּלה מפרסמת הרא ׁשית  ְ ָ ָ ָ ֶ ָ ַ ְ ֶ ֶ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ָהרּבנ ּות
מהערבים  ִ ְ ַ ָ ֵ ָ ָּבׂשר

äקנ Łנה  30 Łלערך àחיפה  אטליז על מגêה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרàנäת
מהערבים. ְִֵַַָָָהłàר


