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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

מסאטמאר הרבי של  בשמו לרבינו  אמר שהוא עד  הויכוח נמשך  וכך
כך  על לדבר  מיד להפסיק  בשמו שציוה כשאמרו הטאקטיקה, אז היתה (זו

שאמר ) כפי לעשות נאלצו הרבי .של

מכחיש... הרבי

לדבר להפסיק  ציוה שהרבי לרבינו אמר יוסף נתן כשר' היום ויהי
נתןמזה  שר ' נכון  זה האם  אותו: ולשאול לרבי להיכנס  רבינו החליט ,

בענין הרבי  עם שוחח דיבריוסף  לא  שמעולם  לרבינו  השיב הרבי ?
בענין. אתו 

הרבי של  בשמו  לו ואמר יוסף נתן  ר ' אליו כשניגש  שניה, בהזדמנות 
לו אמר  הרבי עם דיבר  בעצמו  שהוא רבינו , לו השיב  בענין, לדבר  שלא
היה  רנ"י - בענין . לדבר  כן  עליו  וציוה בענין , רנ"י עם  דיבר לא  שמעולם 

בחוץ . הלשון עם  ונשאר  המום 

לרבי הלך כך  אחר  בענין, הרבי  עם ישוחח  כי  לרבינו הודיע  רנ"י
עצה  נתן והרבי  עליו , העליל  שרנ"י מה  לרבינו סיפר  הרבי שקרים , וסיפר
חשש  יוסף נתן  ר' לכך. לב  ישים לא שרנ"י בשקט בענין שיעבוד לרבינו 
היו ולבחורים  מאחר נגדו , אחת  יד ויעשו  יתארגנו שהבחורים  מאוד

נגדו. טענות הרבה 

טז  פרק

בישיבה  חול  לימודי 

שכל  הישיבה , הנהלת  מטעם  לבחורים  הודעה הגיע  בהיר  יום באיזה
לימודי בלילות בשבוע  פעמים  שלשה יהיו אנגלית  ללמוד שמעוניין  מי 

אנגלית .

והחליטו שמים , יראי שהיו  בחורים  כמה  בקרב  לסערה  גרם הזה הענין 
היתכן הישיבה , הנהלת  נגד  וחמורה גדולה  במודעה לצאת שחייבים 

בסאטמאר חול  לימודי  לומדים שילמדו  לא ליובאוויטש בישיבות (שאפילו

הזה ) היום  עד חול תקציבים לימודי  לקבל  בשביל זאת  עשו כנראה 
כל  כפי הרבי בהסכמת יעשו  עוד  בוודאי זה ואת וכו '), ממשלתיים

שלהם  המעשיות  !סיפורי 

מאוד  חריפה מודעה הקודש , בלשון  מודעה  לערוך  עזר  רבינו  בקיצור ,
והסביבה . הישיבה רחבי  בכל אותה  ופיזרו
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לּות,  ּגָ מֹר ֶאְתֶכם ּבַ יֵניֶכם ִלׁשְ ִכיָנה ּבֵ ֵריִתי ׁשְ ִהׁשְ
ִביא ֶאְתֶכם ְלַאְרְצֶכם  ּתָ ְמָרה ֶאְתֶכם ַעד ׁשֶ ְוִהיא ׁשָ

ר ֲהִכֹנִתי  ֱהִייֶתם ִמּקֶֹדם ָלֶזה. ֲאׁשֶ מֹו ׁשֶ  -ּכְ
בֹות ִמּקֶֹדם ָלֶזה.    מֹוׁשָ

ַמר  ע ַלֲאבֹוֵתיֶכם ׁשָ ּבַ ׁשְ ּנִ ַיְכִניס ֶאְתֶכם ָלָאֶרץ ׁשֶ לּות, ַעד ׁשֶ ּגָ   אֹוָתם ּבַ

ּדָא ׁשְכִינְּתָא מִן מטטרו''ן. וְאִּתָרְכַת מַטְרֹונִיתָא מִן מַלְּכָא, עַד 
ּכִי רַק עֹוג מֶלֶךְ הַּבָׁשָן נִׁשְָאר  (דברים ג)ּדְתֵיתּוב לְַאתְרָהָא, וְרָזָא 

ים הִּנֵה עַרְׂשֹו עֶרֶׂש ּבַרְזֶל הֲלא הִוא ּבְרַּבַת ּבְנֵי עַּמֹון, מִּיֶתֶר הָרְפָאִ
ּכִדְפָרִיׁשְנָא ּבְַאתְרֵיּה. וְָארְחָא, ּדְאִתְמְתַל לְגָלּותָא, נָטַר יַתְהֹון 
ּבְגָלּותָא, עַל עַקְתָא ּדְתֵתֵי עֲלֵיכֹון, עַד ּדְיֵיתֵי וְיֵיעּול יַתְכֹון 

  בָהַתְכֹון ּדְאִתְנַטְרַת. לְַארְעָא, ּדְקַּיַים לַאֲ

ֶלְך  ה ֵמַהּמֶ ְלּכָ ה ַהּמַ ִכיָנה ִמן מטטרו''ן, ְוֹגְרׁשָ זֹו ׁשְ
ׁשּוב ִלְמקֹוָמּה, ְוסֹוד  ּתָ י ַרק עֹוג ֶמֶלְך  -ַעד ׁשֶ ּכִ

ֶתר ָהְרָפִאים ִהּנֵה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש  ַאר ִמּיֶ ן ִנׁשְ ׁשָ ַהּבָ
ֵני ַעּמוֹ  ת ּבְ ַרּבַ ְרֶזל ֲהלֹה ִהוא ּבְ נּו ּבַ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ

ַמר אֹוָתם  לּות, ׁשָ ָלה ַלּגָ ְמׁשְ ּנִ ֶרְך, ׁשֶ ְמקֹומֹו. ְוַהּדֶ ּבִ
ֹבא ְוַיְכִניס  ּיָ ֹבא ֲעֵליֶכם, ַעד ׁשֶ ּתָ לּות ַעל ָצָרה ׁשֶ ּגָ ּבַ

ְמָרה.  ׁשְ ּנִ ע ַלֲאבֹוֵתיֶכם ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ   ֶאְתֶכם ָלָאֶרץ ׁשֶ
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לרבנים תורה  דין ח'|כ תביעה

על  דולרים  מיליוני מקבלים הם כי הוא: לכך התשובה 
חכמים, עיני  יעוור והשוחד כי ההכשר, נאמנה תדעו  אז

רב להערב כולו  שייך הזה הצדיק  או המן הרב ארור והוא 
מגילההאמיתי במסכת שאיתא י "ב )כמו אומרים(דף לכן ,

ישראל בני את האכיל  הוא כי  לאבדי ביקש אשר  המן  ארור
על לגזור הכוח את לו היה כך ידי ועל אסורות , במאכלות 

קשות  גזירות בב"חהיהודים שכתוב וכמו סימן, חיים  (אורח 

לשונו:תר "ע ) שנהנו וזה לפי הגזירה עיקר  היתה בפורים
הגופים  את ולאבד להרוג עליהם נגזר כן  על מסעודתו,
איסור של  ומשתה  ושמחה איסור  של ושתי' מאכילה .שנהנו 

הוא  המן ולכן  כמנין ארור 502 בגימטריה כן גם שהוא
אםבשר, בפורים  רק זוכים ולזה בקל, הסימן לדעת כדי 

האמיתי , ה"המן" שהוא סוד יצא יין נכנס  יין, שותים
קשת. כמטחוי  מהם להתרחק הסודוצריכים יודעים ואם

הרב הוא מי ומיד תיכף יודעים 502 בגמטרי' בשר  כי  הזה
אחרא  מסטרא ושלום חס או  דקדושה מסטרא ולכן הזה ,

אם בזה תלוי הדת יסודי  כל  כי  יתבטלו לא הפורים ימי
שאינו דבר  ושלום חס או כשר כשר.אוכלים

ח ' תביעה
חז"ל  שאמרו כמו  בגללו, לאיבוד הלך  שלנו הפרנסה כל

בנח, וכתוב  חוקי , לחם  יא)הטריפני  ח ' אליו "וּת (בראשית בא 
בּ פיה  טרף זית עלה והנּ ה ערב לעת ק לּ וּ ג ה יּ וֹ נה כּ י נח ויּ דע 

מאכילים  כאשר  אבל  פרנסה, לשון שזה הארץ", מעל  הּמ ים
טרף, נהיה וּ מהּט רף  הפרנסה טרף  את מאבד  הוא  אז טריפות

הצה"ק  מוהר"ן וכתב ל"ז)בליקוטי :(תורה
יהודה, כרבי בוורידין הזהרו וזהו: הנפש... הוא  הדם כי

גם  שבדם. הנפש להעלות לכוין  השוחט וצריך  בגלגול, שבא 


לךג. שלח פרשת ע''ב )ובזוהר קס''ד  àרי ü(דף  קäד Łא ã יë ק אקרי רענן  זית מלéא, âוד  :ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
âכôיב, נב )הäא, àרי ã(תהלים מŁיחא מלéא âא זית, עלה .'õוג àבית רענן  éזית ואני  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

âכôיב, âנח , àיõמ õי âא  יõנה âרמיז äאיה וâא ח)âדוד. טרף (בראשית זית עלה  והìה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
äמק àלא ,ãיŁרי על âקçימא àפיה. àמה. .ãיליâ ליקרא  וחטף טרף זית , עלה ההäא àְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָפיה.

טרפה, ולא  טרף, âכôיב והאי  יõנה מהאי  ונצח.(אלא )יקר  חילא âעביד âא, éדכäרא  ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
àזמנא éדכäרא , äכתיב éנäק àא, éתיב יõנה , âאקרי  õá מ הäא, âכר יõנה  âרקיע, àְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָמתיבôא

יקר âא .(חסר)âמקàלא ְְְִַָָָ
éŁתäב הäא, üäרà Łõ דñה לפני  רענן זית נקרא ü לëה âוד הקודש] נב )[בלשון (תהלים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

àימי õז י õנה Łרמזה ä וזה âוד. àן הŁëיח  ü מל זה   זית עלה .'õ וג àבית רענן éזית ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָואני 
éŁתäב ח)נח, לכבõד õ,(בראשית  ונחטף  טרף זית עלה õתõ א àפיה. טרף זית עלה והìה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

טרפה, ולא טרף éתäב äמה  .õז מõçנה éבõד  äמקàל  ,õŁרא על  Łעõמדת àפיה. ëàְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה ?
יõנה (אלא ) ìŁקרא üõô מ הäא. זכר י õנה הרקיע  àי Łיבת äמנðח. חיל Łע łõה  הåה åéְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָכר

זה. éבõד ëŁק àל àזמן  éזכר וכתäב éנקבה , éְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָתäב 
על  לפרש, כאשרויש  רק  אבל לגאולה, רומז הוא בפיה טרף זית שעלי הדרש , דרך

אבל ישראל, לכנסת מהקב"ה קדוש שפע  שיש פרנסה לשון הטרף ואז כשירה השחיטה
ומעכב בגלותא , להשכינה  צער  ויש  השפע  את מעכב אז טריפה נעשה  כאשר ח "ו

הנ"ל . מוהר"ן בליקוטי כמבואר המשיח,

‚  ‡ו‰ל רוז‰

הספד על האשה הצדקנית מרת רוזה בת יעקב וחיה 
  יוטא

באנו להספיד מעומקא דלבאי על האבידה הגדולה עם 
 רוזה בת רבי יעקבסילוקו של הצדיקת החשובה מרת 

  .אע"ה

"הצדיק אבד ואין איש שם על לב... כי מפני הרעה נאסף 
 (דף קפ ע''א)שת וישב . ופרשו בזוהר, פר(ישעיה נז)הצדיק" 

ַתח,  י יֹוֵסי ּפָ יק ָאָבד ְוֵאין  (ישעיה נז)בלשון הקודש: ַרּבִ ּדִ ַהּצַ
ֵני  י ִמּפְ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ּבְ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ ִאיׁש ׂשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְזַמן ׁשֶ יק ָאָבד, ּבִ ּדִ יק. ַהּצַ ּדִ ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ

 ה"ע רוזההצדיקת של הצדקת: לדברי כלתה וילדיה ש הנהגה נפלאה א
לצום פעמים בשבוע בימי שני וחמישי, עשרות שנים בסוף ימיה נהגה  נהגה

 -עד שנכנסה למוסד סעודי מלפני כ והפסיקה לצום לצום יום אחד בשבוע,
  .שנים 6

הלכה  כמו כן כיבדה רוזה מאד את בעלה, ואמרה לכלתה שמעולם לא
  .לישון אחה"צ על מנת שילדיה לא יפריעו לבעלה לישון

תפקדה במסירות נפש לגדל את  ,למרות שהיתה משותקת בחצי גוף
  .באהבה גדולה הילדי

חצי משותקת, הרופאים אמרו לה שאם  בגיל מבוגר, למרות שהיתה
היא  ף על פי כןאתביא עוד ילד, זה יכול לעלות לה בחיים, והיא אמרה ש

  .לעולם מוכנה להביא עוד ילד
. היא חוותה את השואה .כמו כן התברר שהיו לה חיים לא קלים.

היתה אחות גנקולוגית, נחשבה  ישראל לארץ העיגולאחר שה .ברומניה
דה בנאמנות אליהם קפיבה מאד שחולים אהבו אותה, והיא תלאחות טו

  באהבה וברגישות.



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד
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אגב עברתי על ספרו ונמצא שם הרבה סיפורי מעשיות ואמרתי מה לתבן את הבר-
וגם כי יש שם איזה סיפורים אשר אין הדעת סובלתם. בענין מה שמביא אם מותר לומר 
שהחיינו בימי הספירה-שכח להביא מה שמביא המשנה ברורה בשם מאמר מרדכי 
בסימן תצ"ג סק"ב וז"ל ומ"מ אם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך עליו שהחיינו 
וברך עכ"ל ובשער הציון סק"ב מאמר מרדכי עכ"ל. אני מברך אתו שימשיך בדרך זה 
לעשות לטהר את בית ישראל משמץ מאכל איסור ובזה יתגדלו הבנים והבנות בקדושה 
וטהרה ונזכה ע"י זה בקרוב בביאת משיח צדקנו ורוח הטומאה תעבור מעל הארץ 
בב"א. הכו"ח למען כבוד התורה ומברך בכתיבה וחתימה טובה ובשנת גאולה וישועה.

ידידו הנאמן אליהו זלאטניק רב וחבר הבד"צ של העדה החרדית בירושלים.

מור נשמתי, לי מלאכיםאמר כמה של  ממקומם למעלה היתה  ז"ל  י 
לעלות מעשי ידי על ויכולתי  היתה . המעלה בתכלית וגדולה 
מורי  רצה לא נשמתי היא מי שאלתיו כאשר  ערבות. מרקיע  למעלה
ה"ר  הרב  הייתי בתחילה כי אמר רק הוא הפרטים, כל את  לי לגלות  ז"ל
כשמו עכשיו נקרא ושמי  משנה" "מגיד הספר בעל עולושא די וידאל
הזה האיש סוריאנו . יהושע  ר ' ושמו אחד איש בגלגול הייתי כך ואחר 
ובתי  כנסיות בבתי ומעריב ומשכים צדקה  בעל וזקן, עשיר  היה
נער  זה היה  אברהם, ושמו  אחד בבחור בגלגול הייתי אחריו  מדרשות.
בגלגול באתי  אחריו עשרה. הארבע בשנתו ונפטר שנה עשרה  שלוש בן 
וידאל דון נתגלגלתי שבו הראשון בשם חיים שמי ונקרא כעת אני שבו 

משנה". מגיד הספר" בעל

שבאחדהסבה בגלל  היא מורי , לי אמר הזה, בגלגול שהתגלגלתי
דבריו לפי  הזוהר, בחכמת  די האמנתי לא הקודמים הגלגולים
משנה". ה"מגיד בעל  של  בגלגול  שהייתי בזמן היתה שכוונתו  הבנתי 
זה בגלגולי צריך שאני לי שאמר ז"ל מורי של מדבריו זאת  הבנתי 
בחכמת וחריף גדול מעיין הייתי ואז היות הזוהר בחכמת  לעסוק
הנזכרים הגלגולים  כל כי לי אמר עוד לכך. צריך אני וכעת העיון
בהם יש והנשמה  הרוח  בחינת כי בלבד שלי נפש מבחינת רק אינם
שנה י"ג בן  בהיותי  כי לי גילה גם ז"ל מורי אחרים. מגלגולים דברים
זכאי  בן יוחנן רבי של  תלמידו ערך בן אלעזר ר ' נפש בי נתעבר 
תלמידו שמוע בן אלעזר  רבי נפש בי  נתעבר שנה עשרים בן ובהיותי
גדולה מעלתו מלכות הרודי מעשרת  אחד שהיה לפי עקיבא, רבי  של
עשרים בן  כשאני ליצירה השל "ה בשנת עתה ערך. בן  אלעזר מרבי

'ה יראי נדברו אז  כ

נäñר  àלי éבד äאכל עôה עד הרבידéי עם  üהלŁ לי ואמר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
Łëמ äהי 21 äמõôכם łàר Łם õŁחטים מפעלים 23ְְֲִִִִֶַָָָָָָָל

לאור:יד. שיצא המסמכים מן אחד
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אלינ ויבא ת בה חזר לנ מח ה צדקנ מיח  יקרים יהדים
מהרה.

נ ר על סמיכה לקל רצים  א ל החליט מירלים צדק ין ית
לפני לבחינה לעמ ד עליהם  עליו , לסמ אפ ר ממחה מנ ר תר
הא ן  הרב  ולפני יט "א  מלאכי מרכי רי האן הרב  הא נים  הרנים
הבד"צ  ני ידם חתימת אירם ואחרי ליט"א  מייזלי ר רי

הם. המיכה
ריזל זלמן יראל הל הק' ידידכם 

 עת  תרצ "ו, נת סאטמער עיר הפיע ה זה רני ירח ן
על והפיע זצ"ללה"ה. מאטמער יאל   נר הגה"ק אדמ"ר כ "ק ר נת
והיה זצ"ל, אריה הל ל נ ן זצ"ל ווארץ מ אל מ הר"ר הרה"ג ידי
 א קטן בר ם עה ולא זי"ע מסאטמער  דה נר אצל  ית  ן

זצ"ל  נר הסמת  לי עיר דל
ששנ"ה ב ' ין ו' נת לקט
י"ט  סימן מאירא לאפרי

י נר עניני  להיח הקדים על להעמדים  להלת  להתוע
באר מה מלבד מ ר חלב  מין א ר הא ה בד על  המנ נית 
חלב ה א  ם ה בק חלב  ליה המרה צד  תבא נר: ספרי
ית על מחלב ם ונצמד רנ עד אסר, קיבה  התר ל

רין  המלה הא  וען הסת  ר"ל, רת  וענ אס ר רסה 
ם  יהר ולא  חל ולא  מיחים איזה עם  ר התב  י
הים כיחא  מילתא  הא' מ עם  אפיל ה בד מנ נית  א ר
עלמא י ולאו הא  מ ת  מח ר והבד  הראה מהקת  לקח ת 
ה את הכ לה להסיר זה  על  להזהיר לערר צרי ן על מירי, יני
כיח מה להסד רב  מה על להזהיר צרי ע ד יראל. מרב
וי פלעקין רין הבד מהחצר ם  נאר הת  מן בהריאת 
הח הרב חלב  מם אסר הבד לצד א' קרם קרמים ב' ם
מיתא כיחא י מחמת  זה, מכ ל לידי  לבא  יכלין בקל עליו
מאחז "ל לקם  היחין על ח ב  ן על מירי, יני עלמא  א ולאו

מת ן. אינ בר יד מ חת מציא אינ חבר על  חזקה
א הנ ר ספרי באר לעער ווייסע הקרא ה בן הבד ענין ם
 ואחר  חה לנקר אם י  הרין הם  חטי מחמת לב לו
רצה מי  ואחר אב  מ אב  נרא  ם , חטי איזה  נאר אם   תלצל
 א גרא יצל ם זאת  מ כרין טחים הרה וה ה ,יד הרת ל לב
ם ן על לבל, צלי ין להבחין הדעה בלי נר ם  לי פרעזיל

זה. על לה יח קיחא  עינא  עיניהם נ ה יחים  על החב  זה


