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המשך בעלון הבא

4 
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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו הזכרונות

המשפחה  טהרת  בעניני המצב  שלדעתו  אז, לו אמר קאפיש של רבה
כמעט  אין אברכים  הרבה כך כל בין  כאשר  ובמיוחד ונורא, איום הוא 
בשאלות  שהשיבו הרבנים  מבין יחיד  כמעט  אז היה  והוא שאלות ,

נתג תקופה באותה  אלו . חשובים בענינים  אברכים של שנשותיהם  לה
הנשים  למקוה , הולכות אינן הן המשפחה , טהרת  את שומרות  אינן  כלל 

הבעל . ידיעת  ללא זאת  עשו

הארצות עם

אותם  אולי קאפיש, של רבה את שאל הוא רבינו  זאת כששמע
הרב  של בשמותיהם  ונקב אחרים, רבנים  שואלים האברכים 

ועוד  שאפראן של ורבה  קאפיש מלאנצבערג , של  רבה לו השיב כך ועל  ?
טענה , אותה את  בפניו  טענו  והם  הרבנים , אותם עם  כך על  שוחח שהוא
הגורם  זה לא אם יודע  ומי גדולה  מאוד ארצות  העם כי  הוסיפו, הללו 

לכך .

סיפרו הללו במקוואות, העובדות הנשים עם קשרים  גם  אז  להם  היו 
התעורר ואז  למקוה, באות  שאינן  מיוחסות במשפחות נשים  הרבה על

למקוה . הולכות שאינן  הנשים  הן מי רשימות , לערוך  שיחלו  הענין

ב-5000 חיים החפץ  של עולם  גדר הספר  את להדפיס רבינו  החליט אז
וכו '. למקוואות בדואר  אותם  ושלח  עותקים 

מעכלע  הר "ר  אותו פגש עולם  גדר הספר את  לאור  הוציא  שהוא  לאחר
בעניני ספר  על אלה  בימים עובד  הוא  כי לו סיפר והוא  שליט"א ניימאן
שיוכל  בכדי הספר  הדפסת לצורך  לעזרה זקוק והוא  המשפחה , טהרת

בעולם המקוואות  לכל  נספחים )לשלוח .(ראה

ד  פרק 
ד ' ויראת מוסר ספרי הדפוס לבית מביא רבינו

חיים  החפץ  של ישראל נדחי  הספר את והדפיס  בעבודה המשיך רבינו 
שלמה  אבן  הנפש , שמחת טוב לב הספר את הקודש, ובלשון  באידיש
גרם  והוא  הספרים  את  פיזר הוא  באידיש, המנהגים  טעמי הגר "א, מאת 
להדפיס  שצריך אז  לו אמר  בערקאוויץ הרב לקרוא , מה  היה  שאכן לכך 
נמצא  ממש שהוא  ישראל  כלל את  להציל בכדי כשרים  ספרים עוד 
שאותם  היא הבעיה שכל בפניו טען  הוא  הפסולים , הספרים בגלל בסכנה
את  להכניס רבינו החליט ואז רח"ל, הדור  להורדת גורמים הספרים

מוצאים . וכשמחפשים  ספרים, אחר בחיפוש ורובו  ראשו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

סבאהגאולה בזוהר איתא עוד א'). עמוד י"ח לשונו (דף וזה
בוקר  יסוד זה  איתן משבך, איתן ויאמר משלו וישא 
שזה לי  ונראה שם. עיין וגו' אור הבוקר והיינו דאברהם

יסוד הוא בוקר אור", "הבוקר הכתוב גימטריאאו"רשאמר
ערב ר"ז לעת  בנביא גם ורמז העתידה , הגאולה  סוד הוא

אור יד )יהיה  אור(זכרי' יהיה יסוד שהוא הששי אלף הוא ערב
כשיתוקן היסוד סוד הוא הגנוז  אור  שיתגלה וזהגדול  ,

והאנשים  יסוד, תיקון שהוא אור הבוקר  הכתוב שאמר
זו. מדה  כן גם שהוא יוסף מבית  והוא  מהגלות  שלחו

ב ')בזוהרואיתא עמוד ל"ח דף בא  בוקר (פרשת אתא דכתיב הא
בבוקר  אברהם וישכם אמר דאת  כמה לילה וגם
כי והמכוון כאן. עד ממש, קולי  תשמע בוקר ה ' וכתיב וגו'
על הממונה המלאך  אותו יוחנן ר ' אמר בגמרא איתא
ממונה שהוא הרוחות כל אליו  נקבצו שמו, דומה הרוחות
יהיה אימתי  פירוש מלילה, מה  שומר אותו ושאלו עליהם

שהוא  בוקר אתא שומר אמר להם והשיב היסודהקץ,
הששי לומרבאלף רצה  לילה, וגם בוקר בסוףשנקרא 

אם סחהיסוד כנודע, מלכות  שהוא לילה  למדת כשיתחבר
פירוש, בעיו היסודתבעיון מדת לתקן תשובה יעשו  אם 

עבירות  ושאר  קרי בעון  זו במדה שפגמו הגדול  הפגם  שהוא
דוד בן משיח יבא ואז  במלכות ויתחבר  היסוד יטהר  סט אזי 

אז שגם והתשובה  גורם, הי ' מה לישראל הגאולה שהי' הבית
הגאולה הרחקת  גורם מולידהי' הי' זרע באותו שאם משום 

ש נשמות ממעט הי ' ובנות צורך בנים הי' לא הגלות ועכשיו בגוף 
מלהביא  שמנע הנשמות אותם שיכלו עד  להמתין כך כל  .שהות

תלפיות) .(מדרדש

הכוונות א ')ובספר  עמוד  ל"ז לציון(דף ובא קדשו: לשון  'ואלגוזה
תיבותפ'לשבי ו ראשי זכרונםגו"ף'שע  חכמינו שאמרו דרך  על

שבגוףלברכה נשמות שיכלו עד בא  דוד בן 'אםנ 'יעקבב.אין
תיבותו'י ראשי  בניובני"ו'אני  מוסר לבטלה  זרע המשחית כי

גוף לחדר  באים ולא החיצונים  מפשעו ביד בתשובה ששב  עד
לגוף. בניו  חוזרים ואז 

רבהסח ) בבראשית  שכתוב מה  דשמיא בסייעתא לפרש ואפשר 
ז') צפה(מ "ב באלו אלו מתגרות  מלכיות  ראית אם לרגלו,

ברגליים שהוא היסוד  מדת  תיקון ידי  דעל משיח, עץ של (עיין

במהרה.חיים) משיח יבוא

זרה עבודה במסכת שכתוב מה לפרש אפשר ב ')עוד עמוד  ג ' ,(דף
באתם? מה על  להן אומר  ומגוג , גוג  מלחמת  שרואין  כיון

שנאמר משיחו ועל ה' על לו  ב ')אומרים  גוים(תהלים רגשו "למה
יהגו  קר"י]ולאומים [אותיות היסוד ריק" במדת שפגמו על  וגו ',

כנודע ב ')ומלכות עמוד  ל' (דף תיקונים  הקדוש(ראה זוהר דף , א ' (חלק 

ב ') עמוד למלכות*צ "ג נזכה היסוד מדת  שמתקנים ידי ועל .(
אמן. בימינו במהרה דוד  בן משיח

ב'. עמוד צ"א דף ג ' חלק  זוהר ראה

זוטאסט) אליהו  דבי  בתנא אף (י"ב)איתא הארץ עמי חסידים ,
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לרבנים תורה  דין כ'|לו  תביעה

והדר וֹ  הדּ וֹ ר  ּפ אר ׁש בּ דוֹ רנוּ  הּמ יחד  המקוּ בל  הצּ דּ יק והגּ אוֹ ן 
זיע"א, י וֹ סף עוֹ בדיה האנ אמר :הרב  כּ ל ׁש ניספוּ כּ י ׁש ים ¨©

גּ לגּ וּ לים בּ  היוּ  מ דּ וֹ ר וֹ ׁש וֹ אה  היוּ  ׁש הם  ממוֹ  ׁש מע ּת י  [ע וֹ ד , ¨©§¦¦§¤¥¨¦
כּ עת נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה ׁש ם ואכלוּ  הצּ דּ יק  מרדּ כי  ¥¨§¤¤¥¨¨§¦¨§¨§¦©©©§§¨¤ׁש ל 
היה וזה רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני ¨¨¤§¨¨¤¨§¦¡¤¤¥§¦©̈רח"ל 

ׁש לּ הם  צדּ יק)הּת ּק וּ ן אוֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  הּק טן (ור בּ ים ואני ©¦¤¨¤§©¦¨§¤¤¦¤©¦©£¦©¨¨
י ּמ ח 'היטלר' ר ׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  ׁש כּ יּ דוּ ע לדבריו, ראיה ©¦¤§¦¨¨¤©¨©¤¨¨§¦¨¨§¦̈אביא

וזכרוֹ , דווקא ׁש מוֹ  ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל  מק ּפ יד היה  §§¦§
אי אלפים י וֹ תרעשׂ רת  וא ּפ חוֹ ת א  כּ תוּ ב ׁש   ּכ] , ¨¨

וכ ּמ ה הגּ ז, בּ ּת י לפי  בּ דיּ וּ ק החׁש בּ וֹ ן – ¨©§©©¥¨¦§¦§§¤©¨§¤§¦§¤§באנציקל וֹ פדיה
והכניס  גּ דוֹ ל בּ וֹ ר חוֹ פר היה הגּ ז בּ ב ּת י מקוֹ ם לוֹ  היה ¦§¦§¨¥¨¨¨©¥¨§¨¨¨¤ׁש א
אנׁש ים כּ ּמ ה ויׁש  אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים 1600 לער ¦¨£¨©¥§¨¨¦§¦§¤¥§¨§ל ׁש ם
מר וּ מז  וזהוּ  זה] את סּפ ר וּ  בּ חיּ ים וּ להאר להינצל ¨¥¤§¤¤§¦¦©©¥¨¦§¥¨¦§¨¤ׁש זּ כ וּ 
– הרׁש ע הּמ ן קל  ׁש קלים אלפים עשׂ רת ¨¨¨¨©©¨¤¦¨§¦¨£¤¤£¤¤§כּ נגד
- סיבּ ה מאוֹ תוֹ  כּ ליה נתחייבוּ  אז ׁש גּ ם  ¨¦¥¨¨§§©§¦¨©¤¥§©©§לאחשוור וֹ ׁש ,
בּ גּ מרא ׁש איתא  כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ¨¨§©¨¦¤§¨¨¤¨§¦¡¤¤ׁש נּ הנ וּ 

ישׂ ראל":(יב .)מגלּ ה ׁש ל שׂ וֹ נאיהן נתחייבוּ  מה  מּפ ני  §¦¨
אמר וּ  - אּת ם ! אמר וּ  להם : אמר כּ ליה ? הדּ וֹ ר ׁש בּ אוֹ תוֹ 

ר אוֹ תוֹ  ׁש ל  מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  מּפ ני  ע וֹ דע"כ .ׁש ע"ל וֹ : - 
ּמ  מענין נ ידוּ ע ׁש בּ דיּ וּ ק נירנברג עשׂ רה ׁש ּפ ט ונּת ל וּ  ׁש ּפ טוּ  

גּ ם  בּ עצמם והם המן בּ ני  עשׂ רת כּ נגד  והם  ימ"ש, נאצים
כּ ן, בהרחבה)אמרוּ  מזה נדבר .(ובהמשך 

מג לּ ה בּ גּ מרא ע "ב )איתא  עד :(ז ' בּ פוּ ריּ א לבס וּ מי  אדם "ח יּ ב ¦¨©§¨¨§¦¨©¨¨¨¦§¥§©¨©
ידי  ׁש על  הוּ א והענין מרדּ כי ".  ּלבר ו המן ארוּ ר בּ ין ידע ¥§©¤¨§¦¨§©§§¨¨§¨¨¨¥©¨§דּ א
לרוּ חניּ וּ ת וּ להכּ נס הדּ עת, מגּ ׁש מיּ וּ ת לצאת יזכּ ה יין, ¦¨§¥¨¦§©©©¦§©¦¥¨¤§¦¦©¤§¦¤ׁש יּ ׁש ּת ה

להלּ ן. ויתבּ אר  האמּת ית הדּ עת – ¨©§¥¨§¦§¦¦£¨©©©©©©הדּ עת
היּ  קב  בּ ספר קב )ׁש רכּ תוּ ב הניםבּ שׂ ר:(ּפ רק מנין בּ גּ ימטר יּ ה  ¤¤©¦©§¦¨¦§¨©¨¦

האבוֹ ת ויעקבׁש חיוּ  יצחק ע וֹ להאברהם תק"בבּ יחד  ¤¨¨¨§©©¨
בּ שׂ ר ׁש כּ תוּ ב זבּ גּ ימטר יּ ה הּק לּפ ה כּ נגד בּ קדוּ ׁש ה, ׁש הם ¤¥¦§¨§¤¤©§¦¨¤¨


וזהוז. עי"ן, אות  אל"ף אות מן נעשה הראשון אדם  חטא דמכח  לעיל, כתבנו והנה

אלוף" מפריד  "נרגן ולכן  באל"ף, – "אור" להיות  צריך שהיה עור", "כתנות (משליבתיבות

כח) מקובליםטז , ספרי בכמה זה ענין  כמבואר  טז .), דף דוד, בית מאמר ח"א, של"ה ,(עיין
ראשי שהן – ערבית מנחה, שחרית, תפילות: שלש ידי על זה ופגם  חטא תיקנו והאבות

ידוע והנה "שמע". דף תיבות י', תיקון בסופו , זוהר ותיקוני  א ', עמוד קס"ז  דף א', חלק זוהר (עיין

ב ') עמוד הואקמ "ז  וחמור וחמור , שור קליפות: שתי  גברו הראשון אדם חטא שמכח ,
תק"ב, גימטריא הן "ישמעאל " "אדום ", ותיבות  אדום, קליפת  הוא  ושור ישמעאל, קליפת
– יצחק שנים, קע "ה חי היה אברהם כי הזה , בעולם חיים  האבות שהיו  השנים כמנין 

וקמ " וק"פ קע"ה שנים , קמ "ז – יעקב שנים , כיק "פ שנים, תק "ב  יהיו  – יחד  צרפם – ז
הסוד וזהו הקליפה. נגד בקדושה הן  ל )האבות כב, לא(שמות טריפה בשדה "ובשר

עמלק דקליפת להוסיף [ויש  להבין. וקל  תק"ב, גימטריא כן  גם  הוא "בשר" כי  תאכלו",
בגימטריה  וחצוף" פנים  עז "כלב  המילים וחשב פנים , ועז חצוף ומדתו "כלב" נקרא  הוא
זה  טרף, בבשר נכשלים  ושלום  חס שכאשר ,503 הכולל  עם בשר = 503 תיבות ד' עם 

המשנה דברי  גם  נרמז ובזה עמלק. סוטה )כוח זאת (סוף ולתקן הכלב, כפני  הדור פני  ,
הכשרות]. על  הרבים את ולהזהיר להינצל  מוכרחים 

כהלכתו ציצית ב'יב פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

למורא שי  יובילו  סביביו  כל

בש יב . שליט"א, מראחמיסטריווקא  אדמו"ר מר כ"ק אמר
שי יובילו סביביו 'כל הפסוק על זיע"א , מאפטא הרה "ק

יב )למורא' עו אומות (תהילי ירצו צדקנו משיח שיבוא שבעת ,
להביא יכולי ה מתנה  איזה  וכי מתנה. לו להביא העול
בעיניו נחשב לא העול טוב וכל וזהב כס הלא למשיח ,
יביאו הגויי יהודי. הוא לו, שיביאו המתנה  אלא  .לכלו
ולא מושבות מקומות בכל לחפש וילכו יהודי. מתנה למשיח 
רק ימצאו אלא ישראל, לאר עלו כבר כול כי יהודי, ימצאו
מאוד  ורחוק הטומאה ,  בתו עמוק עמוק שקוע יהודי איזה
לאר עלה  ולא  הגויי בארצות  נשאר  אשר מהקדושה ,

היהודי ואת יקחוישראל. אותו ,כ כל שפל במצב הנמצא  הזה 
משיח זו, מתנה וע המשיח . למל מתנה  אותו  ויביאו , הגויי
של  אוצרות  יהודי  כל עבור לה וית מאוד, מאוד  ישמח 

 ומרגליות.אבני ע"כ.טובות

מצויצת טלית יהיו בעצמם הגופים

אמתיג. באמרי בימי (חנוכה)איתא צבאות ה' אמר כה וז"ל:
והחזיקו הגוי לשונות מכל אנשי עשרה  יחזיקו אשר ההמה 
 עצמ שיחזיקו  היינו וגו' עמכ נלכה  לאמר יהודי איש  בכנ

הקדושות, בגדבהניצוצות בכנ ולא יהודי  איש  בכנ כתיב
מצויצת טלית יהיו בעצמ  שהגופי משו יהודי  וזהואיש

 לה עושה  הקב"ה לבוא  שלעתיד סנהדרי בגמרא שאיתא 
ע"כ. . לצדיקי כנפי

יתברך בה ' פנימיותם בעצם  דבקים  ישראל בני

אמתיד. באמרי כתב לכ (שלח)עוד והיה  ציצית , בפרשת וז"ל:
 אות ועשית ה' מצות  כל את וזכרת אותו וראית לציצית 
וגו ' ההמה בימי כתיב ,עיניכ ואחרי לבבכ אחרי תתורו ולא
שלעתיד  וגו', עמכ נלכה לאמר יהודי  איש  בכנ והחזיקו
האר בכנפות  לאחוז  הוא מזה   וההיפ ,שמי מלכות תתגלה 
 עידיה יתנו וכתיב לבושי ה שהמצות  ממנה, רשעי וינערו
הקב"ה ינסה לעתיד הגמרא על  ז"ל בונ ר' הרבי בש ויצדקו ,
וכו ' מנרתיקה חמה  מוציא והוא סוכה במצות  האומות את
 בעצ דבקי ישראל  שבני וכו', מוסרותימו  את ננתקה 
אומות  כ שאי מה  לזה ,  לבושי ה והמצות בהשי"ת פנימיות



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ִּתְתְרמּּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

קי
הננו בזה לאשר בתודה קבלת הספר הנכבד "עניית אמן כהלכתו" שתרמתם 
לטובת אוצר הספרים שע"י ישיבנו, ספר אשר מביא תועלת וברכה לבני ישיבות. 
היות ובישיבותנו קיימים בתי כנסת אשר בהם מתפללים גם תושבי הסביבה הרי  
מטרות העסקנים המפיצים את הספרים תקודם אם תתרמו לישיבותנו גם את יתר 
הספרים שהוצאו לאור בשפה האידיש, ומאד נודה לכב' על כך. זכות הצדקה תעמוד 
לכל העושים והמעשים ולכל מזכי הרבים להתברך מאדון הברכות בכל מילי דמעלי.

ברגשי תודה, בהוקרה, ובברכת כתיבה וחתימה טובה בשם הנהלת הישיבה רפאל שפירא ישיבת 
תפארת ישראל הדר הכרמל חיפה

האר"י  רק מצוה. לדבר המקדימים הזריזים מן להיות  כדי היעודה
הקרואים המתינו ארוכה שעה הגיע . ולא מה משום התמהמה הקדוש
מכולם הגדול הקדוש, שהאר"י  יתכן זה כיצד סבלנותם, שפקעה עד
אבי  שכן לו , להמתין והוסיפו תמהו זו גדולה מצוה לקיים מזדרז אינו
אשר  בנו של המילה בברית האר "י של  נוכחותו על  לוותר רצה  לא הילד

רבות. שנים יחל אליו

"כשיצאתי לפנות אחורו : סבת  את ותירץ הקדוש האר"י  הגיע ערב
כלב לקראתי "בא – ואמר  האר "י פתח  לכאן" בדרכי מביתי
לי: השיב והוא  רצונך" ומה אתה "מי אותו: שאלתי לנבוח". והחל 
ענה: והוא שאלתיו אתה" גלגול  "איזה  דורש". אני ותקון אני  "גלגול

"ומד אלישע ". משרת גחזי של הוספתי "גלגולו בכלב" נתגלגלת וע
הוא. ומפורסם ידוע דבר הלא  יודע אינך "וכי לי: ענה והוא  לשאול.
את לי מסר  השונמית בן  את להחיות אלישע אותי ששלח בשעה
אך המשענת , את לקחתי הנער . פני על  להניחה  לי  ואמר משענתו
בדרכי  וכשראיתי בעיני כמצחק  הייתי בה. תועלת כי  האמנתי לא  בליבי
יש  אם המשענת, של כוחה את אנסה  עתה  כי בליבי  אמרתי מת כלב
לפני, נס והנה המת, הכלב  על  אותה הנחתי מתים. להחיות  בכוחה
וברח . רגליו נשא שערו  את  נער ממקומו, קם עיניו, פקח הקיץ , הכלב
בחרדה ההוא . הנער אל ורצתי המשענת  את לקחתי מאוד, נבהלתי
אל חזרתי  גדול בפחד הקיץ. לא  הוא אך פניו על המשענת את שמתי
בגללי  כי ידעתי ולא הייתי תם  שעשיתי. מה את לו וספרתי אלישע 
היתה לא  ומשנתחללה הכלב, על הנחתיה כאשר המשענת נפסלה
ראויה היתה שלא  וכמה כמה  אחת  ועל נרדמים  להעיר אף כשרה
ומאז  בכלב, להתגלגל השמים מן עלי נגזר שעה באותה מתים. להחיות 

ספר

אז נדברו יראי ה'
בו יובא שני מכתבים:

א. מכתב ששלח כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א על 
כשרות הבשר.

ב. מכתב חוזר ששלחו תלמידי הרשב"י מנתניה להאדמו"ר 
מהאלמין ולהצדיק הגדול רבי אמנון יצחק שליט"א



 יצא לאור א' תמוז תשע"ה לפ"ק
על ידי מפעל הזוהר העולמי בת ים

לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

' יאי נדבו  אאז 

.

יהŁõע " נ äן àן להŁõע  מŁה  "וçקרא לס' ה' יום  יז)ב "ה, יג, סיון (במדבר כ "ה ְְְִִֵֶַַַָֻ
תובב "א שמש בית עיה"ק פה לפ"ק, תשע"ה

פטיש  בדורינו, יחיד ויקירא, רבא גברא האי  כבוד  אל סלה טוב וכל והשלום החיים
של  הכבירים במפעליו ולתפארת  לשם וישראל ביהודה הנודע הימיני, עמוד החזק,

בעולם , כדוגמתו שאין בתשובה יהודים והחזרת  הרבים מורינוזיכוי  יולדתו , אשרי
שליט"א  יצחק אמנון רבי  דקהילות הגה"צ תובב"א .פז רב ברק בני

הגדולים פעולותיו  כל  על שליט"א  לכתה"ר להודות הנני מכתבי בראשית
ובפרט  כדוגמתו, שאין נפש במסירת ממש בתשובה יהודים החזרת  למען בדורינו
ממש  ישראל  בני  אחינו  את שמפטמים מה על  האמת כל את כעת שמגלה
רבנים וישנם תועפות, הון שמקבלים לתיאבון  מהם יש  ודם, חלב  וטריפות בנבילות
על כסף מקבל שלא להכעיס מומר נקרא  וזה שידעו, בלי כשר  שהכל שאומרים
ועונש  בשכר מאמינים ולא יודעים ולא  כשר, יגיד אני טרף אומר שזה מפני רק  זה ,
הדורות, כל סוף  עד הגהינום את  יקבל הוא כשר, זה  לו  שאומרים  אדם בן שלכל
מיליון  58 ל לאכול נתן כאילו  בשמים לו מחשבים אדם בן שכל אומרת זאת
בדבריכם ] הזהרו חכמים שכתוב מה  וזה  בע"ה המצורף  בחשבון [ראה אנשים
באמת שאזכה והלואי  לתשובה, מתעורר מאוד ואני מדרשותיו, הרבה  שומע ואני

תשובה. לעשות

שכר  כבר ומקבל יהודים למיליון  ה' ואהבת ה' יראת להכניס זכה ב"ה וכבודו
בברכות אמרו  חז"ל כי העולם, בכל היהודים כל ע "א)על  ו ' אז (דף שנאמר" וז"ל: ,

רב אמר  שמו, ולחושבי  מאי וגו ', וישמע" ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו
עשאה, כאילו  הכתוב עליו מעלה  עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב  אשי

מחז"ל  ועוד)וידוע ג', פרק  נתן  דרבי  אבות א ', כג מישראל(סנהדרין  אחת  נפש  המקיים כל :
הכתוב) עליו ובבא.(מעלה בזה חלקו אשרי לכן מלא, עולם קיים כאילו


