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

מספיק  שאין היא הבעיה  כי לרבינו  הסביר בערקאוויץ והרב מאחר
חיצוניים  ספרים  שקוראים  לכך הגורם והוא  לקרוא, כשרים ספרים 
ספרים  להדפיס ידו  לאל אשר כל את לעשות  רבינו החליט  ומתקלקלים,

רב  נוכח מהרה  עד אך ברבים, ולהפיצם לאותןכשרים  כי לדעת, ינו 
ממחיר במחצית  למכרם נאלץ  והוא  מוסר, בספרי ענין כלל אין האנשים
לרמות  החליט  הוא ולכן  כסף . הרבה כך בשל הפסיד והוא  ההוצאה
מבליע  הוא כשבתוכם מעשיות  סיפורי הדפסת  ידי  על הצבור , את  בכך 
בצורה  ולכן הסיפורים את אוהב  עדיין  הצבור  כי  האמין  הוא המוסר , את

לצבור. להגיע יצליח  הוא  כזו 

תורה  של  באורה

שהיו ספרים  מיני  20 של מיוחד  סעט רבינו  הדפיס  מיוחד במאמץ
ביותר, מוזלים  במחירים שנמכרו  מהודרת בכריכה  וכרוכים  מודפסים

תורה" די פון  ליכט  "אין היה  הסעט של  תורה )השם של שעלה (באורה
כ-50,000 ס"ה ספר מכל עותקים 2,500 אז  הודפסו $8,00 רק  בס "ה  אז 
הוא  ספרים  50,000 כבר היו כשבדפוס  ובאמצע  אחת, בבת ספרים 
זאת  והדפיס 24 מספר  עד 12 ממספר חלקים 4 עוד אז  כבר  הכין 
מכל  חתיכות 2000 הודפסו  החדשים  החלקים מהארבעה עבה, בכריכה

כרכים  2000 ס "ה  ספרים )אחד  כסף (8000 של  אוצרות  אז לו  עלה  זה  ,
ל -150 קרוב  להו"ל הצליח  הוא  וכך  הספרים  כל את  לגייס בכדי
את  ולהדפיס להמשיך  פיננסית  אפשרות כל לו  היה  לא אבל  ספרים ,

הספרים .

הספרים . בענין אז  שפורסמו המודעות  מן  חלק מצטטים  אנו וכאן

לדפוס  אותם להכין הספרים  כל  ואיסוף הספרים, 24 של הפרצודורה 
שנתיים . של  זמן תקופת לקח 

שליט "א  שארמאש של מרבה הסכמה  אז לקח נוסח (זצ"ל)הוא
המודעות ונוסח  נספחים )ההסכמה, .(ראה

ה  פרק 
ותפילה  שמע קריאת  זמן בעניני מוכיח

מאוחר להתפלל  המדרש  לבית מגיע  שהצבור  ראה הוא  מכן לאחר
בזמנה , ק"ש  בעניני ספר  להכין  החליט  הוא  ואז  ותפלה, ק "ש זמן  לאחר 
בענין מוכן ספר מצא  הוא ולמזלו  זה , בענין חומר  לחפש החל הוא 
"שעות  היה  הספר  שם  לדפוס, מיד נכנס זה וב"ה ק"ש" זמן  "אזהרות 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

כנודע לילה מדת הזוהרשהוא  שכתב וזה  תשמע. בוקר "ה'
לומרקולי" רצה  תשמע, היסוד, מדת שהוא הששי באלף

התשובה שהוא אימתקולי  הגאולה  אל ואצפה לך אערוך ,
עד יאכל" "בבוקר וכתיב הוא  היסוד במדת  ההכרחי קץ
בזוהר  שכתוב כמו אברהם של בוקר והוא תשובה כשיעשו

יסודסבא, סוד הגאולהע והוא יחלקרמז  "ולערב ואמר

ואין  זרה , עבודה עובדי  בהם אין אם שנו  ולא קראו  שלא פי  על
וגזל , חמס עריות בהם גלוי בהם והיו ואין דמים, ושפיכות

אצל מושיבן הוא ברוך הקדוש  מנכסיהן , חכמים תלמידי  מהנין
דוד. בן  לימות לצדיקים שתזרח השמש  מן  ויהנו הצדיקים

ע)

ל שבשמי אבינו בעד ללחו מחויב יהודי קודשאכל מפרק
מגלותא ושכינתיה הוא ברי

היום? גם תמול גם ישי  בן בא  לא מדוע  הגדול  הסוד

וחקרתי ודרשתי  כתב: יושר" "כתב  א' חלק הברית' ב'ספר 
וארא  הזה, החל  הגלות  אריכות סיבת  לדעת לבבי  בכל היטב
ללמוד  העם מרבים  בישראל , הרבה תורה יש האלה  בדורות 
בא  לא זאת  ובכל   קבלה  ספרי גם ופוסקים גמרא משניות,
בכל בתפלה התחזקו אלו  בדורות  אנשים והרבה גואל. לציון
עוסקים אנשים והרבה  נענים, ואינם צועקים אלה וגם ועוז, כח
שנת  זה  כל  ועם  כרמון מצוות מלאים כי  עד  למרבה, במצוות
שבנו  לא ועדיין אלו , בדורות יש  אלה  שלש  ואם באה. לא גאולי 
יותר נעשה  מה נדע לא ואנחנו עוד, לנו נשאר מה  לארצנו
שיש  אם כי זאת , אין בלבי: אני ואמרתי עליון? פני  לרצות  מזה 
כח  להחליש בתוכם השטן גם ויבוא כנגדם העומד  מפסיק איזה
ויהי הרבה. רוקח  שמן יבאיש אחד מת זבוב  כי אלה, שלש 

המפסיד, זה הוא  מי  לדעת, חפשתי מה כאשר שהוא  מצאתי 
כי שעושים, למה  מכוונים אינם כולם הנזכרים כתות ג' כל אשר
הוא  בריך קודשא  למפרק לא ולתועלתם, עצמם לצורך אם

הגלות. מן ושכינתיה 

וכל עצמו . ולתועלת פנה  לדרכו מחשבתו מישראל אדם וכל
מקום לו לקנות מכוון עושה הוא אשר מצוה או  תפלה  או תורה
משלח  בכל זה ידי על ושיצליח  ועולםהבא, בגןעדן חשוב

ובניו . אשתו עם ושנים ימים ושיאריך הזה, בעולם וכל ידיו
פרנסה  לו שיהיה  אם כי אינו יהודי  אותו של חפצו וכל ישעו
כפיסין  גזית, מאבני  וחצר גדול בית לו לבנות ושיזכה  בכבוד ,
ויירשוה  רבים ימים יעמוד  למען המדינה, כמנהג הכל  לבנים
ויאריך  זרע ויראה נכריה, בארץ  לו יולדו אשר בניו ובני בניו 
שבעירו הרב אותו ויספידו טובה  בשיבה ושימות בגלות, ימים
גדולה  לויה  לו  ויהיה הכנסת, בית אצל  התורה תופסי  שאר עם
הישראלי של המבוקש תכלית כל זה  ושסוי בזוז עם ברוב

הזה. בגלות 

בלב לא ולחוץ, משפה אך תמיד , לשונו על  רגיל המשיח וביאת
רגל : למועדי  נכון "לשנה שלם, אנו: אומרים ורגל מועד בכל

שנה  אותה  מדחים רק מחר, ולא  היום לא  בירושלים" הבאה
חפ כי שלם, בלב לא זאת גם ואף הבנין תמימה. לגמור לבו ץ
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לרבנים תורה  כ'דין לז |תביעה

ל )בּ פסוּ ק  כב  תאכל וּ (ׁש מ וֹ ת א טרפה בּ שׂ דה  עץ,וּ בשׂ ר (ועין §¨§§©¥

פ"ו) מ"ט  ׁש ער  גּ ימטר יּ ה.חיּ ים המן" "ארוּ ר  גּ יסא וּ מאיד - ©¦©©¥¦¨¦¨¨¨¨¦©§¦¨
תק"ב, בּ גימטריּ א 502 גּ ימטר יּ ה מר דּ כי",  ּבּ רו" ¨¦§©¦§¨¦§©¦©§§¨¨¥§502–וכן

"  ס לעלוֹ תבּ שׂ רׁש הוּ א אפׁש ר בּ שׂ ר אכילת ידי ׁש על הינוּ  ," ¤©©§¤©§¥£¦©¨¨¤§¨©£
לרדת חלילה ואפׁש ר  מרדּ כי",  ּבּ ר ו" ׁש ל הנּ שׂ גּ בה ¤¤¨¨¦¨¨§¤§©§§¨¨¤¨¨§¦©¨¦§©ל בּ חינה
היּ וֹ ם ר וֹ אים אנוּ  זה וּ מּפ ני  המן ". "ארוּ ר  – ּת חּת ית ©¦¨¤¥§¦¨¨¨¦§©§¦ל ׁש אוֹ ל
רעה לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים בּ חוּ רים הרבּ ה  ּכ ¨¨§©§¦§¦¥§©§¦©¥§©¨¨¤ׁש כּ ל

דּפ רקא באגרא כמבוֹ אר עי"ש )רח"ל , וע וֹ ד, קכ"א, בּ אוּ ר.(א וֹ ת - §§¨§©§¨§¦§¨§¥
לעלוֹ ת זוֹ כים וּ מהדּ ר, כּ ׁש ר  בּ שׂ ר  אכילת ידי ׁש על £©¦¨ª§¥¨¨¨©¦£¥§©¤¦¨§©הדּ ברים
 ּבּ ר ו" בּ חינת ה נּ צּ וֹ צוֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן  מעלה, ¨©¦§¦©¨¤¥©§¨£©¨§©מעלה
הכּ ל , מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים חלילה ואם Ÿ©¦§§©§¨¥§¨¨¦§¨¦¨¦§©§§̈מרדּ כי ",
ׁש וֹ תים ידי  ועל  - המן". "ארוּ ר  לבחינת ׁש ּמ גּ יעים ¦¤¥§©§¨¨¨©¦§¦¦¦©¤©עד 
אׁש ר האי ׁש  הוּ א מי מגלּ ים הּפ וּ רים, בּ י וֹ ם בּ יין ¤£¦¨¦¦©§¦©§¦©§¦§©§¦וּ מתבּ סמים
נכׁש ל  ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכל וֹ ת לאכ וֹ ל ¨§¦¨¦¨¤¦¦¥§¨£©¡¤¤זוֹ כה
סוֹ ד", יצא יין  "נכנס בּ סוֹ ד וּ בּפ יגוּ לים, אסוּ רים ¨¨¦©©§¦§¦¦§¦£¨£©§בּ מאכלוֹ ת
מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש הוּ א מס יּ ם אדם על נראה  לפעמים ¨£©¦¨§¦¤¨ª§¨¨©¨§¦¦¨§¦¦כּ י
אינוֹ  ׁש ה וּ א  ונוֹ דע ריח וֹ  הבאי ׁש  יין ׁש תה  ידי  ועל ¥¤©§¥¦§¦¦©¨¨¤¥§©§£אסוּ ר וֹ ת
וזה בּ ּפ יגוּ לים. נפׁש וֹ  את  וּ מגאל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ¤§¦¦§§©¤¥©§£¨£©¦¨§¦נזהר
ארוּ ר בּ ין  ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבס וּ מי אדם ׁש חיּ ב ¨¥©¨§©¨©§¥§¦¨¨¨©¤¨§¦̈הענין

נפלאים והדּ ברים מרדּ כי ,  ּלברו .חהמן ¨¨§¨¨§§©§©§¨¦¦§¨¦


עמלק" גוים  ש"ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד , אחיזה (במדבר לו ויש הרשע , עשו מזרע ,

אחר" "אל  כמנין  – ר"מ  גימטריא  הוא "עמלק" כי אחר, יד )באל לד, כן(שמות גם שהוא ,
הוי'" "רוח הוא  בקדושה וכנגדו ר"מ, כט)גימטריא יא, קליפות (שופטים שתי  כנגד והנה .

בסוד חמור של  הקליפה על  יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור, (זכריהשור 

ט) הכתובט, שאמר כמו "שור", איקרי יוסף בן  ומשיח  החמור", על  ורוכב "עני  (דברים :

יז) לו".לג , הדר שורו "בכור :
בזוהר איתא ע "ב )והנה ק"א  דף רות , חדש וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף  ג' חלק שתי(עיין  מבין  כי  ,

"צפע", הנקראת אחת קליפה יצא וחמור, שור מקליפות דהיינו לעיל, הנזכרות הקליפות
צפע " יצא נחש  "משורש  כט)כי יד, צריכין(ישעיה ולכן ר"מ, – "עמלק" גימטריא  ו"צפע " ,

עפץ במי  תורה בספר לכתוב א ')אנו עמוד י"ט  דף  גיטין  בהיפוך (עיין "צפע " אותיות שהוא
עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של  הקליפה מכניעין  אנו ובזה אתוון,

שבשבעים הראשונות קליפות שלש שהן  – שור חמור , נחש, תיבות: ראשי  הוא ונחש
לברכה  זכרונם רבותינו אמרו  ולכן "צרעת". גימטריא "חמור" "שור" וקליפות אומות.

ד ) פ"כ , רבה בצרעת.(בראשית נלקה הרע , לשון  דיבר שהנחש  ולפי צרעת, היא דנחש  סלעין  הני 
עשו הרשעה, ולילית סמא"ל הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה

לעיל שכתבתי  כמו וליטא פולין  בארץ  גדול  חורבן  הנעלם)בקטרוגם  והנה  ולקחו(בד"ה  ,
בשר, מצד  העור גבי  על בקדושה שנכתבים תורה הספרי  הרבים בעוונותינו  השונאים
במי דוקא ונכתב  השערות, מצד  שהוא דוכסוסטוס, גבי על ולא תק"ב, גימטריא שהוא

לברכה זכרונם רבותינו אמרו ולכן עמלק. קליפת נגד  שהוא עמודעפץ, י "ח דף זרה  (עבודה

וכןא ') נשרף. לחוד והקלף פורחות אותיות  תרדיון , בן  חנינא רבי  עם שנשרף תורה בספר
והעפץ  והקלף פרחו, שאותיותיהן תורה, ספרי  אלפים  כמה נשרפים היו פולין בגזירות 
ציותה  התורה כי  בקדושה, אחיזה שום להם אין זה שמכח יודעים, אינם והשונאים נשרף.

ל ) כב , לכתוב(שמות מותר אבל  אסור, הוא באכילה – תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר
תורה  הספרי  שנשרפו ואחר  בקדושה, אחיזה להם היה ובזה וטריפה, נבילה  עור  גבי  על 
שבקדושה, וחמור שור כח ויפריח לעיל , הנזכרות  הקליפות כח נתמעטו היום  מאותו –

למטה. ירד מעלה  של  והמקדש יוסף, בן ומשיח דוד בן  משיח  משיחין : תרין שיבואו
הלאוח. את בעצמו שיקיים  כלומר  דלא, עד לבסומי  איניש חייב לפרש: אפשר ועוד 

בגמרא שאמרו כמו יין  ידי  על אפשר וזה איש , מפני תגורו בתרא )דלא  פחד(בבא  ,

כהלכתו ב'ציצית יג פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ה נשארי מנרתיקה  חמה  וכשמוציא  פנימיות, לה  אי העול
תרי "ג  כדאיתא  הגו לכל לבוש  ה ציצית כלל, לבוש  בלא 
 גידי ושס"ה  איברי רמ"ח  ישנ זה וכנגד בה , התלויי מצות 
איתא מצותי , כל את ועשית תזכרו למע וזהו תרי"ג, כ  ג
היינו אותו וראית לצדיק , זרוע אור וכתיב נגנז, שהאור
פני ומקבל זוכה  ציצית במצות הזריז כל כדאיתא הקב"ה 
היינו לתלמודו נזכר הרואהו כל רואי וטוב  ואיתא שכינה ,
ואחרי לבבכ אחרי תתורו ולא  הזכות בספר שבו, הפנימיות 
 באד נשאר מה  והעיני הלב מקולקלי שכבר  כ א עיניכ
נפש בכל  שנשאר השי"ת הבטחת זה  אלא ,אחריה יתורו שלא
 זוני את אשר וזהו להתגבר, שיוכל קדוש  ניצו מישראל

לעיל, דכתיב למה  טע שזה  תזכרו, למע אחריה שישנ
קליפה ישנה קדושה  לכל וכ ,עליה להתגבר בכדי הסתרות
,אלקיכ ה ' אני פעמי ב' כתיב הקליפה , ולבטל להתגבר בכדי
 פע ,אלקיכ ה' אני וגו' אתכ הוצאתי אשר אלקיכ ה' אני
שאיש מה ויתברר יתגלה  שלעתיד  לבא, לעתיד קאי שניה 
הדורות. כל  סו ועד משיח  שיבא עד הזה   בעול פעל ישראל 

ע"כ.
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קיא
אני מאשרים בתודה קבלת הסה"ק יצחק לשור גדולי יצחק עניית 
ממזכי  להיות  תמיד  שתזכו  ויה"ר  למע"כ  חן  ת"ח  כהלכתה  אמן 
ד'  ותפל  הרקיע  בזוהר  יזהירו  והמשכילים  נאמר  שעליהם  הרבים 

בידכם יצליח.
בכבוד רב ובברכת כוח"ט כולל אברכים

לספר  הקדוש האר"י הוסיף – עליו רחמתי תיקון ". לי אין היום ועד
למסור  עצמך על  שתקבל רק עבורך, אחר תיקון יודע  "איני  לו: ואמרתי 
הוא העיקר הבדל, "אין אותי. שאל כלל איזה  בעד הכלל ". בעד נפשך 
לעשות מה לי אמור  רק אני ומזומן "מוכן לו. אמרתי  נפש", מסירות
אל העשיר של המשרתת התפרצה רגע באותו לי. אמר מיד", ואעשה
בהתרגשות: ואמרה המופלא ספורו את וספר האר"י עמד שבו החדר
אחד כלב לתוכה קפץ האש , מעל  הדגים  קערת  את  שהורדנו "ברגע 
אל פנה משראהו הכלב. נבלת את  לראות האר"י בקש מת ". ומיד
שפסל ועכשיו  לכאן בדרכי פגשתי אשר הכלב  היה  "זה ואמר : הנוכחים
כך בו. שרעל ומצאו התבשיל  את  בדקו תקונו". את  קבל  הדגים  את

מישראל. רבים אנשים חיי  הכלב הציל

לדין לאחר הזמינוהו  זאת , עשה אשר האיש נמצא ודרישה חקירה
מעשיו, על שהתחרט מכיון מאוד. כבד ממון עונש עליו  והטילו
עצמו על קבל והוא וכדין כדת חייו ימי לכל תעניות של  תקון  לו סדרו

עוון . יכפר רחום והוא הכל , את ח"ב )לקיים קודש שרפי (שיח

נפטר עוד לירושלים עליתו אחר כשנתיים שלום, לר' היה אחד מקצוע 
ווע בערל מעשריםרבי למעלה זה במקצוע שעסק המעורר קער

הוא כי צוואה אחריו השאיר והוא שלום, רבי של ידידו היה  הלה שנה.
לקום השחר בעלות ירושלים יהודי את לעורר  מקצועו  את לו מוסר
ואחרי  לחצות קם  שלום רבי היה לילה לילה ומאז הבורא. לעבודת 
בידו פנסו  כאשר  לבדו יוצא היה  התהילים יום ופרק  חצות תיקון  גמרו
הבורא לעבודת  קומו ! "קומו! מרגש: בנידון וקורא ירושלים  לחוצות
פונה היה ומשם העתיקה, העיר בחוצות התהלך תחילה שמו!" יתברך 
של ובשכונות  ברחובות קריאתו את וממשיך יפו" "שער  את ויוצא 

'ה יראי נדברו אאז 

יה Łõע" נäן àן להŁõע מŁה "וçקרא לס' ה' יום ְְְִִֵֶַַַָֻב"ה ,
יז) יג, שמש (במדבר בית  עיה"ק פה  לפ"ק , תשע "ה  סיון כ"ה

תובב "א

רבא גברא האי  כבוד אל סלה  טוב  וכל והשלום החיים
הנודע  הימיני, עמוד החזק, פטיש בדורינו, יחיד ויקירא,
זיכוי של הכבירים במפעליו  ולתפארת  לשם וישראל ביהודה
בעולם, כדוגמתו שאין בתשובה יהודים  והחזרת  הרבים

שליט"א יצחק אמנון רבי הגה"צ מורינו  יולדתו , רב אשרי
תובב"א .פז דקהילות  ברק בני

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

תשובה. לעשות באמת שאזכה והלואי לתשובה ,

למיליון  ה' ואהבת  ה' יראת להכניס זכה ב"ה וכבודו 
כי  העולם, בכל היהודים כל על שכר כבר ומקבל יהודים


