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

טו פרק 
צניעות מבצע

שכאשר המבוגרים לבחורים  להטיף נוהג רבינו  היה בחור  בתור  עוד
לגשת  מוכנים  שאינם תנאי, שיעמידו שידוכים בעניני עמם  מדברים
אך  אלא וכדומה , נכרית  פיאה  שתלבש  בבחורה  יהיה  כשמדובר  לשידוך

לא . ותו מטפחת  שיחבשו  רק כלום, בלי ורק

בעני פעמים  וכמה  כמה  זצ"ל מסאטמאר האדמו"ר עם שוחח ןרבינו
בוקר, לפנות  2:30 בשעה הרבי לבית  להיכנס נוהג היה  הוא  (שאז זה .

מסאטמאר ) הרבי  בית ליד הי' וביתו ללמוד, לקום  רבינו היה היונוהג כולם
היה  הרבי  הרבי. בבית מתגורר שהיה  עקיבא ר' מהבחור חוץ אז  יושנים
יושב  הרבי  את מצא  אליו  כשנכנס אחת פעם בקול. ללמוד אז נוהג

חיים . עץ ולומד 

היה  זה  לומד, שהרבי  איך ולשמוע הדלת ליד  לעמוד נוהג היה  רבינו 
וכשראה  החוצה  להסתכל הרבי  היה  נוהג הלימוד  באמצע מעניין, מאוד
אלה . בענינים הרבי  עם לדבר  הרבה ואז  פנימה , להיכנס קראו  רבינו  את
כך  כל מבצע  בענין  ניהל רבינו בחיים . לרבי הלך הנכריות הפיאות  ענין 
היא  טיפש  בחור רוצה  מישהי  שאם  השדכנים אצל  קול שיצא עד חזק ,
היא  ולומד שיושב  טוב  בחור  רוצה  היא  אם אך בפיאה , ללכת יכולה 
לוותר נאלצו שהבנות עד הבנות  בין  יצא הקול  כלום , בלי ללכת  חייבת 

גדולה . הצלחה היה  ולמבצע  בענין 

מייזעלס יוסף  נתן השטן

נ "י מייזלעס  יוסף נתן  ר' השטן  ויבא ישן  לא  כלל  דבר  הבעל  אבל
בשמו דברים מספר  היה יום  בכל  בישיבה, צעיר שיעור  מגיד  אז שהיה
הרבה  כך  כל אתו דיבר  לא  כלל שהרבי היתה והאמת זצ"ל, הרבי של

מספר. היה  שהוא כפי 

היתכן גדולה בצעקה  יוסף נתן  ר ' רבינו  אל  ניגש ייתכןואז  איך ?
פיאות  על ידברו  כלל עצמושבחורים  את  רבינו עשה  רגע  באותו  וכו ', ?

מדבר הוא ממה יודע לא  כלל בפרטות :שהוא יותר ופרט  אמר  הוא ואז  !
שלא  פיאה  עם בחורה  לו יציעו  שאם פלוני, בחור עם שוחחת  מדוע

מטפחת  רק ללבוש תסכים  שהיא  בתנאי רק  ומה יסכים  אותו: שאלתי ?
בכך  פיאה החסרון לובשת האשה  שאם  מלאים  שלנו הספרים  הלא  ?

כלל  אסור  שלבחורים  בשלו  המשיך  הוא  אבל וכו', ברכה אז לומר אסור 
הללו. מהנושאים  לדבר
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י‚

חּו ִמן ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא, ִיּמָ דֹוׁש ּבָ הּוא ַהּקָ ׁשֶ
ֲעָמֵלק ְויֹאבֵ  א ּבָ לּוָיה ֶאּלָ ה ֵאיָנּה ּתְ ֻאּלָ דּו. ֲאָבל ַהּגְ

ְרׁשּוָה. בּוָעה, ַוֲהֵרי ּפֵ ְ ּבֹו ַהׁשּ ֶחה, ׁשֶ ּמָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  (דף ריד ע''א)פרשת ויחי -ספר בראשית -זוהר 

  :)יא(ג  פרק דברים

י ן ֶמֶלךְ  עֹוג ַרק ּכִ ׁשָ ַאר ַהּבָ ה ָהְרָפִאים ִמּיֶֶתר ִנׁשְ  ִהּנֵ
ְרֶזל ֶעֶרשׂ  ַעְרׂשוֹ  ת ִהוא ֲהלֹה ּבַ ַרּבַ ֵני ּבְ ע ַעּמֹון ּבְ ׁשַ  ּתֵ

הּ  ַאּמֹות ע ָאְרּכָ הּ  ַאּמֹות ְוַאְרּבַ ת ָרְחּבָ ַאּמַ   :ִאיׁש  ּבְ

ָמְרךְ  ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניְך ִלׁשְ   ִהּנֵ

ׁשְמָרְךָ הִּנֵה ָאנֹכִי ׁשֹולֵחַ מַלְָאךְ לְפָנְיךָ לִ כג) (שמותהֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
וְגו', לָא לְמַּלָלָא הָכִי, אֶּלָא ּבְעַלְמָא דְָאתֵי, ּכַד ּפָרִיׁשְנָא ּבְסִטְרִין 
וְהּוא צּורִין בְָארְחָא, אֲנָא ׁשָרֵינָא ׁשְכִינְּתָא ּבֵינִיכֹון לְמָארֵיהֹון 

עֲכֹון, ּדְתֵיתֵי יַתְכֹון לְַארְ (דף ריד ע''א)ּבְגָלּותָא וְהִיא נָטְרַת יַתְכֹון, עַד 
  ּכְמָה ּדְהֲוִיתּון מִּקַדְמַת ּדְנָא. אֲׁשֶר הֲכִינֹותִי, מֹותָבָן מִּקַדְמַת ּדְנָא. 

תּוב  ּכָ ִהּנֵה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניְך  (שמות כג)ֶזהּו ׁשֶ
א,  עֹוָלם ַהּבָ א ּבָ ְך, ֶאּלָ ר ּכָ ָמְרְך ְוגֹו'. לֹא ְלַדּבֵ ִלׁשְ

מְ  נּו ּבִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֶרְך, ֲאִני ּכְ ּדֶ ִמיָרה ּבַ ְ קֹומֹו ְוִהיא ַהׁשּ
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לרבנים תורה  ז 'דין יט|תביעה

ואז  שכלו, ונאטם מטמטם הלב  טריפות כשאוכלים  כי שלי,
אינו  כבר  הוא ואז טריפה, להיות הופכים האברים וכל  הגוף
רק  אותו  ומושך מצוה, שום טוב , דבר  שום לעשות מסוגל 

העבירות. לכיון 
לנו עוד  מרמזת הקדושה התורה כי  רמז  בדרך  בספרים כתוב

למדוד  יכול ואחד אחד  שכל איך לדעת ונפלא נורא יסוד
האמיתי)בקלות באמת(הסימן הם  אם והצדיקים הרבנים את

בבחינת: להקדושה ששייכים אמיתים מרדכיצדיקים ברוך
שהםהיהודי, רב  לערב השייכים  הצדיקים  הם באמת ומי

קשת,ארור כמטחוי  מהם להתרחק  שצריכים  והסימן המן 
כך : הוא בזה

היהודי: מרדכי  בבחינתברוך  הוא מרדכיאם שהואברוך 
עלבשר,כמנין502בגימטריה וצועק מעורר הוא אז 

שהבשר מפני בשר, יאכלו  ושלא תשובה  לעשות האנשים
כנוס  "לך אסתר: שאמרה כמו כהוגן, מנוקר  ואינו כשר אינו 
ולפיכך ימים" שלשת תשתו ואל תאכלו ואל היהודים כל  את 
אומרים  ולכן  הנס. עיקר  את  לזכור  טוב ויום למשתה קבעום
של מגזירתו  ניצלו  היהודים בזכותו כי היהודי" מרדכי "ברוך 
ולכן  אסורות, במאכלות יכשלו לא שהיהודים נזהר הוא המן ,
שאינו  אוכל  תאכל  לא שאסתר לשמור המלך בשער  ישב הוא

כשר.
לאבדי : ביקש אשר המן המןוכןארור ,בשרגימטריהארור 

הוא אז כשר הבשר  אם תלוי  מרדכיכי הברוך ואם בשר,
הואטרף  אז המן , עקבתאארור  של הרבנים הם ומי  ,

רק  לא באמת, והם רב, לערב השייכים המן דמשיחא ,ארור
ה הם האמיתייםאלא שנותנים"המן'יסקים" [הבדצי "ם

כמטחוי  מהם להתרחק וצריכים העופות], חנק על הכשר 
ו  כךקשת, הוא בזה ולומד הסימן  יושב הוא הזה שהצדיק :

ה'ומתפלל ריב  את רב ואינו דורו אנשי את  מוכיח ,ואינו 
הרמב "ם שכתב  שכר כמו  ועיין ח ', הלכה  כ"ד פרק סנהדרין (הלכות 

שם) עוד  ועיין  ק"ו, דף נשא פרשת סופרועונש בכתב שכתוב וכמו
מז) סימן העזר  אבן ותשובות  כסא וז"ל:(שאלות על  שיושב  מי 

ולבו  עניניו  יהיו  ה' כבוד על רק  עצמו, על יחוס לא הרבנות
אינו .תמיד או כשר הבשר  אם כלום  לו איכפת  שלא רק ולא

יא  גם אלא יש"מרכשר, הלא כשר , בודאי  הוא הזה הבשר 
הזה!, הגדול דין  הבית או  הזה, הגדול  מרב  ההכשר להם
רבנים שהרבה האמת שיודע אף על  כשרות, בחזקת והכל

בהכשרות גדולות בעיות שיש וצעקו כתוב יצאו היה זה (וכל

ובקלטות) העיתונים ובכל על בספרים כלל נאמנים אינם ושהרבנים 
ההלכה, מדוע?פי השואל ישאל  ואם

ָּבת          ֹזַהר ַהּׁשַ ב
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- קכ -

ימי הרחמים והסליחות כ"א אלול תשל"ג

ישעי  נפש  ספרו  על  עין  לשים  בקשני  ובו  מכתבו  את  קבלתי  ימים  איזה  לפני 
אשר הוציא לאור לחזק את היסוד של מאכל כשר והספר אין אתי וכעבור איזה ימים 
לאסוף  מדתו  כדי  ומצא  שיגע  איך  מאד  ונהנתי  והנעים  הנחמד  ספרו  את  קבלתי 
כעמיר גורנה בענין איסור מאכלות אסורות וכאשר שבספרי פרי אלי' ח"ג שו"ת 
נמצא בדברי אגדה מאמר בענין מאכלות אסורות אני נותן לו רשות להעתיק את כל 
החומר הנקרא להזהר ממאכלות אסורות ואני אשלח לו בזמן הקרוב את ספרי בע"ה.

ועל עליו יברך  שיהודי כדי העוף  את להכשיר שאשתדל לפני והתחננה
שקשה "ידעתי  – ואמר  המגיד הוסיף – "ובכן " תיקון . לה יהיה זה ידי
מהם דרשתי לכן הדין, פסק  את ישכחו כי תלמידי  כל על להשפיע לי 
פעלתי  עליך לפניהם , היום שתבוא  שאלה  כל אליך ולשלוח לפסוק לא
את המכשיר  חדדש " ה"פרי שיטת  את רק ותזכור ממך ישכח שהפסק
נוקבה לא עוף באותו שהריאה לי נודע הקודש וברוח מאחר העוף.
יהודי  יברך הזה  העוף על כהלכה, שפעלתי הרי  העוף, כשר ולפיכך 

לתיקון". תזכה  והנשמה

מברעזשאןבדעת שבדרון שלום רבי מהגאון נ"ג)תורה סימן דעה (יורה

אייזיק יצחק רבי המקובל, הג' בשם "שמעתי כותב:
הגה"ק של מדרשו בבית עובדא שהיתה בידו , שקבלה  מקאמרנא,
הפר"ח  על  עצמו סמך בעיר שהמו"צ זי"ע , ממעזריטש בער ר "ר מרן
המו"ץ ביד החזיק הנ"ל הגה"ק  ורבם הגדולים, עליו  וערערו הנ"ל

בהיתר". ויצא

נשמתי אלו ולשורש  לי הנוגעים זלה"ה . האר"י מורי לי שאמר הדברים
ליצירה. השל"א שנת אדר ר "ח ביום 

לווכך נאמר ושם השגתו להשיג התחיל במצרים שבהיותו לי, אמר
כדי  זאת גר . חיים אני , הייתי שם כי תוב"ב צפת לעיר להגיע 
ולא בגללי  אלא בצפת לגור  בא  שלא  ז"ל מורי לי אמר  עוד ללמדני.
להשלים כדי עבורי היה  הזה , בגלגול לעולם  שעיקרביאתו אלא  עוד
הגלגול בזה לעולם לבוא צריך היה לא שכן בא, עצמו לצורך ולא אותי,
מלבדי  אדם שום ללמד עליו מוטל  היה שלא לי  אמר גם הוא בגללו .

הזה. בעולם להתקיים יותר יצטרך לא עליו המוטל  את  יעה וכאשר

'ה יראי נדברו יטאז 

וסïר  לרàנ äת אחד Łאי הáיע Łנה 25 לפני  üערàְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מהערבים, łàר äמעבירה áàבäל עõמדת  מאית  Łְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָראה
את Łמõליכים וראה הנעłה אחר  לעקב üיŁהמ ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָֹהäא 
את äחקר הרàנ äת  àחיפה. Łéר לאטליז הì"ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהłàר
äתבé לכן ,üé עłõים Łנה ŁלŁõים éבר éי äילá ואכן  ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָהâבר 
להכŁיר  êéם  ועל Łהת êáתה  הõìרא  הëע łה את àְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻע õôן

הéלי  אתאת áŁמרôי äלאחר  äŁôבה. ולעõłת ם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
łàר  יõתר לאכõל לא  עצמם על äלàק êéם éמעט ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהâרŁה
צריכים Łëמä א õכל, הäא àאמת מה יõדע  äמי   àְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָהמה.
לה õבלה ועד מה חיטה àאמת  Łמים יראי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמáŁיחים

ואäלי . האי וכ êäי – עצמה äְְְְֵַַַָָבחנäת

נזéה מתי – האמת את Łא õמרים  להם  áדõל ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָזכäת
את  äיאמר החרדים האמת.Łהרàנים ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לכל  àמכ ôבים וכתב âàר Łה  אõמר Łליט"א לנדה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָהרב
כ Łירה. àהמה łàר כזה âבר  אין ä דעçŁ יłראל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָארץ

רק הכŁר נõתן õאינŁ א õמר, õêŁ עõף ה łàר ä ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואפיל
מיני  éל להם Łי Łהערבים ,õêŁ מהאיטליז יŁר àŁא  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

.õêŁ בחõתמת ä ואפיל ְֲִֶֶֶַָחõתמõת 

וזצ"ל. ׁשליט"א  לנדה מהרב סּפּורים  ָ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ָ ֵ ִ ִ ֵ ְׁשני
חתּנה  ּובית אב ֹות ּבית – ׁשלם   ָ ֻ ֲ ֵ ָ ֵ ֵ ָיֹום

ּוטרפ ֹות  נבלֹות וכ ּלם  ׁשחיטה  ּבּתי  21 ּבֹודק י ׂשראל מארץ  ֵ ְ ֵ ְ ָ ֻ ְ ָ ִ ְ ֵ ָ ֵ ֵ ָ ְ ִ ֶ ֶ ֵ ַרב

àארצõת קõל לפäôח רõפא אצל הייתי Łנים, 26 ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלפני
ר' זצ"ל, פיינ Łטיין מŁה ר' Łל ôלמיד ïגôŁי Łם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהàרית,

ïרל õביץ  43)רא äבן רחõב ,12 ä ר (עוועניñהמנ היה הåה הôלמיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ל äëד, àנ łõאי ä רנàâ חכמים  ôלמידי  Łל éדרéם  àְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמõנסי.
על õל סïרôי החיטה, לנłõא  äענáה äàâר éדי üõôְְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
טõב טõב מéיר אני  "éן, לי ואמר לא õר  Łהõצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהíפרים
לי: ואמר הרàה ", זה  עם והôŁëôŁי äê הא הíפרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת 
Łם Łהñצב אטליז נמצא  לא עõד àŁאמריקה ýל ôְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹדע 
מáיע הäא  Łעכ Łו  לי סïר  עõד  נäñר. הלכõת ויõדע  ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָמéיר
י łראל מארץ  רב  Łם Łפגä רחמסטריווקא  Łל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהëקוה
את לבõâק לאמריקה מהר àנäת  הרàנים õתõא äלחŁְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להם נõדע עכŁו éי  י łראל , לארץ  מם  õŁלחים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהéבד
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