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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

היו הם אבל אנגלית , יותר  ללמוד  רצו  לא כלל בחורים  שהרבה הואיל 
ככל  ועשתה  פיתתה  ההנהלה  ולכן  הממשלה , בשביל  זאת  לעשות  חייבים
שלמדו לאחר  עתה אנגלית , שילמדו הבחורים  על להשפיע בידה  אשר

מלוכלכים . וחוברות  עיתונים לקרוא יכולים  כבר הם אנגלית 

יט פרק 
המנזרים  תמונות עם הטמאים הספרים

חסידי של  הספר בבית  תשל"ז  בשנת  שלמדו הקטנות כשלבנותיו
התמונות  את  לבדוק  רבינו  נוהג היה טמאים , ספרים  להם  היו סאטמאר 
הילדים  את שלימדו הענינים בכל במיוחד  בפריצות, מלא  היו  שרח"ל
צלצל  אז רח "ל, באמונתן  לפגוע  העלול  דבר  במנזרים  הקשורים  נושאים
ועוד , בערקאביץ  הרב רבנים כמה ולעוד  שליט"א קאשוי של לרבה רבנו 
על  לעבור  שחייבים  אז  והוברר האמת , ונתגלה  גדולה מהומה עשו הללו 
ולהסתכל , לראות  שאסור מה  את  ולכסות  למחוק חייבים וכי  הספרים
זה  כי  זאת שיעשה  למישהו  לשלם רוצה  אינה המוסד  והנהלת  ומאחר
זאת  יעשו שהללו הילדות  על ציוו המורות לכן  כסף, לעלות  יכול
אך  למחוק, איפה  לדעת  בכדי  להסתכל והיכן איך ידעו והבנות  בעצמם,
הספרים  את למדו  כשהמורים בפרט מחקו, לא  כלל  מכן  לאחר במציאות 
בספר כתוב היכן לרבינו הראה  רבינו  מחסידי אחד הכל. את הבינו  והם 
לא  רבינו אחרים , כפירה דברי ועוד שנה מליון  כמה  עומד  כבר  שהעולם 
של  פירושה מה והיודעים  קנאים המתקראים שאלו להאמין היה יכול
בציונים  חלילה  וכשמדובר הכופרים, נגד בנויה השיטה שכל כפירה 
של  הספר  בית תוככי בתוך וכאן הנימה , כמלוא לזוז מוכנים אינם
הענין את  לפרסם  ביקשו  כאלו . ומינות כפירה דברי מתירים  הקנאים
משהו לפרסם  אופן  בשום הסכימו לא  הללו אך  איד" "דער  בעתון

שנגדם .

ומינות כפירה דברי

כלל  אסור כופר שכתב דבר שכל  וטען  ההנהלה אל  אז פנה רבינו 
בילדים  כשמדובר  כמה פי חמור  שהדבר  ובודאי הספר , לבית להכניס
שיכסו לפחות שמותר, משהו יש ואם חטא, מכל  נקיים  שהינם קטנים 
כל  היו לא  לדבריו  אך  בהם, להסתכל שאסור  אלו  העמודים , יתר את
שהחלו הדבר  שהועיל מה  במדבר, קורא  קול בבחינת היו  הללו  ערך ,
יותר ללמוד ייאלצו שלא בכדי קטנים  לילדים חדשים  חוברות לעשות

והמינות . הכפירה  בספרי זמן מדי

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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יח

ָנה ָלקּו  ִעים ׁשָ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ְוַאְרּבָ ה ּתְ ם ְוַאּתָ ְוִהְתַקּיֵ
ין.  ית ּדִ ל ּבֵ ִעים ַמְלקֹות ׁשֶ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּנּו, ּכְ   ִמּמֶ

  ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום

, ּבְעֵינַיְיהּו הֲֹוי חֲמָאן לְהַהּוא מָארֵי וְעַל ּדָא ּכְתִיב אֲׁשֶר רָאִיתָ
ּדְמַדְּבְרָא, ָאזִיל ּכָפִית קָמַיְיהּו, וְנַטְלֵי ַאחַסַנְּתֵיּה וְעַדְבֵיּה. מְּנָלָן. 

נָחָׁש  (דברים ח)ָאז ִנבְהֲלּו ַאּלּופֵי אֱדֹום, ְואִּלֵין אִיּנּון  (שמות טו)מִּדִכְּתִיב 
ף הָכִי אִתְּפְרַׁשְנָא מִיִׁשּובָא לְמַדְּבְרָא ּתַּקִיפָא, ׂשָרָף וְעַקְרָב. וַאֲנָן אּו

  ּולְעַיְינָא ּתַּמָן ּבְאֹורַיְיתָא, ּבְגִין לְַאכְּפְיָא לְהַהּוא סִטְרָא. 

ֵעיֵניֶהם ָהיּו רֹוִאים  ר ָרִאיָת, ּבְ תּוב ֲאׁשֶ ְוַעל ֶזה ּכָ
ר הֹוֵלְך ָקׁשּור ִלְפֵניֶהם, ְוָלקְ  ְדּבָ חּו ֶאת ֲאדֹון ַהּמִ

תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ָאז  (שמות טו)ַנֲחָלתֹו ְוגֹוָרלֹו. ִמּנַ
ה ֵהם  ָרף  (דבריםח)ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום, ְוֵאּלֶ ָנָחׁש ׂשָ

ר  ְדּבָ ּוב ַלּמִ ׁשּ ְך ִנְפַרְדנּו ֵמַהּיִ ם ּכָ ְוַעְקָרב. ַוֲאַנְחנּו ּגַ
ֵדי ְלַהְכִניעַ  ּתֹוָרה, ּכְ ם ּבַ ן ׁשָ ד  ֶהָחָזק ְלַעּיֵ ֶאת ַהּצַ

  ָהַאֵחר. 

דֹוׁש  ה ַהּקָ ֶדֶרְך ָרָעה ְוָעַזב אֹוָתּה, ָאז ִמְתַעּלֶ ן ָאָדם ּבְ ר ִנְכָנס ּבֶ ַכֲאׁשֶ
ְכבֹודוֹ  רּוְך הּוא ּבִ   ּבָ

וְתּו ּדְלָא מִתְיַׁשְּבָן מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא, אֶּלָא ּתַּמָן. ּדְלֵית נְהֹורָא אֶּלָא 
א, ּדְכַד אִתְּכַפְיָא סִטְרָא ּדָא, אִסְּתַּלָק הַהּוא ּדְנָפִיק מִּגֹו חֲׁשֹוכָ

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְעֵיּלָא, וְאִתְיָיּקָר ּבִיקָרֵיּה. וְלֵית ּפּולְחָנָא 
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לרבנים תורה  דין ט"ו|כד  תביעה

ואמר , ּפ תח י וֹ סי ו)רבּ י  וגוֹ '.(קהלת לפיהוּ  האדם עמל כּ ל ©¦¥¨©§¨©¨£©¨¨¨§¦§
ע לּ אה. בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  מלכּ א, דּ ׁש מה בּ מלּ י ¨¨¦¨§¨§¨¦£§Ÿ©§¨§ª§¦¥¦§¨§©©§¦אסּת כּ לנא

לי ּה  דּ דיינין בּ ׁש עתא קרא, האי  לפיהוּ , האדם עמל מ ''ב כּ ל  (דף ¨£©¨¨¨§¦©§¨§©£¨§©§¦¥
מאי ע ''א) וכל  דּ ינא, ההוּ א כּ ל כּ תיב, עלמא בּ ההוּ א נׁש  ©¨§¨¦©¨¦§¨§¨©§¨©§לבּ ר

לפיה וּ : דּ עלמא. נקמתא מ נּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ ההוּ א ¦§¨§¨§¨¨§¦¥¦¦§¨§¨§¨©§¦¨§דּ סביל 
אתדּ בק  ולא לנפׁש יּה , לי ּה  וסאיב ליּה , נטיר דּ לא ּפ יהוּ , ©§§¦¨§¥§©§¥¦¨§¥¦¨¨§¦¦§בּ גין
לא תמלא, א הנפׁש  וגם דּ ימינא. בּ סטרא דּ חיּ י, ¨¥¨¦¤¤©©§¨¦¦¨§¦§¥©§¨§¦§בּ סטרא
תמלא, א אחר דּ בר עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא ¥¨¦¥©¨¨¦§¨¥§¨§©¨§¨¨¦¦§§¦ּת ׁש ּת לים
אסּת אבת, דּ הא בּ גין לעלמין, לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים  ©¨§§¦¨§¦§¦§¨§¨¨§©§¨§©§¦§§¦̈לא 

אחרא. בּ סטרא ¨¢¨¨§¦§©§©§¦§ואתדּ בּ קת

הקודש] ואמר,[בלשון ćתח י₣סי ו)ר ùי אדם(קהלת עמל ל  ְֲִֵַַַַָָָָָ
אחýזים וכfiם , לflה òלמה ùדברי הס לי וג ₣'. ý ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻלפיה
òùעה הþה  ה ćס ýק  ,ý לפיה אדם עמל  ל עלי₣נה. ùְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָחכמה

ה ûין, א ₣ת₣ ל ת ýב. הע ₣לם ùא ₣ת₣ האדם את מהûòנים וכל  ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָ
,ý לפיה  הע ₣לם נקמת ýŽflמ ונ₣קמים  הע ₣לם , ùא ₣ת₣ žôְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ₣בל 
נדùק ולא  ,₣ò נפ את  א ₣ת₣ וטflא א₣ת₣, òמר  fiòא  ,ýיהć òùְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹביל 
תfiòם לא  תflלא, לא  ò פŽה וגם  ה Łמין. לצד  החŁים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלצד 
לא תflלא , לא  אחר  ûבר  ע ₣למים. ýלע ₣למי לע ₣לם üינûְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹֹ

לע ₣למים üלמק₣מ לעל₣ת נטמאה ,תfiòם היא  òהרי מýôם , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
האחר . ל Čד  ְְְִֵַַַָָונדùקה

זרה  לעב דה  עבד א , בה טמא מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל 

לעבוֹ דה ּפ לח כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק ¨£§©¨¦§§¨§§¦§©¨©¨¨§¦¦©רבּ י 
דּ איהוּ  יז)זרה, כּ ל (דברים תאכל א וּ כתיב  יי ', ּת וֹ עבת ¨¨§¦£©§¨§¦Ÿ©¨

זר לעבוֹ דה דּ פלח  מאן נפיק ּת וֹ עבה. דּ חיּ י, מּס טרא נפיק ה, ¥¨©§¨©§£¨¨¨¨¦¦¦§¨§©¥¨¦
דּ אסּת אב  מאן  אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא ועייל קדּ יׁש א, ¨§§¦§©¨¢¨¨§¦¦¨§¨¦©¨§¥מרׁש וּ תא
ועייל  קדּ יׁש א , מר ׁש וּ  ונפיק דּ חיּ י , מּס טרא נפיק  מיכלי, ¦¨§¨¦©§¥¦¨§¥©§¨§¦¦¦¨¥§¥¥¨§בּ הני
עלמא, בּ האי דּ אסּת אב אלּ א עוֹ ד , וא אחרא. ¨§¨©§¨§§¦§¨¤§¨¢¨¨§¦בּ רׁש וּ תא

בּ ם ונטמתם דּ א ועל דּ אתי . א'.כּ תיבוּ בעלמא בּ לא §¨§¨§¨¥§©¨§¦§¥¤¨§¦§¨

הקודש] אמר ,[בלשון  יצחק  בהם,ר ùי Žòטמא  מי ל  ְְִִִִֶֶַַָָָָָ
זרה, לעב ₣דה עבד ýfiאלא וכת ýב  ה ', ₣עבת òהיא  ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹ

מ Čד י₣צא  זרה , לעב₣דה òע₣בד  מי ₣עבה . ל  ֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹתאכל
אף אחרת. לר ýòת ונכנס ה čד ôה מרýòת  י₣צא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהח Łים,
וי₣צא החŁים, מČד  י₣צא  ,ýלfi ה flùאכל ₣ת Žòטמא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמי 
א fiא ע₣ד , ולא  אחרת. לר ýòת  ונכנס  ה čד ôה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻמר ýòת
ùם ונטמתם ת ýב ולכן  הùא , ýבע₣לם הþה  ùע₣לם Žòְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָטמא 

א '.ùלי ְִ

אׁש ר וּ בכל  וּ בעוֹ ף  בּ בּ המה נפ ׁש וֹ תיכם את ת ׁש ּק צוּ  וא ¤£¨§¨¨¥§©¤¥§©¤§©§§¦§וּ כתיב,
לטּמ א. מאי לטּמ א. אתכם הבדּ ל ּת י  אׁש ר האדמה ¥©§©¥©§¤§¤¦§©§¦¤£¨¨£¨§¦ּת רמוֹ שׂ 

ז  ‡ו‰ל רוז‰

המלאכים לעשות לו מה שצריכים  הגיעו ,אחרי הקבורה
להתעסק בו חיבוט  ,לכל נפטרכמו שעושים  ,לעשות

וראה ספר שכר  ,ראה בשבט מוסר פרק כ"ז ,הקבר וכו'
  .ועונש סדר בראשית חלק א'

אומר למלאך  ,כשהמלאך הגיע לעשות לו את העבודה
מבעל שבט מוסר  דחוף אני צריך להביא מכתב ,אין זמן

ותיכף לקחו , לשהות לי וראסו ,לבית דין של מעלה
  .אותו לבית דין של מעלה

יש לי  ת דין,כשהגיע לבית דין של מעלה אומר לראש בי
בעל שבט מוסר רבי אליהו  דיק הקדושהצממכתב 

 של מעלה ת דין צדק, תיכף ומיד כל הביהכהן מאיזמיר
הזה רבי  דיק הקדושהצ ,הא ,הא :ואמרו ,התרגשו מאוד

  ב, איזה צדיק קדוש!אליהו הכהן

  :כותב עליושהגה"ק רבי חיים אבועלפיא שידוע ב
  זוטרא הנה נא העיר הזאת... והויננהירנא כד 

  שמה ישבו כסאות אלו ראשי סנהדראות...
  ,ומתוכם כעין החשמל דבר אחד לדור רב להושיע

  הרב הדומה למלאך,
  הלא זה אדוני אליהו,

  ,הזה גברא דחשיב כוותיה למחצה לשליש ולרביע םעולהאין בין 
ונשמע פתגם  הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו, ידי רבנן וספרין פתוחה.

נא ה המלך אף משמיע כל ימיו של אותו צדיק יושב ודורש תחת אשרק



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(
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קכה
כבר מזמן הרבה לא שמעתי ממנו ולא קבלתי שום קונטרס או ספר חדש 
ע"כ אם י"ל משהו בחצי שנה אחרונה נא לשלוח הכל אלי ואשא מחירו 

ודמי דואר אלי.

האם יש שום חדשות או ידיעות חדשות בעולם הכשרות בפרט או בכלל? 
א"כ נא להואילנו להודיעני בהקדם ובשלימות.

כעת נתברר לי שדלהלן מגדלים עופות באופן טבעוני והם אומרים כיון 
טבעוני שאין נותנים שום זריקות לאפרוחים ועופות שלהם.

ולכן  לרבי  איש  אותו  מחניף בודאי  כי בטענה עליו כעס ואף הרבי כך 
בו. לפגוע רוצה הוא  אין

קדוש זמן  נגד דבריו ועל  הרעה מחשבתו על הרב  נחם מכן, לאחר מה
סליחתו. את  ולבקש לפניו להצטדק אליו, לנסוע והחליט ישראל
עליו, בליבי טינה כל לי  "אין הלה: לו אמר מבעלז הצדיק אל  משהגיע 
שהצדק אני שיודע  מפני החרשתי יבוא . לא  חנף לפני כי  מר נא  ידע אך
של זקנו  אביו שכן  האשה . של תביעתה עליו אשר האיש עם הוא
המת בעלה אבי בא פעם רב. זמן לפני  הקרעטשמע את החזיק האיש 
כך , עקב מידו. העסק את ונטל השכירות דמי על הוסיף האשה, של
עם יחד המקום את הקודם  הקרעטשמע בעל  עזב ועוניו צערו מחמת
נתגלגל כוננו, גבר מצעדי מה' וכידוע נודעו, לא ועקבותיו משפחתו בני
את לשכור הצליח הקרעטמע בעל של נכדו הזה, שהאיש עד הדבר
בדין  העסק לו  ראוי לפיכך אבותיו. בחזקת  מכבר  היה  שכבר העסק
את מבעלז הצדיק סיים  מר" ירצה  אם מידו. להוציאו אפשר ואיך
ודרש  חקר לביתו, חזר הרב בענין". ודרישה חקירה לעשות  "יוכל ספורו
אשר  מכל דבר החסיר לא  הוא נכונים, הצדיק דברי  כי ומצא בענין

באמת. ח"א )אירע  חסידים (סיפורי

עבירה שעברו על  בגלגול  שבאו  ואשה באיש מעשה
בשוגג  אחת

ובכבוד ביושר מתפרנסים חנה ואשתו פוזי ברונא ר '

היהבעיר פוזי. ברונא ר' בשם אחד סוחר דר מצרים של אלכסנדיה 
להם נולדו  חנה. ושמה חיל אשת ואשתו גדול עשיר ברונא ר'

'ה יראי נדברו כגאז 

אותן  על שונים חלבים שמצאתי והיות  כזה, הניקור
שראיתי  מה לאחת  אחת כאן אפרטם  כן על החתיכות ,

קאשוי: בקרית תשמ"ג  פסח דחוה"מ א ביום אז בעיני

לאכילה: מוכן  שנמכר  הבשר על מצאתי

הכליות מחלב טענדערליין  דיקע  על חלב  הרבה א.
מחלב וגם רח "ל, בכרת ועונשו התורה מן  שאסור  ממש
גדולות חתיכות כמה  ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב 

ניקור בספרי עליו(ובא "י)הנקרא  והיה קאלנער  טריפה 
שבין  הבשר  מצאתי .ג . התורה. מן  שאסור  חלב ומתחתיו
מצאתי  ה. חלב. שם והיה מנוקר היה שלא לי"ג  י"ב צלע

הי "ג הצלע החזה(הסחוס)קצה  סחוסי מצאתי ו . (מכמה.

קצתחתיכות) שנשאר מצאתי ז. כראוי. הוסר שלא
היותרת שעל  הכבד)מהקרום הכסלים(לצד קרום נשאר ח . .

שעל חלב  ט. בחז"ל. המוזכר קרומים מחמש שהוא 
הקרום)השפונדר מצאתי (שתחת הריפאלע שעל חלב  י. .

סחוסים יב. הצלעות . שבין דכפלי חוטי יא . בשפע. עליו 
י "ב י"א צלעות ניקור)של שבין (בלי הקרב חלב  יג. .

היותרת לבין  חיים)הריפאלע אורחות שעל(עיין  שומן יד. .
שלא מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח בכל הצלעות

האדום  מבשר היוצא העב הקרום .(הריפאלע)הוסר

מז  הדברים כי  הנ"ל מכל מאודהיוצא עד עזעים
בניקור  שעסקו הקצבים כי שבהם  השוה הצד בראותי
ואומנות בהלכות בקיאים אינם לפני שהראו בשר  חתיכות
כל לבד הקרום להוריד הוא  שעושים ומה כדבעי, הניקור

המזלג  על יעלה שיריים)אשר מניחים  בזה חלב(וגם אבל ,
חלב וגם כמעט, מנקרים לא ועוד ועוד והכרס הכסלים

הנ "ל. כל וכן משאירים הכליות

בני  אחיכם על ורחמו חוסו  נא! התעוררו נא! עורו אנא
עטרת את החזירו  והגוף הנפש הצלת אותם והצילו  ישראל
תיקון מיד  לעשות  לזה  והעצה  ליושנה , ישראל קדושת
שיהיו השם יראי ומשגיחים מנקרים בהעמדת גדול
הניקור ואומנות ומלאכת  הלכות בכל היטב הדק בקיאים

דור. אחר  דור  המקובל בדרך 

מדקדקים חרדים אנשים בראותי הלב  יכאב מאוד ומה
שלא היתר שערי מצ"ט ומתרחקים  כבחמורה בקלה

המשך בעלון הבא


