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יש  למי  ומבקש  שואל  רבנו  משה   - אלי!  לה'  מי 
את הזכות לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים? כל 
רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת  המשתתף 
דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים,   5 והמסתעף 
גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר  כל 
בהפצתם ברבים לאלף בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם 
הרשב"י  שכתב  והבטחות  הברכות  לכל  יזכו   ישראל, 
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

לקבלת ספרי זוהר 
ירושלים בית שמש בני ברק

 אצל הרופא קירופרקטר
ד"ר איתמר ברים ירושלים:

054-8441423
מפעל הזוהר העולמי

 050-4116923 / 0527651911
050-4134669 / 050-4133475

נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער אדברי 

שלישי  חלק נידח " ממנו ידח  לא  תשע "ו]"כי  חשו ותשובות[יג  שאלות
א': קליני,שאלה  מוות שעבר 15  ב הנער עדות  על  וכותב אומר שליט"א האדמו "ר למה

שקר! שזה  אומר שליט"א  יצחק  אמנו רבי  הצדיק  הרב  כאשר  אמת שהיא 

א':  תגובתותשובה  שמעתי  טר 2000 ברדיו שבועות  מספר לפני ודרשתי  כתבתי  כאשר
שליט"א  אמנו הרב דרשותי)של לאחר רב  זמ לאחרונה רק  התפרסמה שליט"א הרב שתגובת ויתכ).

ב':  הרבתשובה  אומר מה שלי המדרש  בבית  שמתפלל שלו לחסיד  שאלתי  שבוע לפני
 אמנו שהרב  ענה, שלו  החסיד התשובה] את שמעו  וכול] שליט "א ? אמנו רבי הצדיק 
ילד ובא לו, מאמיני ולא בשני עשרות   הדברי אות צועק  כבר שהוא  אומר שליט"א

!מאמיני כ ולו אמר  שהוא  מה  כל  ואומר

שעל האמת : בתשובה   היהודי כל  את להחזיר שליט"א   אמנו להרב  שיש הכאב מגודל
זכו לא ביחד , כולו  העול בכל הרבני כל את ניקח  שא ,בשני עשרות  נפשו מוסר זה 

לזה! שזכה  יולדתו ואשרי  חלקו , ואשרי כמותו, תשובה בעלי הרבה כ כל לעשות

שלו התשובה של  הכח ה '  שברו לו , יש גדול כח  איזה לבד  משער לא  ענוותנותו , ומגודל 
זה וכל ,דגי רק היו ואוכלי בשר, לאכול  הפסיקו אנשי אלפי שאלפי גדול  כ כל
וחלב והסירכות והסכיני הכשרויות כל על האמת  את שגילה  אמת צדיק  אותו  ידי  על

במזיד ! אותנו מאכילי רב  הערב שרבני וד

ב': שהכל שאלה  ואומר הגו שפת שיודע גדול מומחה מביא שליט"א  יצחק אמנו הרב 
אמת ? כ שזה  חושב  שליט"א  האדמו "ר למה  אז  שקר,

א.  רתשובה  שלו והמוח טריפות  ואוכל שבת  שמחלל  להניח סביר הזה, חמנאהמומחה
לו ? אאמי שאני  אפשר אי ולכ היטמט לצל

חושבב. אתה הא תשובה! לעשות  צרי הוא  יקרה? מה  אמת , שזה יאמר המומחה א
שיעורי  26 הפחות  לכל ישמע  א  חו תשובה! לעשות ירצה שלא  בוודאי לזה ? מוכ שהוא 

תשובה! יעשה  אולי  ואז שליט"א, יצחק  אמנו רבי מהצדיק  מוסר

אבל ג . שבת, שומרי וכו', ש"ס שיודעי ישראל גדולי רבני מאות   היו לנו יש א
כמבואר רב  הערב רבני וה ,לצל רחמנא  היטמט שלה והמוח  וטריפות נבילות אוכלי
לנו אומרת וזו ,נגד פעמי 310 טוב  ש בעל והתלמידי האריז"ל  ובכתבי  הקדוש  בזוהר
 אות ימחוק  הוא  ברו הקדוש ורק וכו ', רב , ערב שה , מה תתרחקו הקדושה  התורה

בזוהר כמבואר אמנו לבד , הרב הרבי המזכה הצדיק  נגד  חרמה במלחמת יצאו  זה ובגלל 
 בארזי א אז  הקדוש, בזוהר הרשב"י  פוסק   כ רב, הערב מראשי  שה שליט"א, יצחק
שבת למחלל ולהאמי להתחשב  לי  אפשר  ואי  קיר! אזובי יאמרו מה שלהבת יצאה

?היטמט שלו  שהמוח  וטריפות נבילות  ואוכל 


 וימחה עמלק, עם  קרב בהם çŁעłה áבäרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחסד
בתיקוני כמבואר  מהע õלם: õזרע ואת õתõְְֵֶַָָא

ועשרין וחד  עשרין , ע "ב )הזוהרתקונא מח בלשון(דף :
ינáח  ע ëים  àהם והõד, נצח  פרה קרני ועõד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהקודש:
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נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער דברי  ב

את ד. וא הזה, מהמומחה  יותר הרבה אלו בענייני גדולה מומחיות  לי  יש הש  ברו
האלו, הרבני כל נגד מעלה  של די בבית תורה די ספרי עשרות כתבתי לדעת , רוצי

שיענו. מה ובדיוק  נגד יטענו  מעלה  של  די שבית  מה 

מעלה: של די בבית תורה  די – חדשי ספרי לג' הלינק  ראה



מעלה של  די בבית  תורה  די כללי שער

הערכות בדיוק   שנה 50 לפני חשבו  האלו שהרבני מה  לכ לגלות  מסוגל הנני ה '  וברו
ורב! רב  כל על 


עם קרב בהם çŁע łה áבäרה, חסד  ראם  קרני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיחâו,
פרה, קרני  וע õד מהע õלם. õזרע ואת õתõא וימחה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעמלק,
õôàרה  זה עם  זה ëŁתוéחים  חכמים  תלמידי  äêְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא
àŁעל õôŁרה מ äם זה, עם זה Łורים õ מé äְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָמתנáחים
õïתחת  õבä אלהי "ם , ìŁקראת הáבäרה, מ ðד  היא  ïְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה
חכמים ôלמידי זה àגלל  אלהי "ם , àרא  àראŁית ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהõôרה
יהו"ה  זה äמäם  זה , עם  זה Łורים  õ מé õôàרה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָמתנáחים 
 יצריח  àתרäעה,  יריע  הáב äרה, מ ðד  יצא õàáéְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָר
éל זמן õתõאà àתקיעה .  יתàáר איביו על Łàְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹברים ,
וא"ו ה "א יו"ד Łל  וה ם מ áבäרה, נõטל õת ְְְְִִֵֶַַָהíפירõת

êŁמæה. ויłראל êŁמעלה , הëלאכים  äêואפ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה "א,
הäא üäרà Łõדñה ã ל àŁìŁע עד  àניה, על מבéה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָרחל
מâמם : הçם  çŁצטàע  עד  àהם  ויהרג מהעõלם , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלהעבירם
יłראל , על  רחמים  יתמ êא נקמה, מהם õìŁטל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
àכ íא, יŁõב לא  מעמלק  נקמה נõטל  çŁהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹולפני 
את  לפçס יבא  ע łו, מàני  נקמה õìŁטל  זמן õתõבאäְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
על מב éה רחל  éŁתäב  äזה äבõכה. ג õע"ה והיא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאçלת,
להעבירם הäא üäרà Łõ דñה ã ל àŁìŁע עד àְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָניה ,
ויהרג מ âמם, ה çם çŁצטàע עד àהם  ויהרג  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמהעõלם,
Łנים , ע łר Łנים הàר  חõçת מהם äרנסïתçŁ עד àְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהם 

Łנים . Łבע  המים ְִִֶַַַָָוע õפõת
אõתם להרג רמח õמé Łהäא àתקיעה , Ł" גרי ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹאזל "א
áעי "א ,Ł"גרי אזל"א ôלŁ"א, áעי"א, וע õד  àְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָהרג :
קו עליה  ונטה  éŁתäב äזה סקילה, àהם  ונõתן  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָבתרäעה,

,Ł"א ô"ל בŁברים , ôל Ł"א .äבה ואבני ä שרפה )תה ,(וזו  ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹ
Ł"גרי אזל"א łרפה. Ł"א זה õמé חנק , זה ôְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ"ל

àהרג . אõתם  להרג רמח õ מé Łה äא àְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹתקיעה,
קõל עליהם לעõרר רמח , õמé בתר äעה ע õלה הõפר  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹקõל 
אõתם לתïס ôרäעה, ŁלŁל"ת, מלחמה: ôְְְְְִִֶֶַַָָָָֹרäעת
לאסר ìŁאמר  õ מé ,üלëה Łל האסäרים  àבית ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹאסäרים 
קõל מ ñ"ף, ïס"ק, ,ü"לõ ה õŁפ"ר .'äוכ àזñים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָמלכיהם
קõל עליהם לע õרר  רמח, õ מé בתר äעה ע õלה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹהõפר
Łברים , זה ïס"ק .ü"לõה õŁפ"ר  וזה מלחמה, ôְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָרäעת

äק Łרים  ïסקõת להם וקרעין )Łע łõה או מéת (וקרטין  õ וז , ְְְִֶֶֶַַָָָ

וחזק ü לõה äוזה חנק, זה ôרäעה, מ ñ"ף ואבדן. והרג  ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחרב
õôרה. ôëŁן õמé עליהם , Łהתחåק מות  זה  מאד , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמאד.
אõתם Łרá רב, הערב äêא ,ãנà ואת הåאת האמה Łרáְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
,Ł" גרי אזל"א ועõד ה àא: הע õלם äמן ה åה  הע õלם ְְְִִִֶַַַָָָָָָמן
הåאת  האמה  Łרá הäא, üäרà Łõדñל אõמרת ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהכינה
àנחלת  מהסïôח áŁרäŁני רב, הערב äêא ,ãנà ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואת
êŁא הàא, הע õלם  äמן הåה  הע õלם  מן א õתם Łרá ִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהו"ה,
Łנ"י רבי"ע, ,ü"לõה õŁפ "ר י łראל. עם  חלק  להם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיהיה
הäא üäרà Łõ דñה נõטל זמן  õתõאà ŁלŁל"ת, ְְְְִִֵֶֶַַַָָגריŁי"ן,
ŁçŁ ôבõת Łäמ õנה ארàעים  מאתים Łהäא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרמ "ח ,
את  וçדקר  ,ãבä ה çחäד, ôבõת ŁŁו Łמע  àְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹקריאת
âמäת  ורבי "ע  ,Łונח סמא "ל  זה  äנקבה, זכר Łְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָניהם,

רמ"ח. Łל õâֶַָֹמה
אõתם ונõטל אחריהם, ר õדף הäא üä רà Łõ דñְֲֵֵֵֶַַָָָה
Łנ"י àרמח: אõתם הõרג  üé ואחר צäארם, על ŁàְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלŁל"ת
המים מן הäא  üäרà Łõ דñה אõתם  Łרá ְִִִִֵַַַַָָָָגריŁי"ן,
ŁõדñהŁ ,'ä וכ לתäŁעה הäíס Łקר זמן , õתõאà ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָוהארץ.
על Łàל Łל "ת אõתם  ונõטל אחריהם, רõדף הäא  üäרàְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רבי"ע . Łהäא àרמח, אõתם הõרג  üé ואחר  ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹצäארם ,
ותפס  אחריהם רדף üé ואחר א õתם, Łרá àְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָרא õŁנה

אõתם . הרג  üé ואחר ְַַַָָָָאõתם ,
גריŁי"ן Łäנ"י ורבי "ע  :Ł מה נגד  ליהו"ה  אõתם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהõקע 

ŁרוàŁ Łברי "ם , ôרäע "ה. Łברי"ם  ôקיע"ה הם  לŁל"ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
האלהים àני  äבאçו àהם  ìŁאמר  äêא מ ðב õתיהם , àŁôְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹר
ìŁאמר ויłראל, הכינה על  àדין  יהו "ה, על ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהתי ðב
על לקטרג  àŁא  סמא"ל זה àתõכם , הfiטן גם  וçבא õàְְְֵֶֶַַַַַָָָָָ
âין Łñמב Łהäא  וכיון  הכינה, את ולדäן  יłראל àְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָני 
ãà ôרäע "ה, עליו. ע õמדים äêאé äבניה, הכינה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָעל
נגד ליהו"ה  אõתם  והõקע  ôקיע"ה, àרזל. Łàבט  ôְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָרõעם
àתקיעה  קõל  י õצא  äìëë קõל , הäא  וõŁפר ,Ł מְְִִִֵֶֶַָָָה
õמé מהêב, Łברים  הëח, מן  ôקיעה ôרäעה. Łְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹברים 
ר äח  אלהי"ם זבחי äזה וג õמר, ונדéה נàŁר לב ìŁְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאמר 
בñנה  äנכלל וכêם ראה, מéנפי  àתרäעה הõñל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנàŁרה.

äàâר . äבïה קõל , äł ונע ְְֲִֵֶַַָוראה,

נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער גדברי 

בספרי תעיינו הכלוא תבינו מעלה של די בבית  תורה די.
וסוברה. אומר הצדיק אמנו הרב כ ואחר ,כ וחשבתי אמרתי  אני א בזה , בעיה שו אי

לדוגמה:אחרת , ניקח סובר, שהוא מה האמת  את להגיד  צרי אחד כל 
משיח, להיות  צרי היה  זי "ע שהגר"א  עליההס ואחדידוע שעושה הוא  משיח  להיות ימני

וכו ', שלו  הקהילה כל ע ישראל  וכו'.בלאר הזוהר על ספרי וכתב שעשה '
אחד , עני אותו עכב ופתאו ישראל, לאר לבוא   הדר על כבר היה שהגר"א  וידוע
גדולי  צדיקי ומאתיי ישראל  אר כל של הרב  היה זי"ע  יוס הבית ישראל  שבאר
זה על  וכתבתי ,יוס כבית  שהלכה קול בת  יצאה  וג , יוס כבית שהפסק חתמו ישראל

" 235"ספר בד ראה  האר על השליט הוא עובדיהויוס ממר תשובות הרבה יש וג
הקדושי דבריו בעי עי לראות להל נעתיק [בע"ה זצוקללה"ה  להספריוס לינק

206221 ד והסכיני "הבדצי.[
כידוע. יוס מהבית   היפ ולנהוג  לפסוק  יכול היה לא  ישראל   באר שגר שמי אומרת , זאת
שמיטה  בעני שאלה לו היה  פתאו ישראל. לאר לבוא בדר הגר"א לענינינו עכשיו
באר כי המהבי "ט, כמו לנהוג  יוכל לא ישראל  ובאר זי"ע, המהבי"ט כמו  סובר שהגר"א 
 כ פי  על  וא ההלכה , את  בירר שכ כהמבי"ט, בירר הוא   וא ,יוס כהבית  הלכה ישראל

לשנות . ואסור ,יוס כהבית הלכה ישראל באר כי ישראל, באר אחרת לנהוג יכול  לא 
: דברי שני  מזה ולומדי רואי

רבני א' שמאתיי ואפילו ומברר, רואה  שהוא  מה האמת את לומר  צרי אחד שכל  .
,יוס להבית  בניגוד  לנהוג לו  אסור  יוס כהבית שהלכה מהשמי קול בת ויצא  חתמו

ישראל. לאר להיכנס יכול היה לא ולכ
ישראל ב'. באר שיצאו  בסירכות  שהקילו  האשכנזי אלו  שכל גדול, דבר מזה לומדי

הגדולה הקללה  באה ומזה ישראל , גדולי 200 נגד  ופסקו  עברו נפרדת  שחיטה ועשו
כמו וטריפות נבלות  סירכות  שאכלו ידי על הראשונה, עול מלחמת לנו  שעלה 
שנה. 90 לפני שכתבו ישראל וגדולי זי"ע יוס עובדיה  מר שכתב מה לכ שנעתיק 
 הסכיני שבגלל זי"ע מבעלזא  מהר"א האדמו"ר כ "ק  מר הקדושי הצדיקי שהעידו  וכמו
6 שחט ימ"ש היטלר הסכי אותו  ע ישראל בני אחינו את  האכילו  שהשוחטי הפגומי

.יהודי מיליו
נגד שחיטה כא שעשו בגלל פרצה  כ ג הראשונה, העול שמלחמת קדימה  נל וא
כמבואר העול מלחמת  באה זה  ידי  ועל  וטריפות , נבילות סירכות  והאכילו  יוס הבית

בספר באריכות  עול"אצלנו ומלחמת  "השחיטה 
?יוס הבית  נגד האשכנזית השחיטה שעשו אחרי  ישראל באר ישראל   לע קרה מה

גמלי תשובה : בבבשר ירושלי אנשי  כל נכשלו תרפ "ז  ראובשנת  הבדצי" וכו ', בספר
מספר בד 162.והסכיני163

עוד יש כי ,טר היה כ ג כשרה , שחיטה באמת עושי היו א השגתואפילו  איסור 
173204גבול בדפי ש כותביראה  פוסקי ועוד  חיי שהדברי נבילה, ששחיטת,



נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער דברי  ב

את ד. וא הזה, מהמומחה  יותר הרבה אלו בענייני גדולה מומחיות  לי  יש הש  ברו
האלו, הרבני כל נגד מעלה  של די בבית תורה די ספרי עשרות כתבתי לדעת , רוצי

שיענו. מה ובדיוק  נגד יטענו  מעלה  של  די שבית  מה 

מעלה: של די בבית תורה  די – חדשי ספרי לג' הלינק  ראה



מעלה של  די בבית  תורה  די כללי שער

הערכות בדיוק   שנה 50 לפני חשבו  האלו שהרבני מה  לכ לגלות  מסוגל הנני ה '  וברו
ורב! רב  כל על 


עם קרב בהם çŁע łה áבäרה, חסד  ראם  קרני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיחâו,
פרה, קרני  וע õד מהע õלם. õזרע ואת õתõא וימחה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעמלק,
õôàרה  זה עם  זה ëŁתוéחים  חכמים  תלמידי  äêְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא
àŁעל õôŁרה מ äם זה, עם זה Łורים õ מé äְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָמתנáחים
õïתחת  õבä אלהי "ם , ìŁקראת הáבäרה, מ ðד  היא  ïְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה
חכמים ôלמידי זה àגלל  אלהי "ם , àרא  àראŁית ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהõôרה
יהו"ה  זה äמäם  זה , עם  זה Łורים  õ מé õôàרה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָמתנáחים 
 יצריח  àתרäעה,  יריע  הáב äרה, מ ðד  יצא õàáéְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָר
éל זמן õתõאà àתקיעה .  יתàáר איביו על Łàְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹברים ,
וא"ו ה "א יו"ד Łל  וה ם מ áבäרה, נõטל õת ְְְְִִֵֶַַָהíפירõת

êŁמæה. ויłראל êŁמעלה , הëלאכים  äêואפ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה "א,
הäא üäרà Łõדñה ã ל àŁìŁע עד  àניה, על מבéה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָרחל
מâמם : הçם  çŁצטàע  עד  àהם  ויהרג מהעõלם , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלהעבירם
יłראל , על  רחמים  יתמ êא נקמה, מהם õìŁטל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
àכ íא, יŁõב לא  מעמלק  נקמה נõטל  çŁהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹולפני 
את  לפçס יבא  ע łו, מàני  נקמה õìŁטל  זמן õתõבאäְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
על מב éה רחל  éŁתäב  äזה äבõכה. ג õע"ה והיא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאçלת,
להעבירם הäא üäרà Łõ דñה ã ל àŁìŁע עד àְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָניה ,
ויהרג מ âמם, ה çם çŁצטàע עד àהם  ויהרג  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמהעõלם,
Łנים , ע łר Łנים הàר  חõçת מהם äרנסïתçŁ עד àְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהם 

Łנים . Łבע  המים ְִִֶַַַָָוע õפõת
אõתם להרג רמח õמé Łהäא àתקיעה , Ł" גרי ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹאזל "א
áעי "א ,Ł"גרי אזל"א ôלŁ"א, áעי"א, וע õד  àְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָהרג :
קו עליה  ונטה  éŁתäב äזה סקילה, àהם  ונõתן  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָבתרäעה,

,Ł"א ô"ל בŁברים , ôל Ł"א .äבה ואבני ä שרפה )תה ,(וזו  ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹ
Ł"גרי אזל"א łרפה. Ł"א זה õמé חנק , זה ôְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ"ל

àהרג . אõתם  להרג רמח õ מé Łה äא àְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹתקיעה,
קõל עליהם לעõרר רמח , õמé בתר äעה ע õלה הõפר  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹקõל 
אõתם לתïס ôרäעה, ŁלŁל"ת, מלחמה: ôְְְְְִִֶֶַַָָָָֹרäעת
לאסר ìŁאמר  õ מé ,üלëה Łל האסäרים  àבית ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹאסäרים 
קõל מ ñ"ף, ïס"ק, ,ü"לõ ה õŁפ"ר .'äוכ àזñים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָמלכיהם
קõל עליהם לע õרר  רמח, õ מé בתר äעה ע õלה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹהõפר
Łברים , זה ïס"ק .ü"לõה õŁפ"ר  וזה מלחמה, ôְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָרäעת

äק Łרים  ïסקõת להם וקרעין )Łע łõה או מéת (וקרטין  õ וז , ְְְִֶֶֶַַָָָ

וחזק ü לõה äוזה חנק, זה ôרäעה, מ ñ"ף ואבדן. והרג  ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחרב
õôרה. ôëŁן õמé עליהם , Łהתחåק מות  זה  מאד , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמאד.
אõתם Łרá רב, הערב äêא ,ãנà ואת הåאת האמה Łרáְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
,Ł" גרי אזל"א ועõד ה àא: הע õלם äמן ה åה  הע õלם ְְְִִִֶַַַָָָָָָמן
הåאת  האמה  Łרá הäא, üäרà Łõדñל אõמרת ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהכינה
àנחלת  מהסïôח áŁרäŁני רב, הערב äêא ,ãנà ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואת
êŁא הàא, הע õלם  äמן הåה  הע õלם  מן א õתם Łרá ִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהו"ה,
Łנ"י רבי"ע, ,ü"לõה õŁפ "ר י łראל. עם  חלק  להם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיהיה
הäא üäרà Łõ דñה נõטל זמן  õתõאà ŁלŁל"ת, ְְְְִִֵֶֶַַַָָגריŁי"ן,
ŁçŁ ôבõת Łäמ õנה ארàעים  מאתים Łהäא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרמ "ח ,
את  וçדקר  ,ãבä ה çחäד, ôבõת ŁŁו Łמע  àְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹקריאת
âמäת  ורבי "ע  ,Łונח סמא "ל  זה  äנקבה, זכר Łְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָניהם,

רמ"ח. Łל õâֶַָֹמה
אõתם ונõטל אחריהם, ר õדף הäא üä רà Łõ דñְֲֵֵֵֶַַָָָה
Łנ"י àרמח: אõתם הõרג  üé ואחר צäארם, על ŁàְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלŁל"ת
המים מן הäא  üäרà Łõ דñה אõתם  Łרá ְִִִִֵַַַַָָָָגריŁי"ן,
ŁõדñהŁ ,'ä וכ לתäŁעה הäíס Łקר זמן , õתõאà ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָוהארץ.
על Łàל Łל "ת אõתם  ונõטל אחריהם, רõדף הäא  üäרàְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רבי"ע . Łהäא àרמח, אõתם הõרג  üé ואחר  ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹצäארם ,
ותפס  אחריהם רדף üé ואחר א õתם, Łרá àְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָרא õŁנה

אõתם . הרג  üé ואחר ְַַַָָָָאõתם ,
גריŁי"ן Łäנ"י ורבי "ע  :Ł מה נגד  ליהו"ה  אõתם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהõקע 

ŁרוàŁ Łברי "ם , ôרäע "ה. Łברי"ם  ôקיע"ה הם  לŁל"ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
האלהים àני  äבאçו àהם  ìŁאמר  äêא מ ðב õתיהם , àŁôְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹר
ìŁאמר ויłראל, הכינה על  àדין  יהו "ה, על ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהתי ðב
על לקטרג  àŁא  סמא"ל זה àתõכם , הfiטן גם  וçבא õàְְְֵֶֶַַַַַָָָָָ
âין Łñמב Łהäא  וכיון  הכינה, את ולדäן  יłראל àְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָני 
ãà ôרäע "ה, עליו. ע õמדים äêאé äבניה, הכינה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָעל
נגד ליהו"ה  אõתם  והõקע  ôקיע"ה, àרזל. Łàבט  ôְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָרõעם
àתקיעה  קõל  י õצא  äìëë קõל , הäא  וõŁפר ,Ł מְְִִִֵֶֶַָָָה
õמé מהêב, Łברים  הëח, מן  ôקיעה ôרäעה. Łְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹברים 
ר äח  אלהי"ם זבחי äזה וג õמר, ונדéה נàŁר לב ìŁְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאמר 
בñנה  äנכלל וכêם ראה, מéנפי  àתרäעה הõñל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנàŁרה.

äàâר . äבïה קõל , äł ונע ְְֲִֵֶַַָוראה,
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בספרי תעיינו הכלוא תבינו מעלה של די בבית  תורה די.
וסוברה. אומר הצדיק אמנו הרב כ ואחר ,כ וחשבתי אמרתי  אני א בזה , בעיה שו אי

לדוגמה:אחרת , ניקח סובר, שהוא מה האמת  את להגיד  צרי אחד כל 
משיח, להיות  צרי היה  זי "ע שהגר"א  עליההס ואחדידוע שעושה הוא  משיח  להיות ימני

וכו ', שלו  הקהילה כל ע ישראל  וכו'.בלאר הזוהר על ספרי וכתב שעשה '
אחד , עני אותו עכב ופתאו ישראל, לאר לבוא   הדר על כבר היה שהגר"א  וידוע
גדולי  צדיקי ומאתיי ישראל  אר כל של הרב  היה זי"ע  יוס הבית ישראל  שבאר
זה על  וכתבתי ,יוס כבית  שהלכה קול בת  יצאה  וג , יוס כבית שהפסק חתמו ישראל

" 235"ספר בד ראה  האר על השליט הוא עובדיהויוס ממר תשובות הרבה יש וג
הקדושי דבריו בעי עי לראות להל נעתיק [בע"ה זצוקללה"ה  להספריוס לינק

206221 ד והסכיני "הבדצי.[
כידוע. יוס מהבית   היפ ולנהוג  לפסוק  יכול היה לא  ישראל   באר שגר שמי אומרת , זאת
שמיטה  בעני שאלה לו היה  פתאו ישראל. לאר לבוא בדר הגר"א לענינינו עכשיו
באר כי המהבי "ט, כמו לנהוג  יוכל לא ישראל  ובאר זי"ע, המהבי"ט כמו  סובר שהגר"א 
 כ פי  על  וא ההלכה , את  בירר שכ כהמבי"ט, בירר הוא   וא ,יוס כהבית  הלכה ישראל

לשנות . ואסור ,יוס כהבית הלכה ישראל באר כי ישראל, באר אחרת לנהוג יכול  לא 
: דברי שני  מזה ולומדי רואי

רבני א' שמאתיי ואפילו ומברר, רואה  שהוא  מה האמת את לומר  צרי אחד שכל  .
,יוס להבית  בניגוד  לנהוג לו  אסור  יוס כהבית שהלכה מהשמי קול בת ויצא  חתמו

ישראל. לאר להיכנס יכול היה לא ולכ
ישראל ב'. באר שיצאו  בסירכות  שהקילו  האשכנזי אלו  שכל גדול, דבר מזה לומדי

הגדולה הקללה  באה ומזה ישראל , גדולי 200 נגד  ופסקו  עברו נפרדת  שחיטה ועשו
כמו וטריפות נבלות  סירכות  שאכלו ידי על הראשונה, עול מלחמת לנו  שעלה 
שנה. 90 לפני שכתבו ישראל וגדולי זי"ע יוס עובדיה  מר שכתב מה לכ שנעתיק 
 הסכיני שבגלל זי"ע מבעלזא  מהר"א האדמו"ר כ "ק  מר הקדושי הצדיקי שהעידו  וכמו
6 שחט ימ"ש היטלר הסכי אותו  ע ישראל בני אחינו את  האכילו  שהשוחטי הפגומי

.יהודי מיליו
נגד שחיטה כא שעשו בגלל פרצה  כ ג הראשונה, העול שמלחמת קדימה  נל וא
כמבואר העול מלחמת  באה זה  ידי  ועל  וטריפות , נבילות סירכות  והאכילו  יוס הבית

בספר באריכות  עול"אצלנו ומלחמת  "השחיטה 
?יוס הבית  נגד האשכנזית השחיטה שעשו אחרי  ישראל באר ישראל   לע קרה מה

גמלי תשובה : בבבשר ירושלי אנשי  כל נכשלו תרפ "ז  ראובשנת  הבדצי" וכו ', בספר
מספר בד 162.והסכיני163

עוד יש כי ,טר היה כ ג כשרה , שחיטה באמת עושי היו א השגתואפילו  איסור 
173204גבול בדפי ש כותביראה  פוסקי ועוד  חיי שהדברי נבילה, ששחיטת,
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שחיטה רק  לנהוג  הכוחות  בכל שרצו שנה  90 לפני צדיקי עול גדולי  הרבה היו זה ובכלל
הרב ממר שהעתקנו  וב' א ' חלק  והסכיני "הבדצי בספר באריכות ראה , יוס כהבית 

זצ "ל. עובדיה 
הדור נענשנו  והיו וטריפות , נבלות  סירכות ואוכלי סובלי אנחנו הזה  היו עד  ומאז
ובשביל  להכעיס , מומרי שה , העול בכל  דוגמת שאי כזה רב בערב  האחרו

כשר!? אגיד אני  ,טר אמר אמנו שהרב בגלל פוליטיקה,
החמשה כל את   תיק מי הלא  ע"ה? רבינו משה  ע או , אמנו הרב  ע  מריבי את מי  ע
למשה הלכה וזה מסיני שקיבלה ע"ה רבנו  משה או  שליט"א , אמנו הרב שחיטה הלכות 
על  או  רבינו משה על  או ,אמנו הרב על  שלכ הפוליטי הכדור זרקת מי  על אז מסיני ,

ברו בהקדוש כופרי ואת ?וטריפותשניה נבלות במזיד ישראל ע את  ומאכילי הוא
.שלכ הפוליטיקה  בשביל , ושלו חס  יהודי מיליו 5 להקריב מוכני ואת ,וד חלב

 ב כל ולכ תשובה! לעשות בידו מספיקי אי הרבי את שהמחטיא   יודעי לא   את
שחיטה. בעני מושג שו לכ אי אמת, אנשי לא  שאת יבי נורמאלי  שכל ע  אד

מ ב 50%אני  יצליח   וא השחיטה, על שאלות  360 בפומבי אותו ולשאול  רב כל לבחו וכ
?מוכ מי בפומבי, הבחינה  את  ונעשה בואו  ש"ח 5000 ממני פרס  יקבל

וילמדו תשובה יעשו   וא וטרפות . נבלות  וד חלב השני כל מאכילי ישראל  באר וכא
בני  יפקו דא בספרא רבינו  משה לנו  שהבטיח  כמו ,ברחמי להיגאל  נוכל הקדוש זוהר

ברחמי. גלותא מ ישראל 
נוספת : האמתתשובה  רואה  שאני  מה אכתוב לא  אני א העליו בעול אותי ידונו 
ידי  ואי שבכתיבת  עצה אי לכ תשובה! בעלי  אלפי מאות  לעשות  יכול  היית לבד 

ספר ראה שאומרו  ממי האמת וקבל האמת , ולומר להלח  צרי רק  ה ' כנגד תבונה
באריכותהברית


'בפומי מרגלא היה זי "ע  מסאטמאר  הקדוש  רבינו 

שלמה  של  הים  ס"ט)דברי פ"ד (מסכת והשלה "ק(ב "ק

אפילושבועות) לשנות ואסור אמת תורת הוא דתורתינו :
זה, על  עצמו למסור וחייב התורה"ק, מדברי אחת אות
ככופר הוה פטור חייב על או חייב פטור על  והאומר
התורה. כל לי ומה אחד  דיבור לי דמה משה בתורת

ע"ו) אות (מ "א משה ויואל באות (ועיין  כפירה  של שדיבור 
שו"ת  וראה יעבור, ואל יהרג דין לו יש בתוה"ק אחת

יואל  צ "ז)דברי נפש(סימן במסירת האמת להגיד דהחיוב
ממש .

 חז"ל מאמר נד:)ונפרש  למחות (שבת בידו שיש "כל
ר' הגה "ק פירש וכו' החטא על נתפס וכו' מיחה" ולא

לב חקקי  שו"ת בס' פלאג 'י  מ"ג )חיים סי' "כל(יו "ד וזל"ק:
דברים איזה שכתבתי  והגם  עצמי את להציל  כתבתי  זה
הן במעשי  הוכרחתי  ומכופלים  כפולים פעמים כמה

ד כל על להשיב אני צריך כי יגונה לא שהכרח יבורמצד
עשה  מצות משום  רמיא  חיובא כי  מצד והן וכו' ודיבור

און לי  ומצאתי פעמים . ק ' אפילו  תוכיח הוכח של 
ביהודה נודע  ל"ו)בתשובת  כותב(סי' [ואח"כ וכו' שכתב

בספר לכתוב לשון  ביד חיים  לי היתה זאת "ולכן  להלן]:
מה  והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל לחוקקי  לבי ויוחקו

בשבת רז"ל דוקא(נד:)שכתבו וכו', למחות "בידו"
דשבת, בגמרא הגירסה [הנה בידם . לכתוב והיינו "בידו"

למחות "שאפשר" מי למחות)כל  "בידו" כתב אבל(ולא ,
וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת בספר  בזה דייק  כבר 
שם רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא  שבירושלמי 
האי כי  דנקטי למחות בידו שיש  מי  כל דוכתי, ובכמה
לא אם הגם  כי לנו להורות למחות, "בידו" שיש  לישנא 
מקום מכל שתהי ' וסיבה צד  מאיזה להוכיח בפיהם 
זה  והרי וכתב. מעשה ידי  על  למחות מחוייבים  "ביד "
וכו' העם  את להזהיר שמים לשם לה' "ידו" יכתוב

עכל "ק .
:לשונו וזה טז , פרק ט' מאמר א חלא' הברית ספר

מצפים אתם יעקב לבית האומרים אדם בני  יש והנה
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מאות  י"ז מן יותר  עברו כבר הלא משיח לכם  שיבא
הנה  עד בא לא כי  ואחרי  בגלות  אתם  ועדיין  שזה
להושיע יוסיף לא שוב מושיע  ואין  הימים  כל וקויתם 
אריכות  לעולם , אתכם  איש יפדה פדה לא עוד  אתכם 
עוד יבא לא  כי לאות  יעקב זרע לכם הא כזה רב זמן
להם משיבים היו כזאת השומעים חכמו ולו עולם, עד
כי כפלים  התמהמה  שלכם  משיח הלא  ניצחת תשובה 
מן נפשם  פדות על להושיעם  תיכף  לאבותיכם בא  לא 
ג' והתאחר היו כאשר  עזבם  אבל לבא  אץ ולא הגהינום
כן ואם  שנה ושמונה  וששים מאות ושבע  אלפים
אלי תאמר וכי  ככה, פעמים משני  יותר  הוא התמהמה
על אומר אתה מה ולי  בשלהם  דחית להם  משכיל קורא
ואוי לך אוי לי אוי לך ואומר אשוב שוב גלותנו, אריכות
אלה, הטו עונותינו בימיו , המקדש  בית נבנה  שלא לדור
השכם ה' שלוחי  ראו המה אשר חטאו כי ואבותינו
דרכנו שנעזוב אלינו בהתחננו האמת נביאי ושלוחי
הצרה  עלינו באה כן על שמענו , ולא  אליו ונשוב הרעה
ישראל והיה מארצנו וגלינו המקדש בית שנחרב הזאת
על אנחנו אשמים  אבל  העמים , בכל  ולשנינה למשל
רב זמן נכר אדמת על בשבתתינו הגלות אריכות אודות
עד כי אבותינו, לא תקוותם, אבדה גוים  נאמו כי  עד
בית  שיבנה לעשות שביכולתנו מה לזה נעשה  לא מתי
קולה  תתן  וירושלים  תבכה מר ציון  הלא  בימינו המקדש 
כל כי הרואות ועינינו  אלה בדורות לב על  שם  איש ואין

וילחמו מדינתו בשם  איש  ילכו בעדהעמים  אחד  כל 
את  וימסרו לאנד] [פאטער  אביו מגורי  ארץ ארצם
הזה  הרב הזמן  כל  ועצלים נרפים  ואנחנו עליה נפשם 
הקדושה  אדמתנו בעד אנו גם  ללחום נקום לא  אנה עד
בכלי ולא בחנית ולא בחרב לא  כי  אפס אבותינו, וארץ 
ואלה  ברכב אלה אשר הארצות כגויי נלחם מלחמה 
ובמצות  בתורה נעסוק אלהינו ה' בשם  ואנחנו בסוסים,
ושכינתיה  קוב "ה למפרק כדי  באהבה שמו  לעמן אלהינו
ידינו ובמצותיו ה' אויבי על נגביר בתורתו כי  גלותא , מגו
כי בימינו תיכף שיבנה ה' בית מלאכת על לנצח רמה
עושים אנו ואם  דשטנא בעינא גירא היא מצוה כל 
ביד כחצים  בידינו המה הן  יתברך לשמו  רק המצות
ועל מעלה, שרי  כל  ולהשפיל הקליפות כל להפיל  גבור
כתבתי כאשר ס"ח] [תהילים  לאלהים  עוז תנו נאמר זה
חברתי אשר שלי טובים  מצות בספר באר בדי  זה ענין 
במרום המרום  צבא על  ה' יפקוד תיכף ואז המצות , על
לעבדו ה' בשם  כולם  לקרא ברורה שפה עמים אל ויהפך

הארץ: כל  על  למלך ה' והיה אחד שכם 

אריכות  סיבת  לדעת לבבי  בכל  היטב וחקרתי ודרשתי 
תורה  יש האלה בדורות  והנה  וארא הזה  החל הגלות
גמרא משניות ללמוד העם מרבים  בישראל הרבה
גואל , לציון  בא לא  זאת ובכל קבלה ספרי  גם ופסוקים
כח  בכל בתפלה התחזקו אלו בדורות אנשים  והרבה

אנשים והרבה נענים, ואינם  צועקים אלה וגם ועוז
ועם כרמון  מצות מלאים  כי עד למרבה במצות עוסקים
בדורות  יש  אלה שלש ואם  באה, לא  גואלי שנת זה  כל 
ואנחנו עוד, לנו נשאר מה לארצנו שבנו לא ועדיין אלו
ואמרתי עליון, פני לרצות מזה יותר נעשה מה נדע  לא 
העומד מפסיד  איזה שיש אם  כי  זאת אין בלבי אני 
אלה  שלש כח להחליש בתוכם  השטן גם ויבא כנגדם 
כאשר ויהי הרבה, רוקח שמן יבאיש אחד מות זבוב כי 
מה  שהוא מצאתי המפסיד זה הוא  מי לדעת חפשתי
במה  מכוונים  אינם כולם  הנזכרים כתות ג ' כל  אשר
למפרק לא  ולתועלתם עצמם  לצורך אם כי  שעושים 
מישראל אדם  וכל הגלות, מן  ושכינתיה קוב "ה
או תורה וכל עצמו ולתועלת פנה לדרכו מחשבתו
מקום לו  לקנות מכוין  עושה הוא אשר מצוה או  תפלה
משלח  בכל זה ידי  על ושיצליח ועוה"ב, עדן בגן  חשוב
וכל ובניו, אשתו עם ושנים  ימים ושיאריך בעוה"ז, ידיו
לו שיהיה אם  כי  אינו יהודי אותו של  חפצו וכל  ישעו
מאבני וחצר גדול בית לו לבנות ושיזכה בכבוד  פרנסה
הנקרא המדינה כמנהג הכל  לבנים  כפיסין  גזית
ובני בניו  ויירשוה רבים  ימים יעמוד למען [קאמעניצא]
ימים ויאריך זרע  ויראה  נכריה בארץ לו יהיו אשר בניו
הרב אותו ויספידו טובה  בשיבה ושימות בגלות,
ויהיה  הכנסת בית אצל תורה  תופסי  שאר  עם  שבעירו
תכלית  כל  זה  ושסוי, בזוז עם  ברוב גדולה לויה לו 
רגיל המשיח וביאת הזה . בגלות הישראלי  של  המבוקש 
נכון שלום  בלב לא ולחוץ משפה  אך תמיד לשונו  על
הבאה  לשנה אנו אומרים  ורגל מועד בכל רגל , למועדי 
שנה  אותו  מדחים  רק מחר ולא היום  לא בירושלים 
לגמור לבות חפץ כי שלם  בלב לא זאת גם ואף תמימה
אחר אם כי  להשלימו אפשר שאי  בונה שהוא  הבנין 
שנים וה' ד' שעל ומתן  המשא לגמור וגם שנים  איזה
המלכות  מן או השררה מן וקשר כתב עליו  עשה אשר
באמת  עושה ואין בצדק קורא ואין  [קאנטראקט ] נקרא
הקץ  את למהר כדי הדברים  הנזכרים  כתות שלש  בכל 
יש לא זה ושכינתיה, קוב"ה ולמפרק ואלהיו גוי ולפדות
[ישעיה  השדה כציץ חסדו וכל  הכתוב שאמר והוא בנו,
שלהם ומצות ותפלה בתורה  מכוונים  אינם כלומר  מ '],
או הזה לעולם  הוא  לבד לתועלתם עצמן לטובת אם  כי 
לעשותם לב על שם  איש  ואין יחד, לשניהם או לעוה"ב
כמו ומגלותי, מצערי  להוציאנו כדי  ולמעני לשמי  לי 
עבדין לגרמייהו עבדין  דאינן חסד כל  בזוהר שאמרו
מבכה  רחל נשמע  ברמה קול שומעות, שכך לאזנים ואוי 
מן לצאת רוצה קדישא שכינתא  אמנו היא בניה על
מושיע ואין צעקה לה אין  ושומע  בניה  כל  עם הגלות

אין . ופורק לה

בתורה  נכוין שלא זמן כל כי  תדעו לבטח  ועמי  אחי ובכן 
זולת  לא ושכינתיה קוב"ה למפרק  כדי רק ומצות  ותפלה



נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער דברי  ד

שחיטה רק  לנהוג  הכוחות  בכל שרצו שנה  90 לפני צדיקי עול גדולי  הרבה היו זה ובכלל
הרב ממר שהעתקנו  וב' א ' חלק  והסכיני "הבדצי בספר באריכות ראה , יוס כהבית 

זצ "ל. עובדיה 
הדור נענשנו  והיו וטריפות , נבלות  סירכות ואוכלי סובלי אנחנו הזה  היו עד  ומאז
ובשביל  להכעיס , מומרי שה , העול בכל  דוגמת שאי כזה רב בערב  האחרו

כשר!? אגיד אני  ,טר אמר אמנו שהרב בגלל פוליטיקה,
החמשה כל את   תיק מי הלא  ע"ה? רבינו משה  ע או , אמנו הרב  ע  מריבי את מי  ע
למשה הלכה וזה מסיני שקיבלה ע"ה רבנו  משה או  שליט"א , אמנו הרב שחיטה הלכות 
על  או  רבינו משה על  או ,אמנו הרב על  שלכ הפוליטי הכדור זרקת מי  על אז מסיני ,

ברו בהקדוש כופרי ואת ?וטריפותשניה נבלות במזיד ישראל ע את  ומאכילי הוא
.שלכ הפוליטיקה  בשביל , ושלו חס  יהודי מיליו 5 להקריב מוכני ואת ,וד חלב

 ב כל ולכ תשובה! לעשות בידו מספיקי אי הרבי את שהמחטיא   יודעי לא   את
שחיטה. בעני מושג שו לכ אי אמת, אנשי לא  שאת יבי נורמאלי  שכל ע  אד

מ ב 50%אני  יצליח   וא השחיטה, על שאלות  360 בפומבי אותו ולשאול  רב כל לבחו וכ
?מוכ מי בפומבי, הבחינה  את  ונעשה בואו  ש"ח 5000 ממני פרס  יקבל

וילמדו תשובה יעשו   וא וטרפות . נבלות  וד חלב השני כל מאכילי ישראל  באר וכא
בני  יפקו דא בספרא רבינו  משה לנו  שהבטיח  כמו ,ברחמי להיגאל  נוכל הקדוש זוהר

ברחמי. גלותא מ ישראל 
נוספת : האמתתשובה  רואה  שאני  מה אכתוב לא  אני א העליו בעול אותי ידונו 
ידי  ואי שבכתיבת  עצה אי לכ תשובה! בעלי  אלפי מאות  לעשות  יכול  היית לבד 

ספר ראה שאומרו  ממי האמת וקבל האמת , ולומר להלח  צרי רק  ה ' כנגד תבונה
באריכותהברית


'בפומי מרגלא היה זי "ע  מסאטמאר  הקדוש  רבינו 

שלמה  של  הים  ס"ט)דברי פ"ד (מסכת והשלה "ק(ב "ק

אפילושבועות) לשנות ואסור אמת תורת הוא דתורתינו :
זה, על  עצמו למסור וחייב התורה"ק, מדברי אחת אות
ככופר הוה פטור חייב על או חייב פטור על  והאומר
התורה. כל לי ומה אחד  דיבור לי דמה משה בתורת

ע"ו) אות (מ "א משה ויואל באות (ועיין  כפירה  של שדיבור 
שו"ת  וראה יעבור, ואל יהרג דין לו יש בתוה"ק אחת

יואל  צ "ז)דברי נפש(סימן במסירת האמת להגיד דהחיוב
ממש .

 חז"ל מאמר נד:)ונפרש  למחות (שבת בידו שיש "כל
ר' הגה "ק פירש וכו' החטא על נתפס וכו' מיחה" ולא

לב חקקי  שו"ת בס' פלאג 'י  מ"ג )חיים סי' "כל(יו "ד וזל"ק:
דברים איזה שכתבתי  והגם  עצמי את להציל  כתבתי  זה
הן במעשי  הוכרחתי  ומכופלים  כפולים פעמים כמה

ד כל על להשיב אני צריך כי יגונה לא שהכרח יבורמצד
עשה  מצות משום  רמיא  חיובא כי  מצד והן וכו' ודיבור

און לי  ומצאתי פעמים . ק ' אפילו  תוכיח הוכח של 
ביהודה נודע  ל"ו)בתשובת  כותב(סי' [ואח"כ וכו' שכתב

בספר לכתוב לשון  ביד חיים  לי היתה זאת "ולכן  להלן]:
מה  והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל לחוקקי  לבי ויוחקו

בשבת רז"ל דוקא(נד:)שכתבו וכו', למחות "בידו"
דשבת, בגמרא הגירסה [הנה בידם . לכתוב והיינו "בידו"

למחות "שאפשר" מי למחות)כל  "בידו" כתב אבל(ולא ,
וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת בספר  בזה דייק  כבר 
שם רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא  שבירושלמי 
האי כי  דנקטי למחות בידו שיש  מי  כל דוכתי, ובכמה
לא אם הגם  כי לנו להורות למחות, "בידו" שיש  לישנא 
מקום מכל שתהי ' וסיבה צד  מאיזה להוכיח בפיהם 
זה  והרי וכתב. מעשה ידי  על  למחות מחוייבים  "ביד "
וכו' העם  את להזהיר שמים לשם לה' "ידו" יכתוב

עכל "ק .
:לשונו וזה טז , פרק ט' מאמר א חלא' הברית ספר

מצפים אתם יעקב לבית האומרים אדם בני  יש והנה

נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער הדברי 


מאות  י"ז מן יותר  עברו כבר הלא משיח לכם  שיבא
הנה  עד בא לא כי  ואחרי  בגלות  אתם  ועדיין  שזה
להושיע יוסיף לא שוב מושיע  ואין  הימים  כל וקויתם 
אריכות  לעולם , אתכם  איש יפדה פדה לא עוד  אתכם 
עוד יבא לא  כי לאות  יעקב זרע לכם הא כזה רב זמן
להם משיבים היו כזאת השומעים חכמו ולו עולם, עד
כי כפלים  התמהמה  שלכם  משיח הלא  ניצחת תשובה 
מן נפשם  פדות על להושיעם  תיכף  לאבותיכם בא  לא 
ג' והתאחר היו כאשר  עזבם  אבל לבא  אץ ולא הגהינום
כן ואם  שנה ושמונה  וששים מאות ושבע  אלפים
אלי תאמר וכי  ככה, פעמים משני  יותר  הוא התמהמה
על אומר אתה מה ולי  בשלהם  דחית להם  משכיל קורא
ואוי לך אוי לי אוי לך ואומר אשוב שוב גלותנו, אריכות
אלה, הטו עונותינו בימיו , המקדש  בית נבנה  שלא לדור
השכם ה' שלוחי  ראו המה אשר חטאו כי ואבותינו
דרכנו שנעזוב אלינו בהתחננו האמת נביאי ושלוחי
הצרה  עלינו באה כן על שמענו , ולא  אליו ונשוב הרעה
ישראל והיה מארצנו וגלינו המקדש בית שנחרב הזאת
על אנחנו אשמים  אבל  העמים , בכל  ולשנינה למשל
רב זמן נכר אדמת על בשבתתינו הגלות אריכות אודות
עד כי אבותינו, לא תקוותם, אבדה גוים  נאמו כי  עד
בית  שיבנה לעשות שביכולתנו מה לזה נעשה  לא מתי
קולה  תתן  וירושלים  תבכה מר ציון  הלא  בימינו המקדש 
כל כי הרואות ועינינו  אלה בדורות לב על  שם  איש ואין

וילחמו מדינתו בשם  איש  ילכו בעדהעמים  אחד  כל 
את  וימסרו לאנד] [פאטער  אביו מגורי  ארץ ארצם
הזה  הרב הזמן  כל  ועצלים נרפים  ואנחנו עליה נפשם 
הקדושה  אדמתנו בעד אנו גם  ללחום נקום לא  אנה עד
בכלי ולא בחנית ולא בחרב לא  כי  אפס אבותינו, וארץ 
ואלה  ברכב אלה אשר הארצות כגויי נלחם מלחמה 
ובמצות  בתורה נעסוק אלהינו ה' בשם  ואנחנו בסוסים,
ושכינתיה  קוב "ה למפרק כדי  באהבה שמו  לעמן אלהינו
ידינו ובמצותיו ה' אויבי על נגביר בתורתו כי  גלותא , מגו
כי בימינו תיכף שיבנה ה' בית מלאכת על לנצח רמה
עושים אנו ואם  דשטנא בעינא גירא היא מצוה כל 
ביד כחצים  בידינו המה הן  יתברך לשמו  רק המצות
ועל מעלה, שרי  כל  ולהשפיל הקליפות כל להפיל  גבור
כתבתי כאשר ס"ח] [תהילים  לאלהים  עוז תנו נאמר זה
חברתי אשר שלי טובים  מצות בספר באר בדי  זה ענין 
במרום המרום  צבא על  ה' יפקוד תיכף ואז המצות , על
לעבדו ה' בשם  כולם  לקרא ברורה שפה עמים אל ויהפך

הארץ: כל  על  למלך ה' והיה אחד שכם 

אריכות  סיבת  לדעת לבבי  בכל  היטב וחקרתי ודרשתי 
תורה  יש האלה בדורות  והנה  וארא הזה  החל הגלות
גמרא משניות ללמוד העם מרבים  בישראל הרבה
גואל , לציון  בא לא  זאת ובכל קבלה ספרי  גם ופסוקים
כח  בכל בתפלה התחזקו אלו בדורות אנשים  והרבה

אנשים והרבה נענים, ואינם  צועקים אלה וגם ועוז
ועם כרמון  מצות מלאים  כי עד למרבה במצות עוסקים
בדורות  יש  אלה שלש ואם  באה, לא  גואלי שנת זה  כל 
ואנחנו עוד, לנו נשאר מה לארצנו שבנו לא ועדיין אלו
ואמרתי עליון, פני לרצות מזה יותר נעשה מה נדע  לא 
העומד מפסיד  איזה שיש אם  כי  זאת אין בלבי אני 
אלה  שלש כח להחליש בתוכם  השטן גם ויבא כנגדם 
כאשר ויהי הרבה, רוקח שמן יבאיש אחד מות זבוב כי 
מה  שהוא מצאתי המפסיד זה הוא  מי לדעת חפשתי
במה  מכוונים  אינם כולם  הנזכרים כתות ג ' כל  אשר
למפרק לא  ולתועלתם עצמם  לצורך אם כי  שעושים 
מישראל אדם  וכל הגלות, מן  ושכינתיה קוב "ה
או תורה וכל עצמו ולתועלת פנה לדרכו מחשבתו
מקום לו  לקנות מכוין  עושה הוא אשר מצוה או  תפלה
משלח  בכל זה ידי  על ושיצליח ועוה"ב, עדן בגן  חשוב
וכל ובניו, אשתו עם ושנים  ימים ושיאריך בעוה"ז, ידיו
לו שיהיה אם  כי  אינו יהודי אותו של  חפצו וכל  ישעו
מאבני וחצר גדול בית לו לבנות ושיזכה בכבוד  פרנסה
הנקרא המדינה כמנהג הכל  לבנים  כפיסין  גזית
ובני בניו  ויירשוה רבים  ימים יעמוד למען [קאמעניצא]
ימים ויאריך זרע  ויראה  נכריה בארץ לו יהיו אשר בניו
הרב אותו ויספידו טובה  בשיבה ושימות בגלות,
ויהיה  הכנסת בית אצל תורה  תופסי  שאר  עם  שבעירו
תכלית  כל  זה  ושסוי, בזוז עם  ברוב גדולה לויה לו 
רגיל המשיח וביאת הזה . בגלות הישראלי  של  המבוקש 
נכון שלום  בלב לא ולחוץ משפה  אך תמיד לשונו  על
הבאה  לשנה אנו אומרים  ורגל מועד בכל רגל , למועדי 
שנה  אותו  מדחים  רק מחר ולא היום  לא בירושלים 
לגמור לבות חפץ כי שלם  בלב לא זאת גם ואף תמימה
אחר אם כי  להשלימו אפשר שאי  בונה שהוא  הבנין 
שנים וה' ד' שעל ומתן  המשא לגמור וגם שנים  איזה
המלכות  מן או השררה מן וקשר כתב עליו  עשה אשר
באמת  עושה ואין בצדק קורא ואין  [קאנטראקט ] נקרא
הקץ  את למהר כדי הדברים  הנזכרים  כתות שלש  בכל 
יש לא זה ושכינתיה, קוב"ה ולמפרק ואלהיו גוי ולפדות
[ישעיה  השדה כציץ חסדו וכל  הכתוב שאמר והוא בנו,
שלהם ומצות ותפלה בתורה  מכוונים  אינם כלומר  מ '],
או הזה לעולם  הוא  לבד לתועלתם עצמן לטובת אם  כי 
לעשותם לב על שם  איש  ואין יחד, לשניהם או לעוה"ב
כמו ומגלותי, מצערי  להוציאנו כדי  ולמעני לשמי  לי 
עבדין לגרמייהו עבדין  דאינן חסד כל  בזוהר שאמרו
מבכה  רחל נשמע  ברמה קול שומעות, שכך לאזנים ואוי 
מן לצאת רוצה קדישא שכינתא  אמנו היא בניה על
מושיע ואין צעקה לה אין  ושומע  בניה  כל  עם הגלות

אין . ופורק לה

בתורה  נכוין שלא זמן כל כי  תדעו לבטח  ועמי  אחי ובכן 
זולת  לא ושכינתיה קוב"ה למפרק  כדי רק ומצות  ותפלה
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כתב שכבודו ספרי באלפי  לנו די לא הא ?ספרי ועוד עוד מוציא כבודו למה  שאלה :
עבודה ? את יעשו ה שג אחרי רבני ולזכות  חובתו ידי לצאת  יכול וכבודו כבר?

מוחהתשובה : ואינו למחות בידו שיש מי כל של בעונש  מאוד  הפליגו ז"ל חכמינו 
של  העבירה על ונענש בעצמו, חטא  הוא  וכאילו שמו על נקראת  שהעבירה ואמרו
נענש שהוא  שאמרו   כ כדי עד העבירה  בעונש עליו שהחמירו  אלא  עוד ולא הזולת,
ונענש מתחייב העבירה  על העונש מלבד וכ בפועל. העבירה להעובר קוד תחילה
 כגו עצמה  לעבירה  נוגע שאי אחרי בעונשי ג מוחה  ואינו למחות שבידו  זה 
,לאוי בכמה  עובר שהוא  אמרו וכ וכדומה, לטמיו ויורדי למלכות  נמסרי שנכסיו
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בית זה אומר חלפתא  ב שמעו רבי ,החז זה אומר יקי ב שמעו רבי נופלת
יאשיהו קרע  הזה  הדבר על שמואל בש הונא  ורב יהודה רב  אמר .מט של די
ועשה ושמר ולימד  למד  חייא  בר תנחו רבי  בש אסי רבי אמר ,להקי עלי ואמר
בית הזאת  בהקמה  ידרשו ארור בכלל  זה הרי החזיק  ולא  להחזיק  בידו ספק  והיה
הוא היה  ואפילו  אותה המבטלי ' ביד התורה את  להקי שביד והנשיאו'  המל
זה הרי אותה המבטלי  הרשעי ביד  התורה  להחזיק יכול והיה במעשיו גמור צדיק

עכ "ל.ארור

אמרי בליקוטי א')והתניא נקרא(פרק מיחה  ולא למחות בידו שיש מי ואפילו וז"ל: כתב ,
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שני  כא שיש והיינו מוחה. ואינו  למחות  בידו שיש מי של הדבר  עצ חמור כמה  עד  הרי 
למחות . בידו  כשיש מוחה האינו בעו חלקי

על א. עבר בעצמו כאילו נענש הוא  הרי מוחה אינו והוא עובר שהזולת העבירה עצ
יותר מוחה  האינו  על  החמירו  כ  ג לבד  בזה  ג ומה בו, תלויה וקלקלתו זו עבירה 
הזולת את למנוע  יכול  שהיה  מפני  עליה , לעונש  קוד שהוא  עצמו  העבירה מהעובר


מדה  כנגד מדה עמו  מתנהג  ית' הוא כי  משיחנו יבא לא 
אני אף עלי לא עצמכם על  כ"א חסים  אינם  אתם ואומר
אדם לבני  ניחל  ולא לאיש  נקוה ולא עליכם  אחוס  לא 
כי הגואל לנו יביאו ותפלתם  בזכותם  שהמה גדולים 
אך  לעינים , הרואה לא גדול מי  היודע  הוא ללבב הרואה
בר ולא תורה בעל  אינו  אפילו  בעצמו יהודי איש  כל 
שהוא שבשמים אבינו בעד ללחום  מחוייב כלל  אוריין
נחלת  ארצנו בעד  וקרב מלחמה ולעשות הארץ על  ימליך
אשר במצות ישראל ארץ היא [פאטערלאנד] אבותינו
ושכינתיה  קוב"ה למפרק רק מצוה בכל ולכוין  עושה הוא
בשלחן כי  כוונתו, כל  יהיה יפדה אלהים  אך מגלותא,

להאכיל כגון  צדקות מיני שבכל כתוב דעה יורה ערוך
להכל חולים , לרפאות או  ערומים להלביש או רעבים 

קודם  שבויים  הדיןפדיון  כך ואם  רגע, אפילו לאחר ואסור
ואלהיו גוי  לפדות מכש"כ אחד אדם לבן  שבוים  בפדיון
מה  בלבו האדם  יאמר  ואל  הכללי, שבויים פדיון שהוא 
כזה, גדול דבר  לפעול  במצותי  כח שיהיה ערכי ומה אני 
כח  ורב גדול ערכה בעצמה  המצוה בערכו הוא מך אם כי 
מגו ושכינתיה קוב "ה למפרק בו יכוין  אם זאת לפעול 
וכל ציון  ותבנה  באה גאולנו שנת מהרה עד ואז גלותא,
אשר בירושלים ה' כבוד וישכון  ישראל  וארץ יהודה ערי

בימינו . במהרה ינחלוה עבדיו וזרע  עליון יכוננה

נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער זדברי 

בדעה שאינו ומראה  שמוחה  בזה  העבירה  מכלל עצמו להוציא  או העבירה, מלעבור
השי"ת . רצו נגד  העבירה העובר ע אחת

העונשי ב. באי שעליה  לעצמה  עבירה  זה למחות  בידו  הוא א מוחה שאינו  במה
העבירה עצ על זה מלבד  העבירה, עבר הוא כאילו בזה  לו שנחשב  מה  מלבד  הצדדיי
כשלעצמה זה עליה  ועובר לעשותה ובידו  מוחה ואינו למחות עליו שמוטל החיוב  דהיינו

למאוד . חמורה  עבירה

הזולת עו על  ג ונתחייב תורה"ק , של מצוות התרי "ג בקיו שנצטווה מישראל איש  כל
הוכח של החובה עליו הטילה והתורה כהלכתה . הערבות  בספר שביארנו  כמו בערבות 
הכאה עד  או  נזיפה עד  או  פעמי מאה עד  אפילו  ויוכיח ויחזור שיוכיח  עמית את  תוכיח 
למחות בידו  כשסיפק ח "ו  עבירה  העובר ישראל איש בחבירו וימחה  ליה, כדאית מר לכל 
ויתפס  ילכד  ולא  שמו על  יקרא  לא הזולת של  שחטאו  דהיינו חטא , עליו ישא  שלא כדי
שהחיוב הרי  ומוחה . מוכיח  שאינו זה עצ על  ובי הזולת  עבירת על בי עליה  יענש ולא  בה

כהלכה. ולמחות להוכיח  עליו

הוא מי והתוכחה?, המחאה חובת  ידי ויצאתי לבי  זיכיתי לומר שיכול  ואיזהו זה הוא  מי
ותוכחה במחאה יד"ח  שיצא בעצמו בטוח ולהיות  במנוחה  לשבת  שיכול הישראלי  האיש
דוקא ולאו למחות החיוב אחרת  עיר אנשי על שג מבואר הלא ?הדי מיו וינקה כהלכה ,
 עמ ולומד שמתפלל המדרש ובית  הכנסת בית אנשי חבירו בשכיניו  ובודאי בעירו ,
הדבר כי עצמו  יתר ואל  ולהוכיח . למחות מוטלת שהחובה כ "ש עירו אנשי ועל בצוותא 
 בדברי  את ובא יו יו  אות שרואה  האנשי ועל ומשפחתו  בקרוביו  כי בידו אינו

הרי  בודאי  שבאלו  וכדומה  ומת הרחוקי במשא  האנשי על ג רק למחות, בידו  יש
שזה משו נקרא , למחות בידו דיש משו למחות  החיוב כ ג אחרת עיר ואנשי  ממנו

אי"ה. להל שיבואר כפי ידו בכתב כ ג שיי

נתפס  הוא  והרי ותוכחה  מחאה חובת  ידי  שיצא  לומר שיכול מישראל אד  ואי מאחר
עליו מצפי עונשי וכמה נתפס עבירות  בכמה יודע מי ישראל בית כל  וחטאות בעוונות
אלה ,עליה הוכיח ולא  מיחה  שלא העבירה  עצ ועל  הזולת  של עצמ העבירות  מפאת
אי לעשות עלי  מה  ובצדק , ויהודי  יהודי כל ישאל  שאול  ולכ מספר, אי עד בודאי ה
 אופ באיזה ,?הרבי מהעונשי להפטר אוכל במה העוונות ?, מאלו עצמי לנקות אוכל
אגיד ועוני זה , מפאת בבשרי  מתו אי כי כהלכה?, ותוכחה  מחאה חובת  ידי לצאת  אוכל

אלו. מחטאות  ואדאג 

שבת ירושלמי בגמרת הלשו ד')והנה הלכה ה ' בידו(פרק ספיקה שהוא  מי שכל   ללמד
עכ "ל. בו, תלויה קלקלתו ממחה  ואינו למחות,

ביצה בירושלמי וכ "ה למחות . בידו  הלשו ח)נקט הלכה ובכתובות(פ"ב א ). הלכה  ,(פי "ג 

זרה  עבודה במס' איתא  נמי  בבלי ע"א )ובגמרא  למחות(י' בידו שיש מי  כל  אמרו מכא ,
ע"כ . עליו, נענש מוחה  ואינו 
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אני אף עלי לא עצמכם על  כ"א חסים  אינם  אתם ואומר
אדם לבני  ניחל  ולא לאיש  נקוה ולא עליכם  אחוס  לא 
כי הגואל לנו יביאו ותפלתם  בזכותם  שהמה גדולים 
אך  לעינים , הרואה לא גדול מי  היודע  הוא ללבב הרואה
בר ולא תורה בעל  אינו  אפילו  בעצמו יהודי איש  כל 
שהוא שבשמים אבינו בעד ללחום  מחוייב כלל  אוריין
נחלת  ארצנו בעד  וקרב מלחמה ולעשות הארץ על  ימליך
אשר במצות ישראל ארץ היא [פאטערלאנד] אבותינו
ושכינתיה  קוב"ה למפרק רק מצוה בכל ולכוין  עושה הוא
בשלחן כי  כוונתו, כל  יהיה יפדה אלהים  אך מגלותא,

להאכיל כגון  צדקות מיני שבכל כתוב דעה יורה ערוך
להכל חולים , לרפאות או  ערומים להלביש או רעבים 

קודם  שבויים  הדיןפדיון  כך ואם  רגע, אפילו לאחר ואסור
ואלהיו גוי  לפדות מכש"כ אחד אדם לבן  שבוים  בפדיון
מה  בלבו האדם  יאמר  ואל  הכללי, שבויים פדיון שהוא 
כזה, גדול דבר  לפעול  במצותי  כח שיהיה ערכי ומה אני 
כח  ורב גדול ערכה בעצמה  המצוה בערכו הוא מך אם כי 
מגו ושכינתיה קוב "ה למפרק בו יכוין  אם זאת לפעול 
וכל ציון  ותבנה  באה גאולנו שנת מהרה עד ואז גלותא,
אשר בירושלים ה' כבוד וישכון  ישראל  וארץ יהודה ערי

בימינו . במהרה ינחלוה עבדיו וזרע  עליון יכוננה
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בדעה שאינו ומראה  שמוחה  בזה  העבירה  מכלל עצמו להוציא  או העבירה, מלעבור
השי"ת . רצו נגד  העבירה העובר ע אחת

העונשי ב. באי שעליה  לעצמה  עבירה  זה למחות  בידו  הוא א מוחה שאינו  במה
העבירה עצ על זה מלבד  העבירה, עבר הוא כאילו בזה  לו שנחשב  מה  מלבד  הצדדיי
כשלעצמה זה עליה  ועובר לעשותה ובידו  מוחה ואינו למחות עליו שמוטל החיוב  דהיינו

למאוד . חמורה  עבירה

הזולת עו על  ג ונתחייב תורה"ק , של מצוות התרי "ג בקיו שנצטווה מישראל איש  כל
הוכח של החובה עליו הטילה והתורה כהלכתה . הערבות  בספר שביארנו  כמו בערבות 
הכאה עד  או  נזיפה עד  או  פעמי מאה עד  אפילו  ויוכיח ויחזור שיוכיח  עמית את  תוכיח 
למחות בידו  כשסיפק ח "ו  עבירה  העובר ישראל איש בחבירו וימחה  ליה, כדאית מר לכל 
ויתפס  ילכד  ולא  שמו על  יקרא  לא הזולת של  שחטאו  דהיינו חטא , עליו ישא  שלא כדי
שהחיוב הרי  ומוחה . מוכיח  שאינו זה עצ על  ובי הזולת  עבירת על בי עליה  יענש ולא  בה

כהלכה. ולמחות להוכיח  עליו

הוא מי והתוכחה?, המחאה חובת  ידי ויצאתי לבי  זיכיתי לומר שיכול  ואיזהו זה הוא  מי
ותוכחה במחאה יד"ח  שיצא בעצמו בטוח ולהיות  במנוחה  לשבת  שיכול הישראלי  האיש
דוקא ולאו למחות החיוב אחרת  עיר אנשי על שג מבואר הלא ?הדי מיו וינקה כהלכה ,
 עמ ולומד שמתפלל המדרש ובית  הכנסת בית אנשי חבירו בשכיניו  ובודאי בעירו ,
הדבר כי עצמו  יתר ואל  ולהוכיח . למחות מוטלת שהחובה כ "ש עירו אנשי ועל בצוותא 
 בדברי  את ובא יו יו  אות שרואה  האנשי ועל ומשפחתו  בקרוביו  כי בידו אינו

הרי  בודאי  שבאלו  וכדומה  ומת הרחוקי במשא  האנשי על ג רק למחות, בידו  יש
שזה משו נקרא , למחות בידו דיש משו למחות  החיוב כ ג אחרת עיר ואנשי  ממנו

אי"ה. להל שיבואר כפי ידו בכתב כ ג שיי

נתפס  הוא  והרי ותוכחה  מחאה חובת  ידי  שיצא  לומר שיכול מישראל אד  ואי מאחר
עליו מצפי עונשי וכמה נתפס עבירות  בכמה יודע מי ישראל בית כל  וחטאות בעוונות
אלה ,עליה הוכיח ולא  מיחה  שלא העבירה  עצ ועל  הזולת  של עצמ העבירות  מפאת
אי לעשות עלי  מה  ובצדק , ויהודי  יהודי כל ישאל  שאול  ולכ מספר, אי עד בודאי ה
 אופ באיזה ,?הרבי מהעונשי להפטר אוכל במה העוונות ?, מאלו עצמי לנקות אוכל
אגיד ועוני זה , מפאת בבשרי  מתו אי כי כהלכה?, ותוכחה  מחאה חובת  ידי לצאת  אוכל

אלו. מחטאות  ואדאג 

שבת ירושלמי בגמרת הלשו ד')והנה הלכה ה ' בידו(פרק ספיקה שהוא  מי שכל   ללמד
עכ "ל. בו, תלויה קלקלתו ממחה  ואינו למחות,

ביצה בירושלמי וכ "ה למחות . בידו  הלשו ח)נקט הלכה ובכתובות(פ"ב א ). הלכה  ,(פי "ג 

זרה  עבודה במס' איתא  נמי  בבלי ע"א )ובגמרא  למחות(י' בידו שיש מי  כל  אמרו מכא ,
ע"כ . עליו, נענש מוחה  ואינו 
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שאפשר או  למחות, שיכול  מי  כל , הלשו נקטו ולא בידו , שיש מי כל הלשו דנקטו הרי 
וכדומה. למחות  לו 

ע"כ . למחות בידו סיפק  שהוא  מי כל אלא דבא "ר, בתנא  הלשו איתא וכ

למחות"? "בידו הלשו נקטו  מדוע

על  בידו  בתיבת שהכוונה לפרש, כתב  זי "ע פלאג 'י  חיי רבי  הקדוש המפורס  והגאו
הכתיבה מעשה  ידי על לרבי ולהוכיח  למחות שיש  דהיינו  מהיר, סופר  בעט ביד  הכתיבה
 ספרי כתיבת ידי על למחות שבידו כל הוי וזה  בידו, הכתיבה ידי  על .חיבורי לחבר
ידי  שעל שהג והיינו ה ' אל וישובו הרעי דרכיה ויעזבו , בה שיקראו עבירה  לעוברי 
להגיע  יכול הכתב  ידי ועל  מאחר אבל ,אליה להגיע במציאות יכול אינו בפיו  המחאה 
נקרא שזה  משו זה  באופ  בה למחות החיוב עליו   ורוב למחות, אפשר נקרא  אליה
של  שהחיוב  לנו להורות  בידו שיש מי כל זה לשו דייקא  חז"ל  נקטו  ולכ למחות, בידו

על  מיחה שלא  זמ וכל .האד בידי  הנעשה הכתב במעשה  הוא  ספרי מחאה כתיבת ידי 
זו. אפשרות וקיי מאחר המחאה  חובת  ידי  יצא  לא  למרחוק 

לב חקקי  שו"ת בספרו פלאג'י ר"ח  הגאו של מ"ג )וזל"ק סי' :(חיור "ד

חקרי  גדולי ישראל  לחוקקי לבי ויוחקו  בספר לכתוב  "לשו ביד  חיי" לי היתה זאת ולכ
בשבת חז"ל שאמרו  מה והיינו  ע"ב)לב, זה(נ "ד, בלשו שכתבו חז"ל  מאמרי  הקדמנו  [כבר

ובכמה ש חז "ל מ"ש וכ ." ביד "לכתוב והיינו "בידו" דוקא  וכו' למחות  "בידו" "בידו"].
כי  לנו להורות למחות, "בידו " שיש  לישנא האי  דנקטו למחות בידו שיש מי  כל דוכתי,
 מחוייבי " ביד" מקו מכל  שיהיה , וסיבה  צד מאיזה  להוכיח בפיה בא  לא א הג
וכו'. הע את להזהיר שמי לש לה ' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב , מעשה  ידי על למחות 
ויראו ישמעו הע וכל תורתיו, ואת אלקי חוקי את אד לבני  להודיע איסורי בשאר וכ

עיי"ש. טוב . ברכת תבא  ועליה ויחדלו , ישמעו וא ,ה כשרי ישראל  וכל

חיי תוכחת  קסחט)ובספרו עמוד  מק וז"ל:(פ'

שיכתבו גלויות וראשי ישראל  לגדולי ובפרט למחות  בידו שיש מי  לכל  תולה, זכות יש עוד
איזה שעושי כשישמעו ממשלת תחת  היושבי והרחוקי הקרובי למקומות  איגרות
שיכתבו ,מקו שבאותו  מורי לקול  שומעי ואינ תורה , של כדת הגוני בלתי  דברי
ההוא , במקו יהיה אשר  לשופט ישמעו  לא  א כי  ,לה ולהתרות  להזהיר איגרות  לה
נ"ד  ד בשבת  בגמר' כדקי"ל למחות, זוכי ה ובזה מידו, הבא  ככל ,אות יענש ענש 

בידו  שיש  מי דכל בידו)ע "ב, איתא, ועוד, בירשלמי אמנ שאפשר, בגמרא , העול (הגירסא  כל  על  למחות,
כולו.  העול כל על נתפס מוחה, ואינו כולו ,

כל  לומר דדייק  ונראה יע"ש. עלמא, כולי על  נתפסי גלותא ריש דבי הני פפא, רב ואמר
איגרות כותבת והיד  פתוח , שהנייר ממש, בידו  דהיינו בידו , לומר דייק למחות , בידו שיש

.ביד

חי כל נפש בספרו לשונו  י"ט)וכה אות כ ' כבר(מערכת מוחה ואינו למחות בידו שיש מי  כל  :
לב חקקי  בספר בעניותי עמ"ג )כתבתי ע"ה , ד מ"ג, סי' למחות(חיור "ד יכול ורב  חכ שהוא  דמי 
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חיור "ד  הנובי"ק כתב שכ בדיו , הספר על ומעלה  כותב שהיד  ל"ו)בידו בידו(סימ שיכתוב
.ומקו מקו בכל מוחה  ואז יעו"ש. מאיסורא  לאפרושי ספר

.אד מבני  לאלפי דרשה  הוי בספרו דברי שהמבאר ז"ל " הרמב כתב  וכבר

דאלטאש יצחק הרב  כתב  יעו"ש.וכ ח"א  הזוה"ק לספר הקדמתו בראש ז"ל

חיי גנזי בספרו  שכתב מה כ ')ועי' בש (מערכת  מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל בעני
 הדברי כי רבא  מודעא  להו ומודענא  וז "ל: אמת  שפת לספרו בהקדמה חאגיז "המהר
ובעל  בכתב ידבר דבר לחיי עליו ה' יגזור א רבות שני ועוד משה ידבר אשר הקשי
ראשי  ראשיה על יחולו  לא  יראה עיניו למראה אשר והנדו והשעה  המקו צור כפי פה

עיי"ש. וכו '. למחות ביד שאי אות על ולא  קדש ע

ב "ב  בחא "ג  והוא בידו" "כתיבה על שהכוונה "בידו" תיבת המהרש"א פי' זה ע"ב)וכעי י' ד)

ושנעשה הלימוד  עיקר כי הוא  שהכוונה בידו " ותלמודו  לכא שבא  מי "אשרי הגמרא  בדברי 
עכ "ל. ,"סופרי" החכמי נקראו כ על אשר יד , מכתיבת הבא  הלימוד  הוא רוש בו

. כ ג"כ כתב כ"ב, פרק  מוסר ובשבט

[ובספר .פעמי ואל מאה אפילו תוכיח הוכח בתורה נתחייבנו בתוכחה  הרי זה  ומלבד 
ר"ה)המצות  השאלה(מצוה  נשאלת  ,[מצותי נתיב  בספר מובא וכ ,פעמי  אל אפילו  כתב

אותו על  פעמי מאה אד לאותו  ונוכיח   שנל דהיינו כדי התוכחה מצוות לקיי נוכל  אי
?פעמי אל או עצמו?  עו

 כפולי פעמי כמה דברי איזה  שכתבתי והג" :ש פלאג'י חיי רבי הגה"ק כתב 
אפילו תוכיח  שהוכח  עשה משו עלי רמיא  חיובא  מצד  וה במעשי... הוכרחתי ומכופלי

הכתב" "מעשה ע"י למחות ...פעמי ש)ק ' לב חקקי  .(עי'

חיי בחוקותי)ובתוכחת  וז"ל:(פרשת  כתב 

דווקא לאו  פעמי מאה  עד אפילו  הוא   עמית את תוכיח הוכח  עשה דמצות   דאמר והא 
מקומות . ובכמה  חיבורי בכמה אחד , מוסר בספריו לכתוב בכתיבה, הדי דהוא  בפה,
כתיבה, ע"י הוא  למחות  בידו שיש  מי דכל ל"ו סימ חיור"ד  ח "א ביהודה  נודע הרב ועיי"ש

עיי"ש.

כל  פעמי כמה  אחד  מוסר ספרי בכמה או אחד בספר הכתיבה  ידי  שעל לפי"ז הרי 
של  המצוה ולקיי פעמי מאה עד  לכתוב עצה יש ולכ אחת, לתוכחה נחשב כתיבה 

.בה התיקו  דר ולהורות המכשולות  על ספרי כתיבת  ידי על  כהלכה תוכיח הוכח

בשבת שאמרו חז"ל דברי  היטב  מוב הנ"ל פי נד:)ועל למחות(שבת  לו  שאפשר מי  שכל
כ העול כל על נתפס כולו  העול לכל "בכל  להגיע אפשר  דאי לשאול יש לכאורה  ולו"

יש השפעתו שמכח  הג .העול כל על אותו  ולענוש אותו  לחייב אפשר  ואי ,העול
 ומקיימי מפניו  שיראי ונשיא  מל כגו ש שפרש "י כמו העול בכל למחות  ביכלתו
ונאמר נחייב אי כ וא ?העול לכל שיגיע במציאות   שיי אי אבל  עיי"ש  דבריו

כולו ? העול כל על שנתפסי
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שאפשר או  למחות, שיכול  מי  כל , הלשו נקטו ולא בידו , שיש מי כל הלשו דנקטו הרי 
וכדומה. למחות  לו 

ע"כ . למחות בידו סיפק  שהוא  מי כל אלא דבא "ר, בתנא  הלשו איתא וכ

למחות"? "בידו הלשו נקטו  מדוע

על  בידו  בתיבת שהכוונה לפרש, כתב  זי "ע פלאג 'י  חיי רבי  הקדוש המפורס  והגאו
הכתיבה מעשה  ידי על לרבי ולהוכיח  למחות שיש  דהיינו  מהיר, סופר  בעט ביד  הכתיבה
 ספרי כתיבת ידי על למחות שבידו כל הוי וזה  בידו, הכתיבה ידי  על .חיבורי לחבר
ידי  שעל שהג והיינו ה ' אל וישובו הרעי דרכיה ויעזבו , בה שיקראו עבירה  לעוברי 
להגיע  יכול הכתב  ידי ועל  מאחר אבל ,אליה להגיע במציאות יכול אינו בפיו  המחאה 
נקרא שזה  משו זה  באופ  בה למחות החיוב עליו   ורוב למחות, אפשר נקרא  אליה
של  שהחיוב  לנו להורות  בידו שיש מי כל זה לשו דייקא  חז"ל  נקטו  ולכ למחות, בידו

על  מיחה שלא  זמ וכל .האד בידי  הנעשה הכתב במעשה  הוא  ספרי מחאה כתיבת ידי 
זו. אפשרות וקיי מאחר המחאה  חובת  ידי  יצא  לא  למרחוק 

לב חקקי  שו"ת בספרו פלאג'י ר"ח  הגאו של מ"ג )וזל"ק סי' :(חיור "ד

חקרי  גדולי ישראל  לחוקקי לבי ויוחקו  בספר לכתוב  "לשו ביד  חיי" לי היתה זאת ולכ
בשבת חז"ל שאמרו  מה והיינו  ע"ב)לב, זה(נ "ד, בלשו שכתבו חז"ל  מאמרי  הקדמנו  [כבר

ובכמה ש חז "ל מ"ש וכ ." ביד "לכתוב והיינו "בידו" דוקא  וכו' למחות  "בידו" "בידו"].
כי  לנו להורות למחות, "בידו " שיש  לישנא האי  דנקטו למחות בידו שיש מי  כל דוכתי,
 מחוייבי " ביד" מקו מכל  שיהיה , וסיבה  צד מאיזה  להוכיח בפיה בא  לא א הג
וכו'. הע את להזהיר שמי לש לה ' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב , מעשה  ידי על למחות 
ויראו ישמעו הע וכל תורתיו, ואת אלקי חוקי את אד לבני  להודיע איסורי בשאר וכ

עיי"ש. טוב . ברכת תבא  ועליה ויחדלו , ישמעו וא ,ה כשרי ישראל  וכל

חיי תוכחת  קסחט)ובספרו עמוד  מק וז"ל:(פ'

שיכתבו גלויות וראשי ישראל  לגדולי ובפרט למחות  בידו שיש מי  לכל  תולה, זכות יש עוד
איזה שעושי כשישמעו ממשלת תחת  היושבי והרחוקי הקרובי למקומות  איגרות
שיכתבו ,מקו שבאותו  מורי לקול  שומעי ואינ תורה , של כדת הגוני בלתי  דברי
ההוא , במקו יהיה אשר  לשופט ישמעו  לא  א כי  ,לה ולהתרות  להזהיר איגרות  לה
נ"ד  ד בשבת  בגמר' כדקי"ל למחות, זוכי ה ובזה מידו, הבא  ככל ,אות יענש ענש 

בידו  שיש  מי דכל בידו)ע "ב, איתא, ועוד, בירשלמי אמנ שאפשר, בגמרא , העול (הגירסא  כל  על  למחות,
כולו.  העול כל על נתפס מוחה, ואינו כולו ,

כל  לומר דדייק  ונראה יע"ש. עלמא, כולי על  נתפסי גלותא ריש דבי הני פפא, רב ואמר
איגרות כותבת והיד  פתוח , שהנייר ממש, בידו  דהיינו בידו , לומר דייק למחות , בידו שיש

.ביד

חי כל נפש בספרו לשונו  י"ט)וכה אות כ ' כבר(מערכת מוחה ואינו למחות בידו שיש מי  כל  :
לב חקקי  בספר בעניותי עמ"ג )כתבתי ע"ה , ד מ"ג, סי' למחות(חיור "ד יכול ורב  חכ שהוא  דמי 
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חיור "ד  הנובי"ק כתב שכ בדיו , הספר על ומעלה  כותב שהיד  ל"ו)בידו בידו(סימ שיכתוב
.ומקו מקו בכל מוחה  ואז יעו"ש. מאיסורא  לאפרושי ספר

.אד מבני  לאלפי דרשה  הוי בספרו דברי שהמבאר ז"ל " הרמב כתב  וכבר

דאלטאש יצחק הרב  כתב  יעו"ש.וכ ח"א  הזוה"ק לספר הקדמתו בראש ז"ל

חיי גנזי בספרו  שכתב מה כ ')ועי' בש (מערכת  מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל בעני
 הדברי כי רבא  מודעא  להו ומודענא  וז "ל: אמת  שפת לספרו בהקדמה חאגיז "המהר
ובעל  בכתב ידבר דבר לחיי עליו ה' יגזור א רבות שני ועוד משה ידבר אשר הקשי
ראשי  ראשיה על יחולו  לא  יראה עיניו למראה אשר והנדו והשעה  המקו צור כפי פה

עיי"ש. וכו '. למחות ביד שאי אות על ולא  קדש ע

ב "ב  בחא "ג  והוא בידו" "כתיבה על שהכוונה "בידו" תיבת המהרש"א פי' זה ע"ב)וכעי י' ד)

ושנעשה הלימוד  עיקר כי הוא  שהכוונה בידו " ותלמודו  לכא שבא  מי "אשרי הגמרא  בדברי 
עכ "ל. ,"סופרי" החכמי נקראו כ על אשר יד , מכתיבת הבא  הלימוד  הוא רוש בו

. כ ג"כ כתב כ"ב, פרק  מוסר ובשבט

[ובספר .פעמי ואל מאה אפילו תוכיח הוכח בתורה נתחייבנו בתוכחה  הרי זה  ומלבד 
ר"ה)המצות  השאלה(מצוה  נשאלת  ,[מצותי נתיב  בספר מובא וכ ,פעמי  אל אפילו  כתב

אותו על  פעמי מאה אד לאותו  ונוכיח   שנל דהיינו כדי התוכחה מצוות לקיי נוכל  אי
?פעמי אל או עצמו?  עו

 כפולי פעמי כמה דברי איזה  שכתבתי והג" :ש פלאג'י חיי רבי הגה"ק כתב 
אפילו תוכיח  שהוכח  עשה משו עלי רמיא  חיובא  מצד  וה במעשי... הוכרחתי ומכופלי

הכתב" "מעשה ע"י למחות ...פעמי ש)ק ' לב חקקי  .(עי'

חיי בחוקותי)ובתוכחת  וז"ל:(פרשת  כתב 

דווקא לאו  פעמי מאה  עד אפילו  הוא   עמית את תוכיח הוכח  עשה דמצות   דאמר והא 
מקומות . ובכמה  חיבורי בכמה אחד , מוסר בספריו לכתוב בכתיבה, הדי דהוא  בפה,
כתיבה, ע"י הוא  למחות  בידו שיש  מי דכל ל"ו סימ חיור"ד  ח "א ביהודה  נודע הרב ועיי"ש

עיי"ש.

כל  פעמי כמה  אחד  מוסר ספרי בכמה או אחד בספר הכתיבה  ידי  שעל לפי"ז הרי 
של  המצוה ולקיי פעמי מאה עד  לכתוב עצה יש ולכ אחת, לתוכחה נחשב כתיבה 

.בה התיקו  דר ולהורות המכשולות  על ספרי כתיבת  ידי על  כהלכה תוכיח הוכח

בשבת שאמרו חז"ל דברי  היטב  מוב הנ"ל פי נד:)ועל למחות(שבת  לו  שאפשר מי  שכל
כ העול כל על נתפס כולו  העול לכל "בכל  להגיע אפשר  דאי לשאול יש לכאורה  ולו"

יש השפעתו שמכח  הג .העול כל על אותו  ולענוש אותו  לחייב אפשר  ואי ,העול
 ומקיימי מפניו  שיראי ונשיא  מל כגו ש שפרש "י כמו העול בכל למחות  ביכלתו
ונאמר נחייב אי כ וא ?העול לכל שיגיע במציאות   שיי אי אבל  עיי"ש  דבריו

כולו ? העול כל על שנתפסי
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למחות ואפשר מאחר הנ "ל הגרח"פ שהעלה למה חותכת וראיה גמורה  הוכחה מכא  א
ושיי במציאות , העול כל על  למחות אפשר שיהיה לומר  שיי שפיר לכ כתיבה ידי על
 א  ולכ הכתב. ידי על אליה שיגיע ממש, העול כל על מתארת שהגמרא המציאות 
ג"כ להוסי [ויש רח "ל העול כל  של  עוונות על נתפסי העול לכל בכתב מוחי אינ
הארכתי  כבר כדיבור הוי אי כתיבה  אי ובעני דמי, כדיבור שכתיבה בזה דהדי מאחר

מהדו"ק  נוב"י  שו"ת ועי' ,אחרוני בספרי ומבואר כהלכתה" תוכחה "מצוות (חיור"דבספרי

קמ"ה) וסי ' ס "ו חחו "מסי' ש ל'), פנמ "א (ס "י שו"ת ס "ח), סי' רע"א (ח"ב שו"ת , ובסימ כ "ט41, סימ (ח"א

ל "ב) ובסימ חיור"ד ל"א, חת "ס שו"ת מ"ד), סימ 11ח"ו רכ"ז,  מהרי "א (סימ שו"ת שי"ח), סימ שו"ת(ח"ב ,
"רכ"ד)מהרש וסימ ל"ח, סימ ס',ח"ב סימ ח "ג (ח "א של "ה), ותשו '(סימ הרשב"א בש ש ומביא

שו "מ  שו"ת  תקפ "א , סוס"י ח"א  נ')רדב "ז סימ עיי"ש].(ח"א

 מ זי "ע באנעטה מרדכי רבי הק ' הגאו הצדיק  שקיבל נורא  מכתב  מביא דעת זוהר בספר
וזל"ק : הדור פירצות על ומוחה  מוכיח  שאינו  על  ותוכחה , מחאה  בעני השמי

. דיל נר"נ לעורר  לגב שדרני לכ

מתגברת ואפיקורסת אמונה , ואבדה בישראל  פרצות  גברה   אי שמעת, לא א ידעת  הלא 
בטמירא מנהו וסגי בגילוי, בהו אית ,דלהו מכת  בי' דלית קרתא לית ויומא , יומא בכל
אורייתא ועי"כ חז"ל, בדברי  ומזלזלי ושבע"פ , שבכתב בתורה  ומכחישי ,רוח תיפח
שתשתכח תורה עתידה קדישא , שמואל דברי  נתקיי וכמעט ,ועיד עיד בכל מתמעטת
דאיתפשט גר והאי ,הבלי הבלי העול מחמדת  שיכורי כול ע והמו מישראל,
כביכול  קדישא ושכינתא  וחילא, ס"מ ס"א  ואיתחזק  סגי ואתפגי בעלמא  טובא  מסאבתא 
עבד תחת   האר רגזה וי  וי וצווחת  באפרא ומתפלשת שק  חוגרת ואורייתא  רבא , בגלותא

 אל מני  אחד   מלי מלא ולית  גבירתה, תירש ושפחה  ימלו להשיבכי דרא מגיני אינו
בהנהו ד ' נקמת  ולנקו צבאות , ה' קנאת  לקנאות הקב "ה , המלכי מלכי מל המל חמת 
דשכינתא גלותא  בגודל  דמשגח  מא לית  והשתא  וכו ' קנאה , פנחס דעביד  כמה רשיעא 
קדישא , מטרוניתא קנאת דמתקנא   מא ולית דרשיעי  בישא עובדא  די על סגי  ויבש  חרב
בלחודוהי, לעצמ רק  משגיחי לא דרא  וחכמי הגדולי וא ,מועטי המה עלי ' ובני
ואסתר מרדכי דעבד כמה בעלמא תשובה לעורר דרא  לזכות  לא אבל בלחוד , עצמ לזכות
כדקא פלחנא  למעבד  אחוי  בשאר יחזו דלא למרא  עבדא  כפולח ופולחנ דאחשורוש ביומי
שיכול  מי הזה  בדור  אי להתנצל בפיה דשגור ומה דמרא , ליקרא מחשב דלא  משו יאות 
[שלא] מצוה כ הנשמע, דבר לומר שמצוה  וכש תוכחה, מקבלי דאי משו להוכיח,
גלוי   לפני א חז"ל כמאמר הוא , כלו לאו  דא התנצלות  אכ נשמע, שלא  דבר לומר
ובשביל  ושכינתיה דקב"ה רחימא  בשביל נפשו  למסור אינש  חייב  וא גלוי , מי  לפניה
 נפש שמסרו קדושי ושאר ואסתר  ומרדכי ע"ה  רבינו משה דעביד  כמא  דישראל רחימא 
קשיא דדינא  בשלהובא עלמא  יתוקד שלא  לתשובה  עלמא  ואהדרו ישראל, בשביל למיתה

ז"ל. רשב "י כמ "ש  חלילה

* * *
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 ואי בתשובה . הע להחזיר  והחיוב הדור פירצות  ותיקו התוכחה חובת גודל לפנינו הרי 
גלוי  מי לפניה כי  מתוכחה ואופ  פני בשו עצמו שנטמעולפטור היהודי מאות כשמדובר (ובפרט

התוכחה) יקבלו  שלא  לומר  יהי מי  ידיעת בלי האומות לבי ונשבי ורגע , שעה  וכל יו בכל למסורומטמעי החיוב וג
 הדיני של  באש העול ישר שלא  ישראל אהבת  ובשביל  והשכינה ה ' אהבת  בשביל  נפשו

חלילה. הקשי

שמות , דרדקי מקרי בספרו קאלאמייא  הילל  רבי  הגה "ק  כתב רי"ח)וכבר שאינו(באות שמי
ע"ז של אזהרות  שלש על עובר כראוי  דע"ז)מדרי מאביזרייהו היא כראוי   מדרי .(אינו 

דאיתא  למה  יותר הדבר אזהרות(בזוהר)ויומתק  שלשה  על  עובר כראוי   מדרי שאינו  מי
ע"ז: של

תשתחוה , לא

,אחרי אלהי  ל יהי' לא

פסול, ל תעשה  ולא

כוונת  אפשר הנ"ל )וזהו מפרש(פסוק "ו"י "א "מ "ר ,אליה ויאמר ישראל זקני לכל  משה  ויקרא 
כפירש "אל  ריע" "יקרו "מה  "ולי  בנוטריקי צדיקי הרמז בעיני יקר מה  כפירש"י ולא  "י,

ויאמר וג שבגמ "ח , הגדולה  הוא וללמד  להדרי משו אל מידת התופשי דור שבכל
הדרכה יעשו  לא א משכו ואמר אות הזהיר ולאחריו לפניו  נמש ויאמר תיבת ,אליה

מע"ז. משכו אות הזהיר מש"ה בע"ז, נכשלי אזי כראוי לדור

באות ש וז"ל:(תע"ג )עוד 

אחרי,(בזוהר)איתה אלהי  ל יהי' לא על עובר כראוי דורו  את   ומדרי מנהיג  שאינו מי
כוונת  לפרש  אפשר י "ג )ובזה סימ הושע א ' הרמז (פסוק מפרש  "ב "ב "ע"ל בבעל, ויאש

הדריכו לא וה ,לבב בחדרי  מעשיה על  שיתבוננו  בחדרי" "בוא  "עמי   ל" בנוטריקי
עכ "ל. הנ"ל , כזוהר כפשוטו , בבעל  ויאש ועי"כ ,מעשיה להטיב לעורר כראוי   אות

* * *

לטכס  פניה על היתה ודאגת תמיד חרדו  הקודמי מדורות  הדורות וגדולי צדיקי כל
בידו אשר ככל  ולפעול  להשתדל  ניסה  ואחד אחד וכל בזה הדור לתיקו לפעול   אי עצות
ובמצות וערבות  תוכחה  במחאה  חובתו. ידי לצאת כדי הדור לתיקו דרגתו  לפי

השכינה. כנפי תחת ולקרב הבריות  על ה ' את  לאהב "ואהבת"

והמנהיגא. הבורא הוא שה ' לעול להוכיח ספרי כתב השלו עליו  אבינו  אברה
" ברמב כמבואר ג')וכו ' הלכה  "עכו מה ' לכל (פ"א גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל וז"ל:

וקורא מהל והי' לעבוד  ראוי ולו העול לכל אחד  אלוה  ש שיש ולהודיע העול
שנאמר קורא והוא כנע לאר שהגיע עד  לממלכה וממלכה לעיר מעיר  הע  ומקב
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למחות ואפשר מאחר הנ "ל הגרח"פ שהעלה למה חותכת וראיה גמורה  הוכחה מכא  א
ושיי במציאות , העול כל על  למחות אפשר שיהיה לומר  שיי שפיר לכ כתיבה ידי על
 א  ולכ הכתב. ידי על אליה שיגיע ממש, העול כל על מתארת שהגמרא המציאות 
ג"כ להוסי [ויש רח "ל העול כל  של  עוונות על נתפסי העול לכל בכתב מוחי אינ
הארכתי  כבר כדיבור הוי אי כתיבה  אי ובעני דמי, כדיבור שכתיבה בזה דהדי מאחר

מהדו"ק  נוב"י  שו"ת ועי' ,אחרוני בספרי ומבואר כהלכתה" תוכחה "מצוות (חיור"דבספרי

קמ"ה) וסי ' ס "ו חחו "מסי' ש ל'), פנמ "א (ס "י שו"ת ס "ח), סי' רע"א (ח"ב שו"ת , ובסימ כ "ט41, סימ (ח"א

ל "ב) ובסימ חיור"ד ל"א, חת "ס שו"ת מ"ד), סימ 11ח"ו רכ"ז,  מהרי "א (סימ שו"ת שי"ח), סימ שו"ת(ח"ב ,
"רכ"ד)מהרש וסימ ל"ח, סימ ס',ח"ב סימ ח "ג (ח "א של "ה), ותשו '(סימ הרשב"א בש ש ומביא

שו "מ  שו"ת  תקפ "א , סוס"י ח"א  נ')רדב "ז סימ עיי"ש].(ח"א

 מ זי "ע באנעטה מרדכי רבי הק ' הגאו הצדיק  שקיבל נורא  מכתב  מביא דעת זוהר בספר
וזל"ק : הדור פירצות על ומוחה  מוכיח  שאינו  על  ותוכחה , מחאה  בעני השמי

. דיל נר"נ לעורר  לגב שדרני לכ

מתגברת ואפיקורסת אמונה , ואבדה בישראל  פרצות  גברה   אי שמעת, לא א ידעת  הלא 
בטמירא מנהו וסגי בגילוי, בהו אית ,דלהו מכת  בי' דלית קרתא לית ויומא , יומא בכל
אורייתא ועי"כ חז"ל, בדברי  ומזלזלי ושבע"פ , שבכתב בתורה  ומכחישי ,רוח תיפח
שתשתכח תורה עתידה קדישא , שמואל דברי  נתקיי וכמעט ,ועיד עיד בכל מתמעטת
דאיתפשט גר והאי ,הבלי הבלי העול מחמדת  שיכורי כול ע והמו מישראל,
כביכול  קדישא ושכינתא  וחילא, ס"מ ס"א  ואיתחזק  סגי ואתפגי בעלמא  טובא  מסאבתא 
עבד תחת   האר רגזה וי  וי וצווחת  באפרא ומתפלשת שק  חוגרת ואורייתא  רבא , בגלותא

 אל מני  אחד   מלי מלא ולית  גבירתה, תירש ושפחה  ימלו להשיבכי דרא מגיני אינו
בהנהו ד ' נקמת  ולנקו צבאות , ה' קנאת  לקנאות הקב "ה , המלכי מלכי מל המל חמת 
דשכינתא גלותא  בגודל  דמשגח  מא לית  והשתא  וכו ' קנאה , פנחס דעביד  כמה רשיעא 
קדישא , מטרוניתא קנאת דמתקנא   מא ולית דרשיעי  בישא עובדא  די על סגי  ויבש  חרב
בלחודוהי, לעצמ רק  משגיחי לא דרא  וחכמי הגדולי וא ,מועטי המה עלי ' ובני
ואסתר מרדכי דעבד כמה בעלמא תשובה לעורר דרא  לזכות  לא אבל בלחוד , עצמ לזכות
כדקא פלחנא  למעבד  אחוי  בשאר יחזו דלא למרא  עבדא  כפולח ופולחנ דאחשורוש ביומי
שיכול  מי הזה  בדור  אי להתנצל בפיה דשגור ומה דמרא , ליקרא מחשב דלא  משו יאות 
[שלא] מצוה כ הנשמע, דבר לומר שמצוה  וכש תוכחה, מקבלי דאי משו להוכיח,
גלוי   לפני א חז"ל כמאמר הוא , כלו לאו  דא התנצלות  אכ נשמע, שלא  דבר לומר
ובשביל  ושכינתיה דקב"ה רחימא  בשביל נפשו  למסור אינש  חייב  וא גלוי , מי  לפניה
 נפש שמסרו קדושי ושאר ואסתר  ומרדכי ע"ה  רבינו משה דעביד  כמא  דישראל רחימא 
קשיא דדינא  בשלהובא עלמא  יתוקד שלא  לתשובה  עלמא  ואהדרו ישראל, בשביל למיתה

ז"ל. רשב "י כמ "ש  חלילה

* * *
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 ואי בתשובה . הע להחזיר  והחיוב הדור פירצות  ותיקו התוכחה חובת גודל לפנינו הרי 
גלוי  מי לפניה כי  מתוכחה ואופ  פני בשו עצמו שנטמעולפטור היהודי מאות כשמדובר (ובפרט

התוכחה) יקבלו  שלא  לומר  יהי מי  ידיעת בלי האומות לבי ונשבי ורגע , שעה  וכל יו בכל למסורומטמעי החיוב וג
 הדיני של  באש העול ישר שלא  ישראל אהבת  ובשביל  והשכינה ה ' אהבת  בשביל  נפשו

חלילה. הקשי

שמות , דרדקי מקרי בספרו קאלאמייא  הילל  רבי  הגה "ק  כתב רי"ח)וכבר שאינו(באות שמי
ע"ז של אזהרות  שלש על עובר כראוי  דע"ז)מדרי מאביזרייהו היא כראוי   מדרי .(אינו 

דאיתא  למה  יותר הדבר אזהרות(בזוהר)ויומתק  שלשה  על  עובר כראוי   מדרי שאינו  מי
ע"ז: של

תשתחוה , לא

,אחרי אלהי  ל יהי' לא

פסול, ל תעשה  ולא

כוונת  אפשר הנ"ל )וזהו מפרש(פסוק "ו"י "א "מ "ר ,אליה ויאמר ישראל זקני לכל  משה  ויקרא 
כפירש "אל  ריע" "יקרו "מה  "ולי  בנוטריקי צדיקי הרמז בעיני יקר מה  כפירש"י ולא  "י,

ויאמר וג שבגמ "ח , הגדולה  הוא וללמד  להדרי משו אל מידת התופשי דור שבכל
הדרכה יעשו  לא א משכו ואמר אות הזהיר ולאחריו לפניו  נמש ויאמר תיבת ,אליה

מע"ז. משכו אות הזהיר מש"ה בע"ז, נכשלי אזי כראוי לדור

באות ש וז"ל:(תע"ג )עוד 

אחרי,(בזוהר)איתה אלהי  ל יהי' לא על עובר כראוי דורו  את   ומדרי מנהיג  שאינו מי
כוונת  לפרש  אפשר י "ג )ובזה סימ הושע א ' הרמז (פסוק מפרש  "ב "ב "ע"ל בבעל, ויאש

הדריכו לא וה ,לבב בחדרי  מעשיה על  שיתבוננו  בחדרי" "בוא  "עמי   ל" בנוטריקי
עכ "ל. הנ"ל , כזוהר כפשוטו , בבעל  ויאש ועי"כ ,מעשיה להטיב לעורר כראוי   אות

* * *

לטכס  פניה על היתה ודאגת תמיד חרדו  הקודמי מדורות  הדורות וגדולי צדיקי כל
בידו אשר ככל  ולפעול  להשתדל  ניסה  ואחד אחד וכל בזה הדור לתיקו לפעול   אי עצות
ובמצות וערבות  תוכחה  במחאה  חובתו. ידי לצאת כדי הדור לתיקו דרגתו  לפי

השכינה. כנפי תחת ולקרב הבריות  על ה ' את  לאהב "ואהבת"

והמנהיגא. הבורא הוא שה ' לעול להוכיח ספרי כתב השלו עליו  אבינו  אברה
" ברמב כמבואר ג')וכו ' הלכה  "עכו מה ' לכל (פ"א גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל וז"ל:

וקורא מהל והי' לעבוד  ראוי ולו העול לכל אחד  אלוה  ש שיש ולהודיע העול
שנאמר קורא והוא כנע לאר שהגיע עד  לממלכה וממלכה לעיר מעיר  הע  ומקב
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דבריו על לו ושואלי אליו מתקבצי הע שהי' וכיו עול אל ד ' בש ש ויקרא 
אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת  לדר שיחזירהו  עד  דעתו כפי  וא ' א ' לכל מודיע הי '
 ספרי בו וחבר הזה הגדול  העיקר בלב ושתל  אברה בית  אנשי וה ורבבות
ללמד ומינהו  ליעקב, הודיע ויצחק  ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק  וישב  בנו, ליצחק  והודיעו
ומינהו לוי  והבדיל כול בניו למד אבינו  ויעקב אליו , הנלוי כל ומחזיק מלמד  וישב
 שאברה הרי עכ"ל. אברה מצות ולשמור הש  דר ללמוד בישיבה והושיבו ראש
כ ידי על  ולהודיע  להפי כדי ושלח היהדות בעניני ספרי חיבר כבר ע"ה אבינו 

אל עול.שה '

וכותבב. האידיש בשפת  שבת  הלכות על  ספר לאור הוציא דבש שאפילו(ש...)היערות 
ללמד יד "ח  לצאת כדי זאת  בכל  באידיש  ספר שכותב  זה  על עליו שילעגו יודע שהוא 

בזה. לו  איכפת לא  הע את 

הגאג . של הצוואה מביא  ש"י זכרו השלה"קובספר של  בנו זצ"ל שעפטיל מו "ה  ו
וכו'. טוב לב ספר ג אשכנז' בל' חומש  לקרות רגילי יהי' שהנשי וז"ל: י "ז אות

דל ד. אל משכיל י"א )ובספר ד ה' פרט א' כלל ח"ב  א ' מוסר(כר הספרי בי אותו שמביא .
מה ' ושכר בלילה  או ביו לקבוע עיתי לו שיהא טייטש יודיש בלשו הנעתקי

ורבא . דאביי בהויות  עסקו כאילו

מביאוה.  פע מ"ב)ועוד ד ד' פרט ה' בכלל ח "ב א'  כאלו(בכר מספרי ללמוד  ויכול  וזל"ק :
גמור. צדיק  להיות ה' דר

יוע ו. פלא  דפוס)ועיי החכמי (אות יד  קצרה  קצור הרוב שעל מאחר והנה וז "ל:
חלק ובזה  יפה  בעי אליה ידיה לפתוח  כו' לעשירי וראוי כו',  ספריה מלהדפיס 
,לרבי  נצר שהוא  ולפ "מ  הספר, שהוא  מה לפי  והכל כו ' החכ ע יאכלו כחלק 
שיהא כס  אי שכמעט ותשכח ודוק השי"ת  לעבודת  ממנו  הנמש התועלת ולפי
לצור הנות זה אבל  כו', לשעתו  הוא  מצוה  של  הוצאה  שכל כזו, רבה למצוה  נחשב 
תלוי  הרבי זכות  ,הרבי את מזכה והוא  , דורי דור לעד  עומדת צדקתו הדפוס
 וג העוה"ב, חיי לו  קנה תורה, דברי לו קנה  טוב , ש קנה חלקו טוב מה כו' בו

עכ "ל.העוה "ז כו '

ידי  על  מותו  אחר ג לקיי אפשר התוכחה שמצות  תוכחה,  ער  יוע בפלא עוד  ועיי
חננו א דורות לרב מותו  אחרי כי  א לקיי האד יכול זו  "ומצוה וז"ל: ,ספרי חיבור
 בקר מנחת ותורה כאלה  הספרי רבו  כי וא השכל. ומוסר דיני בספר יכתב  דעת , הש
אולי  תורתו, ויכתב  יעשה הוא  כפיעלא ,השרידי א כי מבקש ואי דורש אי זוית ,
ממנו, הוא  ג ויבנה  פרות , דבריו  לו ויעשו בידו ספרו  שיטול מי ימצא  המצא הימי ברב
 ללועזי ומוסר   מדיני ספר לסדר נעי ומה  טוב מה  כועל בקבר. דובבות  שפתותיו  ויהיו 
מעשות כאלה, ספרי בעשות  לנפשו  ומזכה מועיל ויותר הארע עתה רבי ה כי  בלעז,
עש בעפר, מגוללי וה רבו , כאלה  ספרי אשר , ודרושי וחדודי בפלפולי ספרי

נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער יגדברי 

,ופוסקי התלמוד  בספרי ומסתפקי ,מועטי והלומדי רבי הספרי כי ,יאכל
אבל  ,כתקונ אות ללמד  הזמ לנו  שיספיק  הלואי דיני וקצורי  ראשוני ומפרשי

טוב" ברכת תבוא ועליה  ינע תוכחה)למוכיחי יוע .(פלא 

ג"כוהגהז. ואמר המשפחה, טהרת על האידיש בשפת ספר כתב  משה ישמח  בעל  "ק 
וכדי  בזה, התועלת  לגודל  אבל ממנו יצחקו  הלומדי שכל  לו וברור יודע שהוא  שהג

כבודו. על  מסתכל  אינו  שמי ידי  לצאת

נדחי ח. , עול גדר ספר כגו באידיש חיבורי וכמה כמה  כתב  ג "כ  זצ"ל חיי החפ
.רבי ועוד ,אד תפארת  ישראל,

בשיחות ט. הק ' חיי החפ מ"ה)וז"ל : האלה(אות מצות על ספרי מחבר אנכי  רק ...
עכ "ל. מעשה, לידי ובאי בה ולומדי ישראל  אלפי בי  ומפיצ

זי"עי. מקאלאמאייע הלל  רבי  הצדיק  דל )הרה "ק  אל משכיל לספרו והנה(בהתנצלות וז"ל : כתב
ט')הב "ח  סי' ח"מ  מגדולי (חלק  אחד מצינו לא עתה עד  הנביא  שמואל מימות מדוע הקשה

שקי  ערי ישראל וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו  וליל כמעשיו  לעשות  נא 
לעשות לסמו מאד  קשה אבל  זו קושי' על  תירוצי לומר יש ובאמת  .להדריכ ישראל

זה. תיר על למעשה  הלכה 

בכל  מועטי שישראל כיו בעיירות  לחזור חיוב אי האידנא ומיהו וז "ל, ש כתב [הב"ח
וכותב לזה מסכי אינו הנ"ל  והגה "ק  עכ"ל . ,"העכו בי דרכי סכנת נמי ואיכא העיירות ,
זה  דר ועל  ,ולנהל להדריכ ישראל, ערי  וכל  ומצפה, גלגל, לסבב  דר יש שא , ש
שעשה כדר ליל לסבוב עליו שרמיא  ספק שו בלי בודאי הנ "ל... תירו  שיי יהיה לא 
המה מרובי ישראל שב"ה  מפני הב "ח   תירו שיי שלא  בזמנינו ובפרט עיי"ש. שמואל...

.[הה בימי שהיה כמו "העכו מפני דרכי סכנת   שיי לא וכ בלע"ה , העיירות בכל 

לחזור חיוב יש חוצות פני  על  ולשלח  ספרי להדפיס זה שבאופ ש עוד וכותב
דעה בשמ ה' חיננו א הוא הזה והדר" וזלה"ק: הנ"ל  תירו ואבד  כלה בעיירות ,
תחזיק אל  ואמר שהזהיר להתנא  לשמוע הוא  מחויב  ,למודי לשו ובקצת והשכל 

שאמר כמו לעשות  אלא  , לעצמ חסידי)טובה חבר(ספר ל תהיה  וקנה חבר,  ל קנה
כל  לעשות  עליו רמי ' ואז ועופרת. ברזל בעט כתוב הש שחוננו מה  דבריו כל  שיהיה 
עזר לשאול נדיבי פתחי  על  לחזור אפילו אחר  בעני אפשר אי א שביכולתו מה
"אשר "ארור מקללות  נקי שיהיה  כדי חוצות  פני על  ולשלחו להדפיסו  יכול  שיהיה 
"לא "ואתה  נתתי" "צופה יחזקאל ומאזהרות  "הזאת. "התורה "דברי "את יקי" "לא
כבר ולהוכיח , ולהדרי זה  באופ עיירות לסבב שהרי  הב"ח, ומקושיות וכו' "הזהרת
ולהדפיס  הכתב  ידי  על שלהוכיח ברור לדבר שנקט הרי עכ"ל . הנ"ל ,  תירו ואבד  כלה 

תוכחה בדברי בזהספרי חובה שיש וביותר ומוצא, תירו שו בלי החיוב מוטל
חוצות פני  על ולשלח כתביו  להדפיס יכול  שיהיה  עזר לשאול   נדיבי פתחי על לחזור

נקי  שיהי' מקללות .כדי
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דבריו על לו ושואלי אליו מתקבצי הע שהי' וכיו עול אל ד ' בש ש ויקרא 
אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת  לדר שיחזירהו  עד  דעתו כפי  וא ' א ' לכל מודיע הי '
 ספרי בו וחבר הזה הגדול  העיקר בלב ושתל  אברה בית  אנשי וה ורבבות
ללמד ומינהו  ליעקב, הודיע ויצחק  ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק  וישב  בנו, ליצחק  והודיעו
ומינהו לוי  והבדיל כול בניו למד אבינו  ויעקב אליו , הנלוי כל ומחזיק מלמד  וישב
 שאברה הרי עכ"ל. אברה מצות ולשמור הש  דר ללמוד בישיבה והושיבו ראש
כ ידי על  ולהודיע  להפי כדי ושלח היהדות בעניני ספרי חיבר כבר ע"ה אבינו 

אל עול.שה '

וכותבב. האידיש בשפת  שבת  הלכות על  ספר לאור הוציא דבש שאפילו(ש...)היערות 
ללמד יד "ח  לצאת כדי זאת  בכל  באידיש  ספר שכותב  זה  על עליו שילעגו יודע שהוא 

בזה. לו  איכפת לא  הע את 

הגאג . של הצוואה מביא  ש"י זכרו השלה"קובספר של  בנו זצ"ל שעפטיל מו "ה  ו
וכו'. טוב לב ספר ג אשכנז' בל' חומש  לקרות רגילי יהי' שהנשי וז"ל: י "ז אות

דל ד. אל משכיל י"א )ובספר ד ה' פרט א' כלל ח"ב  א ' מוסר(כר הספרי בי אותו שמביא .
מה ' ושכר בלילה  או ביו לקבוע עיתי לו שיהא טייטש יודיש בלשו הנעתקי

ורבא . דאביי בהויות  עסקו כאילו

מביאוה.  פע מ"ב)ועוד ד ד' פרט ה' בכלל ח "ב א'  כאלו(בכר מספרי ללמוד  ויכול  וזל"ק :
גמור. צדיק  להיות ה' דר

יוע ו. פלא  דפוס)ועיי החכמי (אות יד  קצרה  קצור הרוב שעל מאחר והנה וז "ל:
חלק ובזה  יפה  בעי אליה ידיה לפתוח  כו' לעשירי וראוי כו',  ספריה מלהדפיס 
,לרבי  נצר שהוא  ולפ "מ  הספר, שהוא  מה לפי  והכל כו ' החכ ע יאכלו כחלק 
שיהא כס  אי שכמעט ותשכח ודוק השי"ת  לעבודת  ממנו  הנמש התועלת ולפי
לצור הנות זה אבל  כו', לשעתו  הוא  מצוה  של  הוצאה  שכל כזו, רבה למצוה  נחשב 
תלוי  הרבי זכות  ,הרבי את מזכה והוא  , דורי דור לעד  עומדת צדקתו הדפוס
 וג העוה"ב, חיי לו  קנה תורה, דברי לו קנה  טוב , ש קנה חלקו טוב מה כו' בו

עכ "ל.העוה "ז כו '

ידי  על  מותו  אחר ג לקיי אפשר התוכחה שמצות  תוכחה,  ער  יוע בפלא עוד  ועיי
חננו א דורות לרב מותו  אחרי כי  א לקיי האד יכול זו  "ומצוה וז"ל: ,ספרי חיבור
 בקר מנחת ותורה כאלה  הספרי רבו  כי וא השכל. ומוסר דיני בספר יכתב  דעת , הש
אולי  תורתו, ויכתב  יעשה הוא  כפיעלא ,השרידי א כי מבקש ואי דורש אי זוית ,
ממנו, הוא  ג ויבנה  פרות , דבריו  לו ויעשו בידו ספרו  שיטול מי ימצא  המצא הימי ברב
 ללועזי ומוסר   מדיני ספר לסדר נעי ומה  טוב מה  כועל בקבר. דובבות  שפתותיו  ויהיו 
מעשות כאלה, ספרי בעשות  לנפשו  ומזכה מועיל ויותר הארע עתה רבי ה כי  בלעז,
עש בעפר, מגוללי וה רבו , כאלה  ספרי אשר , ודרושי וחדודי בפלפולי ספרי

נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער יגדברי 

,ופוסקי התלמוד  בספרי ומסתפקי ,מועטי והלומדי רבי הספרי כי ,יאכל
אבל  ,כתקונ אות ללמד  הזמ לנו  שיספיק  הלואי דיני וקצורי  ראשוני ומפרשי

טוב" ברכת תבוא ועליה  ינע תוכחה)למוכיחי יוע .(פלא 

ג"כוהגהז. ואמר המשפחה, טהרת על האידיש בשפת ספר כתב  משה ישמח  בעל  "ק 
וכדי  בזה, התועלת  לגודל  אבל ממנו יצחקו  הלומדי שכל  לו וברור יודע שהוא  שהג

כבודו. על  מסתכל  אינו  שמי ידי  לצאת

נדחי ח. , עול גדר ספר כגו באידיש חיבורי וכמה כמה  כתב  ג "כ  זצ"ל חיי החפ
.רבי ועוד ,אד תפארת  ישראל,

בשיחות ט. הק ' חיי החפ מ"ה)וז"ל : האלה(אות מצות על ספרי מחבר אנכי  רק ...
עכ "ל. מעשה, לידי ובאי בה ולומדי ישראל  אלפי בי  ומפיצ

זי"עי. מקאלאמאייע הלל  רבי  הצדיק  דל )הרה "ק  אל משכיל לספרו והנה(בהתנצלות וז"ל : כתב
ט')הב "ח  סי' ח"מ  מגדולי (חלק  אחד מצינו לא עתה עד  הנביא  שמואל מימות מדוע הקשה

שקי  ערי ישראל וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו  וליל כמעשיו  לעשות  נא 
לעשות לסמו מאד  קשה אבל  זו קושי' על  תירוצי לומר יש ובאמת  .להדריכ ישראל

זה. תיר על למעשה  הלכה 

בכל  מועטי שישראל כיו בעיירות  לחזור חיוב אי האידנא ומיהו וז "ל, ש כתב [הב"ח
וכותב לזה מסכי אינו הנ"ל  והגה "ק  עכ"ל . ,"העכו בי דרכי סכנת נמי ואיכא העיירות ,
זה  דר ועל  ,ולנהל להדריכ ישראל, ערי  וכל  ומצפה, גלגל, לסבב  דר יש שא , ש
שעשה כדר ליל לסבוב עליו שרמיא  ספק שו בלי בודאי הנ "ל... תירו  שיי יהיה לא 
המה מרובי ישראל שב"ה  מפני הב "ח   תירו שיי שלא  בזמנינו ובפרט עיי"ש. שמואל...

.[הה בימי שהיה כמו "העכו מפני דרכי סכנת   שיי לא וכ בלע"ה , העיירות בכל 

לחזור חיוב יש חוצות פני  על  ולשלח  ספרי להדפיס זה שבאופ ש עוד וכותב
דעה בשמ ה' חיננו א הוא הזה והדר" וזלה"ק: הנ"ל  תירו ואבד  כלה בעיירות ,
תחזיק אל  ואמר שהזהיר להתנא  לשמוע הוא  מחויב  ,למודי לשו ובקצת והשכל 

שאמר כמו לעשות  אלא  , לעצמ חסידי)טובה חבר(ספר ל תהיה  וקנה חבר,  ל קנה
כל  לעשות  עליו רמי ' ואז ועופרת. ברזל בעט כתוב הש שחוננו מה  דבריו כל  שיהיה 
עזר לשאול נדיבי פתחי  על  לחזור אפילו אחר  בעני אפשר אי א שביכולתו מה
"אשר "ארור מקללות  נקי שיהיה  כדי חוצות  פני על  ולשלחו להדפיסו  יכול  שיהיה 
"לא "ואתה  נתתי" "צופה יחזקאל ומאזהרות  "הזאת. "התורה "דברי "את יקי" "לא
כבר ולהוכיח , ולהדרי זה  באופ עיירות לסבב שהרי  הב"ח, ומקושיות וכו' "הזהרת
ולהדפיס  הכתב  ידי  על שלהוכיח ברור לדבר שנקט הרי עכ"ל . הנ"ל ,  תירו ואבד  כלה 

תוכחה בדברי בזהספרי חובה שיש וביותר ומוצא, תירו שו בלי החיוב מוטל
חוצות פני  על ולשלח כתביו  להדפיס יכול  שיהיה  עזר לשאול   נדיבי פתחי על לחזור

נקי  שיהי' מקללות .כדי



נדח ממנו ידח לא שלישיכי העליוןחלק  בעולם שראה  ממה  הנער דברי  יד

בכתב. מתוכחה  להפטר  תירו שו ואי בכתב. תוכחה חיוב  שיש למידי דבריו ממוצא 

יתקבלו שספריה זכו הנ"ל  הספרי מחברי  שכל מיוחדת בזכות  וזיכו סיבבו  השמי מ
.אלפי ומאות לרבבות אידרא ונדפסו ישראל בני  בתי בכל

* * *

בכתב: בתוכחה  התועלת  מעלת גודל

במוכיחא. אבל ההוא, במעמד  לשמוע יכול אינו  או  לשמוע רוצה אינו לפעמי בדיבור
עליה לעבור עצמו  לבי בי ויקחה  תדיר, אותו  ורואה תמיד לפניו מונח  והכתב  בכתב
התוכחה. דברי  ויקבל  שיתעורר  להשפיע יכול  לו , שנוח ובאופ לו, שנוח בזמ בניחותא 

שבעול.ב. ואחד  אחד לכל  להגיע אפשר הכתב  ידי על

בלבב .ג .  אחי את תשנא  לא של חשש אי הכתב ידי על

מפניו.ד. שיתבייש רואהו  אינו כי חטא עליו תשא לא  על לחוש  אי הכתב  ידי  על

שיקראה.  פע כל הרי כי פעמי מאה  מוכיח דהוי אפשר לפניו המונח  הכתב ידי על
תוכחה. מצות מקיי הכותב הרי בו

אפשרו. אי  וזה הדואר ידי על אחד  ביו  יהודי למליוני להגיע יכולי הכתב ידי  על 
אחר. באופ

ותוכחהז. ערבות  של  מהעונש נתפטרנו בכתב  תוכחה  ידי .(חיד"א )על

שכבר והפירצות , יד תחת  עדיי היא  הזאת הנוראה שהמכשלה וידוע שהיות ג מה
בזה מה , רק  , הצור כפי  גדרו ולא  הראוי   תיקונ על  בא  לא  עדיי כ כל עליה התרעמנו
מתעורר בעיתוני שמפרסמי פע ובכל ה קדושי ישראל הרי בזה, לפרס שמרבי
והשי "ת בהמה , בשר מאכילת  ידיה  ולמשו עצמ להפריש ואלפי למאות  הטהור לב

ובבא . בזה  עמלי מכל  שכרי זה והיה הרבי ממזכי  להיות  יזכינו 

מדוע. להשואל חובתי ידי יצאתי  ובזה

טהרה רוח ה' ויערה  וערבות , מחאה תוכחה  במצות יתחזקו ישראל שכלל יעזור והשי"ת
 הרבי ממזכי להיות  ונזכה כראוי והמצוות התורה  לקיו ישראל בני  לבות  לעורר ממרו

.עולמי בגאולת נגאל ידה שעל 

גראס  יהודה  שלום  הק'




