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חלק ח

הרבנים:שאלה כל נגד כך, כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב למה
 בתשובה? מחזירי של וארגונים ישיבות, והראשי הגדולים

:רוציםתשובה שלא הת"ח שכל אומר :ח"כ דף בראשית בפרשת הזוהר
מלך. המקדש בביאור ש"ועיי .רבינו משה נגד הולכים הם ק"זוה ללמוד

והצרות?שאלה: האסונות כל על אחראים הם שדווקא אומר הרב למה
:רוצהתשובה שלא מי על כתוב 'ל תיקון זוהר בתיקוני

ואבדן והרג הþבý וחרב ענýŁת úò₣רמים להם י₣א" :הקדוש זוהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָשילמדו

הòflיח". חýר היא קתfiסflò ₣þה חýוהר ùְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָע₣לם,

שאלה: שמתקלקלים? בחורים יש כותבתשובה:למה ו"המהרח
אמר עליהם ק"זוה ללמוד רוצה שלא שמי חיים לעץ בהקדמה
òר₣אים יםŽטčה למידיםה הùחýרים ýfiא "ýהתקלקל הúבע₣ת וכל" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהפסוק:

ýfiא úבע₣ת ן על הž₣ד, ות₣רת ק"זוה ללמ₣ד ר₣צים òאינם מלflדיהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת
òורפ טיט חלýדת הםù ועלתה ולענה òרא רה₣ć òרò םùול ýְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנתקלקל

Žזר הùא ùע₣לם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ... האמת ùחכמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלכćר

ýמניעתנý ,אתþה החכמה ùעסק לýי לה י òם, תב וע₣ד þùְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהר.

.ýנותפאר ýנòûמק ùית ùנין ועýב רýאח ú₣רמת היא üù קžהתעfiְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ

שאלה: ?בזה אשם ומי ?באה הגיוס גזירת למה:לפניתשובה כבר
כבר ,הראשונה העולם מלחמת תחילת תרע"ד, בשנת שנה מאה
לימוד שנתמעט שאחרי זי"ע פתייה יהודה רבי האלוקי המקובל כתב

גזיר נגזרו בעולם והקבלה הזוהר.רח"ל משונות צרות ועוד הגיוס ות
ממנה?:שאלה להינצל יכול מי הכלכליים, הקיצוצים גזירת

צרותתשובה: יעשה רב הערב המשיח ביאת שלפני כתוב הקדוש בזוהר
ובזוה"ק ,קשים מיסים מהם ויקח ,התורה ללומדי גדול ודוחק
נגאלים והם ,ניסיון אין בהם הזוהר שלומדי כתוב מהימנא ברעיא
בר ýבאמת .הקב"ה המלכים מלכי מלך של אהוביו הם כי ְֱֶֶָברחמים,
ò₣דčה ז₣הר ללמ₣ד ýתנ₣א הýמצ [ע"ה ýנùר מòה אýה] מהימנא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרעיא

הפסק ללא ללמ₣ד וצרי הû₣ר₣ת, ף₣ס עד מאיר י"ùòהר ₣רת י ,וקאûְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ýגאלנŁò עד אýה ýרù ò₣דčל חהýמנ לתת ולא(.ריט נחסć .(ז₣הר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ידועאחינו ,הזאת בעת לשקוט ואין ליעקב, היא צרה עת ,ישראל בית
חז"ל שכתבו הסימנים ורוב הגלות, בסוף עכשיו נמצאים שאנו לכל
את פוקדות קשות וגזירות רבות וצרות נתקיימו, כבר דמשיחא בעקבתא
בחורי על הנוראה הגזירה ובפרט ,כולו ובעולם הקודש בארץ ישראל
ומן מרובים, שמים לרחמי זקוק ישראל עם הטהור, והחינוך ישראל
אבינו על אלא להישען מי על לנו ואין ,לתשובה אותנו מעוררים השמים
יום בכל ס"פרד ללמוד ואחד אחד כל על קדושה חובה לכן  שבשמים.

בשעה"מ)ויום הקבלה(האריז"ל לימוד חובת ידי יוצא הקדוש הזוהר ובלימוד ,
(ה"קנ סי' החיים ח"ו(כף פירוד גורמים הרי הסוד חלק את מחסרים אם כי .

זוהר בתיקוני שנכתב וכפי ,פגום לימודם והרי העליונים מג)בעולמות (תיקון

ונחשב !בעלמא אתברי דלא ליה טב ללמוד, אומר שלא ומי לומד שלא מי על
הגלות! ואורך בעולם עוני וגורם ובהו לתהו העולם את החזיר כאילו לו
וגורמים בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות גורמים שהם כתב, ל' ובתיקון

ישוב! ולא מהעולם שילך משיח של הגר"אלרוחו [ע"פ ל"ג שבת 'במס איתא (וכן

ל']) הריבתיקון הקדוש, הזוהר ספר את לומד שאינו מי שכל זה מכל היוצא  .
שאפילו לחבירו אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה גורם

עליהם, מכפר אינו הכיפורים שלימה)יום איפה 'ס)באפשרותו אין כזה ובאופן .
מחמת חבירו, את שירצה עד לקייםגדולי יצאו וכבר  רח"ל. כבר שנאבדו

זצ"ל)ירושלים זוננפלד הגרי"ח מרן כ"ק של(בראשות הביד"ץ חברי הגה"צ וגם
קודש בקריאת וחתמו ותשס"בד)עדתנו ותרצ"א ,א"תרפ)הזוהר את ללמוד

ביום. זוהר של אחד דף פנים כל ועל שבוע, מידי הפרשה על הקדוש

וראשיעל א"שליט ישיבות וראשי רבנים המנהיגים, לכל קוראים אנו כן
שינהג ומשפיע, שיעור מגיד כולל ראש ישיבה וראש רב שכל כוללים
אחרי או התפילה לפני קהילתו כל עם מדרשו בבית יום בכל ללמוד
כל וכן ,ישראל כלל לישועת דקה, רק שלוקח זוהר, אחד עמוד התפילה
עמוד התפילה אחרי או התפילה לפני ילמוד בכולל ואברך בישיבה בחור
אחד עמוד יום בכל תלמידיהם עם ילמדו המלמדים וכן ביום. זוהר אחד

ק"בזוה ש"כמו התפילה קיח.)לפני וירא 'פר)אפלו המשיח לימות קרוב ,
אין שמעון: רבי להם אמר הקודש: ללשון בתרגום וז"ל נסתרות, ידעו נערים
קרוב וכשיהיה .כך כל לעולם שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של רצונו
החכמה של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים אפילו המשיח, לימות

לכל. יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת

קודשבוא שהיה המלך שלמה על בירושלמי חז"ל שאמרו מה וראה
נטרד זה ובגלל ...ירבה לא של התורה ציווי על ועבר וטעה קדשים,

:ממלכותו(ו"ה פ"ב סנהדרין ירושלמי)משנה ספר עלה יוחי בן שמעון רבי תני :
כל בתורתיך כתבת ,העולם רבון לפניו אמר הקב"ה, לפני ונשתטח תורה

והרי כולה, בטלה מקצת שבטלה ממני,דייתיקי יו"ד לעקור מבקש שלמה
עכ"ל. בטל, אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה הקב"ה ליה אמר
אחת אות לבטל יכולים אין גדולים הכי הכי ישראל הגדולי אפילו כן ואם
אותנו מצוה ובזוה"ק פה, שבעל תורה ובין שבכתב תורה בין התורה מן
תשובה באהבה אמיתית לתשובה שנזכה כדי ישראל לכל זוהר ללמוד
הקב"ה ליה אמר" רבנו, משה בקול שומעים לא ואם ברחמים, ונגאל עילאה
דכתבו מה וראה בוא בטל". אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה
כן, ואם ,כנישתא רישי על תלוי והתשובה הגאולה ענין שכל נח פ' בזו"ח
בני מאמינים אנו כי הקדוש, זוהר שילמדו לישראל להורות כולם צריכים
תשתנה ולא אמת, ונבואתו הנביאים, כל אדון הוא רבנו שמשה מאמינים

ח"ו. בכללעולם להושע ישראל לכל תעמוד הרשב"י האלוקי התנא ובזכות
אכי"ר. ברחמי, גלותא מן יפקון ובדא והנחמות, הישועות



אלול תשע"ג זוהר הצלה2 ◇ אור הזוהר 285


  

 
עשהאודה אשר החסד כל על אהללנו, רבי ובתו בפי, מאוד ה'

לראות שזיכנו ועכשיו ביהמ"ד, מיושבי חלקנו שש עמנו
ו"מזכי כהלכתה" תוכחה מצות" ספרי של הראשו חלקו את
עמדי כמוס בעודנו ה אשר ,עול לאור יוצא כהלכתה" הרבי
עיניה עליו שמו אשר ישראל גדולי המה ה  לב חכמי ראוהו
רעוא דיהא הטהורה ברכת עלי אצלו וג ויהללוהו.  לטובה
תלמידי של שלחנ על יעלה זה וספרי דתתקבל, מילתא דאימא
הוכח של הלזו הגדולה במצוה לזכות ,וברצו באהבה חכמי
תלוי ישראל הכלל קיו כל אשר וערבות, מחאה, ומצות ,תוכיח
מבור הגדול שמו יהי עלי, תגמולוהי כל לה' אשיב מה בזה,

.עול ועד מעתה

וראהאלעזר מנחת שו"ת בספר שכתב ס"ה)מה 'סי וז"ל:(ח"ד

והביאוע"ד בעה"י חיבוריי גמר בעת שהחיינו לבר שנהגתי
בשע"ת המובא עיני אורו כבר הנה בהדרו. כלול מביהד"פ

י') ס"ק רכ"ג מ"ש(סי' תמהתי אמנ .במכתב ש ציינת אשר ואת
הלא שמחה. לו שיש דבר מכל רק מספרי נזכר לא ת"בשע כי
בהדפסתו ומכ"ש בכתיבתו ח"ת ספר מגמר בשע"ת ש מפורש
ומלכות, ש בלא לבר שטוב ברכה מחזיק בש ש ומ"ש ,ד"עכ

ח"הב דברי יפה מה כ"ט)הנה 'סי בסברתו(או"ח אחריו והחזיק
יעקב ג')בישועת ס"ק רכ"ה סי' ספק(או"ח ברכות בשארי דדוקא

ו דהואלהקל שהחיינו ברכת משא"כ ,ומלכות בש לבר אי
הטור כמ"ש תל"ב)רשות סי' שא(או"ח תלוי האד בהנאת ע"כ ,

ע"כ רשות דהוא דכיו ,לבר יוכל ושמחה הנאה ומרגיש נהנה הוא
לבר צרי ע"כ ,מחוייב שאינו הוא ספק א ג לבטלה מבר אינו

ולפענ"ד כו'. בשמחה, נתרגש רק א בספק חיבורג בגמר מכ"ש
ביותר, חשיבות דבר והוא ,זוכה אד כל לאו אשר בדפוס וגח"ת

נהגתי ע"כ ,י"בעה אדרא ולאדפוסי בהדרו שנגמר רב, ס שוה
אאמו"ר בפני וח"ב ח"א מנח"א חיבורי בהוצאת ג שהחינו לבר
לזכות יזכנו חיי ומחי' .כ נהגתי חיותו בחיי זי"ע ישראל של רב
לגאולת ונזכה התורה. בכח אורה. בקר ויעמדנו תמיד הרבי את

.ק"עכלה ,בב"א עול

הדפיסווא בעת בלב השמחה שלהבת נפלה התורה בארזי
עלי מוטלת חובה היו כמוני קיר לאזובי עאכו"כ ,ספריה

.חלקי על בוראי את ולשבח ולהלל להודות

הקנהידועי ב נחוניא 'ר בתפלת ז"ל ע"ב)דבריה כ"ח ברכות)

ידי על תקלה דבר יארע שלא יהר"מ אומר מהו בכניסתו
טמא על לא אומר ולא חבירי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא
חלקו על הודאה נות הוא וביציאתו כו', טמא טהור על ולא טהור
לרשות מרשותי ספרי צאת ע היו כמוני עני אני ג ולכ ,עיי"ש
שלא בתפלה בזה הנני חלקי על ההודאה ע יחד אשר ,הרבי

ח"ו. חבירי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל

פינסקומה האב"ד ל"זצ וואלקי אהר הג"מ דברי בזה לי נעמו
עליו נפשו אשר ,ב"מ מס' על "אהר "בית ספרו בהקדמת
כל של לבו הגיגי באמת המה הלוא נמלצי בדברי תשתוחח

וז"ל: עול ומו"ל ספר מחבר

היית"והנה כה עד ,יקר מכל לי היקרה בתי ,החביבה מחברתי
למרבה, ראו לא והמבקרי השופטי ועיני ,ידי תחת
החצי ,רע עוד ידעת לא לעיני, וקלסו שבחו הלא ראו ואשר
השעה הגיע עתה אמנ .ב פגעו לא עוד והשנוני המרי
אלפי בקרב בתבל לשוטט ,לנפש ולעזב פני מעל לשלח
עול מ בשלו לצאת שתזכה בשעה כי ידעתי .המבקרי
אחת כת ,לקראת יצאו ושופטי מבקרי של כתוב כמה הדפוס,
ספרות אוצר לתו יבואו כאלו, חבורי וכל שלו יבוא ,אומרת
כבוד חפני ומלא באהבה ,יקבלו פתוחות בזרועות הרבנות,
תנחיל כבוד וכסא ומכובד, הגו מקו ל יקבעו ,ל יפזרו ותהלה
כי ,הפורעניות מ ג תתיאש אל אכ ,ומוליד מחולל לאבי ג
שישפילו מלאכי... של כתות כמה ג לקראת יצאו ספק באי
הנני .תהלה תחת ותהלה ,כבוד תחת קלו וינחילו לעפר, עד

נפש בצרת מאוד ולמשמעמרגיש עיני למראה נדהמה תהי אי ,
מכאובי עיני לנגד יתיצב חי כמו ,כאלו משפטי בשמע אזני
טפח אשר אבי גורל על ג ,עצמ גורל על ג ,העצומי
נדודי וכמה יגע יגיעות כמה יותר יודע כמו מי והלא ,וריבית
להבי והנפש המוח יגיעת וחדוש, חדוש ,וקו קו כל על נדד
ולכותבו, לסדרו הגו יגיעת ואח"כ ,החדוש את ולברוא ולהשכיל
ירצה ולא גידלו, ולא בו עמל לא אשר איש יבוא אלה כל ואחרי
כל את יחריב בלבד פיו במאמר ורק ,עליו עיונו עי להשי ג
תזעק ומרה זה, על משועמ תהי נפש שכרה, וזו תורה זו ,הבני
אל ש איש ואי ,שקרי מלא כולו כי ,בכלל האד חברת על
פעולה בכל ושמצה דופי יתנו ובמתכוו הפעולה, ער להוקיר לב
ל הרעותי למה האשמה, תגול ועלי תסבול רבות .ויקרה נשגבה
נא דעי אכ .המבקרי שבט תחת ולהעביר פני מעל לשלח
האד בני חברת על דבה מלהוציא בדינ מתונה הוי ,מחברתי
למרוד ומכווני האמת את יודעי כי התורה, דגל נושאי ,המעולי
ולדלג החסרו את לחפש יצווהו לבבו נכוחה, מראות ל חלילה בה
לדיי לו שאי אחרי הקשה, המבקר אותו יעשה ומה ,המעלה את
,יפי בהוד יראה לא וקנאתו משנאתו והוא רואות, שעיניו מה אלא
ויאמרו ובחסד בח עלי יביטו אשר ממאה אחד בעיני נא תיקר
מהמבקרי נא סבלי קלסה, ב יתנו אשר מהמאה ,יישר ל
תת ואז ,וכבוד תהלה תנחל ומה ,אות האוהבי ג ויקראו
ודפח"ח. ,"אהר "בית עכ"ל ,"וריבית טפחתי אשר אלי ג תודה

ומענימטשעבי הגאו למר יאה אימרה בזה להעתיק הננו לעני
"ומנהגיו א"הגר הלכות" ספר בהקדמת שנדפסה זצ"ל

וז"ל: שליט"א, שטרנבו הגר"מ לידידי

רד"ב"ובזכרוני הגאו הדור פאר מר הסכמת שכשקבלתי
זצ"ל ויידנפלד(דטשובי הגאב"ד),וזמני מועדי לספרי

שבדר ,נסיו מתו טובה עצה לי למסור שרצונו לי ואמר הוסי
ספרו בפולי עוד לאור דכשהוציא וסיפר ,בקורת יש ספר לכל כלל
שעליו ואומר טוע זה הרבה, מכתבי קיבל ח"א מישרי דובב
טוע זה ,והשמיט שמביא בעניני שדנו אחרוני עוד להביא
מייע וזה ,לבד הלכה לעניני לצמצ שו"ת בספר שעליו ואומר
לא מחליט והוא פלפול, בדר ה שדבריו טפי בעמקות שיכתוב
עונה אינו למה אותו שאל זצ"ל אחד גדול ולבסו כלל, להשיב

לכלתש נפש לכל שוה ספר חיבר לא שמעול ואמר והשיב ובה,
שמרוצי לאלו חיבר רק לאלפי מדפיסו היה שא"כ ,הלומדי
שהספר בצידו תשובתו ,מבקר אחד א ולכ כזה, מספר ונהני
ואחד אחד שכל ספר לחבר נתכוו לא שמעול בשבילו, חיבר לא
ובזה ,עבור הספר לו כדאי ממנו, נהני יש וא אותו, וישבח יהלל
הספר ולבקר לבטל שעלולי מעיקרא לידע עלי ,ואמר הוסי
אחד, לכל הספר חיברת לא אבל ,ומענות טענות מיני בכל
דורשי שה ,הספר לחבר נתכוונת לא שלה תציי ולמבקרי
עמקות ע או והוכחות, בקיאות ע ,אחר ספר סוג ומחפשי
נתכוונת, לבד ולה זה, מספר שנהני כאלו יש רק דוקא, והבנה
לעצמ שתצייר ,בבקורת לבב יפול ולא לעמוד תוכל ובזה
מסוי לחוג רק אחד, לכל חובר ולא יתקבל לא שהספר ,מעיקרא
שאינו א הספר ל כדאי ג"כ לבד ולה כזה, מספר נהני שכ
שטרנבו מ"הגר עכ"ל ,"הנחמדי דבריו ע"כ נפש לכל שוה

.ש שליט"א

מטרתובזה שאי שוני מומי למבקרי תשובה חובת ידי יצאתי
.פניה נגד האמת

והנהלפניה ולהציג מלכי לפני להתייצב אתי מקו כא
הספר חלוקת סבת ולבאר בספרי עבודתי סדר את

.חלקי לכמה

הכמותבראשית קט קונטרס להדפיס מחשבתי היה עבודתי
רבני שעוד כדי התוכחה" "עניני יבואר בו אשר
קיו כל אשר הזה והנשגב הנורא עני על לב ישומו ויחידי
ובחינו ,נצבי פ' הקדוש החיי באור כמבואר בזה תלוי היהדות

מנד"ז. המסתעפי דברי כמה עוד להוסי שאת וליתר ,ועוד

אמנלעצמי שציינתי דברי כמה של העניני סידור באמצע
היה הספרי לימוד בעת התוכחה בעני התעוררות דברי
מצאתי שפתחתי ספר כל שכמעט מיוחדת דשמיא סייעתא לי
תוכחה, של עניני על ש שמדובר במקו בדיוק ומיד תיכ

,זה על משתומ הייתי פעמי והרבה וערבות, אירעמחאה, כ"וכ)

ועוד) אסורות מאכלות על ישעי' נפש בספר ותבונה,לי חכמה שו בזה ואי
הדבר את שאמצא עיני האיר השמי שמ ,כמשמעו פשוטו רק
ישראל זמירות נעי שאמר כמו ,ישראל הכלל להצלת הנחו

יח) קי"ט ע"ה(תהלי המל דוד "מתורת נפלאות ואביטה עיני גל"
ואביטה בכדי עיניו, את יגלה שהקב"ה עיני גל ,ת"השי מאת בקש
ראיתי וממש .נפלאות ולראות להביט איפה שידע נפלאות
ובכל ,לידי ה' אינה מאוד קצר שבזמ בעבודתי דשמיא סייעתא
,ספרי מיני בכל חשובי מאמרי חדשי אוצרות מצאתי יו
הדבר נכו כי ,לי זכו משמיא האי ראיתי כי ,הרבי בזכות זה וכל

האל ישראל.מע את לזכות 'ד בעיני וטוב קי



להגאווהנה וברכתי תודתי את לקבוע לנפשי חובה ראיתי
,בפר ועומד גדר גודר ברמה, 'ה מלחמת לוח הקדוש

והדרו, הדור זכיתיפאר אשר שליט"א, מקאשוי אדמו"ר מר כ"ק
שני עשר כחמשה אשלשמוע בלהבת שדרש הנלהבי דרשותיו

וצעק ,הדת חורב על נוראות בבכיות בכה פע ובכל פז, שלהבת
ועוד ,"מנהיגי קיי נישט האב מיר" אונז", מיט זיי וועט "וואס
די זענע ווי" וצעק ,אש כלפידי בלבבי שדקרו לשונות ועוד
הלל 'ר א געווע איז אמאל ,"מנהיגי די זענע ווי" ,"רבני
הקמי נגד ובחנית בחרב יצא פע ובכל וכו'. זי"ע קאלאמייא
ימיו ה' יארי .יו יו החדשות בפרצותיה ישראל הכלל להחריב

השלימה, בריאות מתו דקדושה נחת רוב וירווה ובנעימי בטוב
אכי"ר. יהיו ורענני דשני שנה, ועשרי מאה עד יו"ח, מכל



ולאכל היא מלאכה הזה הספר חיבור כי יראה מישרי הרואה
לקטתי רוכלא האי כי רק ,מאומה עשיתי לא פה ג כי חכמה,
הדברי בכל ציינתי כול ועל ,הקוצרי אחרי בעמרי ואספתי
.חיי אלקי דברי היקרי פניני יצא מי מבט לדעת כדי מקור

לקטעיולהקל ,הארוכי הדיבורי את חלקנו ,הלומדי על
פיסוק בסימני ,תיקוני כמה ועשינו ,וקצרי קטני
ג הוספנו ,"שבחי של מקומ ובאיזה ,העניני ותוכ ונקודות
ותיקוני ,מקומות מראה וקצת ,ועיוני הערות ,ביאורי כמה
לעזור מנת על ניכרות, קל ובעיו ,מצויות בדפוס אשר טעיות,
אפילו ,שינויי שו ח"ו עשינו לא ,הדברי בגו ואמנ .להמעיי
על הכל והצגנו ,האמת מכוונת לחרוג שלא כדי השערה, כחוט
ש וקראנו ,ממקורו מקו המראה ובציו ובצורתו, בצביונו ,מקומו
ילכו שרבי ת"להשי ונקוה "כהלכתה תוכחה "מצות הקונטרס

כהלכתה. הזאת המצוה ויקיימו ,לאורו

מלגלגיובעמדי להקת רוחי בעיני ומביט צופה דבר" ב"פתח
בלקוטיו לנו הועיל ומה בנביאי שאול הג ,שוני
זוסמא הג"מ דברי עיני נגד האירו ,נמושות בו הלכו שכבר בעניני
דבר אשר ח"ב א"ילק ספרו בהקדמת פאקש האב"ד זצ"ל סופר

וז"ל: המשחיתי כנגד ש בקדשו

ופעלתי"על שעמלתי מה להצדיקני הנעי קורא ממ אבקש כ
"וח ,לקראתי שתשמח וצפיתי ,רבי למזכי סני לאלהיות ו

ללקוט ,היוקר זמ לבטל זאת עשיתי כס בצע בעבור או לכבודי
בילקוטי הכל ושמתי ,ואחרוני ראשוני הדעת מעצי אורות
טוב דבר תמצא א מחר ליו שכרי זה ויהי' ,הטורח מעלי להקל
תברכני למע בשמי לאמור לטובה אות עמי עשה ה' חנני אשר

."בגלל נפשי וחיתה ,נפש

וראיתייוע פלא בספר(אסיפה רבותינו(ער לנו עשו טובה "כמה :
וזיכו זכו ודור דור בכל אשר הקדושי אסופות בעלי
מישראל, תורה נשתכחו ה שאלמלא ,ב תלוי רבי זכות רבי
אשר זה הוא ומי עלינו רבו הזמ טרדות יתו דור אנ ובפרט
דור בכל יעשו וכ אצלו, נמצאי הספרי כל להיות ידו תשיג
להועיל ישתדל הרבה וספרי דעת ה' חננו אשר ח"ת כל ודור
מכללות, ,דיני מקצורי ,עליו ה' כיד אסופות ויעשה לרבי
ללעג יחושו ואל וכדומה, מוסר מתוכחות ,לדרושי מהקדמות
זה אי הידוע לנו לשנות החכמי הועיל מה שאומרי השאנני
ממזכי ה אלו ,ספרי שהוציאו הש וליטול כס ללקט א כי

ע"ש. ,"ב תלוי רבי וזכות רבי

"ומצאתיוראה :ל"וז בהקדמתו ישראל סגולות בספר שכתב מה
תו"ג לס' הקדמה בש שהביא שבת מנחת לספר בהקדמה
דבר יש דא החכ מאמר בש שכתב ז"ל חוו"ד בעל להגאו
בכורי בספר ועיי ,עכ"ל הספר כל על מגי הוא בספר אחד טוב
הגאו בש שכ' הזהר בני מהמה ויותר קהלת 'פ על מ"ש אביב
אחד חידוש ספק על של ספר להדפיס שכדאי ז"ל חוו"ד בעל
ריוח ספק על ההמוני יכרכרו כרכורי כמה וראה ובא ,אמתי
לקיא 'והי בטני ימלא במחירה אשר ומכס מזהב אחת מטבע
לרבי ולהודיע ה' בתורת לחדש ממעל הנפש חלק וזה צואה,
לי נראה זה לדבר וזכר .עכ"ל ע"ש, תק"ל בסי' בס"ח כמ"ש

כ"ז)מכתובות הכהנות(ד כל על מצלת אחת מחבואה יש דא
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עשהאודה אשר החסד כל על אהללנו, רבי ובתו בפי, מאוד ה'

לראות שזיכנו ועכשיו ביהמ"ד, מיושבי חלקנו שש עמנו
ו"מזכי כהלכתה" תוכחה מצות" ספרי של הראשו חלקו את
עמדי כמוס בעודנו ה אשר ,עול לאור יוצא כהלכתה" הרבי
עיניה עליו שמו אשר ישראל גדולי המה ה  לב חכמי ראוהו
רעוא דיהא הטהורה ברכת עלי אצלו וג ויהללוהו.  לטובה
תלמידי של שלחנ על יעלה זה וספרי דתתקבל, מילתא דאימא
הוכח של הלזו הגדולה במצוה לזכות ,וברצו באהבה חכמי
תלוי ישראל הכלל קיו כל אשר וערבות, מחאה, ומצות ,תוכיח
מבור הגדול שמו יהי עלי, תגמולוהי כל לה' אשיב מה בזה,

.עול ועד מעתה

וראהאלעזר מנחת שו"ת בספר שכתב ס"ה)מה 'סי וז"ל:(ח"ד

והביאוע"ד בעה"י חיבוריי גמר בעת שהחיינו לבר שנהגתי
בשע"ת המובא עיני אורו כבר הנה בהדרו. כלול מביהד"פ

י') ס"ק רכ"ג מ"ש(סי' תמהתי אמנ .במכתב ש ציינת אשר ואת
הלא שמחה. לו שיש דבר מכל רק מספרי נזכר לא ת"בשע כי
בהדפסתו ומכ"ש בכתיבתו ח"ת ספר מגמר בשע"ת ש מפורש
ומלכות, ש בלא לבר שטוב ברכה מחזיק בש ש ומ"ש ,ד"עכ

ח"הב דברי יפה מה כ"ט)הנה 'סי בסברתו(או"ח אחריו והחזיק
יעקב ג')בישועת ס"ק רכ"ה סי' ספק(או"ח ברכות בשארי דדוקא

ו דהואלהקל שהחיינו ברכת משא"כ ,ומלכות בש לבר אי
הטור כמ"ש תל"ב)רשות סי' שא(או"ח תלוי האד בהנאת ע"כ ,

ע"כ רשות דהוא דכיו ,לבר יוכל ושמחה הנאה ומרגיש נהנה הוא
לבר צרי ע"כ ,מחוייב שאינו הוא ספק א ג לבטלה מבר אינו

ולפענ"ד כו'. בשמחה, נתרגש רק א בספק חיבורג בגמר מכ"ש
ביותר, חשיבות דבר והוא ,זוכה אד כל לאו אשר בדפוס וגח"ת

נהגתי ע"כ ,י"בעה אדרא ולאדפוסי בהדרו שנגמר רב, ס שוה
אאמו"ר בפני וח"ב ח"א מנח"א חיבורי בהוצאת ג שהחינו לבר
לזכות יזכנו חיי ומחי' .כ נהגתי חיותו בחיי זי"ע ישראל של רב
לגאולת ונזכה התורה. בכח אורה. בקר ויעמדנו תמיד הרבי את

.ק"עכלה ,בב"א עול

הדפיסווא בעת בלב השמחה שלהבת נפלה התורה בארזי
עלי מוטלת חובה היו כמוני קיר לאזובי עאכו"כ ,ספריה

.חלקי על בוראי את ולשבח ולהלל להודות

הקנהידועי ב נחוניא 'ר בתפלת ז"ל ע"ב)דבריה כ"ח ברכות)

ידי על תקלה דבר יארע שלא יהר"מ אומר מהו בכניסתו
טמא על לא אומר ולא חבירי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא
חלקו על הודאה נות הוא וביציאתו כו', טמא טהור על ולא טהור
לרשות מרשותי ספרי צאת ע היו כמוני עני אני ג ולכ ,עיי"ש
שלא בתפלה בזה הנני חלקי על ההודאה ע יחד אשר ,הרבי

ח"ו. חבירי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל

פינסקומה האב"ד ל"זצ וואלקי אהר הג"מ דברי בזה לי נעמו
עליו נפשו אשר ,ב"מ מס' על "אהר "בית ספרו בהקדמת
כל של לבו הגיגי באמת המה הלוא נמלצי בדברי תשתוחח

וז"ל: עול ומו"ל ספר מחבר

היית"והנה כה עד ,יקר מכל לי היקרה בתי ,החביבה מחברתי
למרבה, ראו לא והמבקרי השופטי ועיני ,ידי תחת
החצי ,רע עוד ידעת לא לעיני, וקלסו שבחו הלא ראו ואשר
השעה הגיע עתה אמנ .ב פגעו לא עוד והשנוני המרי
אלפי בקרב בתבל לשוטט ,לנפש ולעזב פני מעל לשלח
עול מ בשלו לצאת שתזכה בשעה כי ידעתי .המבקרי
אחת כת ,לקראת יצאו ושופטי מבקרי של כתוב כמה הדפוס,
ספרות אוצר לתו יבואו כאלו, חבורי וכל שלו יבוא ,אומרת
כבוד חפני ומלא באהבה ,יקבלו פתוחות בזרועות הרבנות,
תנחיל כבוד וכסא ומכובד, הגו מקו ל יקבעו ,ל יפזרו ותהלה
כי ,הפורעניות מ ג תתיאש אל אכ ,ומוליד מחולל לאבי ג
שישפילו מלאכי... של כתות כמה ג לקראת יצאו ספק באי
הנני .תהלה תחת ותהלה ,כבוד תחת קלו וינחילו לעפר, עד

נפש בצרת מאוד ולמשמעמרגיש עיני למראה נדהמה תהי אי ,
מכאובי עיני לנגד יתיצב חי כמו ,כאלו משפטי בשמע אזני
טפח אשר אבי גורל על ג ,עצמ גורל על ג ,העצומי
נדודי וכמה יגע יגיעות כמה יותר יודע כמו מי והלא ,וריבית
להבי והנפש המוח יגיעת וחדוש, חדוש ,וקו קו כל על נדד
ולכותבו, לסדרו הגו יגיעת ואח"כ ,החדוש את ולברוא ולהשכיל
ירצה ולא גידלו, ולא בו עמל לא אשר איש יבוא אלה כל ואחרי
כל את יחריב בלבד פיו במאמר ורק ,עליו עיונו עי להשי ג
תזעק ומרה זה, על משועמ תהי נפש שכרה, וזו תורה זו ,הבני
אל ש איש ואי ,שקרי מלא כולו כי ,בכלל האד חברת על
פעולה בכל ושמצה דופי יתנו ובמתכוו הפעולה, ער להוקיר לב
ל הרעותי למה האשמה, תגול ועלי תסבול רבות .ויקרה נשגבה
נא דעי אכ .המבקרי שבט תחת ולהעביר פני מעל לשלח
האד בני חברת על דבה מלהוציא בדינ מתונה הוי ,מחברתי
למרוד ומכווני האמת את יודעי כי התורה, דגל נושאי ,המעולי
ולדלג החסרו את לחפש יצווהו לבבו נכוחה, מראות ל חלילה בה
לדיי לו שאי אחרי הקשה, המבקר אותו יעשה ומה ,המעלה את
,יפי בהוד יראה לא וקנאתו משנאתו והוא רואות, שעיניו מה אלא
ויאמרו ובחסד בח עלי יביטו אשר ממאה אחד בעיני נא תיקר
מהמבקרי נא סבלי קלסה, ב יתנו אשר מהמאה ,יישר ל
תת ואז ,וכבוד תהלה תנחל ומה ,אות האוהבי ג ויקראו
ודפח"ח. ,"אהר "בית עכ"ל ,"וריבית טפחתי אשר אלי ג תודה

ומענימטשעבי הגאו למר יאה אימרה בזה להעתיק הננו לעני
"ומנהגיו א"הגר הלכות" ספר בהקדמת שנדפסה זצ"ל

וז"ל: שליט"א, שטרנבו הגר"מ לידידי

רד"ב"ובזכרוני הגאו הדור פאר מר הסכמת שכשקבלתי
זצ"ל ויידנפלד(דטשובי הגאב"ד),וזמני מועדי לספרי

שבדר ,נסיו מתו טובה עצה לי למסור שרצונו לי ואמר הוסי
ספרו בפולי עוד לאור דכשהוציא וסיפר ,בקורת יש ספר לכל כלל
שעליו ואומר טוע זה הרבה, מכתבי קיבל ח"א מישרי דובב
טוע זה ,והשמיט שמביא בעניני שדנו אחרוני עוד להביא
מייע וזה ,לבד הלכה לעניני לצמצ שו"ת בספר שעליו ואומר
לא מחליט והוא פלפול, בדר ה שדבריו טפי בעמקות שיכתוב
עונה אינו למה אותו שאל זצ"ל אחד גדול ולבסו כלל, להשיב

לכלתש נפש לכל שוה ספר חיבר לא שמעול ואמר והשיב ובה,
שמרוצי לאלו חיבר רק לאלפי מדפיסו היה שא"כ ,הלומדי
שהספר בצידו תשובתו ,מבקר אחד א ולכ כזה, מספר ונהני
ואחד אחד שכל ספר לחבר נתכוו לא שמעול בשבילו, חיבר לא
ובזה ,עבור הספר לו כדאי ממנו, נהני יש וא אותו, וישבח יהלל
הספר ולבקר לבטל שעלולי מעיקרא לידע עלי ,ואמר הוסי
אחד, לכל הספר חיברת לא אבל ,ומענות טענות מיני בכל
דורשי שה ,הספר לחבר נתכוונת לא שלה תציי ולמבקרי
עמקות ע או והוכחות, בקיאות ע ,אחר ספר סוג ומחפשי
נתכוונת, לבד ולה זה, מספר שנהני כאלו יש רק דוקא, והבנה
לעצמ שתצייר ,בבקורת לבב יפול ולא לעמוד תוכל ובזה
מסוי לחוג רק אחד, לכל חובר ולא יתקבל לא שהספר ,מעיקרא
שאינו א הספר ל כדאי ג"כ לבד ולה כזה, מספר נהני שכ
שטרנבו מ"הגר עכ"ל ,"הנחמדי דבריו ע"כ נפש לכל שוה

.ש שליט"א

מטרתובזה שאי שוני מומי למבקרי תשובה חובת ידי יצאתי
.פניה נגד האמת

והנהלפניה ולהציג מלכי לפני להתייצב אתי מקו כא
הספר חלוקת סבת ולבאר בספרי עבודתי סדר את

.חלקי לכמה

הכמותבראשית קט קונטרס להדפיס מחשבתי היה עבודתי
רבני שעוד כדי התוכחה" "עניני יבואר בו אשר
קיו כל אשר הזה והנשגב הנורא עני על לב ישומו ויחידי
ובחינו ,נצבי פ' הקדוש החיי באור כמבואר בזה תלוי היהדות

מנד"ז. המסתעפי דברי כמה עוד להוסי שאת וליתר ,ועוד

אמנלעצמי שציינתי דברי כמה של העניני סידור באמצע
היה הספרי לימוד בעת התוכחה בעני התעוררות דברי
מצאתי שפתחתי ספר כל שכמעט מיוחדת דשמיא סייעתא לי
תוכחה, של עניני על ש שמדובר במקו בדיוק ומיד תיכ

,זה על משתומ הייתי פעמי והרבה וערבות, אירעמחאה, כ"וכ)

ועוד) אסורות מאכלות על ישעי' נפש בספר ותבונה,לי חכמה שו בזה ואי
הדבר את שאמצא עיני האיר השמי שמ ,כמשמעו פשוטו רק
ישראל זמירות נעי שאמר כמו ,ישראל הכלל להצלת הנחו

יח) קי"ט ע"ה(תהלי המל דוד "מתורת נפלאות ואביטה עיני גל"
ואביטה בכדי עיניו, את יגלה שהקב"ה עיני גל ,ת"השי מאת בקש
ראיתי וממש .נפלאות ולראות להביט איפה שידע נפלאות
ובכל ,לידי ה' אינה מאוד קצר שבזמ בעבודתי דשמיא סייעתא
,ספרי מיני בכל חשובי מאמרי חדשי אוצרות מצאתי יו
הדבר נכו כי ,לי זכו משמיא האי ראיתי כי ,הרבי בזכות זה וכל

האל ישראל.מע את לזכות 'ד בעיני וטוב קי



להגאווהנה וברכתי תודתי את לקבוע לנפשי חובה ראיתי
,בפר ועומד גדר גודר ברמה, 'ה מלחמת לוח הקדוש

והדרו, הדור זכיתיפאר אשר שליט"א, מקאשוי אדמו"ר מר כ"ק
שני עשר כחמשה אשלשמוע בלהבת שדרש הנלהבי דרשותיו

וצעק ,הדת חורב על נוראות בבכיות בכה פע ובכל פז, שלהבת
ועוד ,"מנהיגי קיי נישט האב מיר" אונז", מיט זיי וועט "וואס
די זענע ווי" וצעק ,אש כלפידי בלבבי שדקרו לשונות ועוד
הלל 'ר א געווע איז אמאל ,"מנהיגי די זענע ווי" ,"רבני
הקמי נגד ובחנית בחרב יצא פע ובכל וכו'. זי"ע קאלאמייא
ימיו ה' יארי .יו יו החדשות בפרצותיה ישראל הכלל להחריב

השלימה, בריאות מתו דקדושה נחת רוב וירווה ובנעימי בטוב
אכי"ר. יהיו ורענני דשני שנה, ועשרי מאה עד יו"ח, מכל



ולאכל היא מלאכה הזה הספר חיבור כי יראה מישרי הרואה
לקטתי רוכלא האי כי רק ,מאומה עשיתי לא פה ג כי חכמה,
הדברי בכל ציינתי כול ועל ,הקוצרי אחרי בעמרי ואספתי
.חיי אלקי דברי היקרי פניני יצא מי מבט לדעת כדי מקור

לקטעיולהקל ,הארוכי הדיבורי את חלקנו ,הלומדי על
פיסוק בסימני ,תיקוני כמה ועשינו ,וקצרי קטני
ג הוספנו ,"שבחי של מקומ ובאיזה ,העניני ותוכ ונקודות
ותיקוני ,מקומות מראה וקצת ,ועיוני הערות ,ביאורי כמה
לעזור מנת על ניכרות, קל ובעיו ,מצויות בדפוס אשר טעיות,
אפילו ,שינויי שו ח"ו עשינו לא ,הדברי בגו ואמנ .להמעיי
על הכל והצגנו ,האמת מכוונת לחרוג שלא כדי השערה, כחוט
ש וקראנו ,ממקורו מקו המראה ובציו ובצורתו, בצביונו ,מקומו
ילכו שרבי ת"להשי ונקוה "כהלכתה תוכחה "מצות הקונטרס

כהלכתה. הזאת המצוה ויקיימו ,לאורו

מלגלגיובעמדי להקת רוחי בעיני ומביט צופה דבר" ב"פתח
בלקוטיו לנו הועיל ומה בנביאי שאול הג ,שוני
זוסמא הג"מ דברי עיני נגד האירו ,נמושות בו הלכו שכבר בעניני
דבר אשר ח"ב א"ילק ספרו בהקדמת פאקש האב"ד זצ"ל סופר

וז"ל: המשחיתי כנגד ש בקדשו

ופעלתי"על שעמלתי מה להצדיקני הנעי קורא ממ אבקש כ
"וח ,לקראתי שתשמח וצפיתי ,רבי למזכי סני לאלהיות ו

ללקוט ,היוקר זמ לבטל זאת עשיתי כס בצע בעבור או לכבודי
בילקוטי הכל ושמתי ,ואחרוני ראשוני הדעת מעצי אורות
טוב דבר תמצא א מחר ליו שכרי זה ויהי' ,הטורח מעלי להקל
תברכני למע בשמי לאמור לטובה אות עמי עשה ה' חנני אשר

."בגלל נפשי וחיתה ,נפש

וראיתייוע פלא בספר(אסיפה רבותינו(ער לנו עשו טובה "כמה :
וזיכו זכו ודור דור בכל אשר הקדושי אסופות בעלי
מישראל, תורה נשתכחו ה שאלמלא ,ב תלוי רבי זכות רבי
אשר זה הוא ומי עלינו רבו הזמ טרדות יתו דור אנ ובפרט
דור בכל יעשו וכ אצלו, נמצאי הספרי כל להיות ידו תשיג
להועיל ישתדל הרבה וספרי דעת ה' חננו אשר ח"ת כל ודור
מכללות, ,דיני מקצורי ,עליו ה' כיד אסופות ויעשה לרבי
ללעג יחושו ואל וכדומה, מוסר מתוכחות ,לדרושי מהקדמות
זה אי הידוע לנו לשנות החכמי הועיל מה שאומרי השאנני
ממזכי ה אלו ,ספרי שהוציאו הש וליטול כס ללקט א כי

ע"ש. ,"ב תלוי רבי וזכות רבי

"ומצאתיוראה :ל"וז בהקדמתו ישראל סגולות בספר שכתב מה
תו"ג לס' הקדמה בש שהביא שבת מנחת לספר בהקדמה
דבר יש דא החכ מאמר בש שכתב ז"ל חוו"ד בעל להגאו
בכורי בספר ועיי ,עכ"ל הספר כל על מגי הוא בספר אחד טוב
הגאו בש שכ' הזהר בני מהמה ויותר קהלת 'פ על מ"ש אביב
אחד חידוש ספק על של ספר להדפיס שכדאי ז"ל חוו"ד בעל
ריוח ספק על ההמוני יכרכרו כרכורי כמה וראה ובא ,אמתי
לקיא 'והי בטני ימלא במחירה אשר ומכס מזהב אחת מטבע
לרבי ולהודיע ה' בתורת לחדש ממעל הנפש חלק וזה צואה,
לי נראה זה לדבר וזכר .עכ"ל ע"ש, תק"ל בסי' בס"ח כמ"ש

כ"ז)מכתובות הכהנות(ד כל על מצלת אחת מחבואה יש דא
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,והב טוב" דבר בו נמצא יע" בי' דכתיב מאב"י ראי' יש ועוד ע"ש,
רק לתועלת יהיה לא הנוכחי ספרי א שא אומר אני כ וכמו
שלא להשי"ת שאקוה ובפרט ,כ ג לי די אחד בדבר בעיר לאחד

.לרבי אפילו אלא לתועלת הנוכחי ספרי יהיה בלבד לאחד

בכלליצאו ספרי כמה חברו וחכמי גדולי שכמה וראו
מה רק ,בדבריה נמצא חידוש שו אי אשר ושיטות
למצוא למד מלומדי כל שיוכל בסדר ,והשיטות הכללי שסדרו
צור שו שאי הג ,כנודע וחיפוש יגיעה שו בלי שצרי מה
הנוכחי שספרי מכ"ש כ וא בעיר, לאחד אפשר רק ,בדבריה
,להחסידי וה ,להלומדי ה ולתועלת ,נצר 'שיהי להשי"ת אקוה
אשר דבר איזה ימצא סגולה ע ישראל איש כל ,ב"להבעה וה

לו 'יהיימי שכל יזכנו והשי"ת ,ברוחניות וה בגשמיות ה לצור
יומא ל"מארז [כידוע הרבי את ממזכי אהי' פ"ז)חיי המזכה(ד

חיבורו בסו ל"ז הב"י לרבינו ועי' ידו, על בא חטא אי הרבי את
בכלל 'יהי למע ישראל בכל הב"י ספרו שיתפשט שהתפלל לחו"מ
יענה מה זה על התפלל ז"ל הב"י רבינו וא ע"ש, הרבי מצדיקי
ובשלות הנפש במנוחות השי"ת את לעבוד עוד ואזכה ,[כמוני איש
ישראל. סגולות בספר עכ"ל ,"אכי"ר ח"ו יסורי שו בלי הגו

ויגילובספר אב יכבד ב "והנה :וז"ל הקדמתו בסו אליעזר ילקוט
בצרור צרורות ונפשות גזעו באר יזקי א ג יולדתו
לאבותיו תהלה שפתיו תבענה השכינה, בכנפי ומתלונני החיי
למי ,בנפש קשורה נפשו כי נפרדו לא ובמות בחייה הנעימי
ה הטובות, המדות ואל החכמה אל ההכנה הלא ,הב חמדת כל

עכ"ל. כו'", ,אבות בני תפארת אבות נחלי



ואמרתיובצירו יקרני אני ג הנ"ל הצדיק כמקרה לבי אל אני
ועוד, תוכחה בעני ,הרבי את לזכות פעלי על דברי
כ"ק נשמת לטובת הזה הספר בעשיית ולזכרו לטובה כא אזכיר
בגנזי נשמתו ...רבי ר"מוה צ"הרהגה אאמו"ר ראשי עטרת אבי
וחסד צדקה בעניני הכלל לטובת ימיו כל והקדיש ,מרומי
והתמסר ,לתורה ופעלי וריבו קיבו ועשה ,התוה"ק והרבצת
.האיל יקצו ולא המעיי יבוש שלא יה"ר נפשו, נימי בכל ע"ז

ואמרתיובצירו יקרני אני ג הנ"ל הצדיק כמקרה לבי אל אני
ועוד, תוכחה בעני ,הרבי את לזכות פעלי על דברי
כ"ק נשמת לטובת הזה הספר בעשיית ולזכרו לטובה כא אזכיר
גראס זאב ישעי' רבי מוה"ר הרהגה"צ ר"אאמו ראשי עטרת אבי
בשנת חשו כ"ט ימיו בחצי נפטר זצ"ל, 'אלי משה רבי הרה"צ ב
הכלל לטובת ימיו כל והקדיש ,מרומי בגנזי נשמתו ,תשכ"ג
ופעלי וריבו קיבו ועשה ,התוה"ק והרבצת וחסד צדקה בעניני
כמה בנה מחשבתו לבצע וכדי נפשו, נימי בכל והתמסר לתורה,
,י"בא חיפה בעיר ,'וכו 'ופנימי ות"ת וישיבה ומקוה מדרשות בתי
לידידיו כידוע יסופר כי יאומ לא ממש נפש במסירות לו ועלה
עשה הכבירי מעשיו לבד ובארה"ב, בארהצה"ק ולתלמידיו
בידי הדת מהעברת ילדי מאות להצלת וטובי רבי מעשי
כ"ק וג מאחבנ"י. לאלפי לרווחה פתוח ביתו 'והי ,המסיתי

התאכס זצ"ל, מסאטמאר בנסיעותיואדמו"ר פעמי כמה ש
.האיל יקצו ולא המעיי יבוש שלא יה"ר ,י"לא



מרתועל תתהלל היא ה' יראת חשובה הצנועה אמי תזכר הטוב
מו"האסתר 'וכו הגאו הרב בת ,'שתחימוטצע וואל זאב

הארי ה' אנא .תשט"ו שנת תמוז 'ח שנפטר מאראד, שו"ב ז"ל
עוסקי בני ובני מבני נחת לראות ותזכה ובנעימי בטוב ימי'

.אמ בימינו במהרה גואל לציו בא עד ומצות בתורה



שלאובסיומא דבר פינו יאמר שאל ת"להשי תפלתי דמלתא
כל זכות .כל אדו לפני לרצו אמרינו נא ויהי כרצונו,
ועל ,הטהורי דבריה שהבאנו ,וקדושי גאוני ,הצדיקי
שבעת כאור תצהיר צדקת זכות ,מרווחי מגדלי בנינו פסקיה
אהבת ישראל אלוקי וה' ,ישרי מליצי עבורינו ויהיו ,הימי

.עולמי תשועת שנושע יעזור ,תמי

ובעמדינוכי לעני בתפלה עומד אני עדיי ,"דבר ה"פתח בחתימת
נא הושיעה ה' אנא שיחי. אשפו ה' ולפני יעטו
לנו יעמוד ,דבריה שהבאנו תבל מצוקי אר גאוני שזכות

עע"א. זרעי וזרע זרעי ומפי מפי התורה ימוש שלא להתבר

        





מישור דרך להנחותי עלי חסדו גבר אשר עלי, תגמולוהי כל לה' אשיב מה
החשוב הספר את עולם לאור להוציא וזיכנו הלום, עד והגיענו קימנו והחיינו
להסיר ישראל, בית המון הרבים ממזכי להיות אזכה ידה שעל הזה,
בעוונות יכשלו ולבל הזולת. בעוונות וילכדו יתפסו לבל עמי מתוך מכשולות

.אור תורה בלי בחושך ההולכים הדור


וכמ "שידוע  אור היא התורה כי הוא ומפורסם ו ')הוא ותורה (משלי

ואומר ה')אור, אסתר ודרשו(מגילת וגו' אורה  היתה ליהודים 
האמיתי  החיים דרך  את  לאדם תאיר התורה דהנה תורה, זו  אורה חז "ל 

הבא . עולם של  החיים  הן הזה עולם  של  החיים הן

שהיווהנה המכשולים ע "י לינזק יוכל חשך  במקום אדם ילך  אם
ואף כיו"ב וכל רעות וחיות וליסטים וברקנים קוצים כגון  לפניו 
ונשכו, בו ונגע בדרך  נחש  שהי' כגון למות, יכול  שהו כל  נגיעה ע"י
המות , מן  ניצול הי' בידו אור הי' אם אבל בחשך. שהלך  ידי על זה וכל 

דרכו. לבטה הולך והי'

יכשלוכן ולא בחשך  ילך  שבל לאדם מאירה שהיא התורה אור הוא 
האדם  יראה אם ואף כיו"ב, וכל  והנחשים והליסטים מהחיות
החשך על שאומרים ואף בדרכם, ילך  אל בחשך  ההולכים מלא עולם
והיו העולם  כל  מתקבצים שהיו  כמו  דומה , זה למה הא אור, שהוא 

ה  אור על והי 'אומרים אור, שהוא הלילה חשך ועל חשך , שהוא יום 
הזה . הדבר כן  כלל , לדבריהם לבו  שת ולא אחד פקח  שם

מביןכן שהוא מי ביד אור כשאין  באפילה המגשש  הסומא הוא 
לדרכו מוצא ואין מועדות, ורגליו במכשול  מתנקש  ההולכים 
תחתיות , בבור  נופל  חפצו, למחוז להגיע  והסלול  הישר  לדרך  להגיע
יודע ולא  יבולע  שמו ובחושך  הלך  בחושך  ממנו, ידעו  בל  ישאר שם
הדרך להאיר פנס  בידו  הנושא  אדם  ההולכים בין  יש באם אבל ממנו ,
המכשול. בדרך  ילך  לבל שמזהירו  מפני כך  ידי על  ניצול הסומא  גם

בטוח. ממות וניצול


