
 ד"בס

 .ק" לפה"ס תשרשת כי תצא למלחמהשנכפל בו כי טוב פ' יום ג

ר  האי  גברא  רבה  ויקירא  כביר  המעש  להרבצת  תורה  וזיכוי "למעכתה
, להרים  מכשולים,  לסקל  הדרכים,  מעורר  ישנים  ומקיץ  נרדמים,  הרבים

ה  חברה  מפעל  העולמי "ה,    ויזרח  לעולמיםםיאיר  נר,  מהלכי  תמימים
בכל  הכבוד  הראוי "  כםאשרי  יולדת",  א"  רמע  מחבר  עם"ללימוד  שו

 .והברכה
 !שלום וברכה

וכמה ,  היום  קבלתי  הקונטרס  אני  וחבירי  ולמדנו  ביחד  בנסיעה  על  הבאס  למאנהעטען
והם ,  ונתתי  מאחד  לשני  וכך  למדו  הרבה  אנשים,  אנשים  בקשו  ממני  שאתן  להם  הקונטרס

שהאותיות  הם  גדולות  ובפרט ,  ובאמת  מאוד  קל  ללמוד  בזה,    דקות2אמרו  שזה  לוקח  לערך  
ואני ,  וממש  החייתם  הרבה  אנשים,  על  הדרך  כשנוסעים  והאותיות  קטנות  קשה  באמת  ללמוד

ולקיים ,  מתכונן  לקנות  מתנה  לעוד  כמה  אנשים  שיהיה  להם  במה  ללמוד  על  הדרך  לנסוע
 ".ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"הפסוק של קריאת שמע שאנו אומרים 

מן  הסתם  זכיתם  לעשות  איזה  מצוה  גדולה ,  ים  אומרים  שמצוה  גוררת  מצוהל  הקדוש"חז
  פעמים  כל  סעיף 30ק  והטהור  למד  כ  "ז  הגעתם  לעשות  מצוה  כזו  כמו  שראיתי  שרביה"שעי

 .ע"וראיתי שהבאתם שזה היה דרך הבעל שם טוב זי, א"של מחבר ורמ
ובדברי  יואל  שנשתכח ע  כמה  פעמים  בויואל  משה  "ק  זי"ועכשיו  אני  מבין  מה  שכתב  רביה

הולכים  בלבוש  חסידי  לומדים ,  ולכאורה  אנחנו  חסידים  ואנשי  מעשה,  דרך  הבעל  שם  טוב
 ?אז מה חסר לנו שאנחנו לא הולכים בדרך הבעל שם טוב, חסידות

ומה  שצוה  הבעל ,  א"ק  איך  שלמד  מחבר  עם  רמ"אבל  עכשיו  שראיתי  התנהגותו  של  רביה
נתגלה  לנו  דבר  חדש  שאנחנו  בכלל  לא  הלכנו ,  א"עם  רמע  שכל  אחד  ילמוד  מחבר  "שם  טוב  זי

א "כי  איך  יכולים  לילך  בדרכו  אם  לא  יודעים  את  כל  המחבר  עם  הרמ,  בדרך  הבעל  שם  טוב
 .בעל פה

ביחד  עם  הסיפור  של ,  ולפי  דעתי  צריך  לכתוב  באותיות  גדולות  את  דברי  הבעל  שם  טוב
 .שכל אחד ילך בדרכו, דרשותס ולהדביקם בבתי מ'ולעשות קול קורא, ק והטהור"רביה

ובאמת  קיבלתי  עלי  ללמוד  מידי  יום  ביומו  כל  ההלכות  של  החגים  כשיצאו  לאור 
 .ת שמו"בעזהשי

בברכת  מזלא  טבא  וגדיא  יאה  ובורא  עולם  בקנין  השלם  זה  הבנין  לשם כם  והנני  לברכ
 א  הוא  באמת  קשר  יחיד  בינינו"ע  המחבר  עם  רמ"כי  השוקשר  של  קיימא  שיהיה  ולתפארת  

שתזכו  להדפיס ,  לבנין  עדי  עדושיהיה  ,  כמו  שהבאתם  באריכות  שם,  לבין  אבינו  שבשמים



ז  שילמדו "עיו,  הלאה  על  כל  המועדים  שיוכלו  לקיים  את  כל  דברי  תלמוד  תורתיך  באהבה
להקים  בית  נאמן  בישראל  עם  דורות  ישרים בני  ישראל  יזכו  יום  קודם  החג  '  ההלכה  של  ל

 .יתאחדו על שולחנם תמידוא הלכה לשמה שהתורה אז ו, ומבורכים
ל  אומרים  מיום  שחרב  בית  המקדש  אין "באמצע  העיון  בהלכות  ראש  השנה  חשבתי  שחז

' נר  ה,  ל  אמרו  נר  מצוה  ותורה  אור"וחז,  אמות  של  הלכה  בלבד'  ה  בעולמו  אלא  ד"לו  להקב
ת בי'  וכשהי,  וכל  הענין  של  נרות  של  מצוה  הוא  כדי  שיוכלו  ללמוד  ולהתפלל,  נשמת  אדם

ל "המקדש  קיים  היה  כל  השמחה  ועבודת  הכהן  גדול  בהדלקת  נרות  המנורה  ועל  זה  אמרו  חז
ועל  כן  הבנתי  מה  שכתבתם  שם  שכל  הלומד  הלכה  אדמת .  להגיד  שבחו  של  אהרן  שלא  שנה

שמאריך  בגודל  קדושת  הנרות )  ו"פרק  צ(קב  הישר  '  וראה  בס.  (קודש  הוא  כמו  הבית  המקדש
  )על זהומעשה נורא , 'של מצוה וכו

מכתבי  החפץ  חיים  החדש  שיצא  לא  מזמן  לאור  יש  שם '  בסכדאי  לציין  מה  שראיתי  
ורואים משם , וכותב שם הרבה מכתבים על ספריו, מכתבים  איך שהחפץ חיים סידר כל ספריו

וכעת ,  שיצאו  לאור  עולם  ו  ספריאנשים  שגרמו  ועזרו  לו  לסדר  כל  3  או  -2איך  שהיה  לו  רק  
וכדאי  לחשוב  איזה  טובה .  ביותר  שגרמו  בזהזיכוי  הרבים  הגדול  איזה  אנחנו  יכולים  לראות  

  .ואשרי חלקכם בזה ובבא, גדולה שעשיתם בזה לעם ישראל
א  היה  כדי  שכל "ע  כמו  שאנו  רואים  התמונה  שעשה  המחבר  והרמ"הענין  של  לימוד  השו

היה  הזכות וזה  דבר  נפלא  איך  שבכמה  מאות  שנים  לא  ,  אחד  ואחד  גדולים  וקטנים  ילמדו  בזה
כ  להדפוס  מהדפוס  הישן "לפי  דעתי  צריך  ג[לאף  אחד  להדפיס  דבר  כזה  שהיה  כבר  בדפוס  

ממש כי  זה  ממש  ]  כמה  דפים  שיראו  בדיוק  איך  שהיה  הדפוס  הקטן  לקטנים  זקינים  עם  נערים
 .ד"תיקון העולם לפענ
  בזיכוי  הרבים  להוציא  לאור םאם  אברככ,  םבמה  אברככמאוד    יםחשובחברי  הוועד  ה

  את  הרבים  באופן ים  ומזכצים  מפיכםהלא  אני  רואה  שכבוד,  ספרים  קדושים  על  ענינים  אלה
 .א" שלא היה כזה מימי הבית יוסף והרמנפלא
  לאריכות  ימים  עד  מאה  ועשרים וקי  המערכה  שתזכ'כ  באתי  להחלטה  ובתפלה  לאל"ע

 כםביד'  חפץ  ההרבים  ותזכו  להמשיך  להיות  בין  מזכי  ר  "  שכתכםדשנים  ורעננים  ואשרי  יולדת
נזכה  לביאת לימוד  תורה  לשמה  ובזכות  ,  יצליח  לזכות  את  הרבים  עוד  ועוד  ביתר  שאת  ועוז

 .א"הגואל בב
 .בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל

 פה עיר הקדושה קרית יואל
 שווארץ. א' ממני הק


