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101עלון  – 1דף 

  ישלום יהודה גראס
  האלמיןאבדק"ק 
  

קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו חל'  בעהמח"ס:
  , קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"ת ז"ח,’קובץ ספרי פאה ל"ג חל

  , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’שת ביהכ"נ י"ז חל, קובץ ספרי קדו’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 

 02-995-1191רמת בית שמש   24/8רחוב נחל לכיש  קהל עטרת ישעי' האלמין 
  

  זאת חנוכה -  101עלון מספר התעוררות ב"ה, 
  מי לה' אלי! - חיוב מחאה -פיקוח נפש  -פסק דין 

  

   [קב הישר באידיש ח"ג פרק קב, ובעוד המון ספרים]בספר זוהר דעת שכתוב בא וראה מה 

  מכתב נורא, שקיבל הצדיק הגאון הקדוש

  רבי מרדכי באנעטא זי"ע
מן השמים בענין מחאה ותוכחה, על שאינו מוכיח ומוחה על פירצת הדור 

  וזה לשון קדשו:
  

  אגרת קודש מן השמים
  [מובאת בהרבה ספרים קדושים]

  
, הרב הדומה למלאך ה' צבאות, הגאון לרבינו הנשר הגדול, אשר דבריו נשמעים בשמים פתקא מן שמיא

  והמדינה. ניקולשבורגזי"ע, האב"ד ור"מ אבד"ק  רבינו מרדכי בנעט הקדוש והטהור

  אגרת להגה״ק רבי מרדכי באנעטה זי״ע
בסוף ספר  (נמצא  .אגרת שבא אל הגאון הקדוש רבי מרדכי באנעטה זי״ע והוא כעין פתקא מן שמיאהעתק 

    וז״ל שם):  שו״ת פרשת מרדכי,
  ואמר שנכתב בשנת תק״פ,  העתק מאגרת ישן נושן שנמצא אצל הרב הצדיק מו״ה ליב ז״ל אב״ד דק״ק קארלעסבורג,, ב״ה

    למעלה נכתב בזה״ל:  ואמר שנמצא בלייפניק בזמן ההוא.
  

   מכתב מפלוני אלמוני להרב הגאון מו״ה מרדכי בנעט זצ״ל,
    אל נשיא ישראל אב״ד דק״ק ניקלשבורג והמדינה.  בלשון תרגום וז״ל:

ובני הנה יצאתי לקראתך כי הקב׳׳ה   מסטרא דקדושה, ,איש ימיני ,מרדכי היהודי ,עמך גבור החיל חביבי וידידי  ה'
, מהזמן אתההלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל " ולהודיעך: הישיבה של מעלה שלחו אותי לתת לך שלום

ישיבת השמים, וכולם בכן תעלה ותתנשא ותתרומם לפני כל בני  -  אותיות הוי״ה ב״ה  נגד ד' ,פסלת לך ארבעה טוריםש
שאתה   ומרדכ"י, ובפרט ברי״ף והרא׳׳ש והרמב״ם   ,בתורה ובפוסקים הקודמיםעל שאתה עוסק תדיר  שולחים לך שלום,

    מחבר אותם זה בזה.
מכל מקום, כיון שהלב שלך חוזר  מחמת חולשא,כמו לפני זה, לעסוק ביגיעה רבה  ן שנפרדת מהםואף על גב, שכמה זמ

הלא ידעת  ליראת ה' ולתורתו, מרוב הטובה ואהבת הקב"ה התחזק עליך, לכן שלח אותי אצלך לעורר נפש רוח נשמה שלך.
אין עיר שאין בה מהכת   כל יומא ויומא,ואפיקורסות מתגברת ב  איך גברה פרצות בישראל ואבדה אמונה,  אם לא שמעת,

ועל ידי   בדברי חז״ל,  ,םומזלזלי  בתורה שבכתב ושבע״פ, םומכחישי  תיפח רוחם,  ,והרבה מהם בסתר ,שלהם, יש בהם בגלוי
עתידה תורה  [שבת קלח, ושם בשם רב]: הקדושוכמעט נתקיים דברי שמואל   זמן וזמן, מתמעטת בכל עידן ועידן כן התורה

 וזו גרם שהתפשטה טומאה הרבה בעולם,  והמון עם כולם שיכורים מחמדת העולם הבלי הבלים,  שתשתכח מישראל,
והתורה חוגרת שק   ,והשכינה הקדושה כביכול בגלות גדולה  ,והתחזק סטרא אחרא, הס"מ וחיילותיו והעולם נפגם הרבה,

מלאך מליץ אחד מני  ואין  ,(משלי ל) ושפחה תירוש גבירתה ,בד כי ימלוךתחת ע ,וי וי רגזה הארץ :וצוחת ומתפלשת בעפר,
באותם  , ולנקום נקמת ה' ,צבאות  לקנאות קנאת ה' ,מלך מלכי המלכים הקב׳׳ה ,להשיב חמת המלך אלו מגיני הדור, ,אלף

[ע"פ ישעיהו יט ה, ועיין  "חרב ויבש" ועכשיו אין מי שמשגיח בגודל גלות השכינה, ',וכוכמו שעשה פנחס הקנאי  רשעים,
ובני עליה המה   ,מעשה רע של הרשעים, ואין מי שמקנא קנאת השכינה הקדושהעל תיקוני זוהר תיקון מג], הרבה, 

לזכות את הדור לעורר אבל לא   לזכות עצמם בלחוד,  ,וגם הגדולים וחכמי הדור לא משגיחים רק לעצמם בלבד  מועטים.
שלא יראו לשאר אחיהם לעשות  י ואסתר בזמן אחשוורוש, ועבודתם כעבודת עבד לאדונו,כמו שעשו מרדכ תשובה בעולם,

שמוסר נפשו רוחו  שלא כמעשה הבן לפני אביו, וזו ממש יראה תחתונה,  .משום שלא חושב לכבוד אדונו עבודה כמו שצריך,
ואהבת תורה "וכבר נאמר ב של אביו,בגלל אהבה  ומסתכל (ודואג) שגם מאחרים יהיה כבוד לאביו, ונשמתו בשביל אביו,

אל תהיו כעבדים  (אבות א, ג): וכבר צווחו חז״ל  וכו'. "שואל  מה ה'"על פסוק  :משה אמיתי שפירש ווכמ  וכו'. " את ה'
אין שמשום   אין בדור הזה מי שיכול להוכיח, ששגור בפיהם התירוץ:ומה   וכו'.[המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס] 

 אינו כלום -ההתנצלות הזו אכן   וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע. ,כחהתו םמקבלי
ואף חייב אדם למסור את נפשו בשביל אהבת הקב"ה   אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי. נה] –[שבת דף נד  כמאמר חז״ל  הוא,

שמסרו נפשם למיתה  ,מרדכי ואסתר ושאר קדושיםמשה רבינו ע״ה וכמו שעשו  ובשביל אהבת עם ישראל, והשכינה,
  רשב״י ז״ל. והחזירו את העולם בתשובה שלא ישרף העולם בשלהבי הדין הקשה חלילה, כמו שאמר  בשביל ישראל,
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ויש  כל מנהיגי ונגידי העם, מפחדים ממך, ,סרים למשמעתך גדולי הדור ,ראה נא הנה נתתיך נגיד על עמי ,ואתה בני חביבי 
 " [תהילים לח טו],כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות" ,אתה יושב דומםואף על פי כן   ,כרצון לבךלאל ידך לעשות 

ויושבים  חכמי הדורוממך יראו שאר   .על אותם רשעים שמחריבים את העולם ,ולמלוך ביד חזקה  ללחום מלחמות ה'
ועל זה עמדו הרבה מקטרגים לעומתך, ועמדו עליך בדין   ר בסיבתך,האמונה ןהדת ישראל הלוך וחסו םובינתיי  ושותקים,

אם לא שבני הישיבה של  (כמו) שנגזר הדין עליך, וכמעט  ,[סנגורים וקטגורים] אלו מיימינים ואלו משמאילים  ,לפני הקב"ה
ויוסף תנאי (הוא מרן בעל   ״ל)צ(הוא רבינו יעקב בעל הטורים ז [ירא] בפרט יעקב דחילו הרקיע (של מעלה) לימדו עליך זכות,

אלו היית יודעת חלק אחד מיני אלף אלפי אלפים תוקף צער גלות   ,ועמדו בעזרתך, ואמרו להציל אותך  ״ל)צהבית יוסף ז
  .בודאי היית מוסר עצמך למיתה כאחד מקדושים הקדמונים - ת עולמות העליוניםווחורב ,השכינה כביכול

והקב"ה וכל בני הישיבה שלחו   בישיבה של מעלה,והסכימו   ,אותך והציל אותך מהדיןאוהב  - ואף הקב״ה בזכות תורתך
וכמו שהוא לא פחד משום הוא לא דחיל משום אדם דוכמה  ,שאתה הוא בסוד הגלגול נשמת מרדכי היהודי להודיעך אותי,
   .משום אדם שבעולם אל תפחדאתה  ךכ  אפילו מפני המן הרשע,אדם 

וזה יהיה   ללמדך להועיל את המעשה אשר תעשה,ושלחו אותי  ,ר להדריכך בדרכי התשובה והעבודהוהנה אתה מתפלל תדי
מי הם   שרים ומלכים, אלו חכמי הדור "לך כנוס את כל היהודים" :וכה תעשה  .לך לזכות לדורי דורות ולעולמי עולמים

 שהם סרים ליראת ה',שאתה מכיר בהם הדור נהיגי מוקציני ונגידי ו בכל מקום ומקום,היושבים על מדין  המלכים? הרבנים
אשר  ,בבכיה רבה על גלות השכינה כביכול ,תזעק לפניהם זעקה גדולה ומרה ,לם יחדווכשיהיו כ  ליום המוגבל, למקום אחד

ם ולעורר לבב  ועל התגברות השקר ואבדת האמונה, ,ועל ביטול הדת ,ועל גלות התורה ,כמה שנים נפלה ואין לה מנחם לה
(נוסח אחר: ואנכי אהיה שם עם פיך להורתיך מה  מה שתדברהורתיך וואנכי אהיה עם פיך   צבאות,  לקנאות קנאות ה'

    .)שתדבר
גדולי הדור שאתה תחשוב שלא אותם ואפילו   וישבחון לך, יודוכולם   ,דברים אלו מפיך וכאשר ישמעו (נוסח אחר: שמעו)

" באור ישראל כתב משה מהיר מבודון"[  ומשה מהיר מבודון, [מפרשבורג, החתם סופר] כמו משה עבדי מפ״ב ,ךיפנו לדברי
, מחותנו של החת"ס] היה אב"ד אובן ישן היא אובודה, מחשובי רבני הונגריה בדורו, ששהכוונה לרבי משה מינץ מאובן ישן

עוז  יתלבשו ,מקטן ועד גדול וכולם  ,גדולויעשו לך כבוד   ,בליבם ואתה תתגדל ותתרומם  הם יהיה לך לעזרה גדולה,אדרבה 
 'וכו "ואהבתשתים ושלוש פעמים " ם ויוםבכל יומה שאומרים לקיים   ויקבלו עליהם עול מלכות שמים באמת, ,וגבורה

ומה טוב אם יהיה בכניסתכם   כדי להחזיר עטרה ליושנה ולקיים הדת על תילה.ולמסור נפש רוח ונשמה ביראה ואהבה, 
ויתן   כי המשפט לאלהים הוא, ,ויתן בלבבכם עצה ,וה׳ עליכם יראה  הוא סוד בתיקון העולמות העליונים כידוע.מאה רבנים ו

ולהכניע את   וביד חזקה תמלוכו עליהם,  לכוף כאגמון ראש רשעים, ,לכם חן וחסד בעיני המלך והשרים לסמוך ידכם
   לכם כמו בימים הראשונים.  ה'האפיקורסים ותראו נסים ונפלאות גלויים ונסתרים מה שיעשה 

ע״י תקנות גזרות וחרמות גדולות כמו שנעשה כבר בימים קדמונים בכת   .וכל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים
וכולם יענו   וכל ישראל ישמעו וייראו,  איש חרבו על ירכו לייסר עירו, ,תלכו בשלום רב כל אחד למקומוואח׳׳כ   ש״ץ ימ׳׳ש.

  ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק,  בכל לבבם ובלב נפשם ובכל מאודם.  וישובו אל ה'  ,"ה ונשמענעש" :ויאמרו
היא  ,בעולם התשובה ובהתעוררות של מעלה,  ותמלא הארץ דעה לדעת את ה',  לעשות רצון קונו, ,והחלש יאמר גבור אני

מלכות בית  נןומשם יבנה ויכו  שמים מלכות כל העולמים,ומשם ישפע שפע רבה בכל הספירות מלכות   א יובל,והובינה 
אחד ושמו   יהיה ה'  וימלוך בציון במהרה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל,  ,ויצמח פורקניה ויקרב משיחא ,דוד

  רת.עכ״ל האג  יברך את עמו בשלום.  עוז לעמו יתן ה'  ה'  וכל אשר לך שלום, ,ך שלוםיתואתה שלום וב  אחד,
  

  

הרי לפנינו גודל חובת התוכחה ותיקון פירצת הדור, והחיוב להחזיר העם בתשובה, ואין לפטור עצמו מתוכחה, כי לפניהם 
, ונשבין לבין האומות, ולבין החרדים ובעל שעה בכל יום ובכל רגע יםמי גלוי, ובפרט כשמדובר מאותם היהודים שנטמע

ידיעתם, מי יהין לומר שלא יקבלו תוכחה, וגם החיוב למסור נפשו בשביל שעושים הכל כמו פריצי אומות העולם בלי 
 אהבת השם והשכינה ובשביל אהבת ישראל, שלא ישרף העולם באש של הדינים הקשים חלילה.

לכן יהודים יקרים, תדעו שאנחנו לקראת הגאולה, אנחנו כבר בסוף, תעשו את הדבר הנכון, ותלחמו בכל האמצעים שרק 
   אה מקרב עמינו, ובכך להשקיט את מידת הדין על עם ישראל, ומעל כל העולם כולו.ל הפר את העבודה זרה שתוכלו, לבע

  .ברוך ה' לעולם אמן ואמן כף ומיד ממש לגאולה שלימה בב"א.יה' הטוב יהיה בעזרנו, ובזכות התוכחה, נזכה ת
  

אגרת שהי׳ נמצא ברשותו של הגאון רבי  -והנה מענין לענין כדאי להזכיר כאן דבר לא שגרותי ואף נדיר וז"ל:  בקובץ אור ישראל,
זצ״ל אב״ד דק״ק נ״ש  מרדכי בנעטיהודה ליב קארלבורג, ונדפס בתור הקדמה לס׳ שו״ת פרשת מרדכי מהגאון האמיתי מוה״ר 

שפתי ניקלשבורג. נדפס בשנת תרמ״ט במ. סיגעט ע״י בעל נכדו הגאון הרב אברהם יצחק גליק אב״ד טאלטשווא, חתנו של הג״ר (
מהרב אליעזר שענקל  מעשיות מצדיקי יסוד עולםט ישעי׳ בענט אב״ד קאלוב ומחוזות סאבאלטש. בץ הג״ר מ״ב. ומשם בס׳ ״ ישנים

אגרת שבא אצל הגאון רבי ע״ד קץ הגאולה ואחרית הימים: ״, 130 'מהרב ראובן פרבר עמו פאר מרדכי. וגם בס׳ 11ו׳ מע )תרס׳׳ג(
נכתב בשנת תק׳׳פ, ואם כי לא מיחסים אותה להגאון רי״ל  , ואינם יודעים ממי בא האגרת והוא כעין ״פיתקא מן שמי׳...״)מרדכי

שהגרי׳׳ל בה, ובפרט כידוע  )או ידיעה(י׳ לו איזה שייכות מורה דקרוב לודאי ה )הבלעדית( קארלבורג, העובדה שהי׳ המכתב ברשותו
״, לכן משום כמה דעביד פנחס״ הי׳ בשעתו מן הלוחמים הגדולים והאבירים נגד המתחדשים לקנאות קנאת ה׳, ולנקום נקמת ה׳

יונעם, ומגלגלים זכות , ולהרואים דהא לא מפורסם, אמנם חידוש כן הוא אם כי לא חדש הואחביבותא דמילתא מעתיקים אותה כאן, 
ז״ל. והפלא ופלא שפע הענינים מתורת הנסתר המובאים והמרומזין כאן, שמגלה לנו יד וכוחות  הגרי׳׳ל קארלבורגעל ידי זכאי ה״ה 

  [המכתב הזה מובא בספר קב הישר באידיש בחלק שישי פרק קב].  הרב שהי׳ להם לגדולי חכמי אשכנז בתורת הח׳׳ן.
  

ַ   ו ּי ב א א ל יו מ כ ּת ב מ א ל ּי הּו ה ּנ ב יא ל אמ ר ּכ ה א מ ר  אחרי שנפטר ראו במפרשים - מהשמיםמכתב מאליהו הנביא   ָ   ֹ    ֹ   ֵ     ִ ָ   ַ    ָ  ִ  ֵ  ֵ    ָ ְ  ִ    ָ  ֵ   ֹ  ָ  ה' ַ 
ה ֵ ק  ֱ  א  כ י א ס א מ ל  י הּוד  ר  כ י י הֹוׁש פ ט א ב י ּוב ד  ר  ו יד א ב י ּת ח ת א ׁש ר ל א ה ל כ ּת  ּב ד  ָ  י ּד    ְ    ֶ  ֶ    ָ  ָ   ֵ  ְ  ַ  ְ      ִ  ָ    ָ  ָ   ְ    ֵ  ְ  ַ  ְ   ָ ְ ַ  ָ   ֹ     ֶ  ֲ    ַ  ַ    ִ  ָ    ִ  ָ : (דברי הימים ב פרק כא פסוק   

ֹ ו ּי ב  . יב)  ָ ָ   א א ל יו מ כ ּת ב מ א ל ּי הּו  ַ   ִ  ֵ  ֵ    ָ ְ  ִ    ָ  ֵ   , עכ"ל.בא לו כתב זה של נבואה זו ,לאחר שעלה לשמיםברש"י שם  -  
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102עלון  – 3דף 

  ישלום יהודה גראס
  האלמיןאבדק"ק 
  

קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו חל'  בעהמח"ס:
  שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"ת ז"ח,, קובץ ספרי שמירת ’קובץ ספרי פאה ל"ג חל

  , שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל 

 02-995-1191רמת בית שמש   24/8רחוב נחל לכיש  קהל עטרת ישעי' האלמין 
  

  ט' טבת תשפ"ב -  102התעוררות עלון מספר ב"ה, 

  רים ורבנים שליט"א"מכתב לאדמו
  רים שליט"א, כל אחד בשמו יבורך"אל כבוד הרבנים הגאונים ואדמו ,החיים והשלום וכל טוב סלה

  

האדמו"רים ורבנים אל כבוד החיים והשלום וכל טוב סלה, 
האי גברא רבא ויקירא, פוסק דורינו, פטיש החזק, עמוד 
הימיני, הנודע ביהודה וישראל לשם ולתפארת במפעליו 

בעיה"ק ירושלים  מורינו הגה"צ... שליט"א,הכבירים, 
  תובב"א.

 עםגמרא שב" כתוב וכשלו איש באחיונאמר בתורה "
ועבור כל הכלל כולו, כך הוא זה לזה, ישראל ערבים 

שעיקר בגשמיות. עוד כתוב בגמרא גם וכך הוא  ,ברוחניות
, שכל יהודי נושא באחריות על הערבות נאמר בענין התוכחה

והוא הדין אם  ,כך שיכול למחות ואינו מוחה, הן על היחיד
או לפעול אצל כלל ישראל הוא מחוייב בכך,  ,יכול למחות

ובאם אינו עושה כך, אזי כל האחריות והאשמה מוטלת 
עליו כאילו הוא עשה את העבירות שהיה באפשרותו למנוע 

(שבת נד., קי"ט:, יכול לפעול שיעשו כמצות התורה  האו שהי
ופטים סח, מדרש תנחומא מח, ילקוט ש-חנוך מצוה רלט, יורה דעה שלד

משפטים, מדרש תנחומא חקת, אותיות דרבי עקיבא א, רש"י סוטה 
מא: אבות דרבי נתן פרק כ"ט, מערכי לב דרוש אות ע', דף קנ"ז, וספר 

ם יד ימין חלק ב, דף יג, ועיין באריכות בספר שאלות ותשובות מהר"
ובענין שכר המוכיח. עיין  שי"ק אורח חיים סימן שג והלאה)

בזוהר הקדוש חלק א, כט:, ראשית חכמה שער הקדושה 
פרק יב בשם מהר"י אבוהב, תמיד כח., ויקרא רבה כה, 
ילקוט רות על הכתוב וימת אבימלך, אבות דרבי נתן פרק 

  כט, חומת אנך פרשת נח, סנהדרין קא: כו'.
רים ורבנים שליט"א, בבקשה "הנני פונה אליכם, אדמו

ידוע כאחד שנושא עליו את עול כבודו  גדולה לטובת הכלל!!!
מוסדות התורה והחסד, וכל אחד בתי מדרשיות הכלל, 

וזכיתם מן השמים לעזור  ,עשיר במצוות ,ואחד בלי שיעור
 כםפיקדון, וכבוד כםלכלל ישראל, השם יתברך נתן לכבוד

הנני פונה  ,על כן .איך להשתמש בפיקדון זה מחוייבים לדעת
פשות ישראל, ובלי שום אליכם בבקשה גדולה של הצלת נ

   בכוחכם להוציא זאת מן הכח אל הפועל. ,ספק
רבות יש לנו למעלה ממאה מתנדבים שעובדים שנים  א.

העבודה  ישראל, בארץ ובעולם.ישראל ועם  להציל את כלל
במסירות נפש והקרבה ארוכות  מתבצעת במשך שנים

עצמית גדולה. שנה בשנה תמידים כסדרם. כבר פעלנו 
 ,כעת זה זמן קריטים יתברך גדולות ונצורות, בעזרת הש

יפעלו כל אחד וראשי ישיבות רים ורבנים "שכל האדמו
" קול קורא"על ידי יציאה ב ,בפני עצמו להצלת עם ישראל

לבער פריצות ועבודה זרה מעם ישראל שזאת הפאה 
מה שמוטל עלינו כעת זה להחזיר בתשובה את  הנכרית.

הבאות  הפורעניותכלל ישראל, ולהציל את עם ישראל מכל 
   .ח"ו עלינו, ושעתידות לבוא

זכרו! בטוחים אנו בעזרת השם יתברך שביכולתנו  ב.
להחזיר בתשובה חלק נכבד מכלל ישראל ממיליוני יהודים. 

עול בזה על פי יש בידינו די הוכחות על כך, ומחוייבים אנו לפ
התורה כפי שכותב החפץ חיים בספרו "נדחי ישראל" 

   כתבו גם כל גדולי ישראל באריכות וכו'. ךוכבהקדמה, 

ב"ה אני לא חי באשליות ודמיונות, כי בעזרת השם  ג.
 ימאות מיליונוהוצאתי לאור , ספריםאלפי יתברך הדפסתי 

יוכיחו על נם בכל העולם כולו, ויעותקים, והפצתי אותם בח
. לאחר עבודה קשה בתגובהאלפי המכתבים שקבלנו כך 

את שנה הוצאנו לאור אלפי ספרים לזכות  50ומפרכת של 
ההבדל הוא, שכל  הרבים, המקיפים את כל יסודות הדת.

עשר פי  אתם יכולים לפעול, שנה 50עבודתי שעבדתי במשך 
פעמים ביום אחד, כי השם יתברך נתן בידכם היכולת, ומכם 
יתבעו באם לא תעשו זאת ח"ו, ויש קונה עולמו בשעה אחת. 

על כל עימו הייתי צריך לנסוע לכבודו, ולשוחח  ,באמת
כפי שדורש עניין גדול כזה,  ,העניין בפרטיות בכובד ראש

אלא היות שאין בכוחי להמשיך לעשות זאת, על כן הנני 
ובגלל זה הגעתי לידי החלטה להסיר מעלי  כותב מכתב זה.

שנה בבית  120שלא יתבעו אותי לאחר  ,האחריותכובד את 
שיכלתי להציל את עם ישראל בכל העולם , דין של מעלה

הנני והרי  כולו ולא עשיתי זאת, ובאם אשאל איך ובמה?
ישיבו לי מן השמים, מדוע לא ! עוסק כל ימי לזכות הרבים

שקיבלו את  ,רים ורבנים"שלחת מאה מכתבי תוכחה לאדמו
בכדי לפעול למען עם , מים בתורת פקדוןהכוח מן הש

ישאלו אותי בבית דין של מעלה, האם עשית ככל ? ישראל
רים ורבנים הם עסוקים "שהאדמו ,שביכולתך? כידוע לך

וכשמזכירים  וכו',גדולות ומוסדות גדולים  מאד עם קהילות
אי לכך, בכדי  או פעמיים עדיין אינם זוכרים! ,להם פעם

ות הגדולה הרובצת עלי, החלטתי להסיר ממני את האחרי
מכתבים כפי החיוב של תוכחה על פי תורה,  101לשלוח 

שנה,  120כל המכתבים האלה לאחר העתק מואקח אתי 
להראותם לפני בית דין של מעלה שפעלתי כסדר לעורר את 

רים ורבנים, ברחמים ובתחנונים בכל לשון של "האדמו
 ,י שיעזור בידימ הבקשה, בכדי להציל את היהודים ולא הי

. וכעת האחריות הזאת שהיה ביכולתיולכן עשיתי מה 
רובצת עליכם. והשומע ישמע, ועליו תבוא ברכת טוב, ואני 

  את נפשי הצלתי!!!
(וגם אספר לכבודכם מעשה נורא שנדפס בספר "מן המיצר" 

מיכאל שהגה"צ מורנו הרב ר' ) 64בספר "קראתי ואין עונה" דף 
עשה בעת מלחמת העולם השניה  זי"עבער ווייסמאנדעל 

יהודים  40.000(חוץ מעוד  המצ'כוסלובקייהודים  50.000להציל 
לבל ישלחו אותם לתאי הגזים רחמנא  שכבר נשלחו אז לדאבוננו)
$ הוא $25,000 כדי להצילם, 50,000- ליצלן והיה צורך ב

השיג בעצמו על ידי עבודה קשה ומפרכת זמן רב, והעביר 
(על ידי השליח של בצ'כוסלובקיה את הכספים לראש הנאצים 

בכדי לעצור את משלוחי היהודים לתאי הגזים, ראש הנאצים) 
ו להשיג את שאר הכסף של עוד ובטוח היה שיעלה ביד

שבועות.  7 תוך אמור להגיע לידי הנאצים השהי, 25,000$
הוא עבד יומם ולילה בעזרתם של עוד כמה יהודים  ,למעשה

בעלי מסירות נפש, ולא עלה בידו להשיג את הסכום, 
לא בפועל,  ובינתיים דחה את הרשעים בתירוצים שונים.

אחר שלושת החדשים ל ,השיג ר' מיכאל בער זצ"להצליח ל
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(שהיו אמורים לעזור את הכסף, מאף ארגון באמריקה ובשווייץ 
כי , והנאצי ימח שמו אמר בפעם האחרונהליהודי אירופה) 

 ,את הכספים עד אזיקבל ובאם לא  ,יחכה רק עד יום כיפור
היהודים הנותרים  50,000, רחמנא ליצלן, את ישלחהוא 

  לתאי הגזים.
צורר היהודים עשה את אשר הבטיח ושלח  ,ערב יום כיפור

שלושת אלפי יהודים לפולין, כשראה הגה"צ ר' רכבות עם 
מיכאל בער את המצב הנורא וכסף עדיין אין, שלח מיד בליל 

שלוש טלגרמות לשלושה רבנים (בזמן של כל נדרי) יום כיפור 
חשובים, אחד הרבנים היה כ"ק מרן הרבי מסאטמאר זצ"ל 

שהוא מוכרח מיד א נתנו לו את הדואר בענין זה) (יתכן שעד אז ל
של עשרות אלפי יהודים  נפש את הכסף, כי זה פיקוח

סורים נוראים ולאחר מכן המוות רחמנא ישמצפה להם י
המכתב נפתח במילים "על דעת המקום ועל דעת ליצלן. 

ליום  הוא מזמין אותם, הקהל", בשמו של הרב מנייטרא
בגלל  ,לבית דין הגדול יפור)(יום כביום הקדוש  המחרת,

החיוב שלהם לעזור ליהודי סלובקיא שעומדים להישלח 
לתאי הגזים חס ושלום, ובגלל הכסף שאינו נשלח אי 

הרבי . כ"ק אדמו"ר אפשר להצילם, והכל על אחריותם
הגיע  שלח מיד ביום הקדוש את הכסף וזה י"עז מסאטמר
דו מאחר והכסף הגיע ליע יום הכפורים, אבללמחרת 

 3000עם התברר שהרכבות האחרונות  באיחור של יום
לא עלינו  ,בדרכם לתאי הגזים באושוויץ כבר יהודים היו

רחמנא ליצלן. והרשע לא רצה בשום אופן, לאחר כל 
הבקשות והבכיות, להחזירם, הוא אמר כי סובבתם אותי 

קריים וליצנות, מעתה ואילך אם יבכל מיני תירוצים ש
גם אני לא אעמוד  ,טוב, ואם לאותעמדו בהבטחתכם 

  בהבטחתי. עד כאן הסיפור.
רים ורבנים יקרים שליט"א, תובעים מן השמים "אדמו

מאתנו שאנחנו חייבים להציל את כל היהודים בכל העולם 
 ,כם רואות אנחנו עומדים לפני שואה נוספתיוכפי שעינ ,כו'

 ובכוחנו לפעול ,ואסור לנו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה
אשרינו  ,לשדד מערכות בעזרת השם יתברך. באם נעשה זאת

שזכינו לכך, ובאם חס וחלילה לא נעשה זאת, אזי יבואו 
ולא לאף אחד אחר,  ,אלי ואליכם בלבדבתביעה מהשמים 

לא יהיה לכם פתחון זכרו! כי רק אנחנו יכולים לפעול זאת. 
או שלא היה לכם זמן לכך! כי  ,פה ותירוץ שלא ידעתם מכך

של אפילו מחצית השעה להציל את  ,בזמן מועט ,ש בכוחכםי
אך אלא ! אינני עובד על מנת לקבל שכר, זכרו כל היהודים.

ורק בגלל יראתי מהשם יתברך שיתבע אותי ביום הדין 
 ?מדוע לא הצלת את כל הנשמות הטועותהגדול והנורא, 

היות ואתה ידעת את האמת, ובידך היה להצילם ולפעול 
 על כן עליך למסור דין וחשבון! .רים"נים ואדמויחד עם הרב

בהלכה בעזהי"ת אשלח לכם בהמשך את כל המקורות 
"מי שיש ובפוסקים שמראים שאנחנו מחויבים לפעול כך, ו

בידו למחות ולא מיחה, להחזיר את ישראל בתשובה ולא 
", כלשון כל הדמים הנשפכים אינם אלא על ידואז  ,החזיר

ם מדברי האזהרה של חז"ל חז"ל, ואי אפשר להתעל
   הקדושים.

(בשם ספר חסידים סימן כותב (מערכת תוכחה) בספר פלא יועץ  .א
: וזה המוכיח חברו ולא שמע בקולו, נוטל זכיותיו ממנוה') 

שהמוכיח חברו ולא שמע (ספר חסידים סימן ה') לשונו: ואמרו 
יו ממנו כ ּיֹות  ָ        בקולו, נוטל ז     ֻ  ְ , עכ"ל. והמוכיח חבירו ולא קיבל             

ּתֹו  ַ  ְ   ּתֹוכ ח  יח   -   ּמּוכ ח עוברים ל מֹוכ  ַ  כל זכותיו של ה    ִ    ְ           ָ    ַ והעבירות  -             
יח  עוברים ל מּוכ ח ּמֹוכ  ָ  של ה     ְ          ַ   ִ    ַ המשיב את (ספר הקדוש דרך משה)     

חבירו על ידי התוכחה יטול שכר מצוות חבירו כמו העושה 
  עצמו.

עולם יראה אדם וז"ל: של פסוק י"ד) (פרק י"ב בגר"א משלי .ב

לא רק  (פירוש לשונו: להוכיח את חברו על דבר שעושה לא טוב
כבתוספות ד"ה דבר בברכות   בעבירה ממש אלא גם על דבר לא הגון,

כי אם ישמע לו ויטב את מעשיו אז כל המצוות  ל"א:)
(וגדול המעשה יותר מן העושה, קל וחומר   שיעשה הם על ידו

קון במעשי המוכח מהיום כשנכפיל ריבוי פעולות מעשה התי
יטול שכר כמו העושה עצמו ואם לא ישמע לו אזי  והלאה)

כמו שכתב האר"י ז"ל והוא בסוד זכה  יטול את הטוב ממנו
נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן והרשע נוטל חלקו בגיהנם, 

  עכ"ל.
כותבים שאם הוכיחו אותך ולא  הגר"א והחפץ חיים .ג

המצוות שלך הולכים  אז כלקיימת מה שהוכיחו אותך, 
ּמּוכ ח עוברים להמוכיח ָ          , וכן זה הסוד שכל המצוות של ה     ַ                             

!!! וכל העבירות שלך עברו אליו. כל היודע להוכיח  יח  ּמֹוכ  ַ                                                ל ה    ִ    ַ  ְ
(תנא ומוכיח את הרבים, הרי הוא עושה קורת רוח לפני קונו 

הצדיק מזדרז לילך אל הרשעים להשיבם  - דבי אליהו רבה ג) 
(זוה"ק ח"א  הדין של מעלה ועונש הגיהנםע להם מעונם ומודי

 שמוכיחהצדיק אינו נותן שינה לעיניו ביום ובלילה עד כ:) 
אילו ק, חלק א, כ:) "(זוה הרשעים ומביאם שישובו בתשובה

גודל השכר להחזיר חבירו למוטב, היו יודעים בני העולם 
(זוהר  כמו שרודף אחרי כסף וזהב היו רודפים אחריו תמיד

  קכט, א'). -תרומה קכח, ב'  הקדוש פרשת
עונות ואומר לו ומלא מי שיודע שחבירו רשע ומחניף לו  ד.

אבל מי או עליו כל הקללות שבתורה, וראוי שיב ,צדיק אתה
, אם  ח  ּכ  ו  ת  ּמ  ַ      שמוכיח חבירו שיחזור בו נוטל ברכות אותו ה   ֵ  ַ ְ ִ  ַ                                        

ל עליו וחוזר בו גם הוא מקבל ברכות ּב  ֵ                                  ק     (ילקוט דברים תשצג).  ִ
  

בענין מחאה ותוכחה, על  אגרת קודש מן השמים ראה
רבינו מרדכי  להגה"ק שאינו מוכיח ומוחה על פירצת הדור

והמדינה.  ניקולשבורגזי"ע, האב"ד ור"מ אבד"ק  בנעט
   . בסוף ספר שו״ת פרשת מרדכי .פתקא מן שמיא

  

ראו מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו 
אוי מיום הדין ואוי מיום וז"ל:  (דף ו:) שערי חייםהבהיר 

וכי יפקוד ד' על מעשי אנוש  התוכחה בבוא עת מועד לכל חי,
: צדיק זה חלל שבת, ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב

חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה עבר על נבילה 
וישתוממו כל וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על אשת איש, 

צור תמים פעלו, ויענהו ד' אנשי אמונה וישאלו הלא ה
בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע.  ההלא הי בסערה:

  וכו' עכ"ל.  מדוע לא זכרת אותו ולא פקדת עליו אשמו
לשמוע מקוה בעזהי"ת שתקבלו את ההחלטה הנכונה וואני 

י  מכבודכם בקרוב, כי כל יום הוא פסידא דלא הדרא. ִ   ּכ 
ע   ר  י ּב  ית  א  ר  ל ו  כ ה אּוכ  יכ  ָ  ָ ָ א    ִ  ִ ָ  ְ    ַ      ָ  ָ ה ֵ   כ  יכ  א  י ו  ּמ  ת ע  א א  צ  ר י מ  ׁש  ָ   ה א   ָ   ֵ  ְ   ִ  ַ   ֶ    ָ ְ  ִ    ֶ  ֲ   

ל ו   ַ    ְ אּוכ  י   ּת  ד  ן מֹול  ד  ב  א  י ּב  ית  א  ַ  ְ ִ ר       ַ  ְ  ָ  ְ הכו"ח מתוך צער  (אסתר ח, ו)  ָ ִ  ִ  
  .ושבירת הלב

  

  העלונים יוצאים בלשון הקודש, באנגלית, צרפתית, ספרדית, ועוד

][
  

קח גם אתה שותפות בהפצת הצניעות בעולם, ותזכו להבטחת 
ניתן   – וכו' לבנים צדיקים יזכו מזכי הרביםשהזוהר הקדוש 
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