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היית יכל דביר החיברת מתאימים דלביר ריבני החפץ חיים,
לכן ראיני לנכין להקידם דבריי הקדישים בתיר הקדמה

זבוי החפץ חיים זצI1ל
ונא רואים בימינו אלה שנתנברה מאד מדת הדין בעולם ,ואין לנו יום
שאיננר שרמעים שמרעות נוראות ומחרידות מהמאורעות המתהוות בעולם.

השעו הנדרל שהיה בארצנר הקדושה ,שזה הרעש הרא התראה מהקדרש ב"ה
שנשוב מדרכינו הרעים .השטף הנורא שהיה במדינתנו ,הרעש הנדרל שהיה

בררסיה שנפצער רנהרנו למארת אנשים ונשים רטף ובהמה רבה ,רכמעט שאין
מידנה בעולם שיצאה נקיה ממדת הדין בעת האחררנה] .רפלא נדרל לי על מה
ןיאש הערלם מפחד כלל ,בעת שהננר רראים שכל הפקידות שנאמרר בתפילת
נתנה תרקף נתקיימר כמעט בעת האחררנה ,ראין איש שם על לב על זה ,רכל

אדח ואחד הלא צריך לירא לנפשר מאימת הדין הקשה השררר בערלם[.
וברודאי תאחז פחד ורעדה לכל איש מבין מה זה עשה הי לנו ,הלא הרא טרב

ומטיב לכל ורחמן על כל מעשיר ,רלא חפץ אפילר במרת רשע דככתיב ביחזקאל
יח' אני נארם הי אם אחפרץ במות רשע כי אם בשרבר מדרכיר רחיה '.אלא המבין

יב r

שמזרז הקב"ה אותנו לתשובה ,ומראה לכל ,שבידו לעשות כל מה

שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו בעליונים ובתחתונים שיאמר לו מה תעשה
ומה תפעל .ובררר לי שאם היר לנר נביאים מה ',ברדאי עמדר על המשמר לזרז
את ישראל לתשרבה לאבינר שבשמים ,ובאשר בערנותינו הרבים אין לנו בימינר
אלה נביאים רשלרחים ,הרא מזרז לעולם על ידי שלוחים אחרים כדכתיב יערשה
מלאכיר ררחרת משרתיר אש לוהט'.
על כן אחי ורעי ,עלינר להאמין שכל אלר המאררעות הנה התרארת
מהקב"ה שנעשה תשרבה רמי ירדע מה יולד ירם .רכל מה שנאחר לשרב בתשרבה
ינדל ח"ר החרון אף בערלם ומחויבים כל מי שיראת ה' ננע בלבו שהוא
בבחינת רב החובל ,לברר להמון ישראל הפשוט את נודל החיוב לשוב
בתשובה .ארלי ישרב הי מחררן אפר  .ראם נתרשל לשרב בתשרבה נהיה נתבעים
לע מה שאחרנו לשרב בתשובה רכל יום רירם שנתאחר נצטרך ליתן דין וחשברן.
)מתןו טפר בית רשילא ,פרק יי(
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זברי הגאון הגדול

רבי אהרן יהודה ליב שטינמן לשיט"א
נמסו לי אישית מפיו של הגראי"ל שטינמן בענין התקשורת החדשה
עם פגועי המוח ,שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את

הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן ,ושוגים כל שנתם בהבל וריק,
ואף לחזק את בני התורה דנברים שיש לחזק את בני התורה של זמנינו.
באוטו דבויהם הם מוסו חוצב להבות אוט ומעווו מאד את כל
המעיינים בהם .לע כו ,טוב להפיץ ולפוסם דבוים לאו.
הגוא"ל

נכח אישית בתקשורות עם פגועי מוח והתפעל מאד

מהתשובות שהם השיבו לו על שאלותיו .לדעת הרב שליט"א חשוב מאד
להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם.
הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ואילו אנשים רבים מתעלמים
ומזלזלים בה .לכן ,עודד אותי מאד הרב שליט"א להוציא את הספר
המעביר מסרים אלו לציבור הרחב .מאיד,ך בקש להזהיר בזה שאין

להשתמש בהם למעשה לשום ענין והוראה .כמו כן הזהיר לא לשאול
אותם בעניני עתידות .לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת
לקרב את לבבות עם ישראל לאביו שבשמים.

דבריס לאו היי לננד עיניו לש הרב והוא אישרס לכתיבה סבפר "ונפיש יועדת מאוד"
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)הכסמה לטפר "ונפיש ייעדת מאדו"(
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ייעהם  .ההולכים חבושך ראו אור ודג?' .נמצאים אונ תבסופה
שהחושך והלבמל גדולים מאד .רבםי מעמונ אינם מכירים אפילו את
אביהם ששבמים יאפי ,מאלי חחילכים בדךר האמת שינם הרחיסים

דעיין מן השלימית .ירחם המי I/ת על עמי שרלח לרנ בריב רחמיי אמצעי
המסיגל עלורר אנשים מתדרמתם העמוסה ,אבמצועת תסשו  mחדשה
עם בני אדם הוגפעים במוחם .דךר תסשורת זי ייאים אונ שועהלם
הייחני גליי לנפיהם .למיית שעביגי רעתלם חנשבים אנשים אלו כסnח
הבנה יידעיה בנעשה סביבם ,אבמצועת התסשורת הדחשה הנסארת

ייתסשורת תבמיכה" אונ מגלים שיתעידם עבנינים הרוחנים של העולם
עבניני הבירא ,ההשחגה ימיסר הם ברמה בגוהה מאד .דברים אלו כבר
הביאו חיזוס רב להרבה יהודים לחזור לשושרם או חלזס את דקנותם
תבורה ימצוות .לע כן אני אררה שnימת לודגה לםסרפ את רפסה  IIונשפ I
יידעת מאדיי והמסרים של אותם גפעוים הגורמים קליייב הלובבת
לאביהם ששבמים.
מריב טרדותי לא יכילתי עליין סבפר הזה ובקשתי מתלמדי חכם

הנאמו עיל כבי תרי מעלר עליו ,והיא אןכ עךב לע חלס גדול מן הספר
ימסר לי את תוכונ .מלבד מה שעבצמו ונכח מסייב אבמיתות התסשו M
ןחשימתה.

יחד עם זאת עליונ

להדגיש שהמסרי P

המנסירם לונ דכרם ראויים לחזק

ילסרב את הלובבת אוין לעפול לע פיחם למשעה לבי להץעו ברב כי כדיו I
אין ההנתג האומה עופבל אאל לע דיי חכמי התו .m
אני רוצה לבןר את אלו עהוpסים הבתצפ המסיים החשויבם הלול
קלשד שם שמים ולהדגיל את שמו יךרבת ועבלם .יהי השיייח
במט
יצליח.
בדים
הי
וחפץ
עבזרם
"...,-

m

~~tlr
חת ןנס ופטנאולג
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בחינת דברי האוטיסטים על פי חז"ל
הרה"ג סענדר ערלננר שליטIIא
ביום כ"ו סיון שנה זו )תשנ"ט( ,נפנשתי עם האוטיסט בניםין בםוסז זכרון יעקב

ששםעתי אדוותיו ונם על אחרים כםובא בספר "ונפשי ידועת םאז"

-

-

אחרי

ועל פי זה כתבתי הםאםר הזה

להציעו לפני נזולי זורנו הי ישםרם ויאריך יםיהם בטוב ,ונופא זעודבא הוי ששאלתיו כםה וכםה
ענינים לםעלה םשעה שליםה והכל היה ע"י הםתקשרת שהיא נם אשה חידרת

-

וכל התשובות היו

לענין כהלכה תואםים םאז לפי כל השאלות ונם דברן חכםה ויושר ,והיו בזבריו נם חיזושים ,והם

תואםים לזברי חז"ל וםה שכתוב בספרים הקזושים

-

וכםו שיראו בםאםר הזה.

)ואח"כ נפנשתי עם עוז פנועת םוח אחרת בירושלים ונם הכל היה םזוייק על זרן הנ"ל,

תשובות םהירות םאז וכולם לענין ,ישר ,כחכםים םחוכםים .זה היה בי"ז תםוז כבר אחרי כתיבת
הםאםר הזה(.

הענין הכללי היוצא פתון זבריהם ופתון האוטיטטים אחרים הרבה ,הוא שיש טכנה קרובה

)כפובו שאי אפשר לזעת פה זה קרוב ,והרי יש פזת ארן אפיים וכוי( ,וצרין לעורר העם
לתשובה ,ועיקר תפקידינו לתקו הראשים שהם החרזים והבני תורה שיהיה ליבם לשפים ,ועל
יזי זה יתוקנו אחרים שהם עוברי עבירה בטתר והם בתוכנו ,ועל יזי זה יתוקנו אח"כ זלת

העם הנזחים ותינוקות שנשבו

-

ואם ,ח"ו ,לא נתקו בעוז פועז ,צרין ,ח"ו ,לעבור צירוף חזק

של יטוריו הו ברוחניות והו בנשפיות ,ופי יוזע עז היכו ,השם ישפרנו.
כל זה תוכן התראתם ,והנני םציע הםו"ם םה שנראה עפ"י התורה ,ולפי םה שראיתי לפני

הנזולים ות"ח שבזורנו ואל יהיה עליהם לםשא אריכות הםאםר הזה כי זבר נזול הוא הענין ורוב
זברי הםאםר הם לצורך בהירות הענין )והנני םוכן לבוא לפני הנזולים לזבר פה אל פה ,אם ירצו
לחקור ואיני חוסן שום טירחה בזה בעהי"ת( ,וישפטו הם םה לעשות ואין להתייחס.

א .בדברי הנמרא שנתנה נבואה לשוטים
איתא בםסכת ב"ב (:בי) םיום שחרב ביהם"ק ניטלה נבואה פו הנביאים ונתנה לשוטים

ותנוקות ,וםייתי התם עודבא שםר בר רב אשי פעל עפ"י םה ששםע םשוטה ,ובפהרש"א פי' שאין זו
נבואת הנביאים שנטלה םהם ונתנה לשוטים ,אלא ענין אחר ,שנבואת הנביא ע"י השי" ת או םלא,ן

ובנואת שוטה ותנוק ע"י דש כםו שחילקו בנםי ברכות (:ה"נ) לענין חלום אי הוי ע"י םלאן נאםר בו
בחלום אזבר בו ואי ע"י דש נאםר אליו החלוםות שוא יזברו ,עכ"ז .דוםיון הםהרש"א לנםי ברכות
צריך בירור זהא הכא בנםי עשה םעשה עפ"י נבואת שוטה וכן נתקיים נבואת התנוק כםבואר בנםי

וא"כ על כרחן לא זםי לנם' ברכות.
והנה בכל הסוניא הארוכה בפרק הרואה חזינן זחלום בסתםא יש בו סיםן ופקיזה ונקרא אחז

םשישים בבנואה ולזינא יש תענית חלום בשבת והרבה עניןים ,ועל כרחן זנקטינן שאין החלום ע"י
דש ואינו םזבר שוא ,ובנםי חנינה (ה) אםרו :אעפ"י שהסתרתי פני םהם ,בחלום אזבר בו ,ונםצא
שעם כל ההסתר יש רצון הי להתנלות ע"י חלום ,ולםה נאםר כאן לענין נבואה שנטלה םן הנביאים

ונתנה לשוטים שלא יהיה ע"י םלאן וכח הקזושה )ואםנם לפיי םהרש"א בחנינה שם הענין םזבר
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דברנת נבואה ממש עwש ,אלב אין וה פיי הפשוט לרשWי עש" ,ונם יברי מהרש"א צריו בירור להמעיין
ונם באוצר הכביי שם מוכח יהחלום ירנת קיושה(.

-

ובתורת חיים נקט באמת שהוא איוה רוח עליון השורה נם על אנשים שאינם םהוננים )ר Wל

שאינם ראויים לקבלת שפע רוה"ק מצי הכנתם( ,ופירש על ירו משל ,למלו שעשה טעייה לעדביו
וסרחו עליו וציוה להשליכה לכלבים .וכן הקב"ה מצייו לא ימנע ואפיי לאחר החורבן מלהשפיע רוחו
על ישראל ,אלא לפי שאינם עושים רצונו שורה על שוטים ותינוקות ,והוסיף עוי דחז"ל השתםשו
בפסוק לי פסוקיו שאםרו לינוקא ולא חיישינן ל"ניחוש" מפני שרשאי לעשות כן ,והוא בימות

נבואה וראוי לסמוו עליו ,עכ"י ע"ש.

ובםהרליי ח"א על ":iב כי להייא דהנבואה םן השםים ומפני כו השוטה שאין לו יעת ואין פועל
בשכלו לכו מקבל יבר הנעלם מעליונים ,והוא דכונמת בע"ח ,שניתנה רשות לבהמה לראות יותר מן
האים מפני שהם תמימים ומקבלים יותר ,וכן התינוק נ"כ שאינו פועל בשכלו מקבל נפש המימה
שלו העתייות .אבל החכם פועל בשכלו ואין נפש המימה שלו מוכן לקבל עתייות כי אינו פנוי לוה
ומבטל בשכלו קבלתו ,ובומן שביהמ"ק קיים היה הש"י קרוב לחכמים והיה קרוב אל העולם ואל
הראוי לקבל הנבואה ,וכאשר חרב ביהמ"ק והנבואה באה לעולם םצד שכו נזר הי על העולם

- -

לזה קרובים השוטים יותר לקבלה .ענ"י המהר"ל .ועוי באר בוה מהר"ל בספר "נצח ישראל" פכ"ו
הענין ,והביא עוביה ירב עיליש בפרק השולח (,נ"מ) שהיה לו שליחות אויות בריחתו מן העורב
שצפצף בקולו ,הרי יבע"ח ראו יותר מרב עיליש ,ווה מחמת פשיטותם מקבלים יייעות בעליונים,

ע':i
וםבואר בפשיטות םדברי םהר"ל ותורת חיים דס"ל דשייו השראה עליונה על שוטים והכל
םסיטרא דקדושה ,ורשאי לסםוו ע"ז ,ונם מש"נ מהרש"א שזה ע"י דש ,פשוט שלא נתב איסור מה,

יהרי האמוראים סמנו ופעלו בוה ,ונם ענין השי לפי ירנו לא ייענו מהו ,ולא הרחיק עצם היבר רק
מיעט שאין וו ירנת רוה"ק רק איוה נילוי נרוע ונמוו )ועיי מעילה י"ו ייו"ק( .מלשון הנמי נטלה
נבואה מן הבניאים ונתנה לשוטים נשמע שהוא דבומה לנבואה ,וע"ע להלן אות זי בזה.
שו"ר בחתם סופר ב"ב שם שכתב וז"ל )אחרי שבאר ענין הנבואה שהוא למעלה מהשנת הנביא

ירו כלי שנלו( ,ועל ירו זה נתנה נבואה לשוטים ,ני לפעמים נשמת אים רואה יברים ולבו אומר
לו ,אלא שנראה דכברים רחוקים ואין שנלו מניח לו להוציא דברי שטות נאלה מפיו ,ובאמת הם

יברים ננירים למעלה ,ובעיינינו )נראים( ניברים רחוקים ,והשוטה אשר יראה יניי .ננון ,עוביא

ודב טביומא ונין"ב ענ"ל) .וע"ע בס' יובר דצק לר"צ הנהן זצ"ל ,יף מ"ו ,ביאור ענין בת קול ונבואה
לשוטים ונמה בחיי נאלו שהוא נילוי מלמעלה בירו אחוריים ,לא להייא פנים בפנים ,ולכן ירשו

m

",ל מנילה ל"ב ,מנין שמשתמשין בבת קול? שנא'" :ואוניו תשמענה יבר מאחריו" ,ע"ש עוי

ואנמל"(.

ב אדי להבחין אמיתת הדברים
הקמום והאופן לראות אם יש דברים בנו בנבואת השוטים ,הוא על כםה אופנים:
.א אם השואל רואה לפי יעתו שהתשובות קולעות אל תוכן הענין והם מתאימים לנושא,
ונעוביא ינמ' ב"ב שרב אשי שמע השוטה מנריז ימי שימלוו בעיר מחסיא חותם טביומי ווה היה
חתימתו ,והיו שם היה ענין של מלונה ומינוי ריש מתיבתא ואין השוטה יויע מזה ,ונם מר בר ר"א
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היה ראוי לאותו מינוי ומזה שפט דיש דברים בנו וטמן נל נר על זא,ת לבטל מה שחשבו רבנן למנות
את רב אחא מדפתי בראש ,ומ"מ פשוט זשה נעשה עפ"י ד"ת מפני שהיו מתייעצין בו וזולתו לא היו

ממנין אח,ד אבל בלכ זאת בלי הבנואה ששמע לא היה עושה נזאת ליטול עטרה לעצמו,
ב ,אם ינלה דבר סאינו בתחום הטבעי ננון על איזה עתיד והדבר נתקיים ,ומי נילה לו ,ומזה

מונח שנתנלה מן השמים ,והרי מצינו שהרוחות יזעו דברים מאחורי הפרנוז בר"פ מי שמתו ,ויש
נרוזים מן השמים לפני שהנזרה יוצאת לפועל ,ונמבואר נם בזוה"ק שלפני פטירת האזם מנריזין
עליו )ועיי להלן אות זו( ,ועוד הרבה ענינים מצינו בזוהר שיש נרוזים ,ולפי דברי ה"תורת חיים"
והמהר"ל זה חלק טבעי בבריאה כםו שיש נזירות יש ע"ז הקדםה ,והוא קשר הקב"ה עם הביראה

זביבור ומעשה ע"ז שנל בריאת העולם נאמר בו ויאמר ונם ויעש וי"ל מה ואנ"מ,
נ ,הםופלא ביותר אם ינלה דבר חכםה בטעםא דםילתא ואינו לפי כוחו וערן חכםתו ,והת"ח
השוםע םגין דגרי חכםה וחידוש ,הרי פשוט שאין זה מעשה שוטה )ונל החיזוש בנמי הוא זבבר
שטות שבתחילת ענינו הוא זבר תמוה נעוזבא זמר בר ר"א שלנאורה היה צרין לבוא המינוי זבבר
בכזר והטנמת החנמים ולא זבבר הנחת השוטה( ,ולנאורה יש בזה זרנא יותר נינרת ממה שאמרו
גנמ' לענין נבואת שוטים ,זהרי זה דוםה לםה סאםרו סם דנתנה נגואה לחכםים לכוון םסברתם
היסרה הלכה לםסה םסיני ,דלא סיין לוםר גזה סגא םכח סכלו דסגרת הלם"ם הוא נילוי

מלמעלה ,אלא שהנרעון שיש בבנואת שוטה דאינו מנח השראת רוהק" שזנה בו נוף זה ,זהרי לאו בר
מצוות הוא אלא נילוי מלמעלה ממקור חנמה ע"י נלי פשוט ביותר ,והחנם הזונה במעישו ותורתו
הוא נילוי קזושת תורה ומצוות ונקרא דעיף מבניא ע"ש בנמי וברמב"ן,

ד ,אם יעורר על יראת סםים ,אהגת הו וקיום התורה בצורה מיוחדת ,והדברים נינרים לעובזי
הי ות"ח שהם ממקור התורה האמיתית המטורה לנו ,הרי זה טימן נזול שהזבר ממקור עליון )ואין

נוונתי זוקא נילויים אזירים ,אלא נל נילוי אםיתי סניכר בו יז ה' עליונה

-

הוא נזול םאד

להתייחט אליו ,והנרעת זברים אלו עפ"י טביעת עין של ת"ח נדולי תורה ויראה ,וזה מן החזק

שבהנרעות וםצטרף לרוה"ק של חכםי הדור והת"ח שרואים בזה אמיתת הענין ,והעיקר ,שיש לזון
על הענין ולא על מי שאומר )פשוט שר" ל בנ"ז ,משא"נ אם רשע אומר אפילו דברים נשנבים,
מרשעים יצא רשע ניזוע(,

ה ,אם יעורר אמת ,הרי גלי כל ההוכחות הנ"ל צרין לםיחס זהרי בלא"ה אנו םצווים

להתחזק תםיז ,ובפרט במצוקות הזמן ,וביותר בעיקבתא דמשיחא שנבר ניבאו חז"ל ע"ז והזהירונו,
ונן המקרים צרינים לעורר על התשובה נמו שנותב הרמב"ם להדיא בהי תענית שזה מצוה מה"ת
ע"ש דברים ברורים פ"א ה"א בו ני וע"ז נוטדה מטנת תענית והלנותיה ,ונםצא שכל נגואתו של
השוטה היא םוחזקת םכח נגואת אםת של חז"ל והכל עפ"י התורה והדבר ידוע לחנמי ישראל
שנולנו זקוקים לתיקון ,והדורות יורדים ה"י,

 Jבאור החששות והטעמים שלא למהר להאמין בזה
ואםנם חסס הםסתיינים לםהר להאםין בנבואת שוטים )הנוונה בענין הילדים האוטיטטים

ממננו ,שעל זה טובב המאמר הזה( ,ונן לקבוע ולטמון יותר מדי על העניו הזה ,םובן בפטשות ,זנם
אם יתנן שזה זה אמת ברור שיש בו נדי טמינה והתעוררות ע"ד אמת ,מ"מ החשש הוא ננון םחםת
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בפה עטפים להתנהנ בזהירות:

א .לב ההמונים שהם עמי הארץ )והכוונה נם יןןעי טפר וקובעי עתים לתורה ,ונם המון בני
תורה יכולים להיות נכללים בזה אם אין זעתם רחבה( ,מאז נמשכים אחרי כל זבר נעלם ,מפני
ההתפעלות היתרה אחרי כל זבר מוזר ,ואין יוזעים כלל נזרי הענינים ,ובאשר פתיבה אפונה יתיה

בדבי הדופה לנבואה או נילוי מלמעהל ,כבר יקבעו כל התורה וכל מיני הנהנות על פיהם ,והיצי
היע נתפס תיכף לזה ,ואנו סובלים פאפונה יתיה שלא בפי גדי הנבון )לפעמים כמעט כמו
מכפירה( ,כי שניהם אינם נזר האמיתי של אמונה שהיא קר בחיי "אמת ואמונה" כמו שאמרו בתפילה
בברכות ק"ש ,וכן מובא בזוה"ק ענין זה ,והביאור הפשוט דבל אפונה ציין להיות קבוע עפ"י ענין

הלבות התויה וזברי י חז"ל ,וע"ז באו זברי התורה להעמיז את האמונה עפ"י הזעת האמיתי ,וכל
טטיה מזה נורם הפדס נדול ,ואין כאן מקום להארי,ך מכיוון שקשה לפרט הענין והמשכ"י,

ב ,כל נילוי מלמעלה יבול להיות פעורב פטוב ויע ,ועיין הקזמת הרח"ו ז"ל לטפרו "שערי
קזושה" בזה ,והזבר צריך בירור מפני שהיצר נאחז בכל מקום שיוכל ,ואין דבי טוב שאין לו פגע

שיפסיד אותו כל שכן בחובת הלבבות ,והרבה זברים טובים בעולם התחילו בטוב וכאשר נתפשטו
חץו למקומם וזמנם נעשה פינול ,זונמת קזשים כיזוע ,וזה כלל נזול בתורה שהיא מיזת אמת

השומרת נזר ובגול הדברים )ואפילו בחלומו של יוטף הדציק שהיה נילוי מן השמים לבניא כשר ,היה
בו תערובת זברים בטלים ,כזמוכח שם בנמרא ,וזה לא שייך בנבואה כזאיתא שם בנמרא נ"ז
ואכמל"(,

ג ,בעניןי הלכה והנהנה ,הקביעות הוא רק עפ"י חכמי התורה ופה שעבי דין נשפת חכם חי,
והרי איתא טוף פרק הזהב )ב"מ נ"ט

-

ועיי כטף משנה הי טומאי צרעת פ"ב(, ,ט"ה לא בשמים היא,

ולב בני אזם קלי זעת ואינם מבחינים בזה ,וזה מפני מיעוט הדעת והאמונה האמיתית בתורה
וחכמיה ,ומיעוט אמונת צזיקים אמיתיים שכל ענינם עפ·י אמיתת התורה וזה מעלתם

-

)ובמקום

אמונה זו מחליפים אותה באיזה מנהינ שעולה יפה לפי זמיונו של הרוצה להאמין בו ונם רוצה
שאחרים יאמינו בו ,וכיזוע(.

ד ,תפיד יש לחוש פאחיזת הס"א ,וזוקא בזבר טוב ומיוחז יש חשש יותר ,וערמת היצר הרע
וטכנותיו נזולים ,והזברים יזועים מכל הזורות שהט"א מתערבת ומקלקלת הכל ומנצלת כל זבר
לתועלתה ,וקל להפוך זברים מאמת לשקר .ואכמ"ל כי נוכל למצוא עוז הרבה טעמים וחששות,

.ד עם כל החששות אי ן להעלים מה שאמת ונכון עפ" ,תורה
ום"ם עדיין אין לשלול הענין פחםת בל החששות במקום שיש בו תועלת רוחני עצום
)וכמשי"ת בטעיף הבא( .והרי אנו עומזים תמיז כל היום )הן בשאלות הכלל והן בשאלות הפרט(.

באותה שאלה של" :אוי לי אם אעשה כך אוי לי אם לא אעשה" .וכזאת מצינו בנמרא )ב"ב פ"ט( לנבי
רינ"ז שנטתפק אם לזבר על כלים שעושים בנ"א רמאים )כלפי מה שנונע להי טומאה( .או שלא

לזבר .ע"ש הטפק .ולבטוף אםיה פקיא "בי ישיים זיבי הי וצזיקים ילבו בם ופושעים יבלשו בם",
וזו השאלה י"ל תמיז בכל הענינים .וכהיום הזה עוז יותר .וצריך זהירות תמיז בזאת ,ונם מאיזך
ניטא .לא למנוע התועלת והדברים יזועים,

ואם כן בנונע לנ"ז הרי אנו בזוי שגביה הפינות ויצר התאוות ואם נפצא תועלת בזה לא
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נמנע הטוב וההתעוררות ,וכח התורה הוא יהיה הםכריע תםיד ,ולםי שאין התורה םכרעת בלא"ה

לא ישאל לחכםים )וכעין שאםרו בםסי חנינה לעי ע"ה כלום םשניח עלין ע"ש (:ב"כ

-

וענין הצווי

לעויו בנ"א אל התשובה והאמת הוא נזול מאז נם בלי אזהרות םיוחדות ,ועינינו רואות נם אצל
היראים אעפ"י שכלפי חוז םחזי כאכשור דרי ,מ"מ אין תוכו כברו )ואפילו בזםן חז"ל חששו לזה

כדאיתא בםסכת ברכות (,ח"כ וח"ו ביום מן הימים מי יוזע איזה נסיונות באים ר"ל ,ואיזה
םנהינים יהיו אז ,וםי השוםע ע"ד אםת ,ואז ח"ו החיצוניות והצלחת הרשעים וכח הרע יתנבר
ויתנלה התוי המקולקל אם לא נמהו לתקנו כפי היכולת בעדר םועד

-

והכל תלוי ביסוז האמונה

לבב לשם וע"ז היצר עודב בתחבולות לקלקלו ,ובכר העדי על כח היצר בכלל ובפרט מה בספר חובות
הלבבות שער יחוד הםעשה בכל כוחו לרופף האמונה ולהנביר השקר והצביעות נם בתוכנו
ניבא דניאל" :ויצרפו רבים והרשיעו ושעים ונוי" )ע"ש סוף הספר(

-

-

וכבר

ועיי עוד חובת הלבבות שער

יחדר הםעשה פ"ה עיקר פיתוי היצו לקלקל האםונה וח"ל ,ובשעת הנסיון אין םה לעשות ,רק אפשו
לחזק

ולקדם לפני זה כידוע..,
ה .הוכחות שראיתי מתוי דברי האוטיסטים

על אמיתת דבריהם והאזהרות שמכריזים
זאת ועוד אחרת

-

הרי הילדים האוטיסטים הי"ו םזהירים על התשובה ואומיים שיש להם

"מסי מלמעלה" לעווו הזוו על התקופה וטים יניעו ימים קשים וזה ממש בנזו נבואה קטנה
דכביי חז"ל הנ"ל שנתנה נבואה לשוטים )ו"ל שעומדים בםקום הנביאים שהיו םוכיחים את ישואל
ודבורות קודםים שדבוי נדולי ישואל היו נשםעים יותר ליואי הי ורוה"ק נלויה לא היו צויכים לזה

כםובן( ,וכפי מה שנתבאו קצת הענין לםעלה ,ובאמת הוואה ושומע דבויהם וואה שאין זה זבוי
שטו,ת שאפילו ע"ז אמרו ניתנה נבואה לשוטים ,אלא באמת זבייהם חכמה מזוייקת להפליא ,אלא
שהנברא הוא שוטה ודבריו הם חכםה ואםת ,וזה בא ע"כ םכח הנשםה שלהם וכםו שמבארים בעצםם
היטב הדק כל ענינם ,וזה עצםו העדות הנכונה דכל מה שםדבוים על עצםם הוא ביושו ובדעת נכון
והזבו מוכיח בהיבה ואיות שיוח נכון מזבי מקיבם ,ואפילו אם לא היינו מוצאים מקוו בחז"ל

מדבוי הנמרא הנ"ל בב"ב ,נם היינו צויכים לשקול בעצמנו ולחפש מקווות בזוה"ק ובחכמי אמת ,או
אפילו לואות כפי ראות עיני חכמי הדור הקובעים כל מיני דבוים בשודא דדייני ,וכל זביי הנמיא
הנ"ל מסייעים שלא יהיה סתיוה וקושיא ,אין יתכן חכמה מפואיה או זבוי תוכחה בכלי

מכועי ,ויתכן מאד שקושיא זו לא היתה כלל מכועת רק עכ"פ בנדו קושיא היא

-

אבל אחוי דבוי

הנמוא הנ"ל לא קשיא םידי ,אלא אדרבא סיוע יש לאמת הדבו והכל אתי שפיר בפשיטות,

והנה בזאת אוכיח ממה שיאו עיני אמיתת פלאות הזביים:
א ,נפנשתי עם האוטיסט בנימין בזכרון יעקב ,ולפני שספותי עניןי ,הקדימני בשלום ,וביאו ענין
מחלתי והסבל העובר ושעבו עלי ,ונתן טעם שהתקבל על לבי

mל" כ"פ בשנת תשנ"ז תשנ"ח

-

-

)כידוע שנחליתי עד שעוי מות

עד שבניסים נלויים ניצלתי() ,למוות שלא הוכיחני על תיקון

עוונות והייתי מצפה לשםוע נם כזאת ,ויש טעם באמת נם על העלמה זו ,וכידוע מתון הספו
"ונפשי יודעת מאד" המבאו באוון ענין האוטיסטים שהם נזהוים בנילוי דבוים בכבוד הבויות

כשא"צ לנלות ,כידיע בה'ל תוכחה בלאו דלא תשא עליו חטא ,והרי היו איתי אנשים אחוים שם(

-
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ואמר לי ידש בזה תכלית לזכן האזם שיהיה ראוי למילוי תפקיזו לזכות אחרים ,וזו היתה תשובה

םלבי שאספי עניני .חה נכון שהנני מזבר ומעורר לרבים על עבדות הי ,וגם פשוט שזה זבות וצידי
זיבון לזבות לזה .בלשון חזל" םשה "זבה" וזיבה את הרבים )אבות פ wה :י(, wח וא Wצ להארין.

.ב ענה על שאלה פרטית בענין שאיני רוצה לפרטו ,תשובה מזוייקת ביותר ובבהירות ,והכל ע,w
כמה מילים כדאם נזול בתורה,
 Jעל עוז ענינים אמר כמה חיזושים ,אבל בכל השאלות ששאלתיו יישב הענינים בזברים
מזוייקים ,וחילק זבברים כמו למזן מובהק,
ד• בענין יזיעות אחרות ששאלתיו אמר שאינו ת Wח וכל הזבר מטור לת"ח להכריע ולזעת,

ובעצם אוםי שאינו ;ודע יותי ממני יק הוא "בלי" להעביי מסי )ר"ל זברים שמוטרים לו מן
השמים להעביר( לצוין תיקון העם בדי להצילו

-

וכזברים אלו כתובים נם בטפר הנ"ל הרבה

ובתון כל הענין ראינו שזואנ להצלת הכלל מעונש וימים הקשים

mל Wבעקבתא זמשיחא כזיוע

-

-

-

שזה באמת מתאים לכל זברי

ודבייו היו ממש דוםים בסגנון לש יבנו הח"ח זל" שהיה מוביח

לכלל ישראל ,וזברי הח"ח כיזוע היו מאד דומים בעין סגנון הנביאים שהוכיחו את ישראל והבל
בפשטות וישיות ומתובם נשקף עמקות נזול למבין ,וזה טימן מובהק על אמיתתם כיזוע לכל
העוטק בתורת אמת,

ה .אין שום התנשאות ו התי ביבות בבל דבייהם רק פשוטים וישרים ,ואין נוטלים שום עטרה

לעצמם )היפון מכל החוזים השקרנים שהיו בכל הזורות( ,ויק דאגה וחידה להיטיב עם הבלל יש
להם ,וזה מוכח לעין

-

ובל האזהיות סובבים על תויה וגמילות חסדים ,והתיחקות מ"עגל

הזהב" שהם קוראים לתאוות וחמזות הזמן ,ונם זה מאז אמיתי שעיקר טכנת היצר אין כ"כ
בהתאוה כמות שהיא ,רק חלק הע"ז שבה ,וכל זה מכח הזור הרע הזה שנם אנו נלדכים בו שעושים
בטניהם אלוהיהם ,וכזברי חובת הלבבות שער הפרישות פ"ב ע"ש ,והם הצבועים שמבחוץ נראים

כעושים מעשה פנחט כמו שהביא שם החובת הלבבות ,עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחט,
וחז"ל אמרו )נזה (:נ"י איזהו אל ור שבנופו של אזם זה יצה"ר

-

וכל אלו זברים ברררים ונכונים,

ו .האוטיסט בנימיו דבי על אהבת הי שצרין להןתיר בקרב העם ,רשאלתיו הרי היראה קוזמת
ועקרית ואהבת הי זרנה נזרלה )כיזוע מזברי רמב"ם טוף הי תשובה( ,ותרץ זאמנם זה אמת אבל

עיקר היראה להכניע ולהרתיע וזורנו זור חצוף שלא יקבל זאת ,רק אם ח"ו הטטירה והמכה מניעה
מרנישים ,ולכן ציין למושבם בדין אהבה )כ"ה בערן תוכן התשובה(

-

חזרתי רשאלתיו ע"כ

הכוונה שציין לעויי הבני תויה )כירון שכל זבריו הם טובבים לתקן המובחרים בעם ועל יזי זה
יתוקנו כולם ,ונם זה זברים אמיתיים כיזוע לנו( ,ע"י זברים פנימיים שבתוה"ק המעוררים את
הנשמה ועל יזי זה יניעו לאהבת הי ,ענה ואמר כן שהתיקון הוא מן הפנים אל החיצון

-

שאלתי

עדו האם לזבר על האיטור הטתכלות שזה מעיקרי הקלקול כאז"ל אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו
רואות ,והשיב אמנם שורש הקלקול בלב שיש בו מעט אמונה ומעט אהבת הי ובזרר הזה מעטים
מאמינים יש ,עכ"ן.

והנה משיחה זו למדתי היבה בס"ד ,וכל זבריו אמת ומקורם בחז"ל זהרי אהבת הי נצטוינו

בקייאת שמע ואח"כ כתוב תיכף" :והיו הזברים האלה אשד אנוכי מצון היום על לבבן" ,ופרשו
בטפרי זע"י התורה מניעים לאהבת הי )רהח"ח ז"ל הארין בטפדר שם ערלם ח"א פרק (,ב"י ופשוט
שהם האנזות המדוממים פנימיות הנפש רעיי רמב"ם טהמ"צ מצוה ני )והרא כל עיקר פנימיות התורה
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וה יהי רצונו ,ויתבאר עדו(

-

-

3ד

ואמנם פשוט שגם עWי עמל התורה בפשטות ישיג הדאם ואת אם

ומה שאמר שאהבת הי נחוץ מפני שלא יקלבו היראה לדב )דהיר פשוט

שגם עם יראה צרין לעבדו והרי לכ ענין האוטיסטים אוהרת היראה שמאיימים על סכנת הלכל אם
לא ישובו( ,גם וה פקורו בחז"ל אם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין אוהב שונא )עיי פירוש
הרעWב אבות פקר אי משנה גי( ,ויש להארין עוד מה דכוונת אהבת הי אצלם במסר וה הוא לפשון

לבבות היראים כלפי פעלה דוגמת דברי הגמרא ברWה כwט" :בשעה שישראל מסתכלין כלפי מעלה

ומשעדבין את ליבם לאיבהם שבשמים- "...
מתלוה עם תשובה הוא פסוק מפורש -

וכל וה נתברר לי מתון השיחה .ועיקר הדבר שאהבת הי

"ומל הי את לבבן

וגו'.w

והביאו בשע"ת בסעיי האי מספרו.

גם מה שאמר לעבוד פן הפנים אל החציון יש בו דבר עפוק לגלות פנימיות הנפש דקי.

נם מה שענה לעניו הסתכלות שתיקן הלב קדום ,הם דברי הספרי סו"פ לשח עהWפ יילוא תתורו
אחרי לבבכם וגוי" ,שהעיניים הולכים אחרי הלב

-

ועי' חינון באריכות מצוה שפ Wו דמנה שניהם

א"חיר לבבכם ואחיר עיניכם" במצוה אחת ולא חילקם לבי מצוות ,ובאר היטב כל הענין ,והלכ פכוון
לכל הדביים האזהיות שהוא קורא "ענל הזהב" כנון ה"מכונית" ,ה"פלאפון"" ,הכובע היפה",

"השטריימל היקר"" ,החתן הגבוה"" ,הכלה היפה" וכוי .נם אמר" :יש הרבה עם ציציות של צמר,
כובע שחור וכוי והם מהס"א ,פעט פאפינים יש היום ,הרבה תורה ונמילות חדסים והרבה שנאת

חינם" )הלכ הם דברי חו"ל על מקשד שני ביומא טי( .ופשוט שכל התיקון אצלנו ,בני תורה וחסידים
יח,ד הלכ הוא רק תיקון הפנימיות במדרגה מסויימת ,ומוה יתוקן ויראה הכל בפנים חדשות.
ז .שאלתיו פה נדי האפונה ,האם צרין לעבוד יותר על מידת מסירות נפש וכוי ,וענה  wענין

האמונה דבורנו שהאדם לא יעזוב את השי"ת בשום מצב שהוא ,ועם כל הצרות יחויק חוק לא משנה
מה

-

ומחדירים אמונה ע"י פנימיות התורה" .עכ".ו ויסוד דבריו הרי פשוט בנמרא מכות כ wד :בא

חבקוק והעפידן על אחת ,יוצדיק באפונתו יחיה ,וזה יסוד לכל עליה וקיום כל המצוות ,ולכן
ענינו להחזיק בכל פצב בהי וזה הפקיים כל התויה ,ובין בעוני ובין בעושר אם האמונה בעומק

הל,ב זה קיומו של כל עבודת הי
וצרין להתפלל ולמלא תפקידו

-

נם על מה ששאלתיו בענין שידוכים ענה שיש רק שדכן אחד
ובאיזה ענין אחר בנוגע לוש"ק עבור מישהו ענה שהעצה רק

לעשות חדס ,וידע שכן היתה תשובת הח"ח ז~ וכתוב על זה בספרו ~ם עולם".
ח• שאלתי אותו האם האוטיסטים מתפללים להי ,וסיפרתי שכתוב בזוה"ק שנם המתים
מתפללים על החיים ,והשיב" :כן ,נכון ,וכל הבייאה ונם דופם פהלל להי ,והם האוטיסטים
מתפללים תמיד על תקנת הדור והצלתו ,וכל צדיק ע"י תפילתו מניע לתורה וגמילות חסדים ונם
לתפילה" .שאלתיו אם כוונתו להגיע לשלמות ני עמודים :תורה-עבודה-נמילות חסדים ,ואמר לי:
"באמת זה הכל דבי אחד הי אחד ושמו אחד ורק אנו מחלקים הדברים כדי שנוכל להבינם ולהסתדר
עם זה" ,עכ".ו ודברים אלו הם מאד עמוקים וכל השופע ופבין ,ישתופם פי נליה להם יז זה.

ט .שאלתיו עבורי עצה לזכות לאריכות ימים ,ואמר" :איני נביא ,אבל יש הרבה עבודה לקיים
התפקיד ולהציל את הכלל ע"י התעוררות ,עצות וחיווק לתשובה ועבודת הי ,וממילא מסתבר שיש

סיכוי לאריכות ימים ,ואם משיח צדקנו יבוא הכל יהיה טוב ,וכל החיים קשים בלא"ה ואין לחשוב
כ"כ על עצמו ,ובאנו לעולם לסבול ולתקן ולהתעלות כידוע גם לן )כן אמר "(.יל נם פגועת המוח
בתיה מירושלים אמרה הרבה דברי חכמה וזרוז )וקשה להעתיק כל הדברים שנאמרו בפקחות
ובחריפות( ,ואמרה" :אתה רק עבד הי ועשה תפקידן לשם שמים

וכוי"...
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י .שאלתי איזה גדול לשאול שאלה דועת תורה

דברים אמר שאינו ת"ח וזה מסור לחנמים

-

-

ענה" :אסור לי להגיד" .ונן על עדו נן ונן

ועל איזה ענין נסתר ששאלתי ,ענה בתוקף "עצור".

ועל דברים אחרים אמר "איני יודע".
והנה עוד הרבה דברים בסגנון נזה ,שענשיו הזמן לתקן ויש הרבה נשמות בינינו החרזים

שיוזו מהזון ,ומבחוץ נואים צזיקי,d
-

וזה הסכנה הנזולה ביותו וצרין למהר ולתקן טרם יחשין

ונל הרואה דבריו וסגנון תשובותיו ,מתרשם מאד שדבר אמת בפיו וזו אזהוה מן השמים והכל

מבחי' החסז העליון ע"ד שאומרים בתפילה" :ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה ",וזה

ברנת "מגן אברהם" שהוא מבחיי האהבה ,ולנן גם דרישת הענין הוא להתעורר באהבה והוא ע"י
גילוי פנימיות הנפש בנח התורה ועודבי הי ,ועל זה נאמר" :אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד
שתחפ",ץ ובנל אדם מישראל טמון נשמה ואהבת הי והחיצוניות המקולקל מעכבו ,והם דברי
הרמב"ם היזועים סוף פ"ב מהי גירושין ווה עבוזתנו לגלותו ,וזכברי הגמרא ברנות י"ו" :גלוי ויזוע
לפנין שרצוננו לעשות רצונן ומי מענב שאור שבעיסה"

ולהשתומם ממה שמוסוים לנו מן השמים

-

-

תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר

ונל מי שפועל להחויר את עצמו בתשובה ,וגם לעוור

לאחירם ,הוא המקרב תנלית תיקון השנינה והגאולה ומציל עצמו ונל העולם מצרות גשמיות
ורוחניות ,והן זברי הזוה"ק שנותב על וה הרמח"ל וי"ע )זרן עץ חיים( שו"ש צוח ככווכיא )תיקון
וי( וי לון לבני נשא זקוב"ה אסיר עמהון בגלותא ושנינתא אסירת עמהון ואתמר בהון אין חבוש
מתיר עצמו מבית האסורין ,ופורקנא זילה זאיהי תשובה אימא עלאה איהי תליא ביזיהון בני תרעין

זחירו עמה לקבל ני ומנין זאזנר יצי"מ ,ויוא כי אין איש זיתעו בתיובתא לתברא בית האסורין
לדהון ,אלא איש לזרנו פנו בעסקין זלהון ,בארחין זלהון ,איש לבצעו ,בבצעא זהאי עלמא ,לירתא
האי עלמא ונוי ואינון ערב רב זבל חסז עובזין לנומייהו עדבין ונוי ע"ש נל הענין.

ו .עוד בעניו נבואת שוטים ,וברוזים הבאים מלמעלה לעוה"ז
ועתה אחוור למה שזנתי באות אי בתחילה לסיים הענין מעין הפתיחה ,בענין ניתנה נבואה
לשוטים ואעתיק לשון קב הישר פרק ע"א וז"ל "והנה אף שעבשיו אין לנו בזור נמו רשב"י שיונל

לבטל גורות רעות ,מ"מ חסיי הי כי לא תמנו על כל זוו וזוו ,ומיז שנגורה איוה גוירה למעלה
רח"ל ,מיז שלוחי מעלה מכריוין ומשמיעים הקול והכרוז ע"י תינוק ותינוקת והן מתנבאים ואינם
יוזעים מה מתנבאים ,גם הקב"ה מעורר לב הכשרים ויראים שיתפללו על דורם והתעוררות בא
מעצמותן ,עכ"ל .ועיי שם פיי קב ונקי שמביא זבר זה כבזוק ומנוסה מספר הברית )ח"ב מאמר י"א
סוף פ"ה(

-

ומציין לזברי הווה"ק שמות ו,י ושם כתוב מפורש שהנזוות מוכוזין ע"י תינוק או

שוטה או אפילו עופות השמים ,ואי זכאין עלמא נמסו לוישי עמא כזי שיוייעו לזוו ויעשו
תשובה ,ואם לא ,לית מאן זישגיח

-

ומוכח להזיא שזברי הגמרא כפשוטן שהוא כעין נבואה וכרוז

מן השמים ,והנה בזבר שחוזר ונשנה הרבה בסגנון אחז ע"י שוטה ,יש עוז הוכחה בגמרא גיטין ס"ח,

זשוטה לא סרין בחז מילתא ,וסנהזרין נהגו למעשה עפ"י סברא זו ,ע"ש.

-

והני נמי בניזון זיזן יש

לזון כ,ן והילזים כולם כבר כמה שנים שמזהירים לעשות תשובה ולזאוג להשפיע אצלנו החרדים
על תשובה וכמבואר גם בספר "ונפשי יוזעת מאז" )וגם בעיון יעקב לבעל ח"י על עין יעקב מצאתי
שמפשו הענין מסטי זקזושה ,ולא ע"י שז כזברי מהרש"א ,וכבר פלפלתי לעיל זגם לזברי מהרש"א
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עHכ לא זםי לנםרי דלברי הנםרא בברכות סםיבא סם(,
והנה תםיה בעיני ע"ז הנםרא ב"ב הנ"ל זכלפי םה סאםרו בנםרא סם םקדום ,סיס בנואה אצל

החכםים ,יס ראיה םפטוק "ובניא לבב חכםה" ,והנםרא אוםרת דתע ,וםיבאה ואיה םהא זבגרא רבא
יכיל לכיין הלם"ם ע"י טעם יטברא ,וזה כעין נבואה )ונם ז"ז צ"ב רחב זםוכח זהלם"ם בעצם אין בו

סאוב טבעית לוםר סכייון םצז חכםה טבעית אלא הטברא סבה םריה"ק כעין נביאה(  -יכלפי
ניתנה בנואה לסיטים םיבא הנםרא עודבה זםר בר"א יאין סום ראיה על זה ,יםנ"ל לםר בר"א לעסית
עידבה עפ"י הכרזת הסיטה םבלי ראיה קדוםת על זה  -וניאה פסוט סזה היה סיר מקובל אצל
חז"ל יהביאי הזינםא סל הםציאית באיזה איפן היא יכלסין הנםרא ע"ס ,לוע"ר הם סורות עמוקים
בסור יחורא תתאה ,וכםו סקסה להעםיק בענין ,כי "הי הוא האליקים בסםים םםע"ל עדו יותי
יקסה להבין "ועל האיז מתחת אין עור") ,יבספר "זעת תבינות" העםיק בזה

-

ינם בטפר

חסיזים יזיע םאז הענין ,והנר"א ז"ל בבאור ספז"צ פ"ה ,כתב סכל פרטי פרטים םכל פרט זצח"ם
רםיז הכל בתירה ,קרי סכל הבריאה יס בה ניליי התירה וז"ל(

-

יכל הבריאה כילה יס בה קיים

םכיחית הקזיסה בסדו םלא כל הארץ כביזי ,ילכן הכריזים םתפסטים עז סם בםקים נםין

-

יםיבא

עדו בםז"ר פרסת יארא )טיי יי יפי ויקרא כ"ב( סהקב"ה אוםר לנביאים" :אם אין אתם הילכים

בסלי חיתי יס לי צפדרעים יבע"ח סהולכים בסליחותי ע"ס ,יםיבן סהסליחות הכל םסטרא
זקזיסה כעין בניאה יאכםל",
והנה ניסח ססםעתי םםני )םבניםין ,יכן ילזים אחרים אוםרים כן(" :סהם יק כלי להעביי
מסיים מלמעלה" ,ילסין זה סל ענין "כלי" כלפי בניאה םצאתי בספר יערית זבס )זרס (,ב"י סכי:
הנביא היא עיסה רק כםעסה כלי בעלםא ירוח הי בקרבו יםיציא םפיו את אסר יסים הי בפיי ,יבזה
םפשו םה סכתיב" :הרם כסיפר קילן" סעיסה רק םעסה כלי כסיפר סםיציא םה סניפחין יםםילא

אין עינס אם םזכיר עיינית יסראל ,אפילו איםר עם טםא ספתים רק אם איםר םעצםי ע"ס ביע"ז
 יםה סהילזים יכילים להיציא רק בםעסה כתיבה היא םסים סיס להם םעסה ,ואין להם םחסבה,כםי ססניני לענין טיםאת כלים סנעסי ע"י תיניקית בטיניא חילין י"ב ,יהםיסנ סםתנלה זבר ע"י
פעילה ,םציני אצל ריב"ז סהיה םכיר סיחת זקלים )עי' סיכה כ"ח( יפי' בעריך )ערן (,ח"ס סאפסר
להבחין בנטיית הזקלים ביום סאין הריח ניסב יאכם"ל ייתר,

ז .ביאור עניו נילוי זה מזמננו
והתייחסות הנדולים והמשפיעים
ואם נסאל איפה מצינו הנהנה כזאת ברייית קירמים?

-

לא קסיא םיזי ,זכל זיר יס לי הנהנה

מלשי ,יהזבר מפירס באבן סלמה פי"א אית טי ע"ס היטב ,יבמקום סאין לני מספיק בעלי ריה"ק
יפועלי יסיעית כבזירית הקיזמים ,הקב"ה בעצמי ע"י סכינתי בתחתינים מגלה הסנחתי יזה ענין
הסכינה ,ניליי הסנחה בתחתינים כמביאר בתסיי ניב"י תניינא אי"ח סיי ק"ז ע"ס )יבארתי קצת בזה
בהמאםרים לפי "סיבבי"ם ת"ת" ענין סכינה סאיני מסתרי תירה יהיא ענין נחיץ לזעת איתי( -
יבהכרח סיס זברים םתנלים בפיעל ,והנילוי זיקא באיתן סאינם בעלי חטא יבחירה יאז הניליי היא
קטן ימיבגל )יעיי אבן סלמה פ"ה טעיי זי סק"נ מזברי הגר"א זהסכינה סירה רק על פיעל צזק( ,יעיז
טעם פסיט מפני סאצל אזם בעל בחירה יס נסיינית סל נאיה בכל ניליי סהיא יזה מקלקל ומסוכן
ייתר מניליי אצל סיטה סהיא בתכלית הפסטית ,וכל הסייעתא זסמיא תליי בענייה כמביאר
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בשע·ת לר"י שער אי )סיי נ·ז בסופו( ,לנן מצינו בנמה דורות שהיו שם אנשים חשובים שהתחילו

באיזה נילוי ננון מן השמים וננשלו בנאות והתערבבו הדברים ,והבן הדברים היטב ,ובירושלים
נפנשתי עם פנועת מח ושאלתיה אם הטעם שהנילוי בצורה נזאת מחמת נלות השנינה ,ואמרה לי:
"נן ,ננון ,אבל ההסבר הוא מפני שהעולם לא שלם על נן נם הנילויים לא שלמים· ,ענ·ד ,ונבר

נבתתי מספיק בזה לדורשי אמת,
וטרם אכלה דברי אחלה פני נדולי הדור ומנהיניו ות"ח ישרים ואמיתיים שיניעו להם ענין
זה שכתבנו שאל יזלזלו בםה שמכריזים ומזהירים אותנו וכ·א יטכט עצה בחכמה לתקן טביבתו

ובמה שבידו כי הניע זמן התשובה והתיקון והכל מטור לחכםי התורה ,ונופא בתר רישא נריר,
ויש להפחיד ונם לתת תקווה ולעוור האהבה וכנל" ,והשומע ישמע ויצלי נפשו ונפש כל ישראל,
ולהי הישועה.

החרתם בתקרה לתשרבה ישרעה וגאולה שלימה
חזקיהו אלכסנדר טענדי יצחק ערלננער

-

מבני בקו

בן הרב הדציק המקרלב רי חיים איייה למוגאנא זצ"ל

