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חיים,החפץריבנידלבירמתאימיםהחיברתדביריכלהיית

הקדמהבתירהקדישיםדבריילהקידםלנכיןראינילכן

ל I1זצחייםהחפץזבוי
יוםלנוואיןבעולם,הדיןמדתמאדשנתנברהאלהבימינורואיםונא

בעולם.המתהוותמהמאורעותומחרידותנוראותשמרעותשרמעיםשאיננר

ב"המהקדרשהתראההראהרעששזההקדושה,בארצנרשהיההנדרלהשעו

שהיההנדרלהרעשבמדינתנו,שהיההנוראהשטףהרעים.מדרכינושנשוב

שאיןרכמעטרבה,ובהמהרטףונשיםאנשיםלמארתרנהרנושנפצערבררסיה

מהעללינדרל[רפלאהאחררנה.בעתהדיןממדתנקיהשיצאהבעולםמידנה

בתפילתשנאמררהפקידותשכלרראיםשהננרבעתכלל,מפחדהערלםןיאש

רכלזה,עללבעלשםאישראיןהאחררנה,בעתכמעטנתקיימרתרקףנתנה

בערלם].השרררהקשההדיןמאימתלנפשרליראצריךהלאואחדאדח

טרבהראהלאלנו,היעשהזהמהמביןאישלכלורעדהפחדתאחזוברודאי

ביחזקאלדככתיברשעבמרתאפילרחפץרלאמעשיר,כלעלורחמןלכלומטיב

המביןאלארחיה.'מדרכירבשרבראםכירשעבמותאחפרץאםהינארםאנייח'

מהכללעשותשבידולכל,ומראהלתשובה,אותנוהקב"השמזרז rיב

תעשהמהלושיאמרובתחתוניםבעליוניםידיומעשהבכלומישירצה,

לזרזהמשמרעלעמדרברדאימה,'נביאיםלנרהירשאםליוברררתפעל.ומה

בימינרלנואיןהרביםבערנותינוובאשרשבשמים,לאבינרלתשרבהישראלאת

יערשהכדכתיבאחריםשלוחיםידיעללעולםמזרזהרארשלרחים,נביאיםאלה

לוהט.'אשמשרתירררחרתמלאכיר

התרארתהנההמאררעותאלרשכללהאמיןעלינרורעי,אחיכןעל

בתשרבהלשרבשנאחרמהרכלירם.יולדמהירדערמיתשרבהשנעשהמהקב"ה

שהואבלבוננעה'שיראתמיכלומחויביםבערלםאףהחרוןח"רינדל

לשובהחיובנודלאתהפשוטישראללהמוןלבררהחובל,רבבבחינת

נתבעיםנהיהבתשרבהלשרבנתרשלראם .אפרמחררןהיישרבארליבתשובה.

וחשברן.דיןליתןנצטרךשנתאחררירםיוםרכלבתשובהלשרבשאחרנומהלע

יי)פרקרשילא,ביתטפר(מתןו
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הגדולהגאוןזברי

לשיט"אשטינמןליביהודהאהרןרבי

החדשההתקשורתבעניןשטינמןהגראי"לשלמפיואישיתלינמסו

אתבזהלעוררמרוביםשמיםרחמיבזהרואהשהואהמוח,פגועיעם

וריק,בהבלשנתםכלושוגיםהזמן,בהבליהאמתאתהשוכחיםהישנים

זמנינו.שלהתורהבניאתלחזקשישדנבריםהתורהבניאתלחזקואף

כלאתמאדומעווואוטלהבותחוצבמוסוהםדבויהםבאוטו

לאו.דבויםולפוסםלהפיץטובכו,לעבהם.המעיינים

מאדוהתפעלמוחפגועיעםבתקשורותאישיתנכחהגוא"ל

מאדחשובשליט"אהרבלדעתשאלותיו.עללוהשיבושהםמהתשובות

מהם.להתעלםואיןהנפשחשבוןלצורךשלהםהמוסרבדברילהתבונן

מתעלמיםרביםאנשיםואילוממרוםהארהלנושולחהקב"ה

הספראתלהוציאשליט"אהרבמאדאותיעודדלכן,בה.ומזלזלים

שאיןבזהלהזהירבקשמאיד,ךהרחב.לציבוראלומסריםהמעביר

לשאוללאהזהירכןכמווהוראה.עניןלשוםלמעשהבהםלהשתמש

אחתמטרהלצורךאלאזותופעהלגילויזכינולאעתידות.בעניניאותם

שבשמים.לאביוישראלעםלבבותאתלקרב

מאוד"יועדת"ונפישסבפרלכתיבהאישרסוהואהרבלשעיניולננדהיילאודבריס
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מאדו")ייעדת"ונפישלטפר(הכסמה

ייווoסכלממויאןתנרחב
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תבסופהאוננמצאיםודג?'.אורראוחבושךההולכים.ייעהם
אתאפילומכיריםאינםמעמונרבםימאד.גדוליםוהלבמלשהחושך
הרחיסיםשינםהאמתבדךרחחילכיםמאלייאפי,ששבמיםאביהם
אמצעירחמייבריבלרנשרלחעמיעלת /Iהמיירחםהשלימית.מןדעיין

חדשה mתסשואבמצועתהעמוסה,מתדרמתםאנשיםעלוררהמסיגל
שועהלםאונייאיםזיתסשורתדךרבמוחם.הוגפעיםאדםבניעם

כסnחאלואנשיםחנשביםרעתלםשעביגילמייתלנפיהם.גלייהייחני
הנסארתהדחשההתסשורתאבמצועתסביבם,בנעשהיידעיההבנה

העולםשלהרוחניםעבניניםשיתעידםמגליםאונתבמיכה"ייתסשורת
כבראלודבריםמאד.בגוההברמההםימיסרההשחגההבירא,עבניני
דקנותםאתחלזסאולשושרםלחזוריהודיםלהרבהרבחיזוסהביאו
 Iונשפ IIרפסהאתלםסרפלודגהשnימתאררהאניכןלעימצוות.תבורה

הלובבתקליייבהגורמיםגפעויםאותםשלוהמסריםמאדיייידעת
ששבמים.לאביהם

חכםמתלמדיובקשתיהזהסבפרעלייןיכילתילאטרדותימריב
הספרמןגדולחלסלעעךבאןכוהיאעליו,מעלרתריכביעילהנאמו
 Mהתסשואבמיתותמסייבונכחשעבצמומה.מלבדתוכונאתליימסר

ןחשימתה.

לחזקראוייםדכרםלונהמנסירם Pשהמסרילהדגישעליונזאתעםיחד
 Iכדיוכיברבלהץעולבילמשעהפיחםלעלעפולאויןהלובבתאתילסרב

 . mהתוחכמידיילעאאלעופבלהאומהההנתגאין
הלולהחשויבםהמסייםהבתצפעהוpסיםאלואתלבןררוצהאני
השיייחיהיועבלם.יךרבתשמואתולהדגילשמיםשםקלשד mבמט

-,..."יצליח.בדיםהיוחפץעבזרם

~tlr~ 
ופטנאולגןנסחת
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חז"לפיעלהאוטיסטיםדבריבחינת
א IIשליטערלננרסענדרהרה"ג

אחרי-יעקבזכרוןבםוסזבניםיןהאוטיסטעםנפנשתי(תשנ"ט),זושנהסיוןכ"וביום

הזההםאםרכתבתיזהפיועל-םאז"ידועת"ונפשיבספרכםובאאחריםעלונםאדוותיוששםעתי
וכםהכםהששאלתיוהויזעודבאונופאבטוב,יםיהםויאריךישםרםהיזורנונזולילפנילהציעו
היוהתשובותוכל-חידרתאשהנםשהיאהםתקשרתע"יהיהוהכלשליםהםשעהלםעלהענינים
והםחיזושים,נםבזבריווהיוויושר,חכםהדברןונםהשאלותכללפיםאזתואםיםכהלכהלענין

הזה.בםאםרשיראווכםו-הקזושיםבספריםשכתובוםהחז"ללזבריתואםים
הנ"ל,זרןעלםזוייקהיההכלונםבירושליםאחרתםוחפנועתעוזעםנפנשתי(ואח"כ

כתיבתאחריכברתםוזבי"זהיהזהםחוכםים.כחכםיםישר,לענין,וכולםםאזםהירותתשובות
הזה).הםאםר

קרובהטכנהשישהואהרבה,אחריםהאוטיטטיםופתוןזבריהםפתוןהיוצאהכלליהענין

העםלעוררוצריןוכוי),אפייםארןפזתישוהריקרוב,זהפהלזעתאפשרשאי(כפובו
ועללשפים,ליבםשיהיהתורהוהבניהחרזיםשהםהראשיםלתקותפקידינוועיקרלתשובה,

זלתאח"כיתוקנוזהיזיועלבתוכנו,והםבטתרעבירהעוברישהםאחריםיתוקנוזהיזי

חזקצירוףלעבורח"ו,צרין,פועז,בעוזנתקולאח"ו,ואם,-שנשבוותינוקותהנזחיםהעם
ישפרנו.השםהיכו,עזיוזעופיבנשפיות,והוברוחניותהויטוריושל

לפנישראיתיםהולפיהתורה,עפ"ישנראהםההםו"םםציעוהנניהתראתם,תוכןזהכל

ורובהעניןהואנזולזברכיהזההםאםראריכותלםשאעליהםיהיהואלשבזורנוות"חהנזולים
ירצואםפה,אלפהלזברהנזוליםלפנילבואםוכן(והנניהעניןבהירותלצורךהםהםאםרזברי

להתייחס.ואיןלעשותםההםוישפטובעהי"ת),בזהטירחהשוםחוסןואינילחקור

לשוטיםנבואהשנתנההנמראבדבריא.
לשוטיםונתנההנביאיםפונבואהניטלהביהם"קשחרבםיום :)בי(ב"בבםסכתאיתא

זושאיןפי'ובפהרש"אםשוטה,ששםעםהעפ"יפעלאשירבברשםרעודבאהתםוםייתיותנוקות,
םלא,ןאות"השיע"יהנביאשנבואתאחר,עניןאלאלשוטים,ונתנהםהםשנטלההנביאיםנבואת

בונאםרםלאןע"יהויאיחלוםלענין :)ה"נ(ברכותבנםישחילקוכםודשע"יותנוקשוטהובנואת
ברכותלנםיהםהרש"אדוםיוןעכ"ז.יזברו,שואהחלוםותאליונאםרדשע"יואיבואזברבחלום

בנםיכםבוארהתנוקנבואתנתקייםוכןשוטהנבואתעפ"יםעשהעשהבנםיהכאזהאבירורצריך

ברכות.לנם'זםילאכרחןעלוא"כ
אחזונקראופקיזהסיםןבוישבסתםאזחלוםחזינןהרואהבפרקהארוכההסוניאבכלוהנה

ע"יהחלוםשאיןזנקטינןכרחןועלעניןים,והרבהבשבתחלוםתעניתישולזינאבבנואהםשישים
ונםצאבו,אזברבחלוםםהם,פנישהסתרתיאעפ"יאםרו: )ה(חנינהובנםישוא,םזברואינודש

הנביאיםםןשנטלהנבואהלעניןכאןנאםרולםהחלום,ע"ילהתנלותהירצוןישההסתרכלשעם

םזברהעניןשםבחנינהםהרש"אלפיי(ואםנםהקזושהוכחםלאןע"ייהיהשלאלשוטיםונתנה
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להמעייןבירורצריומהרש"איבריונםעש",י Wלרשהפשוטפייוהאיןאלבש, wעממשנבואהדברנת
קיושה).ירנתיהחלוםמוכחשםהכבייבאוצרונם-

ל W(רםהונניםשאינםאנשיםעלנםהשורהעליוןרוחאיוהשהואבאמתנקטחייםובתורת

לעדביוטעייהשעשהלמלומשל,ירועלופירשהכנתם),מצירוה"קשפעלקבלתראוייםשאינם
רוחומלהשפיעהחורבןלאחרואפייימנעלאמצייוהקב"הוכןלכלבים.להשליכהוציוהעליווסרחו

השתםשודחז"לעויוהוסיףותינוקות,שוטיםעלשורהרצונועושיםשאינםלפיאלאישראל,על

בימותוהואכן,לעשותשרשאימפניל"ניחוש"חיישינןולאלינוקאשאםרופסוקיוליבפסוק

ע"ש.עכ"יעליו,לסמוווראוינבואה
פועלואיןיעתלושאיןהשוטהכוומפניהשםיםםןדהנבואהלהייאכי"ב i:עלח"אובםהרליי

מןיותרלראותלבהמהרשותשניתנהבע"ח,דכונמתוהואמעליונים,הנעלםיברמקבללכובשכלו
המימהנפשמקבלבשכלופועלשאינונ"כהתינוקוכןיותר,ומקבליםתמימיםשהםמפניהאים
לוהפנויאינוכיעתייותלקבלמוכןשלוהמימהנפשואיןבשכלופועלהחכםאבלהעתייות.שלו

ואלהעולםאלקרובוהיהלחכמיםקרובהש"יהיהקייםשביהמ"קובומןקבלתו,בשכלוומבטל
--העולםעלהינזרשכוםצדלעולםבאהוהנבואהביהמ"קחרבוכאשרהנבואה,לקבלהראוי
פכ"וישראל""נצחבספרמהר"לבוהבארועויהמהר"ל.ענ"ילקבלה.יותרהשוטיםקרוביםלזה

העורבמןבריחתואויותשליחותלושהיה ,)נ"מ(השולחבפרקעילישירבעוביהוהביאהענין,
בעליונים,יייעותמקבליםפשיטותםמחמתווהעיליש,מרביותרראויבע"חהריבקולו,שצפצף

 'i:ע
והכלשוטיםעלעליונההשראהדשייודס"לחייםותורתםהר"לםדבריבפשיטותוםבואר

מה,איסורנתבשלאפשוטדש,ע"ישזהמהרש"אמש"נונםע"ז,לסםווורשאידקדושה,םסיטרא

רקהיברעצםהרחיקולאמהו,ייענולאירנולפיהשיעניןונםבוה,ופעלוסמנוהאמוראיםיהרי
נטלההנמימלשוןייו"ק).י"ומעילה(ועייונמוונרוענילויאיוהרקרוה"קירנתוושאיןמיעט
בזה.זיאותלהלןוע"עלנבואה,דבומהשהואנשמעלשוטיםונתנההבניאיםמןנבואה

הנביאמהשנתלמעלהשהואהנבואהעניןשבאר(אחריוז"לשכתבשםב"בסופרבחתםשו"ר

אומרולבויבריםרואהאיםנשמתלפעמיםנילשוטים,נבואהנתנהזהירוועלשנלו),כליירו
הםובאמתמפיו,נאלהשטותדברילהוציאלומניחשנלוואיןרחוקיםדכבריםשנראהאלאלו,

עוביאננון,יניי.יראהאשרוהשוטהרחוקים,ניברים(נראים)ובעיינינולמעלה,נניריםיברים
ונבואהקולבתעניןביאורמ"ו,יףזצ"ל,הנהןלר"צדצקיוברבס'(וע"עענ"ל.ונין"בטביומאודב

ירשוולכןבפנים,פניםלהייאלאאחוריים,בירומלמעלהנילוישהואנאלובחייונמהלשוטים

m עויע"שמאחריו",יברתשמענה"ואוניושנא':קול?בבתשמשתמשיןמניןל"ב,מנילה ,"ל
ואנמל").

הדבריםאמיתתלהבחיןאדיב
אופנים:כםהעלהואהשוטים,בנבואתבנודבריםישאםלראותוהאופןהקמום
לנושא,מתאימיםוהםהעניןתוכןאלקולעותשהתשובותיעתולפירואההשואלאם.א

היהווהטביומיחותםמחסיאבעירשימלווימימנריזהשוטהשמעאשישרבב"בינמ'ונעוביא
ר"אברמרונםמזה,יויעהשוטהואיןמתיבתארישומינוימלונהשלעניןהיהשםוהיוחתימתו,
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למנותרבנןשחשבומהלבטלזא,תעלנרנלוטמןבנודבריםדיששפטומזהמינוילאותוראויהיה
היולאוזולתובומתייעציןשהיומפניד"תעפ"ינעשהזשהפשוטומ"מבראש,מדפתיאחארבאת

לעצמו,עטרהליטולנזאתעושההיהלאששמעהבנואהבליזאתבלכאבלאח,דממנין
ומזהלו,נילהומינתקיים,והדברעתידאיזהעלננוןהטבעיבתחוםסאינודברינלהאםב,

ויששמתו,מיבר"פהפרנוזמאחורידבריםיזעושהרוחותמצינווהריהשמים,מןשנתנלהמונח
מנריזיןהאזםפטירתשלפניבזוה"קנםונמבוארלפועל,יוצאתשהנזרהלפניהשמיםמןנרוזים

חיים"ה"תורתדבריולפינרוזים,שישבזוהרמצינועניניםהרבהועודזו),אותלהלן(ועייעליו

הביראהעםהקב"הקשרוהואהקדםה,ע"זישנזירותשישכםובבריאהטבעיחלקזהוהמהר"ל

ואנ"מ,מהוי"לויעשונםויאמרבונאמרהעולםבריאתשנלע"זומעשהזביבור
והת"חחכםתו,וערןכוחולפיואינודםילתאבטעםאחכםהדברינלהאםביותרהםופלאנ,

זבברהואבנמיהחיזוש(ונלשוטהמעשהזהשאיןפשוטהריוחידוש,חכםהדגריםגיןהשוםע
זבברהמינוילבואצריןהיהשלנאורהר"אברזמרנעוזבאתמוהזברהואענינושבתחילתשטות

שאמרוממהנינרתיותרזרנאבזהישולנאורההשוטה),הנחתזבברולאהחנמיםוהטנמתבכזר
םסברתםלכווןלחכםיםנגואהדנתנהסםסאםרולםהדוםהזהזהרישוטים,נבואתלעניןגנמ'

נילויהואהלם"םדסגרתסכלוםכחסגאגזהלוםרסייןדלאםסיני,לםסההלכההיסרה

ברלאוזהריזה,נוףבושזנהרוהק"השראתמנחדאינושוטהבבנואתשיששהנרעוןאלאמלמעלה,
ותורתובמעישוהזונהוהחנםביותר,פשוטנליע"יחנמהממקורמלמעלהנילויאלאהואמצוות

וברמב"ן,בנמיע"שמבניאדעיףונקראומצוותתורהקזושתנילויהוא

לעובזינינריםוהדבריםמיוחדת,בצורההתורהוקיוםהואהגתסםים,יראתעליעורראםד,

(ואיןעליוןממקורשהזברנזולטימןזההרילנו,המטורההאמיתיתהתורהממקורשהםות"חהי

םאדנזולהוא-עליונהה'יזבוסניכראםיתינילוינלאלאאזירים,נילוייםזוקאנוונתי
החזקמןוזהויראה,תורהנדולית"חשלעיןטביעתעפ"יאלוזבריםוהנרעתאליו,להתייחט

לזוןשישוהעיקר,הענין,אמיתתבזהשרואיםוהת"חהדורחכםישללרוה"קוםצטרףשבהנרעות
נשנבים,דבריםאפילואומררשעאםמשא"נבנ"ז,ל"שר(פשוטשאומרמיעלולאהעניןעל

ניזוע),רשעיצאמרשעים

םצוויםאנובלא"הזהרילםיחסצריןהנ"לההוכחותכלגליהריאמת,יעורראםה,

והזהירונו,ע"זחז"לניבאושנברדמשיחאבעיקבתאוביותרהזמן,במצוקותובפרטתםיז,להתחזק
מה"תמצוהשזהתעניתבהילהדיאהרמב"םשנותבנמוהתשובהעללעוררצריניםהמקריםונן

שלנגואתושכלונםצאוהלנותיה,תעניתמטנתנוטדהוע"זניבוה"אפ"אברוריםדבריםע"ש

ישראללחנמיידועוהדברהתורהעפ"יוהכלחז"לשלאםתנגואתםכחםוחזקתהיאהשוטה
ה"י,יורדיםוהדורותלתיקון,זקוקיםשנולנו

J בזהלהאמיןלמהרשלאוהטעמיםהחששותבאור
האוטיטטיםהילדיםבענין(הנוונהשוטיםבנבואתלהאםיןלםהרהםסתייניםחססואםנם

זנםבפטשות,םובןהזה,העניועלמדייותרולטמוןלקבועונןהזה),המאמרטובבזהשעלממננו,
םחםתננוןהואהחששמ"מאמת,ע"דוהתעוררותטמינהנדיבושישברוראמתזהשזהיתנןאם
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בזהירות:להתנהנעטפיםבפה

בניהמוןונםלתורה,עתיםוקובעיטפריןןעינם(והכוונההארץעמישהםההמוניםלבא.
מפנינעלם,זברכלאחרינמשכיםמאזרחבה),זעתםאיןאםבזהנכלליםלהיותיכוליםתורה

יתיהאפונהפתיבהובאשרהענינים,נזריכלליוזעיםואיןמוזר,זברכלאחריהיתרהההתפעלות

והיציפיהם,עלהנהנותמיניוכלהתורהכליקבעוכברמלמעהל,נילויאולנבואההדופהבדבי
כמוכמעט(לפעמיםהנבוןגדיבפישלאיתיהפאפונהסובליםואנולזה,תיכףנתפסהיע

בתפילהשאמרוכמוואמונה""אמתבחייקרשהיאאמונהשלהאמיתינזראינםשניהםכימכפירה),

עניןעפ"יקבועלהיותצייןאפונהדבלהפשוטוהביאורזה,עניןבזוה"קמובאוכןק"ש,בברכות

וכלהאמיתי,הזעתעפ"יהאמונהאתלהעמיזהתורהזבריבאווע"זחז"ל,יוזבריהתויההלבות
והמשכ"י,העניןלפרטשקשהמכיווןלהארי,ךמקוםכאןואיןנדול,הפדסנורםמזהטטיה

"שערילטפרוז"להרח"והקזמתועייןויע,פטובפעורבלהיותיבולמלמעלהנילויכלב,
פגעלושאיןטובדביואיןשיוכל,מקוםבכלנאחזשהיצרמפניבירורצריךוהזברבזה,קזושה"

נתפשטווכאשרבטובהתחילובעולםטוביםזבריםוהרבההלבבות,בחובתשכןכלאותושיפסיד
אמתמיזתשהיאבתורהנזולכללוזהכיזוע,קזשיםזונמתפינול,נעשהוזמנםלמקומםחץו

היהכשר,לבניאהשמיםמןנילוישהיההדציקיוטףשלבחלומו(ואפילוהדבריםובגולנזרהשומרת
נ"זבנמראשםכזאיתאבנבואהשייךלאוזהבנמרא,שםכזמוכחבטלים,זבריםתערובתבו

ואכמל"),

חי,חכםנשפתדיןשעביופההתורהחכמיעפ"ירקהואהקביעותוהנהנה,הלכהבעניןיג,
היא,בשמיםלא ,)ט"הפ"ב,צרעתטומאיהימשנהכטףועיי-נ"ט(ב"מהזהבפרקטוףאיתאוהרי
בתורההאמיתיתוהאמונההדעתמיעוטמפניוזהבזה,מבחיניםואינםזעתקליאזםבניולב

(ובמקום-מעלתםוזההתורהאמיתתעפ·יענינםשכלאמיתייםצזיקיםאמונתומיעוטוחכמיה,

רוצהונםבולהאמיןהרוצהשלזמיונולפייפהשעולהמנהינבאיזהאותהמחליפיםזואמונה
וכיזוע).בו,יאמינושאחרים

הרעהיצרוערמתיותר,חששישומיוחזטובבזברוזוקאהס"א,פאחיזתלחושישתפידד,
זברכלומנצלתהכלומקלקלתמתערבתשהט"אהזורותמכליזועיםוהזבריםנזולים,וטכנותיו

וחששות,טעמיםהרבהעוזלמצואנוכלכיואכמ"ללשקר.מאמתזבריםלהפוךוקללתועלתה,

תורהעפ",ונכוןשאמתמהלהעליםןאיהחששותכלעם.ד
עצוםרוחניתועלתבושישבמקוםהחששותבלפחםתהעניןלשלולאיןעדייןום"ם
הפרט).בשאלותוהןהכללבשאלות(הןהיוםכלתמיזעומזיםאנווהריהבא).בטעיף(וכמשי"ת

לנביפ"ט)(ב"בבנמראמצינווכזאתאעשה".לאאםליאויכךאעשהאםלי"אוישל:שאלהבאותה
שלאאוטומאה).להישנונעמה(כלפירמאיםבנ"אשעושיםכליםעללזבראםשנטתפקרינ"ז

בם",יבלשוופושעיםבםילבווצזיקיםהיזיביישיים"ביפקיאאםיהולבטוףהטפק.ע"שלזבר.
מאיזךונםבזאת,תמיזזהירותוצריךיותר.עוזהזהוכהיוםהענינים.בכלתמיזי"להשאלהוזו

יזועים,והדבריםהתועלתלמנועלאניטא.

לאבזהתועלתנפצאואםהתאוותויצרהפינותשגביהבזויאנוהרילנ"זבנונעכןואם
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בלא"הםכרעתהתורהשאיןולםיתםיד,הםכריעיהיההואהתורהוכחוההתעוררות,הטובנמנע

הצוויוענין- ):ב"כע"שעליןםשניחכלוםע"הלעיחנינהבםסישאםרו(וכעיןלחכםיםישאללא
אצלנםרואותועינינוםיוחדות,אזהרותבלינםמאזנזולהואוהאמתהתשובהאלבנ"אלעויו

לזהחששוחז"לבזםן(ואפילוכברותוכואיןמ"מדרי,כאכשורםחזיחוזשכלפיאעפ"יהיראים

ואיזהר"ל,באיםנסיונותאיזהיוזעמיהימיםמןביוםוח"ו ,)ח"כברכותבםסכתכדאיתא
יתנברהרעוכחהרשעיםוהצלחתהחיצוניותח"וואזאםת,ע"דהשוםעוםיאז,יהיוםנהינים

האמונהביסוזתלויוהכל-םועדבעדרהיכולתכפילתקנונמהולאאםהמקולקלהתויויתנלה

חובותבספרמהובפרטבכללהיצרכחעלהעדיובכרלקלקלו,בתחבולותעודבהיצרוע"זלשםלבב
וכבר-בתוכנונםוהצביעותהשקרולהנבירהאמונהלרופףכוחובכלהםעשהיחודשערהלבבות

שערהלבבותחובתעודועיי-הספר)סוף(ע"שונוי"ושעיםוהרשיעורבים"ויצרפודניאל:ניבא

אפשורקלעשות,םהאיןהנסיוןובשעתוח"ל,האםונהלקלקלהיצופיתויעיקרפ"ההםעשהיחדר
 ..כידוע,זהלפניולקדםלחזק

האוטיסטיםדברימתוישראיתיהוכחותה.

שמכריזיםוהאזהרותדבריהםאמיתתעל
להםשישואומייםהתשובהעלםזהיריםהי"והאוטיסטיםהילדיםהרי-אחרתועודזאת

קטנהנבואהבנזוממשוזהקשיםימיםיניעווטיםהתקופהעלהזוולעווומלמעלה""מסי
ישואלאתםוכיחיםשהיוהנביאיםבםקוםשעומדים(ו"ללשוטיםנבואהשנתנההנ"לחז"לדכביי

לזהצויכיםהיולאנלויהורוה"קהיליואייותרנשםעיםהיוישואלנדולישדבויקודםיםודבורות

זבויזהשאיןוואהדבויהםושומעהוואהובאמתלםעלה,העניןקצתשנתבאומהוכפיכםובן),
אלאלהפליא,מזוייקתחכמהזבייהםבאמתאלאלשוטים,נבואהניתנהאמרוע"זשאפילושטו,ת

בעצםםשמבאריםוכםושלהםהנשםהםכחע"כבאוזהואםת,חכםההםודבריושוטההואשהנברא
נכוןובדעתביושוהואעצםםעלשםדבויםמהדכלהנכונההעדותעצםווזהענינם,כלהדקהיטב

בחז"למקוומוצאיםהיינולאאםואפילומקיבם,מזבינכוןשיוחואיותבהיבהמוכיחוהזבו

אואמת,ובחכמיבזוה"קמקווותולחפשבעצמנולשקולצויכיםהיינונםבב"ב,הנ"להנמראמדבוי
הנמיאזבייוכלדדייני,בשודאדבויםמיניכלהקובעיםהדורחכמיעיניראותכפילואותאפילו

בכליתוכחהזבויאומפואיהחכמהיתכןאיןוקושיא,סתיוהיהיהשלאמסייעיםהנ"ל

דבויאחויאבל-היאקושיאבנדועכ"פרקמכועתכללהיתהלאזושקושיאמאדויתכןמכועי,
 ,בפשיטותשפיראתיוהכלהדבולאמתישסיועאדרבאאלאםידי,קשיאלאהנ"להנמוא

הזביים:פלאותאמיתתעינישיאוממהאוכיחבזאתוהנה
עניןוביאובשלום,הקדימניעניןי,שספותיולפנייעקב,בזכרוןבנימיןהאוטיסטעםנפנשתיא,
מותשעויעדשנחליתי(כידוע-לביעלשהתקבלטעםונתןעלי,ושעבוהעוברוהסבלמחלתי

m "תיקוןעלהוכיחנישלא(למוותניצלתי),נלוייםשבניסיםעד-תשנ"חתשנ"זבשנתכ"פל
הספומתוןוכידועזו,העלמהעלנםבאמתטעםוישכזאת,נםלשםועמצפהוהייתיעוונות

הבויותבכבודדבויםבנילוינזהויםשהםהאוטיסטיםעניןבאווןהמבאומאד"יודעת"ונפשי

-שם)אחויםאנשיםאיתיהיווהריחטא,עליותשאדלאבלאותוכחהבה'לכידיעלנלות,כשא"צ
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תשובההיתהוזואחרים,לזכותתפקיזולמילויראוישיהיההאזםלזכןתכליתבזהידשליואמר

וצידיזבותשזהפשוטוגםהי,עבדותעללרביםומעוררמזברשהננינכוןחהעניני.שאספיםלבי
להארין.צ Wוא ,)ח wיה: wפ(אבותהרביםאתוזיבה"זבה"םשהחזל"בלשוןלזה.לזבותזיבון

 w,עוהכלובבהירות,ביותרמזוייקתתשובהלפרטו,רוצהשאיניבעניןפרטיתשאלהעלענה.ב

בתורה,נזולכדאםמיליםכמה

J בזבריםהעניניםיישבששאלתיוהשאלותבכלאבלחיזושים,כמהאמרעניניםעוזעל

מובהק,למזןכמוזבבריםוחילקמזוייקים,
ולזעת,להכריעלת"חמטורהזברוכלח Wתשאינואמרששאלתיואחרותיזיעותבענין •ד

מןלושמוטריםזברים(ר"למסילהעביי"בלי"הואיקממנייותי;ודעשאינואוםיובעצם
-הרבההנ"לבטפרנםכתוביםאלווכזברים-להצילובדיהעםתיקוןלצויןלהעביר)השמים
זברילכלמתאיםבאמתשזה-הקשיםוימיםמעונשהכלללהצלתשזואנראינוהעניןכלובתון

m Wמוביחשהיהזל"הח"חיבנולשבסגנוןדוםיםממשהיוודבייו-כזיועזמשיחאבעקבתאל
והבלישראלאתשהוכיחוהנביאיםסגנוןבעיןדומיםמאדהיוכיזועהח"חוזבריישראל,לכלל

לכלכיזועאמיתתםעלמובהקטימןוזהלמבין,נזולעמקותנשקףומתובםוישיותבפשטות
אמת,בתורתהעוטק

עטרהשוםנוטליםואיןוישרים,פשוטיםרקדבייהםבבלביבותהתיוהתנשאותשוםאיןה.

ישהבללעםלהיטיבוחידהדאגהויקהזורות),בכלשהיוהשקרניםהחוזיםמכל(היפוןלעצמם
מ"עגלוהתיחקותחסדים,וגמילותתויהעלסובביםהאזהיותובל-לעיןמוכחוזהלהם,

כ"כאיןהיצרטכנתשעיקראמיתימאזזהונםהזמן,וחמזותלתאוותקוראיםשהםהזהב"
שעושיםבונלדכיםאנושנםהזההרעהזורמכחזהוכלשבה,הע"זחלקרקשהיא,כמותבהתאוה

נראיםשמבחוץהצבועיםוהםע"ש,פ"בהפרישותשערהלבבותחובתוכזבריאלוהיהם,בטניהם

כפנחט,שכרומבקשיםזמרימעשהעושיםהלבבות,החובתשםשהביאכמופנחטמעשהכעושים
ונכונים,בררריםזבריםאלווכל-יצה"רזהאזםשלשבנופווראלאיזהו :)נ"י(נזהאמרווחז"ל

קוזמתהיראההרירשאלתיוהעם,בקרבלהןתירשצריןהיאהבתעלדביבנימיוהאוטיסטו.

אבלאמתזהזאמנםותרץתשובה),היטוףרמב"םמזברי(כיזוענזרלהזרנההיואהבתועקרית

מניעהוהמכההטטירהח"ואםרקזאת,יקבלשלאחצוףזורוזורנוולהרתיעלהכניעהיראהעיקר
ע"כרשאלתיוחזרתי-התשובה)תוכןבערן(כ"האהבהבדיןלמושבםצייןולכןמרנישים,

זהיזיועלבעםהמובחריםלתקןטובביםהםזבריושכל(כירוןתויההבנילעויישצייןהכוונה
אתהמעורריםשבתוה"קפנימייםזבריםע"ילנו),כיזועאמיתייםזבריםזהונםכולם,יתוקנו

שאלתי-החיצוןאלהפניםמןהואשהתיקוןכןואמרענההי,לאהבתיניעוזהיזיועלהנשמה

שעיניובמהאלאשולטיצה"ראיןכאז"להקלקולמעיקרישזההטתכלותהאיטורעללזברהאםעדו
מעטיםהזהובזררהיאהבתומעטאמונהמעטבושישבלבהקלקולשורשאמנםוהשיברואות,

עכ"ן.יש,מאמינים

נצטוינוהיאהבתזהריבחז"לומקורםאמתזבריווכלבס"ד,היבהלמדתיזומשיחהוהנה

ופרשולבבן",עלהיוםמצוןאנוכיאשדהאלההזברים"והיותיכף:כתובואח"כשמעבקייאת
ופשוט ,)ב"יפרקח"אערלםשםבטפדרהאריןז"ל(רהח"חהילאהבתמניעיםהתורהזע"יבטפרי
התורהפנימיותעיקרכל(והראנימצוהטהמ"צרמב"םרעייהנפשפנימיותהמדוממיםהאנזותשהם
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אםואתהדאםישיגבפשטותהתורהעמלי Wעשגםפשוטואמנם-הילעבדותהדאםלבהמרומם

פשוט(דהירלדבהיראהיקלבושלאמפנינחוץהישאהבתשאמרומה-עדו)ויתבאררצונו,יהיוה

אםהלכלסכנתעלשמאיימיםהיראהאוהרתהאוטיסטיםעניןלכוהרילעבדוצריןיראהעםשגם
פירוש(עיישונאאוהבואיןאוהבשאתהדעלשנואבאתאםבחז"לפקורווהגםישובו),לא

לפשוןהואוהבמסראצלםהיאהבתדכוונתמהעודלהאריןוישגי),משנהאיפקראבותב Wהרע

מעלהכלפימסתכליןשישראל"בשעהט: wכה Wברהגמראדברידוגמתפעלהכלפיהיראיםלבבות

הישאהבתהדברועיקרהשיחה.מתוןלינתבררוהוכל- " ...שבשמיםלאיבהםליבםאתומשעדבין
מספרו.האיבסעייבשע"תוהביאו . wוגו'לבבןאתהי"ומל-מפורשפסוקהואתשובהעםמתלוה

דקי.הנפשפנימיותלגלותעפוקדברבוישהחציוןאלהפניםפןלעבודשאמרמהגם

תתורויילואפ Wעהלשחסו"פהספרידבריהםקדום,הלבשתיקןהסתכלותלעניושענהמהנם
שניהםדמנהו Wשפמצוהבאריכותחינוןועי'-הלבאחריהולכיםשהעינייםוגוי",לבבכםאחרי
פכווןוהלכהענין,כלהיטבובארמצוות,לביחילקםולאאחתבמצוהעיניכם"ואחירלבבכםא"חיר
היפה","הכובעה"פלאפון",ה"מכונית",כנוןהזהב""ענלקוראשהואהאזהיותהדבייםלכל

צמר,שלציציותעםהרבה"ישאמר:נםוכוי.היפה""הכלההגבוה","החתןהיקר","השטריימל
שנאתוהרבהחדסיםונמילותתורההרבההיום,ישפאפיניםפעטמהס"א,והםוכוישחורכובע

וחסידיםתורהבניאצלנו,התיקוןשכלופשוטטי).ביומאשנימקשדעלחו"לדבריהם(הלכחינם"
חדשות.בפניםהכלויראהיתוקןומוהמסויימת,במדרגההפנימיותתיקוןרקהואהלכיח,ד

ענין wוענהוכוי,נפשמסירותמידתעליותרלעבודצריןהאםהאפונה,נדיפהשאלתיוז.

משנהלאחוקיחויקהצרותכלועםשהוא,מצבבשוםהשי"תאתיעזובלאשהאדםדבורנוהאמונה
באד: wכמכותבנמראפשוטהרידבריוויסודעכ".והתורה".פנימיותע"יאמונהומחדירים-מה

ולכןהמצוות,כלוקיוםעליהלכליסודוזהיחיה,באפונתויוצדיקאחת,עלוהעפידןחבקוק
בעומקהאמונהאםבעושרוביןבעוניוביןהתויה,כלהפקייםוזהבהיפצבבכללהחזיקענינו

אחדשדכןרקשישענהשידוכיםבעניןששאלתיומהעלנם-היעבודתכלשלקיומוזההל,ב
רקשהעצהענהמישהועבורלוש"קבנוגעאחרעניןובאיזה-תפקידוולמלאלהתפללוצרין

עולם".~םבספרוזהעלוכתובז~הח"חתשובתהיתהשכןוידעחדס,לעשות
המתיםשנםבזוה"קשכתובוסיפרתילהי,מתפלליםהאוטיסטיםהאםאותושאלתי •ח

האוטיסטיםוהםלהי,פהללדופםונםהבייאהוכלנכון,"כן,והשיב:החיים,עלמתפללים
ונםחסדיםוגמילותלתורהמניעתפילתוע"יצדיקוכלוהצלתו,הדורתקנתעלתמידמתפללים
לי:ואמרחסדים,תורה-עבודה-נמילותעמודים:נילשלמותלהגיעכוונתואםשאלתיולתפילה".

ולהסתדרלהבינםשנוכלכדיהדבריםמחלקיםאנוורקאחדושמואחדהיאחדדביהכלזה"באמת

זה.יזלהםנליהפיישתופםופבין,השופעוכלעמוקיםמאדהםאלוודבריםעכ".וזה",עם

לקייםעבודההרבהישאבלנביא,"איניואמר:ימים,לאריכותלזכותעצהעבורישאלתיוט.
שישמסתברוממילאהי,ועבודתלתשובהוחיווקעצותהתעוררות,ע"יהכללאתולהצילהתפקיד

לחשובואיןבלא"הקשיםהחייםוכלטוב,יהיההכליבואצדקנומשיחואםימים,לאריכותסיכוי
המוחפגועתנם ".)ילאמר(כןלןגםכידועולהתעלותולתקןלסבוללעולםובאנועצמו,עלכ"כ

בפקחותשנאמרוהדבריםכללהעתיק(וקשהוזרוזחכמהדבריהרבהאמרהמירושליםבתיה
 " ...וכוישמיםלשםתפקידןועשההיעבדרק"אתהואמרה:ובחריפות),
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ונןנןעדועלונןלהגיד".לי"אסורענה:-תורהדועתשאלהלשאולגדולאיזהשאלתיי.

"עצור".בתוקףענהששאלתי,נסתרעניןאיזהועל-לחנמיםמסורוזהת"חשאינואמרדברים
יודע"."איניאמראחריםדבריםועל

החרזיםבינינונשמותהרבהוישלתקןהזמןשענשיונזה,בסגנוןדבריםהרבהעודוהנה
יחשיןטרםולתקןלמהרוצריןביותוהנזולההסכנהוזה , dצזיקינואיםומבחוץמהזון,שיוזו

והכלהשמיםמןאזהוהוזובפיואמתשדברמאדמתרשםתשובותיו,וסגנוןדבריוהרואהונל-

וזהבאהבה,"שמולמעןבניהםלבניגואל"ומביאבתפילה:שאומריםע"דהעליוןהחסזמבחי'

ע"יוהואבאהבהלהתעוררהואהעניןדרישתגםולנןהאהבה,מבחיישהואאברהם""מגןברנת
עדהאהבהאתתעוררוואםתעירו"אםנאמר:זהועלהי,ועודביהתורהבנחהנפשפנימיותגילוי

דבריוהםמעכבו,המקולקלוהחיצוניותהיואהבתנשמהטמוןמישראלאדםובנלשתחפ,"ץ
ויזוע"גלוי :י"וברנותהגמראוזכברילגלותו,עבוזתנוווהגירושיןמהיפ"בסוףהיזועיםהרמב"ם

הדבראמיתתלבארהיריעהתקצר-שבעיסה"שאורמענבומירצונןלעשותשרצוננולפנין

לעוורוגםבתשובה,עצמואתלהחוירשפועלמיונל-השמיםמןלנושמוסויםממהולהשתומם
גשמיותמצרותהעולםונלעצמוומצילוהגאולההשנינהתיקוןתנליתהמקרבהואלאחירם,
(תיקוןככווכיאצוחשו"שחיים)עץ(זרןוי"עהרמח"לוהעלשנותבהזוה"קזבריוהןורוחניות,

חבושאיןבהוןואתמרעמהוןאסירתושנינתאבגלותאעמהוןאסירזקוב"הנשאלבנילוןויוי)

תרעיןבניביזיהוןתליאאיהיעלאהאימאתשובהזאיהיזילהופורקנאהאסורין,מביתעצמומתיר

האסוריןביתלתבראבתיובתאזיתעואישאיןכיויואיצי"מ,זאזנרומניןנילקבלעמהזחירו
לירתאעלמא,זהאיבבצעאלבצעו,אישזלהון,בארחיןזלהון,בעסקיןפנולזרנואישאלאלדהון,
הענין.נלע"שונויעדביןלנומייהועובזיןחסזזבלרבערבואינוןונויעלמאהאי

לעוה"זמלמעלההבאיםוברוזיםשוטים,נבואתבעניועודו.
נבואהניתנהבעניןהפתיחה,מעיןהעניןלסייםבתחילהאיבאותשזנתילמהאחוורועתה
שיונלרשב"ינמובזורלנואיןשעבשיואף"והנהוז"לע"אפרקהישרקבלשוןואעתיקלשוטים

למעלהגוירהאיוהשנגורהומיזוזוו,זווכלעלתמנולאכיהיחסיימ"מרעות,גורותלבטל
ואינםמתנבאיםוהןותינוקתתינוקע"יוהכרוזהקולומשמיעיםמכריויןמעלהשלוחימיזרח"ל,

באוהתעוררותדורםעלשיתפללוויראיםהכשריםלבמעוררהקב"הגםמתנבאים,מהיוזעים

י"אמאמר(ח"בהבריתמספרומנוסהכבזוקזהזברשמביאונקיקבפיישםועייעכ"ל.מעצמותן,
אותינוקע"ימוכוזיןשהנזוותמפורשכתובושםו,ישמותהווה"קלזבריומציין-פ"ה)סוף

ויעשולזוושיוייעוכזיעמאלוישינמסועלמאזכאיןואיהשמים,עופותאפילואושוטה
וכרוזנבואהכעיןשהואכפשוטןהגמראשזברילהזיאומוכח-זישגיחמאןליתלא,ואםתשובה,

ס"ח,גיטיןבגמראהוכחהעוזיששוטה,ע"יאחזבסגנוןהרבהונשנהשחוזרבזברוהנההשמים,מן

ישזיזןבניזוןנמיוהני-ע"ש.זו,סבראעפ"ילמעשהנהגווסנהזריןמילתא,בחזסריןלאזשוטה

החרדיםאצלנולהשפיעולזאוגתשובהלעשותשמזהיריםשניםכמהכברכולםוהילזיםכ,ןלזון
מצאתייעקבעיןעלח"ילבעליעקבבעיון(וגםמאז"יוזעת"ונפשיבספרגםוכמבוארתשובהעל

מהרש"אלזבריזגםלעילפלפלתיוכברמהרש"א,כזברישזע"יולאזקזושה,מסטיהעניןשמפשו
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סם),סםיבאבברכותהנםראדלברילנםריזםילאכ Hע

אצלבנואהסיסםקדום,סםבנםראסאםרוםהזכלפיהנ"לב"בהנםראע"זבעיניתםיהוהנה

רבאזבגראםהאואיהוםיבאהדתע,אוםרתוהנםראחכםה",לבב"ובניאםפטוקראיהיסהחכםים,
בואיןבעצםזהלם"םזםוכחרחבצ"בז"ז(ונםנבואהכעיןוזהיטברא,טעםע"יהלם"םלכייןיכיל
יכלפי-נביאה)כעיןםריה"קסבההטבראאלאטבעיתחכםהםצזסכייוןלוםרטבעיתסאוב
לעסיתבר"אלםריםנ"לזה,עלראיהסוםיאיןבר"אזםרעודבההנםראםיבאלסיטיםבנואהניתנה
אצלמקובלסירהיהסזהפסוטוניאה-זהעלקדוםתראיהםבליהסיטההכרזתעפ"יעידבה
עמוקיםסורותהםלוע"רע"ס,הנםראיכלסיןהיאאיפןבאיזההםציאיתסלהזינםאיהביאיחז"ל
יותיעדוםםע"לבסםיםהאליקיםהוא"היכיבענין,להעםיקסקסהוכםותתאה,יחוראבסור
בטפרינם-בזההעםיקתבינות""זעת(יבספרעור",איןמתחתהאיז"ועללהביןיקסה

זצח"םפרטםכלפרטיםפרטיסכלכתבפ"ה,ספז"צבבאורז"לוהנר"אהענין,םאזיזיעחסיזים
קייםבהיסכילההבריאהיכל-וז"ל)התירהנילייבהיסהבריאהסכלקריבתירה,הכלרםיז

יםיבא-נםיןבםקיםסםעזםתפסטיםהכריזיםילכןכביזי,הארץכלםלאבסדוהקזיסהםכיחית
הילכיםאתםאין"אםלנביאים:אוםרסהקב"הכ"ב)ויקראיפייי(טיייאראפרסתבםז"רעדו

םסטראהכלסהסליחותיםיבןע"ס,בסליחותיסהולכיםיבע"חצפדרעיםלייסחיתיבסלי
יאכםל",בניאהכעיןזקזיסה
להעבייכלייק"סהםכן):אוםריםאחריםילזיםיכן(םבניםין,םםניססםעתיניסחוהנה
סכי: ,)ב"י(זרסזבסיעריתבספרםצאתיבניאהכלפי"כלי"עניןסלזהילסיןמלמעלה",מסיים
יבזהבפיי,הייסיםאסראתםפיויםיציאבקרבוהיירוחבעלםאכליכםעסהרקעיסההיאהנביא
יםםילאסניפחיןםהסםיציאכסיפרכליםעסהרקסעיסהקילן"כסיפר"הרםסכתיב:םהםפשו

ביע"זע"סםעצםיאיםראםרקספתיםטםאעםאיםראפילויסראל,עייניתםזכיראםעינסאין
םחסבה,להםואיןםעסה,להםסיסםסיםהיאכתיבהבםעסהרקלהיציאיכיליםסהילזיםיםה-

ע"יזברסםתנלהיהםיסני"ב,חיליןבטיניאתיניקיתע"יסנעסיכליםטיםאתלעניןססניניכםי
סאפסר ,)ח"ס(ערןבעריךיפי'כ"ח)סיכה(עי'זקליםסיחתםכירסהיהריב"זאצלםציניפעילה,
ייתר,יאכם"לניסבהריחסאיןביוםהזקליםבנטייתלהבחין

מזמננוזהנילויעניוביאורז.
והמשפיעיםהנדוליםוהתייחסות

הנהנהלייסזירזכלםיזי,קסיאלא-קירמים?בריייתכזאתהנהנהמצינואיפהנסאלואם
ריה"קבעלימספיקלניסאיןיבמקוםהיטב,ע"סטיאיתפי"אסלמהבאבןמפירסיהזברמלשי,
עניןיזההסנחתימגלהבתחתיניםסכינתיע"יבעצמיהקב"ההקיזמים,כבזיריתיסיעיתיפועלי

בזהקצת(יבארתיע"סק"זסייאי"חתניינאניב"יבתסייכמביארבתחתיניםהסנחהנילייהסכינה,
-איתי)לזעתנחיץעניןיהיאתירהמסתריסאיניסכינהעניןת"ת""סיבבי"םלפיבהמאםרים

היאהניליייאזיבחירהחטאבעליסאינםבאיתןזיקאוהנילויבפיעל,םתנליםזבריםסיסיבהכרח
יעיזצזק),פיעלעלרקסירהזהסכינההגר"אמזבריסק"נזיטעייפ"הסלמהאבן(יעייימיבגלקטן
ומסוכןמקלקליזהסהיאנילייבכלנאיהסלנסייניתיסבחירהבעלאזםסאצלמפניפסיטטעם
כמביארבענייהתלייזסמיאהסייעתאוכלהפסטית,בתכליתסהיאסיטהאצלמנילייייתר
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שהתחילוחשוביםאנשיםשםשהיודורותבנמהמצינולנןבסופו),נ·ז(סייאישערלר"יבשע·ת

ובירושליםהיטב,הדבריםוהבןהדברים,והתערבבובנאותוננשלוהשמיםמןננוןנילויבאיזה
לי:ואמרההשנינה,נלותמחמתנזאתבצורהשהנילויהטעםאםושאלתיהמחפנועתעםנפנשתי

ונברענ·ד,שלמים·,לאהנילוייםנםנןעלשלםלאשהעולםמפניהואההסבראבלננון,"נן,

אמת,לדורשיבזהמספיקנבתתי
עניןלהםשיניעוואמיתייםישריםות"חומנהיניוהדורנדוליפניאחלהדבריאכלהוטרם

טביבתולתקןבחכמהעצהיטכטוכ·אאותנוומזהיריםשמכריזיםבםהיזלזלושאלשכתבנוזה

נריר,רישאבתרונופאהתורה,לחכםימטורוהכלוהתיקוןהתשובהזמןהניעכישבידוובמה
ישראל,כלונפשנפשוויצליישמעוהשומעוכנל",האהבהולעוורתקווהלתתונםלהפחידויש
הישועה.ולהי

שלימהוגאולהישרעהלתשרבהבתקרההחרתם

בקומבני-ערלננעריצחקטענדיאלכסנדרחזקיהו

זצ"ללמוגאנאאיייהחייםריהמקרלבהדציקהרבבן




