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  בס"ד

  הימים הקדושים של ניסן מוצאי שנת השמיטה תשע"ו

  לכל החברים היקרים והחשובים שליט"א

אף שמחמת כמה סיבות הי' לי ספק גדול אם רצון אבינו שבשמים לכתוב מכתב הזה, מ"מ היות 

י הנני כותב, ורק אבינו שכמה מגדולי הדור שליט"א אמרו לי שרצון אבינו שבשמים לכתוב לכך בעזה"

בשמים יודע הקושי שיש לי לכתוב מכתב הזה מחמת כמה סיבות, ויתכן שבכל חיי לא הי' לי מכתב ש

שקשה כ"כ לכתוב, מ"מ היות שהנני בטל ומבוטל לגדולי הדור שליט"א, לכך נראה שרצון אבינו שבשמים 

  להתגבר על כל הקושי ולכתוב.

זה"י בשנים קודמים בהימים המכתב הזה הוא המשך להיסודות שנתבארו בהמכתבים שכתבתי בע

הקדושים של ניסן בענינים אלו, וממילא התועלת הנרצה מהמכתב יהי' להחברים שליט"א שזוכרים טוב 

מה שנתבאר בהמכתבים הקודמים, או שיקראו המכתבים הקודמים יחד עם מכתב הזה, [ואף שאבינו 

גם  שנתבארו שם שייכים שבשמים עשה שעניני מציאות משתנים תמיד בהמשך הזמן, מ"מ היסודות

  , ובכמה בחינות ביתר שאת, ולא אחזור כאן היסודות שכתבתי שם בעזה"י].לעכשיו

חז"ל הקדושים וצדיקי הדורות זי"ע גילו לנו, שכשאבינו שבשמים מביא מצב של צרה, וכדומה,  }א

לגבי עבודת היצר והקליפות וחיילותיהם משתדלים חזק מאד מאד בהרבה אופנים להביא קרירות נורא 

התפילה על ביטול המצב של הצרה, וחז"ל הקדושים וצדיקי הדורות זי"ע הפליגו כמה היצר וחיילותיו 

ורצון אבינו משתדלים בכל כוחותיהם להעלים ולהסתיר המצב האמיתי כמה רחמים מרובים צריכים, 

אמען מיט די אמת, שבשמים מכל אחד מכלל ישראל להתגבר על היצר וחיילותיו בכל זה, און זיך אנפל

  ולהתפלל ולהתחנן מעומקא דליבא, ולהרעיש עולמות בתפילה, עד שיתבטל המצב של הצרה לגמרי.

ורצון אבינו שבשמים שנזכור מכל העבר של כלל ישראל במשך הדורות, שבכמה תקופות ובכמה  }ב

ליפות וחיילותיהם מדינות היו מצבים גדולים של צרה ברוחניות, ולא התפללו כראוי, משום שהיצר והק

, וכשעברו כמה שנים הי' ירידה גדולה מאד לכל התורה ולא תפשו המצב גרמו שלא הרגישו הצרה

והאידישקייט אצל חלק גדול של הציבור באופן נורא, והצאצאים שלהם כבר היו רחוקים מאד מאד 

היות ח"ו ח"ו העתיד מהמצב הנפלא של הזיידעס והבאבעס שלהם, רח"ל, וממילא נתבונן ונבין מה יכול ל

ולהתחנן להרגיש הצרה ולידע המצב ולהעתיר של כלל ישראל כשיש מצב של צרה ולא מתחזקים ביחד 

  כרצונו יתברך.

, והנה כנזכר לעיל יש הרבה אופנים איך היצר והקליפות וחיילותיהם משתדלים להביא קרירות }ג

ם להעלים השורש והעומק וההיקף וכל ואחד האופנים הוא ע"י שהיצר והקליפות וחיילותיהם משתדלי

הברייטקייט של הצרה, ועי"ז במשך הזמן מביאים קרירות נורא לא להרגיש הצורך להרבות מאד מאד 

  .בתפילה

והרבה פעמים ע"י ההעלמה של השורש והעומק וההיקף של הצרה, היצר והקליפות וחיילותיהם 

איזה פרטים מסויימים וכדומה, וממילא היצר משתדלים להביא דמיונות וטעותים כאילו שהצרה היא רק 

והקליפות וחיילותיהם מפתים שפרטים אלו הרי נשתנו, או שבכמה מהפרטים יש בחינה של חילוקי דעות, 

  יאים בהירות הדעת על המצב בארץ הקודשיש במכתב הזה יסודות חשובים והרבה פרטים שמב
  [ובפרט באות ד']ומה שגילו לנו ע"ז כל גדולי הדור זי"ע ושליט"א, 

  גדול, ובשימת לב על כל פרט ופרטולכך כדאי לקרוא כל המכתב בעיון 
 כדי לידע מה רצון אבינו שבשמים מאתנו למעשה.
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ועי"ז מביאים קרירות נורא אז די צרה איז שוין נישט דא [שהצרה כבר נגמרה], או אז וכדומה, וכדומה, 

שהמצב אינו נורא כ"כ], און מ'דארף שוין נישט אזוי שטארק  די מצב איז נישט אזוי געפערליך [או

  .דאווענען [ואין צריכים כבר להתפלל כ"כ חזק]

אבל רצון אבינו שבשמים שנתגבר על כל זה, ונגרש הקרירות הנורא הזה, ונכיר ההיפוך מהאמת 

ובים מאד מאד שבכל זה, ונדע שאפילו אם כמה פרטים נשתנו וכדומה ואפי' אם הם פרטים גדולים וחש

ואפילו אם נימא שיש בחינה של חילוקי דעות בכמה פרטים ואפילו אם הם פרטים גדולים וחשובים מאד 

 זקו שבשמים שנתחזק ונתחנוהעומק וההיקף של הצרה נמצא רצון אבי שמאד, מ"מ כל זמן שהשור

ל של הצרה לגמרי רקע ברען און קאך להתפלל יותר ויותר על הביטואונתחזק עוד ועוד מיט גאר א שט

איזה פרטים בומה נ"מ אם יש חילוקי דעות  לממש, שבשורש של הצרה אין שום חילוקי דעות כלל וכל

  הלא רצון אבינו שבשמים להתפלל על השורש של הצרה. 

ולכך נשתדל לכתוב ולבאר כאן בעזה"י קצת מהשורש והעומק וההיקף והברייטקייט [און די  }ד

אחרונות, השל צרה גדולה שיש לכל היהדות החרדית בארץ הקודש בשנים פינטל די נקודה] של מצב 

ואף שכמובן אין שייך בכמה מילים לבאר כל [וממילא זה משפיע לכל היהדות החרדית בכל העולם], 

העומק וההיקף של הצרה, מ"מ נשתדל לכתוב ולבאר בקצרה ממש, וכל אחד יכול להרחיב הדברים 

  , אם יהי' צורך לזה].בהמשך הזמן נכתוב עוד מכתב להרחיב הדברים קצתולהתעמק בהם בעצמו, [ואולי 

רצון אבינו שבשמים שנזכור ונדע שבעזה"י ההייליגע מצב של היהדות החרדית בארץ הקודש בדור 

שלנו הוא נפלא ונשגב מאד בכל הענינים, שיש בעזה"י ריבוי עצום של ישיבות וכוללים וחדרים ובתי 

עצום של תורה ועבודה ותפילה וקדושה וטהרה וחסד וחיזוק וחינוך ועוד ועוד, ואף חינוך לבנות, ריבוי 

שבודאי יש הרבה עוד לתקן, [וכל אחד משתדל ומשתוקק ושואף לתקן יותר ויותר], מ"מ באופן כללי 

המצב הוא נפלא ונשגב, בבחינה של התגלות של תפילין של אבינו שבשמים, מי כעמך ישראל גוי אחד 

ראל אשר בך אתפאר, וכל אחד ואחד משתדל ומשתוקק ושואף להתעלות יותר ויותר, והצמאון בארץ, יש

של כל אחד הוא לעשות רצון אבינו שבשמים יותר ויותר, וכל אחד ואחד שואף ורוצה ומוסר נפשו שכל 

  הבנים והצאצאים שלו יהיו ת"ח וצדיקים.

והעומק וההיקף והפינטיל [והנקודה] של והנה בשנים האחרונות נעשה מצב נורא ואיום, וזה השורש 

הצרה, [ואין נ"מ ממתי בדיוק זה התחיל, וכדומה, כי גם זה מעשה יצר לפעמים לחקור כל מיני חקירות 

והפייער להרגיש הנקודה של מתי התחיל, ואיך זה התחיל, ומה גרם לזה, וכדומה, ועי"ז לקרר הברען 

  הצרה].

ם מאד מאד וקליפות נוראות, ודנים וחושבים עצות בהרבה בשנים האחרונות יושבים רשעים גדולי

הרבה אופנים וענינים איך להחריב ולהרוס ח"ו ח"ו כל ההייליגע מצב של ההייליגע יהדות החרדית בכל 

ארץ הקודש רח"ל, דהיינו, איך אויסצומישען יותר ויותר יהודים חרדים מהיהדות החרדית עם החילונים 

יותר כל החומות המבדילות בין ההייליגע יהדות החרדית להפינסטערע ואיך לשבור יותר ורח"ל, 

שרעקלעכע טומאה וזוהמא הנורא של העולם של החילונים רח"ל, והם אומרים וכותבים כל זה מפורש, 

והם אומרים וכותבים מפורש שהמהלך שלהם בכל זה הוא לעשות הכל מאד מאד צוביסלעך, ובאופנים 

ובאופנים שלא יהי' נרגש ריבוי עצום של ואס טוט זיך דא און וואס זיי ווילען, שלא יהי' נרגש להציבור ו

פרטים שהם עושים בכל מיני אופנים וענינים שבכל זה נטמן השאיפה והרצון שלהם לשנות כל העתיד 

  של כל היהדות החרדית, רח"ל.

וא"א להקיף ו, וא"א לפרט כל הפרטים והאופנים שהם משתדלים על ידם לעשות כל החורבנות האל

[אף שבאופן כללי ידוע שהם משתדלים להתערב כאן כל ההיקף [וכל הברייטקייט] של כל החורבנות האלו, 
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בהרבה בהרבה מאד בתי חינוך לילדים קטנים וגדולים ובנים ובנות וישיבות קטנות כמה שאפשר להם 

רבה דברים פסולים בספרים ועי"ז להביא חורבנות נוראות, והם משתדלים שיהי' נדפס ההרבה אופנים 

של לימודי חול וכדומה באופן שלא יהי' ניכר כלל וכלל כדי שריבוי עצום של בנים ובנות ילמדו ויקראו 

הרבה דברים אלו, והם משתדלים להכניס ריבוי עצום של שטודירען [לימוד] של חכמות חיצוניות באופנים 

, ומפתים לאלפים ורבבות בהרבה םדברים שלהלאלפים ורבבות יהודים חרדים ומכניסים שם כל מיני 

שמשלמים ריבוי עצום של כסף ולים אנשים ונשים ע"י ספאו באופנים אופנים לילך לעבוד במקומות 

חרדים ובני ישיבה וכולל,  וכדומה, וכל מה שעשו ועושים וחושבים לעשות בעניני מיליטער [הנקרא גיוס

לקמן, וכל החוקים קצת בשאר אופנים וכמו שיתבאר בעזה"י ], הן באופנים של פיתוי הן וכל השייך לזה

ש שהתכלית בכל זה הוא להחריב רח"ל היהדות רהשייכים לכל זה, הם אומרים וכותבים מפו שלהם

א"א לפרט], שיש בכל אלו הדברים עצום של הפרטים ההחרדית ולערבו עם החילונים רח"ל, מ"מ ריבוי 

השפל איני יודע כל הפרטים, [אף שמחמת עניני ציבור שאבינו אין ידוע כל הפרטים, וכ"ש אני וגם 

שבשמים הזמין לי ידוע לי ריבוי עצום של פרטים קשים ונוראים המכאיבים מאד מאד לכל לב יהודי, וכמו 

וכל מילה שכתבתי בהמכתב הזה הנני יודע בברירות, שמחמת עניני שיתבאר בעזה"י קצת לקמן, 

כל מ"מ מובן מאד שאיני יודע לי, רצונו יתברך שאדע ידיעות האלו,  הציבור שאבינו שבשמים הזמין

הפרטים], מ"מ רצון אבינו שבשמים שנדע באופן כללי החורבנות שהם רוצים וחושבים ועושים, ונרגיש 

ונדע האמת שיש כאן מלחמה גדולה ועצומה של הרשעים והקליפות והסט"א והיצר וחיילותיהם עם כל 

ולהרוס ח"ו ח"ו היהדות החרדית, ובמשך השנים האחרונות כבר עשו  החריבכוחותיהם שמשתדלים ל

  רח"ל חורבנות גדולות בהרבה אופנים, רח"ל.

והרשעים והקליפות משקיעים על כל הנזכר לעיל הון תועפות ממש, והם השקיעו ומשקיעים בזה 

לסייע להם להגיע לכל זה  ימים ונהרות של כח וזמן, והם משלמים לריבוי עצום של אנשים סכומים עצומים

יותר ויותר, והם כבר נתנו על כל זה [והם מוכנים ורוצים להלאה ליתן על כל זה] הרבה הרבה מיליאנים, 

גיסט זיך ביי זיי נאך און נאך געלט, והם אומרים שהכל כדאי זה, ובענין הזה כל כל מה שנצרך בשביל ל

  ל.היהדות החרדית, רח" להחריב ולהרוס ח"ו ח"ו כל המצב שללהם רח"ל כדי 

והם אומרים וכותבים מפורש שהדרך שלהם בכל זה הוא להחשיב כל יחיד ויחיד, וכל ילד וילד, וכל 

משהו ומשהו, דהיינו, שהם משקיעים כח וממון הרבה מאד על כל יחיד ועל כל ילד מהיהדות החרדית 

קצת להלן], ואפי' על משהו של שהם משתדלים להחליש ולקרר ולהחריב, רח"ל, [וכמו שיתבאר בעזה"י 

כי הם אומרים וכותבים שהדרך שלהם בכל זה הוא קירור, ומשהו של שוואכקייט, [להחליש אפילו משהו], 

ציביסלעך [לאט לאט], והדרך שלהם להגיע לכל זה הוא להשתדל עם כל הכוחות להפיל ולהחליש ולקרר 

עוד ילד ועוד ילד, עוד משהו, ועוד וד בית ועוד בית, עוד בחור ועוד בחור, עולהחריב עוד יחיד ועוד יחיד, 

  משהו, בכל מיני אופנים, ועי"ז יגיעו להתכלית שלהם רח"ל.

עכ"פ זה השורש והעומק והנקודה [הפינטעל] של הצרה הגדולה, רח"ל, 

וההשקעה של רשעים וקליפות וההתגברות הרצון והשאיפה והברען 

יהודים חרדים רח"ל, ועי"ז  להחליש ולקרר ולהחריב ולהרוס ח"ו ח"ו

להחריב ולהרוס ח"ו ח"ו המצב הכללי של היהדות החרדית רח"ל ולערבו 

יותר ויותר עם הפינסטערע שרעקלעכע טומאה וזוהמא הנורא של העולם 

וכדי להגביר הנסיון שלנו, אבינו שבשמים נותן של החילונים רח"ל, 
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משקיעים זה  וזמן, והםושלטון לרשעים ימים ונהרות של כח וכסף 

בהמלחמה הנוראה של הקליפות והסט"א והיצר וחיילותיהם שמשתדלים עם 

ח"ו ח"ו היהדות החרדית, ולהחליש ולקרר כל כוחותיהם להחריב ולהרוס 

ולעשות צורה חדשה של יהודים חרדים המעורבים עם הטומאה והחשכות 

 . והזוהמא הנורא של העולם השפל של החילונים רח"ל

שנזכור תמיד הבחינה של מאויבי תחכמיני, שע"י שרואים ההתגברות הנורא שלהם ורצון אבי"ש 

והברען שלהם להחריב ולהרוס ולהחליש ולקרר כל יחיד ויחיד רח"ל, נדע כמה רצונו יתברך שנתחזק יותר 

ויותר בתפילה ותשובה מעומקא דליבא ממש, שלא יהי' להם שום שליטה כלל וכלל ח"ו ח"ו, ושנעמוד על 

ר בכל פרט ופרט, הן מה שנוגע לחינוך הילדים והתלמידים והצאצאים והדורות, והן מה שנוגע לכל המשמ

  י קצת לקמן.המצב, וכמו שיתבאר בעזה"

במשך השנים האחרונות כל גדולי הדור זי"ע ואמרו והנה זה דבר פשוט וברור לכולנו וכן כתבו 

רה הגדולה רח"ל אין שום חילוקי דעות, ודעת שבהשורש והעומק הזה של הצושליט"א בלי יוצא מן הכלל, 

של הרשעים שהמצב הנורא שכתבנו כאן באות ד' שיש התגברות עצומה ושאיפה והשקעה כולם 

להחליש ולקרר ולהחריב ולהרוס ח"ו ח"ו היהדות החרדית רח"ל וכל השייך לזה הוא צרה גדולה ועצומה 

  רח"ל, וצריכים להתפלל על זה מאד מאד.

בעבר באריכות וכאן אכתוב בקצרה ממש, שיש כאלו שהיצר מפתה אותם  [וכבר כתבנו

שזה הדעת של גדול זה או  שהם יודעיםחושבים ואומרים איזה דבר מוסיפים לדבריהם כדי שיתקבלו כשש

והיצר וחיילותיו מביאים עי"ז  ,ות של טעות בשם גדוליםעשמו ומזה יוצא כל מיני ,גדולים אלו וכדומה

על שום דבר שאומרים בשמם רק מה לסמוך א אמרו שא"א "ור זי"ע ושליטדהרבה גדולי הקרירות נורא, ו

א שאמרו שהצרה אינו "הדור שליט שהם כותבים מפורש, ובנידון דידן נמסר לי שמועה בשם כמה מגדולי

מהאמת ודעתם שהמצב הוא צרה  רש שמה שנמסר בשמם הוא היפוך גמורכ"כ גדול וביררתי ואמרו מפו

ור וזה דעת כל גדולי הדור זי"ע רואמרו מפורש שזה פשוט וב אד מאד וסכנה נוראה לכל העתיד,גדולה מ

ואמרו שכואב  עצום מאד, הצער שלהם על כל המצב של הצרה הואשבלי יוצא מן הכלל, ואמרו ושליט"א 

רא להם מאד מאד שהיצר וחיילותיו משתדלים להביא קרירות עצומה שלא יהי' נרגש לכולנו המצב הנו

ורצון אבינו  מה שהרשעים עושים ורוצים לעשות, [אז די עולם זאל נישט חאפען וואס טוהט זיך דא],

מזה לא להתפתות ולהתקרר מכל מיני שמועות שהיצר וחיילותיו מביאים ולידע המצב  דשבשמים שנלמו

  האמיתי ולהתפלל חזק מאד מאד].

יקות וכדומה וכדומה על איזה פרטים, והרבה פעמים היצר וחיילותיו מביאים בחינה של ספ }ה

לדוגמא, מה כוונת הרשעים בזה, ומה רוצים בזה, האם כוונתם בזה להזיק או לא, או מה המצב לעת 

עתה, כמה הצליחו הרשעים לקלקל כבר או לא, וכדומה וכדומה, אבל רצון אבינו שבשמים שנדע 

ועל זה אין שום ספיקות, והם אומרים ת, שהנקודה של הצרה היא מה שהם יושבים וחושבים ורוצים לעשו

  .עם הציבור החילונירח"ל וכותבים מפורש שהם רוצים שהיהדות החרדית יתערב יותר ויותר 

וכולנו יודעים שאין בזה שום נ"מ על כל חילוני וכדומה אם הוא תינוק שנשבה או לא, כי עצם 

וכל המא וטומאה ובלאטע נורא ואיום, המציאות של סדר היום וסדר החיים של כל חילוני הוא רח"ל זו

שייכות שבעולם עם זה הוא נורא ואיום, והמציאות הנורא שרשעים רוצים וחושבים ומשתדלים ועושים 

  .ומשקיעים כוחות אדירים וסכומים עצומים שאנחנו וצאצאינו רח"ל נתערב עמהם הוא צרה נוראה
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קרירות לעבודת התפילה ע"י שחושבים,  והרבה פעמים היצר וחיילותיו מפתים ומרמים ומביאים }ו

הלא בעזה"י אנחנו ומשפחתינו והקהילות שלנו וסביבתינו וכדומה חזקים מאד מאד בעזה"י, ומה איפכת 

אם יש רשעים שרוצים שנתערב עמהם, מיר פייפען זיי אלע אהן, זאלען זיי וועלען און פרובירען, זיי 

אנחנו מצפצפים עליהם, אפי' אם ירצו וישתדלו שנתערב [וועלען קיינמאל נישט מצליח זיין בעזה"י, 

וממילא מה הצרה, בשביל מה צריך להרעיש עולמות בתפילה, [ואפשר עמהם, לעולם לא יצליחו], 

להרחיב טובא איך היצר וחיילותיו משתדלים להכניס עמוק עמוק מחשבות והרגשות כאלו וכיוצא בהם, 

  מחשבות והרגשות כאלו].ומכניס ק היצר הכניס והרבה פעמים אין מרגישים כמה עמוק עמו

  ומובן שאכהמל"ב, אבל נכתוב קצת: אבל כל זה אינו אמת כלל מכמה וכמה סיבות,

אבל רצון אבינו דאפילו נימא דזה אמת שיש קהילות חזקים שהרשעים לא יוכלו להרוס כלל וכלל,  א]

ות וסדר החיים יהי' כלל ישראל'דיג, וואס כלל ישראל'דיגע, וכל ההרגש[שנהיו] שבשמים מיר זאלען זיין 

אונזערע קהילות זיינען שטארק דארף מען נישט מרעיש עולמות ווייל פאר א סארט ווערטער איז דאס 

פאר די קהילות און פאר די יחידים וואס זענען נישט אזוי שטארק אוועק בתפילה ותחנונים זיין 

צער יש לאבינו כמה ל ישראל הוא קומה שלימה, וכלגעשטעלט, והרשעים אינם מפחדים מהם וכדומה, 

שבשמים ולהשכינה הקדושה אם חלק מכלל ישראל יפלו ח"ו ח"ו, אפי' חלק קטן מאד מאד, וכ"ש שאין 

המדובר על חלק קטן, רק חלק גדול מאד מאד, רח"ל, צאי לך בעקבי הצאן, זה הדרך של כלל ישראל בכל 

מכלל ישראל, ואפי' ליחידים, ואפילו ליחיד, כל כלל ישראל הדורות, שאם יש צרה אפי' רק לחלק קטן 

  ע.מרגיש חלק מהצרה ומרעישין עולמות ע"ז, וכמ"ש באריכות בחז"ל הקדושים וספרי צדיקי הדורות, זי"

ובנוסף לזה, המציאות הוא שכל רפיון אצל חלק מהכלל, אפילו חלק קטן, משפיע על כל הכלל,  ]ב

ודים חרדים עם חילונים רח"ל, יכול לגרום הה יהי', והתערבות של יוא"א לידע כלל וכלל בעתיד מ

ורצון אבינו שבשמים שנזכור שכל חורבנות ורפיונות אצל הצאצאים של כולנו רח"ל בעתיד, 

, שידוע מצדיקי הדורות הגעוואלדיגע מלחמה לה' בעמלק מדור דור וכל האשר קרך שעמלק ימ"ש הביא

ל נגרם היזק נורא לנצח ע"י עמלק עד שיהי' התיקון השלם של שם שלם זי"ע שלכל אחד ואחד מכלל ישרא

והפנימיות של לים ועי"ז הזיק לכלל ישראל לנצח, שוכסא שלם, הכל התחיל מההתגברות שלו על הנח

לים שהתגברות של הקליפות על נחשע"י זכירת עמלק והפנימיות של כל השנאה על עמלק, הוא, לזכור 

  לנצח, כדאי' בספה"ק.מזיקים לכל כלל ישראל 

וממילא כשיש התגברות של רשעים, אפי' אם נימא שנראה שיצליחו רק על בחינה של נחשלים, זה 

  .היזק לכולנו, ורצון אבינו שבשמים שנרעיש עולמות בתפילה על זה

וכנזכר לעיל, להחלישו ולקררו ומאויבי תחכמני, המציאות שהם משלמים הון תועפות על כל יחיד 

זה ריוח עצום בשבילם וניצחון גדול להם, ומזה נדע כמה שנחלש כמה הם יודעים שכל יחיד  מראה לנו

רצון אבינו שבשמים שנרעיש עולמות שלא יפול בידם אפי' יחיד אחד, וכ"ש ריבוי גדול של יחידים, וכמה 

  המלחמה הזה נוגע לכולנו.

הוא שהם משקיעים כוחות  ואחד מהם ,כבר נזכר לעיל שהם משתדלים להתגבר בהרבה אופנים }ז

טרייפע מיליטער  עייפר] צו די טסאדירים וסכומים עצומים לפתות בחורים ואברכים לילך [שנקרא להתגיי

ומשתדלים עם הרבה הרבה אופנים של פיתוי שיכנסו שלהם [הצבא שלהם המלא זוהמא] רח"ל, 

המא], רח"ל, יותר ויותר בחורים [שיתגייסו] לתוך הטרייפע טרייפע מיליטער שלהם [הצבא שלהם המלא זו

  .ואברכים מתלמידי הישיבות ומכל היהדות החרדית, רח"ל

ומובן לכל שא"א לכתוב כאן אפי' פחות מטיפה מן הים מן החורבן הנורא שנעשה לכל נשמה שנפל 
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א זוהמא] רח"ל, וכל גדולי הדור זי"ע ושליט"א ללתוך הטרייפע טרייפע מיליטער שלהם [הצבא שלהם המ

במיליטער [הצבא שלהם] רח"ל, וכבר שהי' נשמה כל ליגו הפלגות עצומות על החורבן הנורא של הפ

וכ"ש בן בנו רח"ל, כתבנו לעיל באות ד' וה' הזוהמא והטומאה והשפלות הנורא שיש לכל העולם החילוני 

הוא תינוק אפי'  ,] רח"ל, ואפי' לדבר דיבור אחד עם חילוניםשל ק"ו להעולם של המיליטער [הצבא שלה

יכול להזיק לעולם, וערליכע יודען אפילו יתנו להם כל הון דעלמא לראות פרצוף של חילוני  ,שנשבה ממש

אפי' פעם אחת בעולם לא יסכימו לזה, וכ"ש וכ"ש להיות עמם ביחד שזה מטמא ומוריד עד שער נ' ממש, 

  ם ואברכים שלנו רח"ל.ולכל זה הרשעים משתדלים עם כל הכוחות להביא בחורי ,ל"במומובן שאכה

ובנוסף למה שהם משקיעים על פיתוי יחידים, הרשעים והקליפות משתדלים עם כוחות נוראות 

ועצומות בהרבה הרבה אופנים להכניס מושגים חדשים בכל מה ששייך לענין הטרייפע מיליטער שלהם 

ר שלהם [הצבא שלהם רח"ל, ומשתדלים שעל ידי זה במשך השנים יכנסו לתוך הטרייפע טרייפע מיליטע

המלא זוהמא] יותר ויותר בחורים ואברכים בני ישיבות חרדים רח"ל, וכתבנו לעיל באות ו' שאף אי נימא 

דלע"ע כל זה נוגע רק לבחינה של נחשלים, מ"מ רצון אבינו שבשמים שנרעיש עולמות בתפילה על זה, 

  מאתנו רח"ל.וכתבנו שם שלמעשה זה נוגע לכל אחד 

הרבה מאד בכמה אופנים של פיתוים שונים ומשונים רח"ל, ומובן שאין כאן המקום וכבר החריבו 

והאפשרות לפרט אופנים של פיתוי, אבל רצון אבינו שבשמים שנדע המציאות שהם משלמים הון 

תועפות לכל מי שמצליח לפתות אפילו יחיד אחד, וממילא יושבים רח"ל ריבוי עצום של מפתים 

  לפתות ולפתות עוד ועוד רח"ל. ומשתדלים עם כל הכוחות

והרשעים והקליפות משקיעים כח וזמן וממון בלי גבול ושיעור לידע באופנים של רשעות נורא 

ואיזה שכונות הם שכונות חלשים, [וחלשים וערמימות נורא רח"ל מי הם החלשים, ואיזה בתים הם חלשים, 

בם וכדומה, שהרשעים יודעים שיכולים אין הכוונה רק חלשים ברוחניות רק חלשים מחמת טבעם או מצ

ובאיזה בתים יש עניות ודחקות, וכדומה וכדומה, און אויף די הייליגע נשמות זעצען זיי זיך להפילם ח"ו], 

ארויף און לאזען נישט אפ, און מ'טעלעפאנירט זיי כסדר, [ועל הנשמות אלו מתגברים ואין מרפים, 

  ל.רבה מהם נפלו ונופלים רח"ומטלפנים אליהם], ומפתים ומפתים, עד שה

אתם כמה שעות, ושומע או מדבר ורצון אבינו שבשמים שנזכור, שעצם המציאות שבחור יקר יושב 

ימים ונהרות של דיבורים של זוהמא וכפירה רח"ל רח"ל, הוא כבר חורבן נורא, אף אם לע"ע לא נתפתה 

  לילך ולהתגייס, רח"ל. 

קשה של אכזריות רח"ל של הקליפות והרשעים, י, יש ענין ובנוסף לכל האופנים הנוראים של פיתו

, למבית שבור רח" רשכשיש בחור מבית של עניות ודחקות רח"ל, וכדומה, או בחור יתום רח"ל, או בחו

 נאבד ממנו המעמד של בן ישיבהשיהי' פנים ובכל מיני א וכדומה וכדומה, הם משתדלים לסבך אותו

מיליטער שלהם [הצבא שלהם המלא או ליכנס לטרייפע טרייפע  רירהוכדומה, ומאיימים עליו שיש לו ב

זוהמא] רח"ל, או ליכנס לבית הכלא, רח"ל, ועי"ז השתדלו ומשתדלים להפיל אותו, רח"ל, וע"י אכזריות זה 

  הפילו רח"ל ריבוי עצום של נשמות, וכמו שיתבאר בעזה"י קצת לקמן.

כלל מי ששייך למה שנקרא שטארקע קרייזען והרשעים נזהרים מאד מאד [עכ"פ לע"ע], שבדרך 

וקהילות [קהילות חזקות ומבוססות], שלא יפתו אותו כלל וכלל, ולא יסבכו אותו כלל וכלל, כי הם מפחדים 

קע קרייז שיהי' נעשה גראטשקע [רעש גדול] וכדומה, והם בודקים על כל אחד ואחד אם הוא שייך לשטאר

  [לקהילה חזקה] או לא.

ון תועפות כדי להגיע לכל הידיעות האלו, ולעשות רשימות מפורטות מכל מי שכדאי והם משלמים ה

  להם להשתדל לפתות או לסבך רח"ל, ומי שלא כדאי להם.



ï 

וכבר נזכר לעיל שלפעמים היצר מפתה לקרר ע"י ענינים של ספיקות וכדומה וכדומה, למשל כמה 

טובים לפני כן, או שכבר נפלו מקודם, וכדומה כבר הצליחו לפתות ולסבך, והאם הם היו בחורים ואברכים 

וכבר נזכר לעיל שבאמת זה לא נוגע להמהות והשורש והעומק והנקודה של הצרה כל מיני ספיקות, 

הנוראה, כי המהות של הצרה היא מה שהם רוצים ומשתדלים ושואפים ומשקיעים כוחות רח"ל, מ"מ 

ים הביא לידיעתי ע"י עניני הציבור שאבינו נראה שרצון אבינו שבשמים שאכתוב מה שאבינו שבשמ

שהרשעים השתדלו יקרים מאד ידוע לי על בערך מאה ושמונים בחורים ואברכים  .שבשמים מזמין לי

ומשתדלים להפילם רח"ל להטרייפע טרייפע מיליטער שלהם [הצבא שלהם המלא זוהמא] רח"ל בתקופה 

הם כבר נפלו רח"ל לידם, וחלק גדול מהם הרשעים האחרונה, ע"י פיתויים וסיבוכים קשים, חלק גדול מ

ופשוט שרצון אבינו שבשמים לא לפרט כאן האופנים של פיתוי וסיבוך, משתדלים עכשיו להפילם רח"ל, 

ומאיזה קרייזען [קהילות] הם, וכדומה, כי פשוט ומובן שכל הענינים שאבינו שבשמים מזמין לי ע"י עניני 

, כי מה שמגיעים לי כל הידיעות האלו הוא ע"י פי' ברמיזא בעלמאהציבור הם סודות שאין למסור א

שהורים שבורים מבקשים חיזוק ומוסרים לי ידיעות וכדומה וכדומה כי כך עשה אבינו שבשמים שזה חלק 

משליחותי ותפקידי ולא עניני עסקנות וכדומה וממילא אין רצון אבינו שבשמים למסור אפי' רמיזא 

מ"מ המצב הוא איום ונורא, וברובא דרובא של המאה ושמונים מקרים שהנני  בעלמא שום פרט כמובן,

יודע, יושבים טאטעס או מאמעס [או שניהם באותם שאינם יתומים רח"ל], ובוכים בכיות נוראות על 

והאכזריות הנורא שנעשה להם והבושה העצומה השבר הנורא של בנם יקירם רח"ל ועל העוולה הנוראה 

וכל המאה ושמונים מקרים יו שכל לב של כל אחד מכלל ישראל משתתף בצערם הנורא, רח"ל, ומובן מאל

רגיש כלל שנרצון אבינו שבשמים שאינם ממה שנקרא שטארקע קרייזען וכדומה, וכבר נזכר לעיל 

 דיעתיישראל'דיגע, ולחיות עם העתיד, ואני קליינע מענטשעלע, גארנישט שבגארנישט, ואם הגיעו לי

  ל.מקרים, מי יודע כמה וכמה עוד נפלו רח" כמאה ושמונים

ע"י ירות שהיצר וחיילותיו מביאים הרבה פעמים רקהל ע דורצון אבינו שבשמים להתגבר מא

הרשעים וכדומה אינו כ"כ נורא וכדומה, ורצון אבינו שבשמים שנרגיש  ות שעניני הפיתוי שלעשמו

בוכים  צרות נוראות ואבות ואמהות המציאות הוא שיש מצבים שלהרגשות של אהבת ישראל באמת, 

ר נורא שא"א לפרט ולהשיג כלל ואיך היצר וחיילותיו מביאים דיבורים ושמועות בלי עבצים ונמצא

ות א"א עשנדע שעל שמו ד' שרצון אבינו שבשמים וכבר כתבנו באות ,אחריות רק חושבים ואומרים סתם

ולא נברא, בדברי חז"ל הקדושים איוב לא הי' לסמוך כלל, [וידוע מצדיקים זי"ע שאחד הענינים שנכלל 

שזה חלק מהצרה הנוראה של איוב, שאמרו לא הי' ולא נברא, וזה לימוד לכל צרה נוראה שהיצר 

וחיילותיו יכולים להביא דמיון וטעות ופרסום שלא הי' ולא נברא, ואבינו שבשמים רוצה מאתנו לא 

נונים בפשיטות ובתמימות ולהרגיש אהבת ישראל להתפתות מפיתויים כאלו, רק להרבות בתפילות ותח

  לכל יחיד וציבור מכלל ישראל באמת].

של הצרה אינה והשורש והעומק  הנראה שרצון אבינו שבשמים להדגיש עוד ועוד, שהנקודאבל 

[אף שכל יחיד הוא צרה נורא ואיום], רק הנקודה של הצרה היא מה  ,החורבנות שנעשו כבר רח"ל

והרבה רשעות והרבה טומאה והרבה ש להם הרבה הרבה כח ושלטון וממון וזמן שרשעים גדולים שי

האבען זיך פארלייגט [משתדלים] עם הרבה הרבה כוחות אדירים להביא יותר ויותר בחורים זוהמא 

שלנו לתוך הטרייפע טרייפע מיליטער שלהם [הצבא שלהם המלא זוהמא] רח"ל, ולערב אותנו ואברכים 

יותר ויותר עם עולם החילונים רח"ל, ואפילו אם המציאות הי' שלא הצליחו לע"ע  על ידי זה ח"ו ח"ו

  להרעיש עולמות בתפילה על זה.לפתות ולסבך אף אחד, הצרה היא צרה נוראה, ורצון אבינו שבשמים 

וכיון שנתגלה ונתברר שהשורש והעומק והנקודה של הצרה הגדולה, רח"ל, הוא ההתגברות של [



ì 

ערב אותנו ח"ו ח"ו עם עולם החילונים רח"ל, לכן בתקופה האחרונה כשמדברים ברבים רשעים וקליפות ל

להתפלל על זה הנני מזכיר באופן כללי להתפלל על התגברות של רשעים ולא רק הפרט של מיליטער 

[גיוס] כי הצרה היא צרה כללית והמיליטער [הגיוס] הוא אחד מהאופנים שהרשעים מתגברים, [וכמו 

לים ואומות העולם שניתי במשך השנים הנוסח כי הצרה היא יותר כללית ולא רק שלענין הכ

קאמפיוטערס ולא רק באמבעס], ורצון אבינו שבשמים שנתפלל ונתחנן על כל החלקים של התגברות של 

רשעים שלא יהי' להם ח"ו ח"ו שום שליטה וכח להחליש שום יהדות, ח"ו, ושלא יהי' לשום יהודי שום היזק 

  .]ידה על ידם, ח"ואו יר

ורצון אבינו שבשמים שנדע מה שנתפרסם מהלשונות של החוקים שלהם, שהם רוצים ושואפים  }ח

ומשתדלים עם כוחות אדירים, שבכל שנה יבואו [יתגייסו] כמה אלפים מתלמידי הישיבות הקדושות 

ומשתדלים עם כוחות ומהציבור החרדי לתוך הטרייפע טרייפע מיליטער שלהם רח"ל, והם רוצים ושואפים 

עצומים שמבאמצע קיץ תשע"ה עד באמצע קיץ תשע"ו יהי' המצב שנכנסו לתוך הטרייפע טרייפע 

מיליטער שלהם אלפיים ושבע מאות מתלמידי הישיבות ומהציבור החרדי רח"ל, [ובשנה שאחרי זה יותר 

דלות שלהם והחוקים שלהם מלאים עם הרצון שלהם והשאיפה שלהם וההשתמג' אלפים, רח"ל], 

והעקשנות שלהם להביא רח"ל בכל שנה ושנה הרבה אלפים מבני הישיבות ומהיהדות החרדית 

  להטרייפע טרייפע מיליטער שלהם רח"ל. 

וכל זה מראה לנו המציאות של הצרה הנוראה, ואף אם נימא שח"ו ח"ו המצב הוא שיש ריבוי עצום 

מאד שהם משתדלים לפתות ולסבך מכל הבא של בחורים ואברכים שירדו רח"ל מן הדרך, מ"מ פשוט 

  לידם, ואין להרשעים איזה תנאי שהם יפתו ויסבכו רק למי שירד רח"ל מן הדרך, ופשוט שאכהמל"ב. 

 ,שבתשס"א הי' במיליטער פחות ממאה סאלדאטען חרדים ,ואחד מגדולי הרשעים שר"י אמר ברבים

פי' שפשוט מאד שלרשע אין שום נאמנות ל, ואוהיום יש שם יותר מחמש אלף סאלדאטען חרדים, רח"

זה  ,ה ושפלות ופחיתות וכולו שקר ממש, מ"מ עצם הדבר שהוא אומר כןאשבעולם, והוא כולו זוהמא וטומ

וכבר נכתב לעיל באות ד' שהשורש מראה כמה הם רוצים זה, וזה מראה לנו איך המצב הוא איום ונורא, 

לפי דעת כל גדולי הדור זי"ע ושליט"א בלי שום יוצא מן הכלל  והעומק והנקודה של הצרה הגדולה רח"ל,

ובלי שום חילוקי דעות, הוא, הרצון והשאיפה והברען וההתגברות וההשקעה של הרשעים והקליפות 

לערב אותנו רח"ל יחד עם הזוהמא של העולם של החילונים, וכמה שרואים יותר ויותר כמה הם רוצים 

ר והן בעוד הרבה האופנים שנזכרו לעיל באות ד', זה מראה לנו יותר ויותר את זה, הן ע"י עניני מיליטע

  רצון אבינו שבשמים שנתחזק בתפילה.כמה 

וכבר כתבנו כמה פעמים, שאף שרצון אבינו שבשמים שנתחזק מאד מאד בכל פרטי עבודת  }ט

ברעקעלע [כל  האמונה והבטחון, ונחזור לעצמינו האמת לאמיתה שאין עוד מלבדו, וכל הארעלע וכל

משהו ומשהו] של כל המצב הכל טאטע, [מאבינו שבשמים], ורק אבינו שבשמים נותן כל הכוחות 

להרשעים והקליפות כדי שיהי' מצב של נסיון ושנצעק ונתחנן לפניו יתברך, כמו בכל הצרות של כלל 

נו שבשמים ישראל בכל הדורות, ורצון אבינו שבשמים שנחזור לעצמינו שמחמת גודל האהבה שאבי

אוהב אותנו, באופן שאי אפשר לתאר ולשער כלל וכלל, בודאי יהיה המתקה לגמרי, ולא יהיה שום דבר 

ההתגברות של הרשעים והקליפות, ונתגבר בעזה"י על הכל, וכל אלו שנפלו ישובו בעזה"י בתשובה מכל 

ת גדולות וציפוי גדול לקבל זיך ווייקען גאר שטארק עם הכנושלימה, ורצון אבינו שבשמים אז מיר זאלען 

פני משיח צדקינו, מכל מקום ידוע מחז"ל הקדושים ומעוד הרבה צדיקי הדורות זי"ע שרצון אבינו 

שבשמים שיחד עם כל פרטי העבודה של אמונה ובטחון ואהבת ה' וציפוי למשיח, נרעיש עולמות ממש 

ל מוסיף והולך, בלי היסח הדעת, בתפילות ותחנונים, ונשפוך לב כמים מעומקא דליבא ממש, באופן ש



¬ 

להזיק לשום נשמה של הצרה הזה וכל השייך לזה, ושהרשעים והקליפות לא יוכלו שיהי' נמתק ונתבטל כל 

  כלל ישראל, וששום נשמה לא יתפתה מהרשעים והקליפות כלל וכלל.

מוקים מאד וידוע שיש בכל זה, איך עבודת הבטחון ועבודת התפילה הולכים ביחד, דברים ארוכים וע

מאד, מכל מקום אבינו שבשמים רוצה שאנחנו נשתדל בפשיטות ובתמימות לעשות ב' העבודות חזק 

מאד, אף אם עדיין לא משיגים העמקות בזה, וכן הי'ה הדרך בכלל ישראל בכל הדורות, שכשהיו מצבים 

ילה, וידוע מהרבה רה, וכדומה, התחזקו מאד מאד באמונה ובטחון, ויחד עם זה הרעישו עולמות בתפצשל 

צדיקים זי"ע שאצל מרדכי הצדיק אף שידע כל אשר נעשה וראה כל הפורים וראה המן תלוי וביטול כל 

הגזירה, מכל מקום ויזעק זעקה גדולה ומרה, והרעיש עולמות ממש בתפילות ותחנונים שיהיה נמתק הכל, 

מעומק הלב ממש, בלי היסח הדעת,  וכן רצון אבינו שבשמים מאתנו, שנבקש ונתחנןורק על ידי זה פעל, 

להזיק שיהי' המתקה בשלימות ממש לכל המצב של הצרה וכל השייך לזה, ושהקליפות והרשעים לא יוכלו 

לשום נשמה של כלל ישראל, וששום נשמה לא יתפתה מהרשעים והקליפות כלל וכלל, ויתבטלו לגמרי כל 

והעצומים, שהתגברו כבר כל כך הרבה שנים הקליפות הנוראות וכל הכוחות של כל הרשעים הגדולים 

בארץ הקודש, רחמנא ליצלן, והכל מתוך רחמים פשוטים וחסדים מגולים, ויתקיים בשלימות כל מה 

שאנחנו מתפללים בכל שמונה עשרה בברכת ולמלשינים, מתוך רחמים פשוטים וחסדים מגולים, ושנזכה 

שבשמים שנעשה לפני התגלות הגאולה השלימה, כל כלל ישראל ביחד לעשות כל ההכנות שרצון אבינו 

והכל מתוך כל הברכות וכל ההשפעות הטובות והמתקת הדינים לגמרי ומתוך רחמים פשוטים ומגולים, 

ומתוך מילוי רצון אבינו שבשמים בשלימות בכל הענינים ותשובה מאהבה, ונזכה כבר לקבל פני משיח 

של תפילה העבודות ב' ות ועמקות מאד איך הולכים צדקינו מהר מאד מאד, ומובן שיש בכל זה אריכ

  ביחד, ואכהמל"ב.ובטחון 

וידוע מצדיקי הדורות זי"ע, דבעצם בטבע אין מובן למה בכל הדורות רשעים רצו ורוצים לקלקל  }י

ערליכע יודען [יהודים חרדים], הלא רשעים שקועים בזוהמא ותאוות ושפלות שלהם, ומה רוצים מערליכע 

דים חרדים], רק אבינו שבשמים נותן בהם למעלה מן הטבע'דיגע שנאה וקנאה נוראה לכל מה יודען [יהו

ולקלקל בכל  שששייך לערליכקייט ולערליכע יודען, ושירצו להחריב ולשבור ולהרוס ולקרר ולהחלי

כדי להגדיל הנסיון של ערליכע יודען, וכדי שנתחנן , הן בפה רך והן בדרכי אכזריות רח"ל, אופניםה

נים להינצל מהם, וכדי שנעמוד על המשמר ונבנה חומות חזקות חומת אש וילות ותחנפברחמים בת

שבשמים ארויס צובריינגען די הייליגע אום אני חומה, ועי"ז לעמוד איתן, וע"י כל זה למלא רצון אבינו 

נערישע כי אין מובן כלל וכלל ש ,לקרב הגאולה השלימה, וכמה שיודעים שהכל למעלה מן הטבע ממש

ביליגע פינסטערע רשעים שכולם מלאים תאוות ושפלות ושטותים והבלים ממש, יתעסקו להתערב וואס 

והכל מאבינו טיט זיך ביי ערליכע יודען, ולהשתדל לקלקל ולהחריב, רק הכל למעלה מן הטבע ממש, 

מתחננים מעומקא יותר ויותר, ומהם דלים ב, מתמלאים עם עוז וגבורה וחיזוק ועזות דקדושה ומתםשבשמי

דליבא להינצל מהנסיונות, ושנזכה כבר לקבל פני משיח צדקינו, ומובן שהכל דברים ארוכים ועמוקים, 

  ואכהמל"ב.

כיון שכתבנו שהשורש והעומק של הצרה מקיף כ"כ הרבה פרטים ופרטי פרטים, ממילא  }אי

הן בכללות, שנזכה  ,נתפללשבשמים על כל הנזכר לעיל, רצונו יתברך שכשמתפללים ומתחננים לאבינו 

להינצל מעצם הצרה עם כל ההיקף והעומק והברייטקייט ומכל הפרטים של הצרה וכנזכר לעיל, והן 

בפרטות קצת, שנזכה כל אחד מכלל ישראל לעמוד על המשמר חזק מאד כרצון אבינו שבשמים 

כל פרט ופרט מהם ומה לידע  בשלימות, הן כל מה שנוגע לחינוך של כל א' מהילדים וכל א' מהצאצאים

הם לומדים ושומעים ורואים בחיידר ובבית חינוך ומה מדברים ושומעים מחברים שלהם וכדומה, הן כל 



− 

שאינו כרצון אבינו שבשמים,  כלים ודברים של קריאה וכדומהמה שנוגע שלא יכנס להבתים שלנו שום 

שכל מי שאפשר ויכול לא להדיבור , והן כל מה שנוגע והן כל מה שנוגע לחינוך תלמידים בנים ובנות

והן כל מה שנוגע לכל בתי החינוך של בנים ובנות גדולים וקטנים ולכל כלל וכלל בהשפה שלהם,  ידבר

ולהתפלל מעומק הלב ששום יהודי הישיבות הקדושות, שהרשעים והקליפות לא יתערבו כלל וכלל בכל זה, 

במקום שאינו נקי לגמרי מכל השייכות עם רשעים  בין אנשים בין נשים לא ילך משום ענינים של פרנסה

והענינים שלהם, וששום יהודי לא יכשל ללמוד חכמות חיצוניות וכדומה לזה שלא כרצון אבינו שבשמים, 

 בשלימותושכל האחראים היקרים של כלל ישראל האחראים על כל המוסדות ימלאו רצון אבינו שבשמים 

' וועד של הורים ורבנים שישגיחו על כל פרט ופרט כדי שלא וישתדלו עם כל כוחותם שבכל מוסד יהי

יתפתו ולא יכנעו לכל מיני אופנים שהרשעים משתדלים להכניעם שהנסיונות בכל אלו הדברים גדולים 

שכל האחראים החשובים וצריכים להרבות מאד בתפילה מאד מאד וצריכים תפילות ותחנונים על הכל, 

וסרים נפשם ממש בשביל כולנו יהי' להם האפשרות לעמוד איתן וחזק והיקרים של המוסדות שליט"א שמ

  ולהיות תקיף כאריא וכעמודא דפרזלא כרצון אבינו שבשמים בשלימות. 

גם צריכים להתפלל שנזכה להחדיר לעצמינו ולדורותינו חזק מאד הבהירות הדעת, שכשרשעים 

ויגבה לבו בדרכי ה' והגעוואלדיגע נחת  שללעצמינו כל היסודות חדיר מתגברים רצון אבינו שבשמים שנ

של פארמאכטקייט רוח שיש לאבינו שבשמים מכל משהו של קדושה וטהרה ותורה ועבודה ומכל משהו 

ורצון אבינו שבשמים שנשתדל יותר ויותר לא שאין לנו שום שייכות עם רשעים ועם כל הענינים שלהם, 

אבינו שבשמים וכמו שדברנו בעזה"י באריכות  ןלידע ולא לשמוע ולא לדעת שום ענין של היפוך רצו

בנעילת החג דזאת חנוכה מחז"ל הקדושים וצדיקי הדורות זי"ע כמה רצון אבינו שבשמים שנהי' יותר 

והיו מופרשים בהלשון  םויותר הבחינה של שמן זית זך, וכמו שיציאת מצרים נפעל ע"י מצויינים ש

בכל זה, וידוע מצדיקים זי"ע שזה א' יח ע"י ההתחזקות ובהלבוש ובכל ההנהגה כן נזכה לקבל פני מש

הפנימיות'דיגע ענינים שמשיח יבוא על ידי קדושת פרוכת שהקדושה של ההבדלה שכל יהודי וכל בית 

  יהודי יהי' יותר ויותר קודש קדשים שזה הקדושה של הפרוכת זה יביא משיח.

יחיד שישתדל מאד לפחות פעם אחת ופשוט שעד שיתבטל הצרה לגמרי, רצון אבינו שבשמים מכל 

בכל תפילת שמו"ע להתפלל מעומקא דליבא על כל זה או בשומע תפילה או באלוקי נצור או בברכות 

השיבנו או בראה נא בענינו או בהשיבה שופטינו או בולמלשינים או בועל בהשייכות להדיא לכל זה כגון 

נן באמת שנזכה להישועה השלימה ונזכה מהר הצדיקים או באת צמח דוד או בשים שלום וכדומה, ולהתח

  מאד מאד לקבל פני משיח צדקינו מתוך רחמים וחסדים ותשובה מאהבה.

אין כל גדולי שכיון שוהרבה פעמים היצר וחיילותיו יכולים להביא קרירות על עבודת התפילה,  }בי

אי' שאין נצרך כ"כ וכותבים כל הזמן על הנחיצות להתפלל, מזה רמדברים ומעוררים הדור שליט"א 

ובאמת זה היפוך וממילא למה מדברים ומעוררים כאן כ"כ מהנחיצות להתפלל הרבה על כל זה, תפילה, 

ב, אבל נראה שרצון אבינו "גמור מן האמת מכמה סיבות, ויש בזה דברים ארוכים ודקים ואכהמל

  שבשמים לכתוב בקצרה ממש כמה מילים.

על הנחיצות לבקש בהשמיעסען הרבה פעמים ררים ומעוזה דבר פשוט לכולנו שכשמדברים 

רח"ל, זכו להיפקד בזש"ק,  אענינים של פקידה לאלו שעדיין ללדוגמא,  ולהתחנן על ענינים של כלל ישראל,

ענינים של רפואה לאלפי חולי ישראל בגוף ונפש שאלפים מהם סובלים יסורים נוראים ועצומים שא"א 

סה שאלפי יהודים יקרים וחשובים עם משפחותיהם נמצאים במצוקות ענינים של פרנרח"ל, לתאר ולשער, 

ועל עוד הרבה הרבה ענינים של כלל ועל שאר צרות ישראל רח"ל בפרטות ובכללות, רח"ל, נוראות, 

על ריבוי עצום של תפילה על התמדת ומעוררים הרבה או כשמדברים ישראל ברוחניות וגשמיות, 



ê− 

הן כשמדברים על כל זה בימי אלול ועוד ועוד פרטים של רוחניות, וחשקות בתוה"ק ועל קדושה וטהרה 

הקדושים, הן לפני התקיעות הקדושות ולפני כל נדרי ונעילה והושענא רבה, הן כשמדברים להתפלל אצל 

ההייליגע חנוכה לעכט ובההייליגע שובבי"ם, הן כשמדברים להתפלל על כל זה בימי הפורים הקדושים, הן 

ועל העת רצון הנפלא והנשגב של ההייליגע סדר  ,הקדושיםירה עת רצון בימי ניסן וספכשמדברים מגודל 

הן כשמדברים מהעבודה של בין המצרים וז'  ,נאכט וההייליגע שביעי של פסח וההייליגע שבועות

ור שליט"א דכל גדולי הלחשוב שכיון שאין האם יעלה על הדעת וכן בעוד הרבה זמנים, דנחמתא, 

על כל  זה סימן או ראי' שאין צריכים להתפלל כ"כ חזק כל הזמן על הנחיצות להתפללרים מדברים ומעור

וזה לא נורא שיש רח"ל חולים וצרות ועניות ודחקות וכדומה וכדומה, אף א' לא יעלה על הדעת  זה

 [ואף אחד לא יעלה על הדעת שכיון שאין כל גדולי הדור מעוררים על זה זה סימן או ראי'מחשבה כזה, 

שאין כ"כ הרבה חולים, ואף שבעוה"ר רח"ל ידוע שרק בשנה האחרונה נתגלו בערך שלושים אלף שיש 

או מחשבה כזה], יחשוב , אף אחד לא מסתמא אינו געפערליך כ"כ, הקודשמעשה רח"ל בארץ  עלהם יענ

הזמן  וכותבים כלמדברים ומעוררים כל גדולי הדור שליט"א שאין האם מישהו יחשוב או יאמר שכיון 

מהנחיצות לבקש ולהתחנן מעומקא דליבא על משיח ושנזכה כולנו ביחד לקבל פני משיח מתוך רחמים 

וחסדים מגולים מהר מאד מאד, זה ראי' שאי"צ כ"כ להתפלל על משיח, וזה ראי' שהגלות אינו כ"כ נורא, 

שליט"א יש לו  והסיבה באמת לכל זה שכל גדולהלא כולנו מבינים שזה בחינה של דברים של שטות, 

ובאיזה אופן מעורר ומדבר, וכדומה ועל מה כותב הדרך והאופן שלו על מה מדבר ועל מה מעורר 

 וכדומה, אבל פשוט מאד שדעת כל גדולי הדור שליט"א שצריכים להתפלל מאד מאד על כל פרט של כלל

בתפילה אבל הצד השוה יש לו הדרך והאופן שלו וציבור  דגשמיות ועל משיח, כל יחיבישראל ברוחניות ו

על כל פרט של כלל של כל הגדולים שליט"א ושל כל כלל ישראל שליט"א שכולנו מתפללים ומתפללים 

שנזכה בקרוב ממש להגאולה השלימה, וה"ה בנידון דידן דעת כל ישראל ברוחניות ובגשמיות ועל משיח 

  ל"ב.ריכים להתפלל חזק מאד על כל הנ"ל, ומובן שאכהמולים שליט"א שצדהג

ונראה שרצון אבינו שבשמים להדגיש עוד פרט בקצרה, שלפעמים היצר וחיילותיו מפתים שאין  }גי

רוצים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב ובזמן של צרה וכדומה, והיצר מפתה שזה יכול לגרוע מהעבודה 

המצב בגלות של שמחה וכדומה, והאמת כי חז"ל הקדושים וצדיקי הדורות האירו ומאירים לנו זי"ע שכל 

הוא בחינה של צרה, וכהנוסח שאומרים בעננו, כי בצרה גדולה אנחנו, המצב של גלות הוא מצב של 

צרה גדולה, ורצון אבינו שבשמים מיר זאלען ארויסקריכען פון די צרה, ולזכות להאור של משיח צדקינו 

לה של הגלות, ואבינו מהר מאד, וכל המצב הנורא של הצרה של התגברות רשעים הוא חלק מהצרה הגדו

שבשמים מעורר אותנו שנרצה חזק מאד מאד לצאת מהגלות, וצדיקי הדורות זי"ע גילו לנו שבמשך 

הגלות כמה פעמים כשהי' מצב שהיצר וחיילותיו השכיחו קצת הנחיצות שמשיח צדקינו יבוא, והרגישו 

ם מצבים שהרגישו יותר ויותר שהתורה והעבודה והאידישקייט בגלות הוא גאנץ פיין, הביא אבינו שבשמי

הנחיצות שמשיח צדקינו יבוא, וכשאבינו שבשמים עושה מצב של צרה נוראה של רשעים, רצון אבינו 

שבשמים לא להניח היצר וחיילותיו לפתות נישט געפערלעך, אין מצב של צרה, רק שנצעק אל ה' מאד 

ם ע"י ונצעק יצאנו, כמו כן עכשיו מאד מאד לצאת מהצרה ע"י קבלת פני משיח צדקינו, וכמו שבמצרי

נצא מכל הצרות והגליות ומכל ההתגברות של כל הרשעים והקליפות ע"י ונצעק, ונזכה לגילוי שכינה של 

  תך מארץ מצרים אראנו נפלאות בב"א, וריבוי תפילה מעומק הלב מביא שמחה עצומה, כידוע.כימי צא



ë− 

  רעיש עולמות בתפילה, נעשה השתדלותומחמת כל הנזכר לעיל שרצון אבינו שבשמים שנ }יד

 מיד אחרי היום טוב הקדוש הבעל"ט,שבעזה"י 

 על"ט בשעה שלש אחר הצהרים בדיוקכ"ד ניסן הב[בארץ הקודש]  ביום שני לפרשת קדושים

  שטארקע א גאר גארבעזה"י ' יהי

   ותפילה תשובה עצרת
  , והעצרת תתקייםולטובת הציבור נשכר בעזה"י מקום גדולכמו בג' השנים הקודמות, 

  בביהמ"ד הגדול סלאנים רחוב דורש טוב עיה"ק ירושלים תובב"א
, ממש כמים לב שפיכת של באופןונשתדל להרבות בתפילה ולהתחנן לאבינו שבשמים 

 י"בעזה נתחיל, בדיוק שלוש ובשעהעל ביטול הצרה לגמרי, , ביחד, ממש עולמות ולהרעיש

 מאבינו ולהתחנן לבקש, הנפש ובהשתפכות הלב וונתובכ במתינות תהילים ההייליגע כל לומר

  כל הצרה לגמרי עם כל ההיקף ועם כל הפרטים. ונתבטל נמתק שיהיה שבשמים
, תהלים ההייליגע כל אמירת כמה, מאד מאד גדולות הפלגות ע"זי צדיקים מהרבה וידועים

 של מצב שכשיש שבשמים אבינו רצון וכמה, להמתיק הכל ומיוחד מסוגל, דיבור שום הפסק בלי

 לב שפיכת של במצב, סוף ועד מתחילה תהלים ההייליגע כל בציבור יאמרו, ליצלן רחמנא, צרה

 רחמנאהצרה הגדולה הנזכר לעיל,  של המצב כשיש וממילא, דיבור של הפסק שום בלי, כמים

 שנמתיק בעזה"י כדי, כמים לב שפיכת של במצב התהלים כל שנאמר שבשמים אבינו רצון, ליצלן

 לפני שנעשה שבשמים אבינו שרצון ההכנות כל לעשות ביחד ישראל כלל כל ושנזכההכל, 

 לגמרי הדינים והמתקת הטובות ההשפעות וכל הברכות כל מתוך והכל, השלימה הגאולה התגלות

 ותשובה הענינים בכל בשלימות שבשמים אבינו רצון מילוי ומתוך, ומגולים פשוטים רחמים ומתוך

  .מאד מאד מהר צדקינו משיח פני לקבל כבר ונזכה, מאהבה

ואחר כך נתפלל ביחד ההייליגע מנחה עם ההייליגע קטורת בציבור, ונאמר קצת סליחות, 

ולקבל  ,קצרים תשובה בדברי להתעורר י"בעזה ביחד נשתדלבהתעוררות וחיזוק גדול, ואחר כך 

י קבלת עול תורה חזק מאד, על עצמינו חיזוקים למעשה ממש כרצון אבינו שבשמים, ובפרט בענינ

  כדי להינצל ע"י כל זה מכל ההתגברות של הרשעים בכל האופנים שלהם.

 ספירה וההייליגע, ספירה וההייליגע מעריב ההייליגע ביחד ובערך בשעה שמונה וחצי נתפלל

להינצל מכל ההתגברות של שמסוגל ביותר שנזכה , שבגבורהתפארת  הוא הזה הלילה של

 עם, ספירה של מצוה לעכטעגע פייערדיגע די לקיים י"בעזה ביחד שנזכה י"וע, תהרשעים והקליפו

 מה כל להמתיק, מאד מאד נפלא צינור' יהי זה, הספירה אחר כמים לב ושפיכת, גדולה הכנה

 בקדושה ולהתקדש להיטהר ונזכה, שבשמים אבינו כרצון ממש בשלימות להמתיק שצריכים

 במהרה במקומה המקדש בית עבודת לנו יחזיר שבשמים בינווא, שבשמים אבינו כרצון, עליונה

  .בימינו

 אבינו שרצון, פשוט, ממש ישראל כלל לכלשייכים שכל ההתגברות של הרשעים  כיוןו

 מן יוצא בלי, האפשרות לו שיש, א"שליט והחשובים היקרים מהחברים אחד שכל, שבשמים
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 גאנצע די מיט, להשתתף מאד מאד לישתד, העיירות משאר ובין ק"עיה מירושלים בין, הכלל

 כדי, וכדומה, וצמא רעב ולא, געריט אויס גיט להיות ולהשתדל, [נשמה גאנצע די און הארץ

ולדייק מאד ], והתשובה, בהתפילה, נשמה און הארץ גאנצע די אריינלייגען האפשרות' שיהי

 חלקים מההייליגע אחד כל כי, סוף ועד מתחילה ולהשתתףמאד להיות בהזמן הנקבע להתחיל, 

 המעריב והן והתשובה למעשה הקבלות והןוהן המנחה והן הסליחות  התהילים הן, העצרת של

ההתגברות הקשה של הרשעים  ולבטל להמתיק נפלא כח להם יש, החלקים שאר והן הספירה והן

 .ליצלן רחמנא

, דואח אחד לכל ונורא גדול אחריותורצון אבינו שבשמים שנדע האמת ונזכור שזה 

, ויחיד יחיד וכל, ולהמתיק לבטל יכולכל אחד ואחד  של הנפש והשתפכות והתפילה התעוררותש

 ורצון, הרבים כח לההייליגע מצטרף, יחיד כל של ובאיכות בכמות הוספה של ומשהו משהו וכל

 של בבחינה ממש הלב מעומק שבשמים לאבינו ונצעק, האחריות ונרגיש שנזכור שבשמים אבינו

, לזה השייך וכלכל מה שהרשעים חושבים ורוצים לעשות,  של והמתקה לביטול' ה לא לבם צעק

  .ליצלן רחמנא

ולכך הנני מתחנן מעומק לבי השפל, לכל אחד מהחברים החשובים והיקרים שליט"א, 

שיש להם איזה תועלת או איזה שייכות לנחלת יעקב, בלי יוצא מן הכלל, הן מירושלים 

שאם יש לו אפשרות, ישתתף בהעצרת מתחילה ועד סוף, מיט עיה"ק, הן משאר עיירות, 

אסאך אסאך הארץ און נשמה, ועם החלטות חזקות שנשתדל להתפלל ולהתחזק חזק מאד, 

 לכל המצב. מאדכרצון אבינו שבשמים, כי כל יחיד מוסיף 

ובאמת הי' לי ספק גדול, שכיון שהיצר וחיילותיו הצליחו להכניס רוח ומצב של 

י עבודת התפילה על ביטול כל המצב של הצרה, אולי רצון אבינו שבשמים קרירות לגב

שבשנה הזה לא נעשה עצרת תפילה על זה, שאולי לא יהי' המצב בהעצרת כראוי, אבל 

למעשה מחמת כמה סיבות הי' נראה שרצון אבינו שבשמים לעשות העצרת, ולעשות כל 

אד של תפילה מעומק הלב ההשתדלות שאפשר לעשות שהעצרת יהי' במצב חזק מאד מ

ותשובה באמת כרצונו יתברך, ואף שיש לי צד שאולי לא יהי' המצב בהעצרת כראוי, 

מ"מ נראה שרצונו יתברך שנעשה מה שאפשר, ולכך הנני מתחנן ממש לכל א' מהחברים 

שליט"א להשתתף, [ואם ח"ו העצרת לא יהי' כראוי, אז נדע להבא אולי לא לעשות עוד, 

נוגע], איך בין א קליינע גארנישט, איך קען נאר פרובירען מאכען א קליינע אם ח"ו יהי' 

עצרת'ל, און איך בעט מעומקא דליבא שכל א' בלי יוצא מן הכלל ישתתף מתחילה ועד 

סוף. [לע"ע הנני מבקש זה פעמים בשנה על ב' המצבים הנוראים של צרה, הכלים 

 והרשעים, רח"ל]. 

 של ונהרות ימים צריך מאתנו ואחד אחד שכל, מאד מאד טוב זכורונ שנדע שבשמים אבינו ורצון

 צינור זה, קייטטערנס גאנצע די מיט, בהעצרת מלאה השתתפות ידי על, ואחד אחד שכל, פשוט וזה, רחמים

 הימל פון זעט'מ אז, ימים ונהרות של רחמים ושמירה שלו מהצאצאים אחד כל ועל עצמו על להמשיך נפלא

  .עצומה שמירהרחמים גדולים ו לו משפיע שבשמים אבינו זה ידי על ,מהמצב חריותא די טראגט ער אז
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והרבה פעמים היצר מפתה מה מדברים מקרירות, אני לא נתקררתי, כל א' מהחברים החשובים 

ובא מאוחר או והיקרים שליט"א שיכול להיות בהעצרת ואינו שם, או שיכול להיות מתחילה ועד סוף 

וא נתקרר, טאטעס און מאמעס וויינען, כל העתיד של כולנו צריך רחמים עצומים , ידע שההולך מוקדם

צריך רחמים עצומים לגרש הקרירות, [כל אחד יודע שאם  והוא אינו שם, זה ראי' שנתקרר, ועל זה לבד

ח"ו ח"ו הי' המצב שאחד מאלו שנחלשו ונפלו רח"ל הי' בנו כמה תפילות ותחנונים הי' שופך ואיך 

  יח להיצר לקרר בשביל שזה בנו של יהודי יקר אחר [וכמו שדברנו בעזה"י בשל"ס זכור]].שייך להנ

אבינו שבשמים כמה פעמים, אבל הלשון המכתב נתארך קצת, והי' מן הראוי לעבור ולהגיה  }וט

  .האפשרות לזהעשה המצב שאין 

, שנכתבו גדול מהחברים היקרים והחשובים שליט"א שיקראו המכתב בעיוןמבקש מאד מאד והנני 

ונשקע בהמכתב הרבה הרבה זמן ומחשבה לידע מה רצון אבינו שבשמים לכתוב, כאן הרבה יסודות, 

וכדאי להשים זה במקום משומר למי שחושב שיהי' לו תועלת מזה, ואיני יודע אם אכתוב עוד מכתב על 

  .ענינים האלו

להשים לב על ענינים חיצוניים והיות שהרבה פעמים היצר וחיילותיו מפתים, בפרט במכתב כזה, 

מהמכתב, הנני מתחנן נא מאד שכל א' מהחברים היקרים והחשובים שליט"א יעיין רק בפנימיות הענינים, 

ונשתדל ביחד להתחזק בתפילה ותשובה, ולזכור כמה אבינו שבשמים מבקש מכל יחיד ונותן כח לכל יחיד 

ונא מאד מאד להבין שכתבתי בהמכתב [אל, שע"י תשובתו באמת ותפילתו באמת ימתיק לכל כלל ישר

כל ואמרו וכמו שכתבו ממה ששמעתי מכמה מגדולי הדור שליט"א שזה דעת כל גדולי הדור שליט"א, 

ולפעמים היצר יכול להכניס מחשבות או גדולי הדור זי"ע ושליט"א בלי יוצא מן הכלל במשך השנים], 

או להעיר על איזה והייתי צריך לכתוב כך או כך,  טענות וכדומה, למה לא כתבתי כך, ולמה כתבתי כך,

וכדומה וכדומה, מילה או איזה שורה וכדומה שהי' צורך להיכתב באופן אחר, או שאינו מובן כל הצורך, 

לכך הנני מתחנן מאד מאד שכל אחד מהחברים החשובים והיקרים שליט"א בלי יוצא מן הכלל יבין 

אבל ה הרבה תפילות שאכתוב כרצונו יתברך בשלימות, והתחננתי הרב ,שכתבתי עם הרבה מחשבה

והעיקר להשים לב ולעיין או איזה טעות הדפוס וכדומה לפעמים יכול להיות איזה פליטת קולמוס וכדומה 

וכל מה שנכתב בהמכתב שטייט אין יעדער הייליגע יודישע הארץ של כל אחד על פנימיות הדברים, 

  .פנימיות של המכתבמאתנו, וכל אחד ישתדל להתדבק רק ב

וכבר כתבתי בהתחלה שכמה מגדולי הדור שליט"א אמרו לי שרצון אבינו שבשמים שאכתוב 

של כל אחד מכלל ישראל, ואין והנשמה המכתב, ולכך כתבתי, אבל מה שכתוב בהמכתב זה רגשי הלב 

  .בכל זה שום חילוקי דעות ח"ו ח"ו

יתכן שלא אכתוב עוד בענינים אלו, והיות וכבר כתבתי שאם יהי' צורך אולי אכתוב עוד, אבל 

סימן שהמצב נשתנה  הפעם על איזה ענין שהרבה פעמים שמעתי מהחברים שליט"א שמדלא כתבתי עוד

[אף שאנחנו מקוים מאד אף שהנני שפל שבשפלים ממש מ"מ לתועלת החברים שליט"א וכדומה, לכך 

אבל ידוע  ,יהי' נוגע עוד מה שנכתב בהמכתב שמשיח צדקינו יבוא עכשיו ויהי' בעזה"י תיקון השלם ולא

כל ההשתדלות שאפשר לעשות מצדיקים זי"ע שבעניני כלל ישראל וכדומה רצון אבינו שבשמים שנעשה 

אם ח"ו ח"ו משיח יתאחר קצת ולכך כיון שיתכן שח"ו הנסיון הזה עם הרשעים ישאר ח"ו עד קבלת  אפילו

המכתב הזה כמה רצון אבינו שבשמים להתחנן על כל הנני מגלה דעת שכל מה שנכתב בפני משיח] 

, ואם ישתנה המצב ולא יהי' צורך אף אם לא אכתוב עוד מכתב על זההנ"ל ולעמוד על המשמר, שייך 

 רצון אבינו שבשמים שנמשיךאכתוב על זה, וכל זמן שאינני כותב עוד, אי"ה עוד להתפלל, בלי"נ בעזה"י 

  כמו שכתבתי במכתב הזה.להתפלל 
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רצון אבינו שבשמים שנזכור שכל נשמה נותן דין וחשבון לאבינו שבשמים אם הצטער בצרתן  }זט

כלל ישראל כראוי, ואם התפלל ל כל העתיד של עשל כלל ישראל כראוי, ואם הרגיש אחריות אמיתי 

, ובעת הדין וחשבון אין שום חיצוניות רק הפנימיות שאבינו שבשמים יודע מה היינו על כל זה כראוי

צריכים ויכולים לעשות, ואז אין מועיל תירוצים של עולם הזה השפל, וכשמתאספים פעם בשנה לעצרת 

תפילה ומשתתפים כראוי מתחילה ועד סוף, ומשתדלים לעשות המעט שאפשר בדור החלש שלנו, אנחנו 

כשיו מקוים שזה יסייע שנוכל לומר לאבינו שבשמים השתדלנו למלא רצונך יתברך, ואנחנו מתחננים ע

  שמתוך רחמים וחסדים יתקבל המעט שלנו כאילו עשינו השלימות. 

, הוא עכשיו ישראל כלל של המצב כללי שבאופן, האחרונה בתקופה, י"בעזה פעמים כמה ודברנו }זי

כל המצב הקשה של הצרה של  ]א, שנתפלל מאד עליהם שבשמים אבינו שרצוןענינים נוראים ' ג שיש

 וכל, טכנולוגיא של הנוראים החורבנות של המרה הצרה ]ב, י"בעזה יללע שנתבארהתגברות רשעים 

 של המצב ]ג, הצלה האסיפת בעת השנה בתחילת י"בעזה באריכות וכתבנו שדברנו וכמו, לזה השייך

רצון , מאד גדול הוא רצון שהעת כיון, ניסן של הקדושים הימים בכל ולכך, לזה השייך וכלאומות העולם 

  פלל מאד על כל זה.אבינו שבשמים שנת

, וכדומה, צרה של מצבים הביא שבשמים שכשאבינו ע"זי הדורות וצדיקי הקדושים ל"מחז וידוע }חי

 כבר שנזכה, ותחנונים בתפילות, מאד מאד להתחנן שנתחזק יתברך שרצונו הוא התכלית, ליצלן רחמנא

 ותשובה מגולים וחסדים פשוטים רחמים של התגלות גרעסטע די מתוך השלימה להגאולה מאד מאד מהר

בהימים הקדושים של ניסן וספירה שמיוחדים לכל הבחינות של גאולה וכמו שכתבתי לעיל, לכך , מאהבה

 משיח על להעתיר ויותר יותר שנתחזק יתברך רצונושנת השמיטה, מוצאי ומשיח, ובפרט בשנה זו 

 כבר צדקינו שמשיח, אלו מיםבי ממש עולמות שנרעיש יתברך רצונוו, השלם ותיקון השלימה והגאולה

 שאנחנו ובפרט, מאהבה ותשובה וחסדים רחמים של התגלות גרעסטע די מתוך, מאד מאד מהר יבוא

 שנעתיר שבשמים אבינו רצון ממילא, לזה מסוגל כך כל והזמן, למשיח קרובים כך כל אנחנו כמה יודעים

ונזכה לכל הבחינות של בניסן , לזה ךהשיי וכל, השלם התיקון כבר' ויהי, יבוא כבר שמשיח, מאדחזק 

  עתידין ליגאל.

, בשלימות יתברך כרצונו ניסן לעכטעגע להייליגע כולנו שנזכה שבשמים לאבינו מתפללים ואנחנו

 צאתך כימי של אור געוואלדיגע להגעוואלדיגע ונזכה, הענינים בכל בשלימות יתברך רצונו למלא ונזכה

 מאהבה ותשובה מגולים וחסדים רחמים מתוך, ליגאל עתידין ובניסן, נפלאות אראנו מצרים מארץ

  .אמן בימינו במהרה

  

  ידיד נפשכם באמת, המתבייש מאד מאד מכל המצב שלי, ומכל הנכתב כאן, ביודעי מצבי השפל מאד מאד, השם ירחם,

  ומקוה מאד מאד שהחברים היקרים והחשובים שליט"א ידינו אותי לכף זכות,

  לי הדור שליט"א נראה שרצון אבינו שבשמים שאכתוב כל זה אף במצבי השפל,ויבינו שמחמת דברי גדו

  ומבקש מכם, נא להעתיר בעדי בתוך כלל ישראל שאזכה לתשובה שלימה, ולמלא תמיד רצון אבינו שבשמים בשלימות,

  ושנזכה ביחד מהר מאד מאד לקבל פני משיח צדקנו מתוך רחמים וחסדים פשוטים ומגולים,

  ניסן וספירה.פסח ורדיגע אנגעפילטע הייליגע לעכטעגע פרייליכע ומתוך א פייע

 זילברברג לאה דבורה בן מאיר צבי
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 היות שהמכתב נתארך נדפס כאן ראשי פרקים לכל האותיות

  כשיש מצב של צרה, לגרש הקרירות ולהתפלל. }א

  בדורות קודמים אם לא התפללו במצב של צרה הי' אח"כ חורבן. }ב

  ן עומק ושורש הצרה, ולהתפלל על זה.הנחיצות להבי }ג

  אריכות על העומק והשורש של המצב של הצרה בארץ הקודש. }ד

  השפלות של עולם החילוני רח"ל. }ה

  הכח של נחשלים משפיע על כל הכלל. }ו

  המצב של הפיתוי למיליטער [לגיוס]. }ז

  מהחוקים שלהם רואים מה רצונם. }ח

  אמונה ובטחון יחד עם תפילה. }ט

  מה שרשעים רוצים להחריב זה למעלה מהטבע כדי לעורר אותנו. }י

  פרטי התפילה על המצב. }יא

  כל גדול יש לו הדרך שלו לעורר לתפילה. }יב

  התכלית של צרה להרגיש שגלות הוא צרה גדולה ולהתעורר לגאולה. }יג

  פרטי עצרת התפילה ביום כ"ד ניסן. }יד

  ימיות הענינים.לקרוא בעיון המכתב ולהשים לב על פנ }טו

  כל נשמה נותן דין וחשבון אם הצטער בצרת הכלל. }טז

  תפילה על ג' עניני כלל ישראל, רשעים, כלים, אומות העולם. }יז

  העת רצון של ניסן ופסח וספירה להעתיר שמשיח צדקינו יבוא מהר מאד. }יח

  

  תנשמלעילוי 

  ל"ז יחיאלהרב בן  יצחק מנשההרב 

  א אדר ב'"צ כ"היא

  ה. נ. צ. ב. ת.



 



 


