ישלום יהודה גראס
אבדק"ק הָא למין
בעהמח"ס :קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים ,שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל' ,קובץ ספרי כשרות ג"ן חל' ,קובץ ספרי שחיטה כ"ו
חל' קובץ ספרי פאה ל"ג חל’ ,קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח ,קובץ ספרי מקוואות ח"ח ,שמירת הברית י"ח ,דברי תורה עה"ת ז"ח,
קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל’ ,קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’ ,שכר ועונש ו"ח ,שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח ,אור הזוהר ה"ח ,ועוד.

קהל עטרת ישעי' האלמין
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ֲׂשים הָ אֵּ לֶה" (במדבר טז ,כח),
ב"ה ,כ"ד סיון תש"פ לס' " ַויֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה בְּ זֹּאת ֵּת ְּדעּון כִּ י ה' ְּשלָחַ נִּ י ַלעֲׂשוֹּת אֵּ ת ָכל הַ מַ ע ִּ
פה עיה"ק בית שמש תובב"א

פסק דין  -פיקוח נפש  -חיוב מחאה  -מי לה' אלי!
בא וראה מה שכתוב בספר זוהר דעת [קב הישר באידיש ח"ג פרק קב ,ובעוד המון ספרים]

מכתב נורא ,שקיבל הצדיק הגאון הקדוש

רבי מרדכי באנעטא זי"ע

מן השמים בענין מחאה ותוכחה ,על שאינו מוכיח ומוחה על פירצת הדור וזה לשון קדשו:

אגרת קודש מן השמים

[מובאת בהרבה ספרים קדושים]
פתקא מן שמיא לרבינו הנשר הגדול ,אשר דבריו נשמעים בשמים ,הרב הדומה למלאך ה' צבאות ,הגאון הקדוש
והטהור רבינו מרדכי בנעט זי"ע ,האב"ד ור"מ אבד"ק ניקולשבורג והמדינה.

אגרת להגה״ק רבי מרדכי באנעטה זי״ע

העתק אגרת שבא אל הגאון הקדוש רבי מרדכי באנעטה זי״ע והוא כעין פתקא מן שמיא.
(נמצא בסוף ספר שו״ת פרשת מרדכי ,וז״ל שם):

ב״ה ,העתק מאגרת ישן נושן שנמצא אצל הרב הצדיק מו״ה ליב ז״ל אב״ד דק״ק קארלעסבורג ,ואמר שנכתב בשנת
תק״פ ,ואמר שנמצא בלייפניק בזמן ההוא .למעלה נכתב בזה״ל:

מכתב מפלוני אלמוני להרב הגאון מו״ה מרדכי בנעט זצ״ל,

בלשון תרגום וז״ל :אל נשיא ישראל אב״ד דק״ק ניקלשבורג והמדינה.
ה' עמך גבור החיל חביבי וידידי ,מרדכי היהודי ,איש ימיני ,מסטרא דקדושה ,הנה יצאתי לקראתך כי הקב׳׳ה
ובני מתיבתא [בני הישיבה של מעלה] ,שדרוני לאתויי לך שלם [שלחו אותי לתת לך שלום] ,ולאודיעותך
[ולהודיעך]" :הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה" ,מעידנא [מהזמן] דפסלת לך ארבעה טורים ,נגד
ד' אותיות הוי״ה ב״ה  -בכן תעלה ותתנשא ותתרומם לפני כל בני מתיבתא דרקיע [ישיבת השמים] ,וכולם
משדרין לך שלם [וכולם שולחים לך שלום] ,על שאתה עוסק תדיר באורייתא ובפוסקים קמאי ,ובפרט ברי״ף
והרא׳׳ש והרמב״ם ומרדכ"י ,שאתה מחבר אותם זה בזה.
ואע׳׳ג [ואף על גב] דכמה עידנא דאפרדת מנהון [שכמה זמן שנפרדת מהם] לעסוק ביגיעה רבה כמקדמת דנא [כמו
לפני זה] מחמת חולשא ,מ׳׳מ [מכל מקום]  -כיון דאהדרותא דלבך תדיר לדחלתא דה' ולאורייתא [כיון שהלב שלך
חוזר ליראת ה' ולתורתו] ומסגיאות טיבותא ורחמי דקב״ה איתקף עלך [מרוב הטובה ואהבת הקב"ה התחזק עליך],
לכן שדרני לגבך לעורר נר׳׳נ דילך[ .לכן שלח אותי אצלך לעורר נפש רוח נשמה שלך] .הלא ידעת אם לא שמעת ,איך
גברה פרצות בישראל ואבדה אמונה ,ואפיקורסות מתגברת בכל יומא ויומא ,לית קרתא דלית ביה מכת דלהון [אין
עיר שאין בה מהכת שלהם] ,אית בהון בגילוי [יש בהם בגלוי] ,וסגי מנהון בטמירא [והרבה מהם בסתר] ,תיפח רוחם,
ומכחישין בתורה שבכתב ושבע״פ ,ומזלזלין ,בדברי חז״ל ,ועי׳׳כ [ועל ידי כן] אורייתא מתמעטת בכל עידן ועידן [זמן
וזמן] ,וכמעט נתקיים דברי שמואל קדישא [שבת קלח ,ושם בשם רב] :עתידה תורה שתשתכח מישראל ,והמון עם כולם
שיכורים מחמדת העולם הבלי הבלים ,והאי גרם דאיתפשט מסאבתא טובא בעלמא [וזו גרם שהתפשטה טומאה
הרבה בעולם] ואתפגים סגי [והעולם נפגם הרבה] ואיתחזק ס״א ס׳׳מ וחילא [והתחזק סטרא אחרא ,הס"מ
וחיילותיו] ,ושכינתא קדישא כביכול בגלותא רבה [השכינה הקדושה כביכול בגלות גדולה] ,ואורייתא חוגרת שק
ומתפלשת באפרא[ ,והתורה חוגרת שק ומתפלשת בעפר] ,וצוחת :וי וי רגזה הארץ ,תחת עבד כי ימלוך ,ושפחה
תירוש גבירתה (משלי ל) ,ולית [ואין] מלאך מליץ אחד מני אלף ,אינון מגיני דרא [אלו מגיני הדור] ,להשיב חמת
המלך ,מלך מלכי המלכים הקב׳׳ה ,לקנאות קנאת ה' צבאות ,ולנקום נקמת ה' ,בהנהו רשיעא [באותם רשעים]
כמה דעביד פנחס קנאה [כמו שעשה פנחס הקנאי] וכו' ,והשתא לית מאן דמשגח בגודל גלותא דשכינתא [ועכשיו
אין מי שמשגיח בגודל גלות השכינה]" ,חרב ויבש" [ע"פ ישעיהו יט ה ,ועיין תיקוני זוהר תיקון מג] ,סגי [הרבה] על דיי עובדא
בישא דרשיעיא [מעשה רע של הרשעים] ,ולית מאן דמתקנא קנאת מטרוניתא קדישא [ואין מי שמקנא קנאת
השכינה הקדושה] ,ובני עליה המה מועטים .ואף הגדולים וחכימי דרא לא משיגחים רק לעצמם בלחודוהי [וגם
הגדולים וחכמי הדור לא משגיחים רק לעצמם בלבד] ,לזכות עצמם בלחוד ,אבל לא לזכות דרא לעורר תשובה
בעלמא [אבל לא לזכות את הדור לעורר תשובה בעולם] ,כמה דעביד מרדכי ואסתר ביומי דאחשורוש [כמו שעשו
מרדכי ואסתר בזמן אחשוורוש] ,ופולחנן כפולחן עבדא למרא [ועבודתם כעבודת עבד לאדונו] ,דלא יחזו בשאר אחוי
למעבד פלחנא כדקא יאות [שלא יראו (?) בשאר אחיהם לעשות עבודה כמו שצריך] ,משום דלא מחשב ליקרא דמרא
[משום שלא חושב לכבוד אדונו] .ודא ממש יראה תתאה [וזו ממש יראה תחתונה] ,דלא כעובדא דברא קמי אבוהי

[שלא כמעשה הבן לפני אביו] ,דמסר נפשו ורוחו ונשמתו בדיל אבוהי [שמוסר נפשו רוחו ונשמתו בשביל אביו],
ומשגיח [ד] אף מאחרניא יהא יקרא טובא לאבוהי [ומסתכל (ודואג) שגם מאחרים יהיה כבוד לאביו] ,מחמת רחימא
דאבוה [בגלל אהבה של אביו] ,וכבר נאמר באורייתא "ואהבת את ה'" וכו' .וכמה דפירש משה אמיתי :על פסוק "מה
ה' שואל" וכו' .וכבר צווחו חז״ל (אבות א ,ג) :אל תהיו כעבדים [המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס] וכו' .ומה
דשגור בפיהם להתנצל [שגור בפיהם התירוץ] :אין בדור הזה מי שיכול להוכיח ,משום דאין מקבלין תוכחה [כי אינם
מקבלים תוכחה] ,וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע .אכן התנצלות דא לאו כלום
[התירוץ הזה אינו כלום] הוא ,כמאמר חז״ל [שבת דף נד – נה] אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי .ואף חייב אינש למסור
נפשו ,בשביל רחימא דקב״ה ושכינתיה [חייב אדם למסור את נפשו בשביל אהבת הקב"ה והשכינה] ,ובשביל רחימא
דישראל [ובשביל אהבת עם ישראל] ,כמא דעביד [כמו שעשו] משה רבינו ע״ה ומרדכי ואסתר ושאר קדושים,
שמסרו נפשם למיתה בשביל ישראל ,ואהדרו עלמא לתשובה [והחזירו את העולם בתשובה] שלא יתוקד עלמא
בשלהובא דדינא קשיא חלילה [שלא ישרף העולם בשלהבי הדין הקשה חלילה] ,כמ״ש (כמו שאמר) רשב״י ז״ל.
ואתה בני חביבי ,ראה נא הנה נתתיך נגיד על עמי ,וכל גדולי דרא [גדולי הדור] סרים למשמעתך ,וכל מנהיגי ונגידי
עמא דחלין ממך [וכל מנהיגי ונגידי העם ,מפחדים ממך] ויש לאל ידך לעשות כרעותא דלבך [כרצון לבך] ,ואעפי״כ
(ואף על פי כן) אתה יושב דומם" ,כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות" [תהילים לח טו] ,ללחום מלחמות ה' ולמלוך
ביד חזקה ,על הנך רשיעיא דאחריבין עלמא [על אותם רשעים שמחריבים את העולם] .וממך יראו שאר חכימי דרא
[חכמי הדור] ויושבים ושותקים ,וביני וביני [ובינתיים] האמונה ןהדת ישראל הלוך וחסור בסיבתך ,ועל דא קמו
הרבה מקטריגים לקבלך [ועל זה עמדו הרבה מקטרגים לעומתך] ,וקמו עלך בדינא קמי קוב׳׳ה [ועמדו עליך בדין
לפני הקב"ה] ,אלו מיימינים ואלו משמאילים [סנגורים וקטגורים] ,וכמעט דאיתגזר (נוסח אחר :כאיתגזר) דינא עלך
[וכמעט שנגזר הדין עליך] ,לולא דבני מתיבתא דרקיע אוליפו עליך זכו [אם לא  -שבני הישיבה של הרקיע (של מעלה)
לימדו עליך זכות] ,בפרט יעקב דחילו (הוא רבינו יעקב בעל הטורים זצ״ל) ויוסף תנאי (הוא מרן בעל הבית יוסף
זצ״ל) וקמו בסעדך ואמרו להתנצל יתך [ועמדו בעזרתך ,ואמרו להציל אותך] ,אלו היית יודעת חלק אחד מיני

אלף אלפי אלפים תוקף צער גלות השכינה כביכול ,וחורבות עולמות העליונים  -בודאי היית מוסר
עצמך למיתה כאחד מקדושים הקדמונים.
ואף הקב״ה בזכות תורתך  -רחים יתך ושזיב יתך מדינא [אוהב אותך והציל אותך מהדין],
והסכימו במתיבתא דרקיע [בישיבה של מעלה] ,וקב״ה וכל בני מתיבתא שדרוני לותך [והקב"ה וכל
בני הישיבה שלחו אותי] ,לאודעותך [להודיעך] שאתה הוא בסוד הגלגול נשמת מרדכי היהודי,
וכמה דהוא לא דחיל משום אדם [וכמו שהוא לא פחד משום אדם] אפילו מפני המן הרשע ,כך אתה
לא תדחל [אל תפחד] משום אדם שבעולם.

והנה אתה מתפלל תדיר להדריכך בדרכי התשובה והעבודה ,ושדרוני [ושלחו אותי] ללמדך להועיל את המעשה אשר
תעשה ,וזה יהיה לך לזכו לדרא דרין ולעלמי עלמין [וזה יהיה לך לזכות לדורי דורות ולעולמי עולמים] .וכה תעשה:
"לך כנוס את כל היהודים" אינון חכימין דרא [אלו חכמי הדור] שרים ומלכים ,מאן מלכי רבנן [מי הם המלכים?
הרבנים] היושבים על מדין בכל אתר ואתר [בכל מקום ומקום] ,וקציני ונגידי ומנהיגי דרא [הדור] שאתה מכיר בהם
שאינון סרים לדחלתא דקוב״ה [שהם סרים ליראת ה'] ,לאתר חדא [למקום אחד] ליום המוגבל ,וכשיהיו כולם יחד,
תזעק לפניהם זעקה גדולה ומרה ,בבכיה רבה על גלות השכינה כביכול ,אשר כמה שנים נפלה ואין לה מנחם לה ,ועל
גלות התורה ,ועל ביטול הדת ,ועל התגברות השקר ואבדת האמונה ,ולעורר לבבם לקנאות קנאות ה' צבאות ,ואנכי
אהיה עם פיך והורתיך מה שתדבר (נוסח אחר :ואנכי אהיה שם עם פיך להורתיך מה שתדבר].
וכד ישמעו (נוסח אחר :שמעו) מלין אילין מפומך [וכאשר ישמעו דברים אלו מפיך] ,כולם יודון [ויודו] וישבחון לך,
ואפילו הנך [אותם] גדולי הדור שאתה תחשוב שלא יפנו לדבריך ,כמו משה עבדי מפ״ב [מפרשבורג ,החתם סופר]
ומשה מהיר מבודון"[ ,משה מהיר מבודון" באור ישראל כתב שהכוונה לרבי משה מינץ מאובן ישן ,שהיה אב"ד אובן ישן היא אובודה,
מחשובי רבני הונגריה בדורו ,מחותנו של החת"ס] אדרבה אינון יהון לך לסייע רבה[ ,הם יהיה לך לעזרה גדולה] ואתה
תתגדל ותתרומם בלבהון [בליבם] ,ועבדו לך יקרא סגי [ועשו לך כבוד גדול] ,וכלהון [וכולם] מקטן ועד גדול ,יתלבשון
[יתלבשו] עוז וגבורה ,ויקבלו עליהם עול מלכות שמים באמת ,לקיים מ״ש (מה שאומרים) בכל יומא ויומא תרי
ותלת [שתים ושלוש פעמים] "ואהבת" וכו' ולמסור נרו׳׳נ בדחילו ורחימו [ולמסור נפש רוח ונשמה ביראה ואהבה],
כדי להחזיר עטרה ליושנה ולקיים הדת על תילה .ומה טוב אם יהיה בכניסתכם מאה רבנים והוא סוד בתיקון
העולמות העליונים כידוע .וה׳ עליכם יראה ,ויתן בלבבכם עצה ,כי המשפט לאלהים הוא ,ויתן לכם חן וחסד בעיני
המלך והשרים לסמוך ידכם ,לכוף כאגמון ראש רשעים ,וביד חזקה תמלוכו עליהם ,ולהכניע את האפיקורסים
ותראו נסים ונפלאות גלויים ונסתרים מה שיעשה ה' לכם כמו בימים הראשונים.
וכל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים .ע״י תקנות גזרות וחרמות גדולות כמו שנעשה כבר בימים קדמונים
בכת ש״ץ ימ׳׳ש .ואח׳׳כ תלכו בשלום רב כל אחד למקומו ,איש חרבו על ירכו לייסר עירו ,וכל ישראל ישמעו וייראו,
וכולם יענו ויאמרו" :נעשה ונשמע" ,וישובו אל ה' בכל לבבם ובלב נפשם ובכל מאודם .ואיש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק ,והחלש יאמר גבור אני ,לעשות רצון קונו ,ותמלא הארץ דעה לדעת את ה' ,ובאתערותא דלעילא
[ובהתעוררות של מעלה] ,בעולם התשובה ,היא בינה והוא יובל ,ומשם ישפע שפע רבה בכל הספירות מלכות שמים
מלכות כל העולמים ,ומשם יבנה ויכונן מלכות בית דוד ,ויצמח פורקניה ויקרב משיחא ,וימלוך בציון במהרה
בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל ,יהיה ה' אחד ושמו אחד ,ואתה שלום וביתך שלום ,וכל אשר לך שלום ,ה'
עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום .עכ״ל האגרת.

הרי לפנינו גודל חובת התוכחה ותיקון פירצת הדור ,והחיוב להחזיר העם בתשובה ,ואין לפטור
עצמו מתוכחה ,כי לפניהם מי גלוי ,ובפרט כשמדובר מאותם היהודים שנטמעו ומטמן בכל יום
ובכל שעה ורגע ,ונשבין לבין האומות ,ולבין החרדים שעושים הכל כמו פריצי אומות העולם בלי

ידיעתם ,מי יהין לומר שלא יקבלו תוכחה ,וגם החיוב למסור נפשו בשביל אהבת השם והשכינה
ובשביל אהבת ישראל ,שלא ישרף העולם באש של הדינים הקשים חלילה.
לכן יהודים יקרים ,תדעו שאנחנו לקראת הגאולה ,אנחנו כבר בסוף ,תעשו את הדבר הנכון ,ותלחמו
בכל האמצעים שרק תוכלו ,לבער את העבודה זרה של הפיאה מקרב עמינו ,ובכך להשקיט את מידת
הדין על עם ישראל ,ומעל כל העולם כולו.
כמו כן תשמעו את כל הדרשות בקו הישכם אוהבים את ה'  - 074-796-2328ובקו שומרי החומות
 072-33-72-978ותעבירו לרבי שלכם לשמוע את הדרשות גם כן.
ה' הטוב יהיה בעזרנו ,ובזכות התוכחה ,נזכה תכף ומיד ממש לגאולה שלימה בב"א .ברוך ה' לעולם
אמן ואמן.
[בקובץ אור ישראל ,וז"ל :והנה מענין לענין כדאי להזכיר כאן דבר לא שגרותי ואף נדיר  -אגרת שהי׳ נמצא ברשותו
של הגאון רבי יהודה ליב קארלבורג ,ונדפס בתור הקדמה לס׳ שו״ת פרשת מרדכי מהגאון האמיתי מוה״ר מרדכי
בנעט זצ״ל אב״ד דק״ק נ״ש (ניקלשבורג .נדפס בשנת תרמ״ט במ .סיגעט ע״י בעל נכדו הגאון הרב אברהם יצחק
גליק אב״ד טאלטשווא ,חתנו של הג״ר שפתי ישנים ט ישעי׳ בענט אב״ד קאלוב ומחוזות סאבאלטש .בץ הג״ר מ״ב.
ומשם בס׳ ״מעשיות מצדיקי יסוד עולם מהרב אליעזר שענקל (תרס׳׳ג) עמו׳  .11וגם בס׳ פאר מרדכי מהרב ראובן
פרבר עמו׳ ( 130ע״ד קץ הגאולה ואחרית הימים :״אגרת שבא אצל הגאון רבי מרדכי ,ואינם יודעים ממי בא האגרת
והוא כעין ״פיתקא מן שמי׳...״) נכתב בשנת תק׳׳פ ,ואם כי לא מיחסים אותה להגאון רי״ל קארלבורג ,העובדה שהי׳
המכתב ברשותו (הבלעדית) מורה דקרוב לודאי הי׳ לו איזה שייכות (או ידיעה) בה ,ובפרט כידוע שהגרי׳׳ל הי׳
בשעתו מן הלוחמים הגדולים והאבירים נגד המתחדשים לקנאות קנאת ה׳ ,ולנקום נקמת ה׳ ״כמה דעביד פנחס״,
לכן משום חביבותא דמילתא מעתיקים אותה כאן ,אם כי לא חדש הוא ,אמנם חידוש כן הוא דהא לא מפורסם,
ולהרואים יונעם ,ומגלגלים זכות על ידי זכאי ה״ה הגרי׳׳ל קארלבורג ז״ל .והפלא ופלא שפע הענינים מתורת הנסתר
המובאים והמרומזין כאן ,שמגלה לנו יד וכוחות הרב שהי׳ להם לגדולי חכמי אשכנז בתורת הח׳׳ן[ .המכתב הזה
מובא בספר קב הישר באידיש בחלק שישי פרק קב].
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הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין בית שמש ,ארץ הקודש

