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א "שליטיצחק אייזיק גראס ' ח ר"מכתב חיזוק להרה
  –בעל מדפיס אדיסאן פרינטינג קאמפאני 

  ועוד, על ספר תהלים מקדש מעט
ק  פרשת "ז  לפ"שנת  תשמ"  וידבר  משה  אל  ראשי  המטות"שנכפל  בו  כי  טוב  לסדר  '  יום  ג.  ד"בס

  ק"השבוע של חזק חזק ונתחזק מטות ומסעי לפ
ח  המפורסם  פאר  המעלות  והמדות  ובפרט  בספרו  היקר  מקדש  מעט "ס  לפאר  מעלת  הרה"שלום  וכט

  .א"אייזיק גראס שליטר יצחק "ת מוהר"כש, עניית אמן ובכרטיסיו היקרים על, על קדושת בית המדרש
להדפיס  מחדש "  בבית  אלקים  נהלך  ברגש"א  בגלל  דוד  המלך  שאמר  "ג  שליט"זכה  מעלת  כבוד  הדר

על  קדושת  בית "  מקדש  מעט"ייבא  סבא  שכתב  הספר  הקדוש  '  ספרו  היקר  והקדוש  של  הספר  הקדוש  ר
  בולע  בתאבון  כל  אות וממש  אני,  ע"ק  זי"וממש  יכולים  לראות  בכל  אות  ואות  גודל  קדושתו  של  הס,  המדרש

ק  אשר  בו  יוקדת  להשיב  רבים "ואות  וניכר  בו  העמל  והיגיעה  ורוח  טהרה  אשר  בקרבו  וחסידותו  ואהבת  תוה
מעון  על  גודל  האחריות  והזהירות  אשר  צריך  האדם  להזהר  ולהשמר  ממש  במסירות  נפש  ולא  לדבר  חס  ושלום 

שההבל  של ,  ס  הקדוש"ר  בשם  החת"תהבבית  המדרש  שהתפילות  נשתלחות  לשער  השמים  כמו  שכתוב  שם  כ
ורבים  לא ,  ל"כעובד  עבודה  זרה  רח'  והוי  לי',  דברים  בטלים  הוא  טמא  ומתלבש  בו  שר  של  חוץ  לארץ  וכו

וספר  זה  מועיל  מאוד  למלמדים  שיוכלו  לעמוד  על  המשמר  ולהעמיד  ולבצר  חומת  התפילה ,  שמים  לב  עליהם
ורבים  השיב "  ועל  דא  באהרן  ,מעים  לקטניםואשרי  הדור  שהגדולים  נש,  אשרי  יולדתועל  מקומה  

א  כמה  הפליגו  שם  כמה "ט  ע"ש  בדף  קכ"ועיי,  וכתוב  בריתי  היתה  אתו  החיים  והשלום"  מעון
שידוע ,  ל"  מישמח  משה  זצםוראיתי  בספר  ספורי,  גדולים  זכות  צדיקים  שמחזירים  רשעים  בתשובה

ה 'מיכל'  ר  בי  שם  המעשה  מרתובוכ,  ל  עשה  הרבה  בעלי  תשובה  עם  דרשותיו  הנעימים"שהישמח  משה  זצ
ה "תם  שבוד  ועבודת  כ,  ע  שכל  הפמליא  של  מעלה  הרעישו  עליו  בגלל  שרבים  השיב  מעון"מזלאטשוב  זי
  . בפרט במצוה הזאת של קדושת בית המדרש שהוא ממש מת מצוה, להשיב רבים מעוןם כןהקדושה הוא ג
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שכידוע ,  רים  בטלים  בבית  המדרשאודות  דב,  ל"  זצם"כמדומני  מהחדושי  הרי,  שמעתי  מעשה  נורא
  . משלח אנשים המדברים בעת התפלהההקפיד מאד נגד עבירה גדולה זו והי

פעם  שאל  יהודי  עשיר  את  הרבי  מדוע  הוא  מקפיד  כל  כך  ומרחק  את  העשירים  החפצים  לשוחח  מעט 
  ?מה נורא כל כך, עם יהודי

  וביחוד  על  אלו  המצות  שלא ,  שיהודי  ישגיח  על  כל  מצוהדושיםענה  לו  הרבי  שכתוב  בספרים  הק
  והוא  יקבל  שכר  נגד  כל  העולם  כולו  כאילו  כל  ישראל ,  שזה  דומה  למת  מצוה,מקיימים  אותם  שישגיח  יותר

ובמת  מצוה  לפחות  ישנו  מי  שיטפל ,    שישנו  מצוה  של  מת  מצוה,והצדיק  המשיך  ואמר  להגביר.  קיימוהו
 ה  בית  המקדש  שהכהן  הגדול  היאבל  בענין  קדושת  בית  המדרש  שזה  ממש  כמו  קדושת,  במצוה

כי  מצוה  זו ,  נכנס  לפעול  ישועות  עבור  כלל  ישראל  הרי  זה  לא  מת  מצוה  אלא  בבחינת  מצוות  מת
  וגם  על  ידי  יהודים  חשובים  שמפזרים  ממון  רב  לצדקה ,וזה  מאלו  שאדם  דש  בעקביו,  לא  נוגע  לאף  אחד

כולם  באים  אליהם  לישא  חן  בעיניהם ואנשים  אלו  יושבים  במזרח  בין  העשירים  ש,  והרבנים  מפחדים  מהם
  .ברים דברים בטלים בבית המדרשוולכן הוא מקפיד כל כך נגד הד. ולכן זה מצוות מת, לקבל מממונם

שבבתי  מדרשים  של  חסידי  גור  שורר  שקט  מוחלט  בשעת ,  שמעתי  פעם  ממלמד  אברך  חסיד  גור
  .ואשרי חלקם, התפלה

וכשקבלתי  את  הספר ,  יירה  נייטרא  מאונט  קיסקאאני  מלמד  פשוט  בע.  אני  מוכרח  לספר  לכם  זאת
  ולכן  אמרתי  בלבי  שמחובתי ,כי  אני  הנני  מלמד,  מצאתי  את  עצמי'  ובהגיעי  לפרק  ז,  וקראתי  בו"  מקדש  מעט"

 ,'  ובפרט  לדבר  באמצע  קדיש  וכו,לחנך  את  תלמידי  שידעו  מה  פירוש  ומה  התוצאות  של  אי  עניית  אמן  אחד
  .ואין אני יכול לשאת אחריות על התוצאות העלולות לבוא מכך עד סוף כל הדורות של תלמידי

וגם  אמרתי  בתהילים ,  "מקדש  מעט"על  כן  התחלתי  ללמוד  אתם  ההלכות  הברורות  מהספר  הקדוש  
ובזה  הצלחתי ,  אפשר  להרגיש  ששערי  שמים  נפתחים,  נפש  לומר  בתהלים  שלכם'  שהדפסתם  שזהו  ממש  מחי

וגם  חילקו כאן את הכרטיסים אודות עניית ,  מות  בענין  העזוב  של  עניית  אמןיהנהגתם  של  משפחות  שללשנות  
  ".ברוך שנתן מחכמתו ליראיו" נודע לי שזה עבודתכם וברכתי ר כךאח, ןאמ

וילדים  רבים  לומדים  בעל  פה  ובפרט ,  הנני  משלם  לילדים  דולר  אחד  עבור  כל  כרטיס  שיודעים  בעל  פה
וכשילד  חוזר  כמה  כרטיסים  זה  נשאר  אצלו  לכל  ימי ,  ם  שיותר  קל  עבורם  ללמוד  מהארוכיםהכרטיסים  הקצרי

  . מה שזכיתם לעשות, "והשיב רבים מעון"וזהו פירושו של דבר . חייו
מה  אני  ומי ,  הנני  מרגיש  זכות  לעצמי  שזכיתי  לכתוב  לכם  דברי  חיזוק  אף  על  פי  שאיני  כדאי  והגון  לכך

ט  שעל  ידי  עניית  אמן "אודות  מלאך  מט'  נחרדתי  ממש  כשקראתי  בפרק  ז.    כאלהאני  לגבי  יהודי  עם  זכותים
לאחר  ששומעים ,  שזה  נחוץ  מאד  לכלל  ישראל,  מבטלים  כל  הגזירות  ונמשך  שפע  קדישא  וששון  ליהודים

התחלתי  לעשות "  בואי  חשבון"אצל  הכותרת  '  ובפרט  כשהגעתי  לפרק  ח,  ע"ל  ל"צרות  מרובים  כל  כך  רח
וחשבתי ?  ואיך  אוכל  לעשות  תשובה  על  כך,  ים  אני  אשם  בכך  שתלמידי  לא  אמרו'כמה  אמןחשבון  מי  יודע  

עם " מקדש מעט"מכיון שלומדים הספר , נפל  בדעתי  דבר  נכון?  מה  אוכל  לעשות  מה  שאתם  עדיין  לא  עשיתם
, ותילדים  צעירים  ובשבילם  יותר  קל  לקרוא  באותיות  גדולות  כמו  למשל  הסידורים  והחומשים  באותיות  גדול

וביחוד  עבור  ילדים  קטנים ?  באותיות  קטנות'  אם  כן  מדוע  ספר  קדוש  כזה  שנחוץ  מאד  עבור  כלל  ישראל  יהי
על  כן  הנני  מוכן .  נכון  מאד  ללמוד  אתם  מתוך  ספר  באותיות  גדולות'  הי,  שאינם  מבינים  עדיין  לשון  הקודש

וכל ,  הספר  באותיות  גדולותלי  חלק  בהדפסת  '  שיהי$  100ומזומן  כחלק  מתשובה  ותיקון  לדורות  לשלוח  
כי  אם  מחנכים  דור  חדש  לענות  אמן  אפשר  לצפות  לישועה ,  לשם  ולתפארת'  המלמדים  יקנו  הספר  שיהי
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דף מעט  במקדש  ראה  (בפרט  כמו  שכתוב  במגן  אברהם  )  טה  מטוס"  (אמן"וגאולה  שלימה  שמרומז  במלה  
  :ל" וז)ו"ט סעיף כ"פ

ובפרט  כעת  בימי  בין  המצרים  שהשכינה .  ש"עיי"    הבאכי  מיד  שהתינוק  עונה  אמן  יש  לו  חלק  לעולם"
והרי  כולנו  בתור  בנים  למקום  מחוייבים ,  הקדושה  בוכה  יחד  עם  כל  בני  ישראל  על  כך  ששכינתא  בגלותא

  :ה"דף רפ' כפי שכתוב בחלק ג, לשמח את אבינו
שם ואין  שמחה  גדולה  מזו  אצל  ה,  בעת  שיהודים  עונים  אמן  נפתחים  בשמים  שערי  ברכה  ושמחה

  .יתברך מעניית אמן של ישראל
, שספרים  שילדי  ישראל  לומדים  בהם  חשובים  יותר  מכתיבת  ספר  תורה"  פלא  יועץ"וכתוב  בספר  

  .ומאריך שנותיו ומוחלין לו כל עוונותיו, ובפרט שמצות עניית אמן מקרבת את הגאולה כפי שכתוב במדרש
ובפרט כפי , שה זו של הצלת כלל ישראללכן  לדעתי  גדול  עוני  מנשוא  באם  לא  אטול חלק בעבודה קדו

שראיתי  במודעות  הגדולות  אודות  עניית  אמן  שהמתעסק  בצרכי  ציבור  ומזכה  את  הרבים  זוכה  לבנים  צדיקים 
  :ואסיים בברכת הדיוט, ואין ספק שברצוני לקחת חלק בעבודה קדושה זו

ר  ואושר  כאשר  עם  לבבו הטוב  כפעלו  הטוב  ויתן  חלקו  בין  מזכי  הרבים  מתוך  עוש'  חן  חן  ישלם  לו  ה
  .הטוב

  .שיבת ציון וארמון על משפטו ישב במהרה בימינו' עיניו תראנה בשוב ה
ולהפיץ  מעינותיו  חוצה  מתוך  בריות  גופא '  ברכותינו  הנאמנה  כי  יזכה  עוד  רבות  בשנים  להתענג  על  ה

  .ונהורא מעליא וכל אשר הוא עושה יצליח
  .עד עולם ויזכה לאריכות ימים ושנים מתוך בריאות ונחתהרבים תעמוד לו ולזרעו אחריו  ר שזכות"יה

  החותם בכל חותמי ברכות ידידו
  אשר יודא לאווי
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