
 

  

תשע"ז -פרשת כי תצא 

 אין דרך להתגבר על היצר הרע בלא להיאבק עמו במלחמה
 . (כ"א י' )דבריםשביו",  ושבית בידך ה' אלוקיך ונתנו אויביך על למלחמה תצא "כי

הקדמונים פירשו מה שנאמר "כי תצא" בלשון יחיד, שהדבר רומז למלחמת 
שהרי רוצה  –יש לאדם האדם ביצרו שהוא האויב האמיתי והחזק ביותר ש

 -לאבד אותו מחיי נצח, ועל זה אמרה תורה "כי תצא למלחמה על אויבך" 
 -בשעה שהאדם נאבק ביצר הרע ונלחם עמו, אז "ונתנו ה' אלוקיך בידך" 

ומו"ר הגה"צ רבי משה                האדם אכן זוכה לכבוש את היצר הרע.
בשיחותיו פירוש  שניידער זצ"ל היה רגיל כמעט בכל שבוע להביא

, והיה אומר שאם אין האדם מקיים את תפקידו הקדמונים על פסוק זה
להילחם נגד היצר, אפילו אם הוא מתפלל הרבה לקב"ה שיעזור לו, הוא לא 

והיה חוזר ומדגיש שהיצר הרע ממתין לאדם מיד  יצליח לכבוש את יצרו,
אדם פותח כשמתעורר, ומיד הוא מסיתו שישכב עוד במיטתו, ואם אין ה

מיד במלחמה נגד היצר אז הוא נופל בידו ומגיע מאוחר לתפילה ונאלץ 
 להתפלל במרוצה, אבל אם הוא מנהל מיד מלחמה נגד היצר אז יצליח.

פתחו לי פתח אחד של תשובה "אמר הקב"ה, )שה"ש רבה ד' ב'( וזהו שאמרו חז"ל 
", נסות בוכחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכ

והיינו שאם האדם מצידו נכנס לנהל את מלחמת היצר, אז הקב"ה עוזר לו 
ונותן לו סייעתא דשמיא לנצח את היצר, אבל אם הוא מצידו אינו עושה 
 כלום לכבוש את יצרו, אין הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא לכבוש את יצרו.

 גודל כח האחדות
פירש . ()כ"א י'שביו",  ושבית בידך יךה' אלוק ונתנו אויביך על למלחמה תצא "כי

הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע מה שנאמר "כי תצא" בלשון יחיד, שדווקא אם 
עם ישראל מאוחדים יחדיו כאיש אחד, אז הם זוכים לנצח במלחמה את 
אויביהם, אבל אם אינם מאוחדים כאחד, אין הקב"ה עומד לימינם להכניע 

היו מנצחים של אחאב  שדורוקר"ר כ"ו ב'( )ויאת אויביהם, וכמו שאמרו חז"ל 
 "ז, משום שהיה שלום ואחווה ביניהם.עובדי עבמלחמותיהם אע"פ שהיו 

 חובת האדם להתרחק מכל דבר שעלול להביאו לידי מכשול
פירש"י . ()כ"א, י"אלאשה",  לך ולקחת בה וחשקת תאר יפת אשת בשביה "וראית

מתירה ישאנה  הקב"הן א דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אי"ל
פלא מדוע התירה תורה את האיסור, והרי עיקר ייולכאורה       ".באיסור

עבודת האדם בעולם הזה הוא לחום נגד היצר הרע, וא"כ אדרבה, האיסור 
להילחם  -יישאר במקומו והאדם יתמודד במלחמת היצר שהרי לכך נוצר 

היו אנשים צדיקים  וביותר תמוה, שהלא כל אלו שיצאו למלחמה    ביצרו.
שאפילו מי שהיה )סוטה מ"ד ע"ב( ותמימים שלא היה בידם שום חטא, וכמבואר בגמ' 

בידו רק עוון אחד ששח בין תפילין של יד לתפילין של ראש לא היה יכול 
לצאת למלחמה, וא"כ היאך אפשר להבין שצדיקים אלו שאינם נכשלים 

א היה מתיר את אשת יפת בשום חטא, ייכשלו דווקא בחטא זה אם הקב"ה ל
שעיקר מלחמתו וביאר בזה הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל,                 תואר.

של האדם עם יצרו, הוא לברוח ממקום סכנה ומכל מגע עם כל דבר שיכול 
, שתמיד ברחו בכל נפשם להכשילו, וזה היה עיקר יסוד הצלחת הצדיקים

ניהם מכל משמר עד שמעולם לא מכל דבר שעלול להכשילם, ושמרו על עי
נתקלו בניסיון כזה, ולכן עכשיו שבהכרח היו מוכרחים לצאת למלחמה, 
ונתקלו לאונסם בניסיון כזה שמעולם לא נפגשו עמו, היו בסכנה גדולה, 

כי כאשר ]ובפרט הם שמעולם לא ראו מראות כגון אלו, והיה יותר סכנה שיושפעו מזה[, 
 –יסיון, אזי אין לו שום הבטחה שיינצל האדם כבר נמצא בתוך סכנת הנ

ואפילו אם הוא הצדיק הגדול ביותר, ולכן הפקיע הקב"ה את האיסור, כי 
כיון שהם נכנסים לניסיון שלא באשמתם ואין להם דרך להימלט מהניסיון, 

 התיר הקב"ה את האיסור כדי שלא ייכשלו.

 התרחקות מרשעים
ירת גיוס בנות על בנות ישראל, ודבר זה אמר הגרא"ז זצ"ל בשעה שנגזרה גז

ופסקו גדולי ישראל שהוא ביהרג ואל יעבור, ונתכנסו גדולי הדור בראשות 
הגרא"ז מלצר זצ"ל ועוד, ללכת יחדיו לראש הממשלה דאז הרשע ב.ג. שר"י 
כדי לבקשו שיבטל את הגזירה, ולהסביר לו שאם לא יבטל את הגזירה, 

הם, ולא ילכו להתגייס בצבא ימלאו בנות ישראל את בתי הסהר בהמוני
והרשע ב.ג. פער פיו בחוצפה וטען לגדולי        בשום פנים ואופן שבעולם. 

ישראל ששורש הבעיה טמונה בחינוך של החרדים, שהלא אם החרדים 
יחנכו את בנותיהם כראוי, אזי בנותיהם יוכלו לעמוד בכל הניסיונות 

ם כאלו הרי שהחיסרון הרוחניים בצבא, ואם אין בכוחן להתמודד במצבי
 הוא בהם. והשיב לו הגרא"ז זצ"ל, שאצלנו לא מחנכים את הבנות להיכנס

לניסיונות כדי להתמודד עמם, אלא אנו מחנכים לברוח מניסיונות, ובפרט 
לא להתקרב לרשעים שעצם הקירוב אליהם הוא סכנה עצומה ומזיקה 

אשת יפת תואר, שמבואר ועל זה הביא הגרא"ז את דברי חז"ל על          מאוד.
שאף שעורכי המלחמה היו צדיקים ושלמים מ"מ אם לא היה הקב"ה 
מתירה, היה נושאה באיסור, וביאר בזה כנ"ל שעיקר הדרך להתגבר על 
היצר הוא ע"י התרחקות מהניסיונות, אבל בשעה שהוא מושלך בתוך 

דול אפילו אם הוא הצדיק הג -הניסיון, אין לנו שום הבטחה שלא ייכשל 
וזהו מוסר השכל בזמנינו, שישנם כאלו השולחים את בנותיהם           .ביותר

, והם למקומות עבודה ביחד עם חופשיים כדי להשיג שם משכורת נאה
מכניסים עצמם לניסיון לשמוע שם ניבול פה ודברי פריצות וכיוצ"ב, וזהו 

, רוחניותון ולא להיכנס לסכנות שלא כדרך אבותינו שחינכו לברוח מהניסי
 ובוודאי לא לשהות יחד עם רשעים שאפילו רק מגע עמם כבר מזיק מאוד.

 הממרה את פי אביו ואמו סופו להמרות את פי הקב"ה
, זולל כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו"

התורה הקדימה "איננו שומע בקול אביו ואמו"             )כ"א, י"ח(.וסובא", 
זולל וסובא", ומשמע שעיקר התביעה על בן סורר ומורה הוא ש"איננו ל"

שומע בקול אביו ובקול אמו", והעניין צריך ביאור, שהרי מדובר על בן זולל 
וסובא ובעל תאווה, ומדוע יסוד התביעה עליו היא דווקא על שאינו שומע 

ונראה שיסוד                בקול אביו ובקול אמו ולא על עצם הזלילה והסביאה.
קלקולו של בן סורר ומורה הוא מה שפרק מעליו את עול החיוב לשמוע 
לדברי אביו, כי מתוך שהוא חי בהפקרות ומורד בחיובו כלפי אביו, ממילא 
הוא גם מורד בחיובו כלפי שמיא ופורק מעצמו עול מלכות שמים ומתחיל 

 ה שאמרו חז"לובזה יש לפרש מ     לזלול ולסבוא להיות שקוע בחיי תאווה.

", כי ביסוד הדבר בוד אב ואם לכבוד המקוםיה הכתוב כוהשו"( ב"ע 'קידושין ל)
זלזול בכבוד ההורים נובע מתוך פריקת עול וסירוב להיכנע לקבל מרות 

ודבר זה גורם לילד לזלזל גם בחיובו כלפי שמיא ולפרוק  מהאחראים עליו,
על זלזול הורים כמו  עול מלכות שמים מעליו רח"ל, ולכן הקב"ה מקפיד

וידוע שעיקר מטרת הציונים כשבאו לארץ ישראל       זלזול בכבוד הקב"ה.
ולומר להם שההורים גלותיים ומיושנים  היה לנתק את הצעירים מההורים

ואינם מבינים כלום, כי הם ידעו היטב שרק בדרך זו שהילדים יזלזלו 
.         ל הדת רח"לבהוריהם, הם יצליחו בדרכם להעביר את הצעירים מע

ועובדא הוי באמי ע"ה, שבאה פעם לביקור בארץ, ושמעה במקרה ילד אחד 
אומר לחבירו "אבא שלי חמור, הוא לא מבין כלום", והיא הזדעזעה ואמרה 
"אכן נודע הדבר, הציונים הצליחו להעביר רבים מצעירי העם מדרך התורה 

וריהם, ועל ידי זה על ידי שהשרישו אצל הצעירים את הדרך לזלזל בה
 נפתחה הדרך בפניהם לפרוק מעצמם עול מלכות שמים רח"ל.  

 הרחמנות האמתית היא להרוג את הבן סורר ומורה
הדברים נפלאים, ההורים עצמם תופסים       . )כ"א, י"ט(", ותפסו בו אביו ואמו"

את בנם ולוקחים אותו למיתה חמורה בסקילה, ולכאורה הדבר נראה 
אמנם לכשנתבונן בדבר נראה שאין זה אכזריות                יות.כמידת אכזר

, ואדרבה כי לפי האמת מי שחי חיי בהמה חייו אינם חיים כללאלא רחמים, 
טוב לו למות וכמו שאמרו חז"ל "ימות זכאי ואל ימות חייב", ועדיף להורים 

         להורגו בצעירותו בכדי שלא ידרדר מדחי אל דחי.
ק רבי אליהו לופיאן זצ"ל, שבזמן שחטפו ברוסיה ילדי ישראל וסיפר הצדי

מהוריהם לצבא הרוסי, חטפו בן יחיד שנולד לאמו לאחר חמש עשרה שנים, 
ותוך כדי חטיפה נהרג הילד רח"ל, ולא היה מי שיסכים ללכת לספר לאם 
הילד על האסון הקשה, עד שרב העיר התנדב להודיע לאמא, ואמר לה 

לך לצבא", והיא בכתה ואמרה "לא שווה אצלי כל החיים "תפסו את הילד ש
שלו אם הוא יחיה שם כמו גוי, הלוואי שהוא ימות כיהודי ולא ימשיך לחיות 
כגוי", וכיון שאמרה כך, אמר לה הרב, תדעי לך שהוא באמת נהרג בזמן 
החטיפה, וביקש ממנה להכין עצמה ללוויה, ובשעת הלוויה בכתה ואמרה 

קב"ה שהפקדת אצלי בן ונתת לי לשמור אותו כיהודי, ואני "אני מודה לך ה
מחזירה לך את שלך", וכל השומעים בכו בדמעות עד שנשמע קולם 

וכשהייתי עוד נער צעיר, וכבר פרצה מלחמת העולם השניה,       למרחוק. 
היו הנאצים קרובים מאוד בכל יום לכבוש את אנגליה, ואז הסכימה 

אנגליה אצלם כמקלט, והציעו גם לאמי ע"ה ממשלת קנדה לקבל ילדים מ
לשלוח את ילדיה לקנדה, והיא לא ידעה מה לעשות, ושלחה טלגרמה 

 והוא השיב לה "מטוב שימותולאביה הגרש"ז פינס זצ"ל שהיה בשוויץ, 
]וראה זה    אל תמסרי אותם לקנדה שהוא מקום סכנה ברוחניות". ו כיהודים

 ז"ל  סלסקיב"ר משה יוסף  אליהונתרם לע"נ הר"ר 
 נלב"ע י"ד אלול ת.נ.צ.ב.ה.

 

 שיבדלחט"א ברוך צבי מרדכיהרב ר' מנוחה בת נ נתרם לע"
 נלב"ע י"ג אלול תשנ"ה ת.נ.צ.ב.ה.
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הגסטפו, כי הטלגרמה עבר דרך צרפת, והנאצים ימ"ש  פלא, הטלגרמה הגיעה בחותמת
שלטו בצרפת, ונודע לאמי ע"ה שהצנזורה לא ידעו אם לאשר את שליחת המכתב או לא, 

 ושלחו את המכתב לגסטפו, והם הסכימו לשלחו, ונסתרים המה דרכי ה'[.

 שלום בית אצל ההורים חשוב מאוד לחינוך הבנים
 יט(.-)כ"א, יחואמו",  אביו בו גו', ותפשוו ומורה סורר בן לאיש יהיה "כי

סנהדרין )מבואר כאן שהאב והאם צריכים לבוא יחדיו עם הבן. וכן דרשו חז"ל 

היה אביו רוצה לעשותו בן סורר ומורה ואמו אינה רוצה, אביו אינו ".( א"דף ע
ונראה לפרש בטעם הדבר,        ".רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה

שאם האב מגיע בלא האם חוששים שמא יש ריב ביניהם, ואז אין הבן אשם 
וזהו כלל גדול בחינוך הבנים, שכאשר            . כ"כ במה שנעשה בן סורר ומורה

הבנים רואים את ההורים מתקוטטים ביניהם, הדבר מקלקל את חינוך הבנים, 
לו אם יש חילוקי דעות בין האב לאם, אסור וזהו עוון חמור מאוד, ועל כן אפי

לבנים לשמוע את הדברים, ואפילו לא להרגיש בזה, וכן לגבי שידוכים כדאי 
לברר אם יש מריבה בין ההורים, שאם יש מריבה ביניהם יש לחשוש 

 מלהשתדך עמם עד שיתברר שהבנים לא הושפעו מכך. 

 הקב"ה דן את האדם לפי מצב השורשים שנמצאים אצלו 
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו "

בן סורר איתא ")פ"ח מ"ה( במשנה בסנהדרין           )כ"א, י"ח(. ", ולא ישמע אליהם
ומורה נדון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים 

שים, הלא מאידך אמרו ותמהו המפר                ".הנאה להן והנאה לעולם
אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר ")ר"ה ט"ז ע"ב( חז"ל 

", וזהו לכאורה סתירה גלויה כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם
למאמר חז"ל לגבי בן סורר ומורה שהוא נידון על שם סופו ולא לפי מצבו 

וביאר הגאון רבי ישראל סלנטר         הנוכחי באותה שעה שהוא עדיין זכאי.
זצ"ל, שלגבי בן סורר ומורה כבר עכשיו קיים אצלו השורש שממנו יצמח 
אח"כ מעשיו הרעים, כי התנהגותו המופקרת שהוא זולל וסובא, גורמת לו 

ג נפשות והרלקפח את הבריות ולבפרשת דרכים ולשבת ר נכסי אביו וולגמ
וא"כ גם אם הקב"ה ידון  בסנהדרין פ"ח ה"ז(,)וכמבואר בירושלמי  תלמודואת ח וולשכ

אותו לפי מעשיו של אותה שעה בתחילת דרכו, מ"מ דינו במיתה כיון שכבר 
עכשיו קיים בו שורש שמצמיח מעשים רעים, אבל בישמעאל לפי מצבו 
בעת ההיא לא היה בו שום שורש וסיבה שתגרום לו להתקלקל אח"כ, אלא 

קול, ואין הקב"ה דן את האדם אלא שלאחר דורות היה התחדשות של קל
וזהו לימוד גדול      לפי מצבו של אותה שעה קודם שחל השינוי לרעה. 

שהרי "מידה טובה מרובה ממידת פורענות", וא"כ אם הקב"ה תובע לדידן, 
מאדם מראש על שורשים שמוציאים פירות רעים לאחר זמן, כ"ש שהוא 

ולכן ת טובים לאחר זמן, נותן שכר על שורשים טובים המצמיחים פירו
הורים שמשקיעים בחינוך הבנים והבנות במסירות נפש, מקבלים שכר טוב 

עוד בהיות הילדים קטנים, טרם  -' מהקב"ה על עצם הצמחת ה'שורשים
              שגדלו וקיימו מצוות ומעשים טובים מכח החינוך שקיבלו מהוריהם.

 חובת קירוב רחוקים 
ך או את שיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם "לא תראה את שור אחי

יש ללמוד מכאן כמה חיוב מוטל עלינו לדאוג לקירוב    )כ"ב, א'(.לאחיך", 

רחוקים שנתרחקו משמירת התורה והמצוות, שהרי אם על אובדן בהמה 
כ"ש שעל אובדן נשמה הזהירה תורה שלא נתעלם אלא נחזירה לבעליה, 

עלינו חיוב לדאוג להחזיר את הנשמה לדרך קדושה הטועה מדרך התורה, יש 
 ולא להעלים עין מיהודי שנשמתו טועה מדרך התורה.  הנכונה,

 חיוב הכרת הטוב
אף על פי שזרקו ופירש"י ")כ"ג, ח'(. "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו", 

מבואר בזה דבר נפלא      ."בשעת הדחק היו לכם אכסניא, כי זכוריכם ליאור
תורה על הכרת הטוב, שאע"פ שהמצרים רדפו אותנו והרגו כמה הקפידה 

בנו, מ"מ כיון שמאידך היה לנו הנאה לשהות בארצם, אסור לנו לתעב 
אמנם אע"פ שאסור לנו לתעב אותם, אבל מאידך יש לשנוא את        אותם.

 מעשיהם ולתעב ולהרחיק את מעשיהם הרעים.

 יראת שמים יסוד כל היהדות
אלוקים",  ירא ולא וגו', בדרך קרך וגו', אשר עמלק לך עשה אשר את "זכור
יש להבין מדוע לאחר שהכתוב הזכיר את גודל רשעותם של    יח(. -)כ"ה, יז

"אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עיף  –עמלק בפרטות 
ויגע", מ"מ הוסיף הכתוב עוד ואמר "ולא ירא אלוקים", והרי מה מוסיף עניין 

לבאר את גודל רשעותם, וכי עבריינים ופושעים  –ין להם יראת שמים זה שא
כאלו שלחמו בקב"ה בעצמו, ייחשב להם לחטא מה שאין להם יראת שמים, 

וע"כ נראה מזה, שאכן שורש חטאם של עמלק טמון במה שלא     אתמהה.  
 היה להם יראת שמים, ולכן הזכירה תורה עניין זה שהוא שורש חטאם. 

נורא, שאדם שאין לו יראת שמים, עלול להגיע לבסוף עד שאול  וזהו דבר
 "רקכ' כ"ה(  )בראשיתובדומה לזה אמר אברהם אבינו תחתית להיות כעמלק ממש, 

את שמים מגיע והרגוני", ומשמע שבלא יר הזה במקום אלוקים יראת אין
 .האדם לידי רציחה

ייק מלשון ובדומה לזה שמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל לד
ויעש להם בתים",  ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים")שמות א' כ"א( הפסוק 

שאע"פ שהמיילדות עסקו מתוך מסירות נפש במצווה רבה של הצלת 
נפשות בישראל, ומ"מ התורה אינה משבחת אותם על עצם מעשה ההצלה 

את והיינו שפעלו מתוך יר –אלא על כך ש"ויראו המיילדות את האלוקים" 
שמים, ומשמע מזה שזהו עיקר המעלה, ועל זה קיבלו את שכרם, אבל על 
עצם פעולתם לא היו מקבלים את השכר המרובה אם לא היו פועלים מתוך 

ובדומה לזה מצינו גם בעקידת יצחק, שאע"פ שאברהם        יראת שמים. 
אבינו מסר את נפש בנו יחידו לקב"ה, מ"מ עיקר מה ששיבחו הקב"ה הוא 

"עתה ידעתי )בראשית כ"ב י"ב( היראת שמים שהיה טמון במעשה זה, וכמוש"כ  על
וכשם שעיקר כי ירא אלוקים אתה", ומשמע שזהו עיקר מעלת האדם, 

גנותם של עמלק הוא מה שלא היה להם יראת שמים, כמו כן לאידך גיסא 
וידוע מה שפירש        עיקר שבחו של אברהם היה ביראת שמים שבו.

מגור בעל ה"חידושי הרי"מ" זצ"ל מה שאנו מתפללים בכל יום האדמו"ר 
"הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו", שתכלית לימוד 
התורה הוא כדי להגיע לאהבת ה' ויראת ה', וזהו שאנו מתפללים "הוא יפתח 

 .ליבנו בתורתו" בכדי שליבנו יהא כלי קיבול להיכנס בו אהבתו ויראתו

  בעת הזאתמצבינו על  ודברים שנאמר
יש לעורר על חילול שבת שמתפרץ יותר ויותר בכל שבוע, ובעוה"ר מידי 
שבוע עוד ערים מניחים ומעודדים חילול שבת יותר ויותר, עד שח"ו 
עלולים אנו להגיע לביטול ועקירת השבת רח"ל בארץ הקודש, וכל זאת 
בשעה שמפלגת החרדים בשלטון המכונים בתואר "מפלגת השבת" עדיין 

מרן הגרי"ז זצ"ל אמר שהטעם שהחופשיים        ארים בתוך השלטון.נש
ברובם שומרים על יום כיפור, אין זה מפני שהם מפחדים מיום הדין אלא 

 עליהם יעמשפוזה  ם כיפורשומרים מאוד על יוהחרדים שאנחנו מפני 
החרדים שומרים את השבת כראוי, שאין  היות, אבל בשבת קודש לטובה

ואם היינו שומרים שבת כראוי  ,ת שבת שלנו להשפיע עליהםאין בכח שמיר
, ובזמנינו אנו מרגישים שאין החרדים לטובההדבר היה משפיע עליהם 

מוכנים ללחום עבור שבת קודשינו, ומרבים הם לדבר ולקרוא לעצמם 
ועל שבת קודש         "מפלגת השבת", אבל למעשה עדיין אינם עושים כלום.

השבת לקדשו", ובמקום שנאמרה שמירה אסור  נאמר "שמור את יום
להסיח דעת, ומי שאין בידו לעשות, עכ"פ עליו להשתתף בצער השכינה 
שבפלטרין קדשו ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית 
השנה, מחללים שבת קודש בריש גלי, וראיתי אצל מו"ר הגה"צ רבי משה 

ושלים עיה"ק מחללים שבת קודש, שניידער זצ"ל שכאשר סיפרו לו שביר
בכאב, "אם היה לי כח, הייתי הולך אמר בכה בדמעות וצעק אוי מה היה לנו, ו

   לארץ ישראל וזועק שם בחוצות העיר "שבת"!
מכניסים רשעים המכהנים כשרים או ובעוה"ר ישנם המחניפים לרשעים, ו

לקם מנהיגים אצל החופשיים לתוך מוסדות תורה ותלמודי תורה, וחכ
ידועים כשונאי דת שלוחמים בתורה ולומדיה, וחילול ה' נורא ואיום, ואנא 
עובדא ידענא מה שסיפר הגאון הקדוש רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל על רבו 

ה"חפץ חיים" הקדוש, שנודע לו על מקום יישוב בסמוך לראדין שאירע שם 
לה, קלקול במקווה, וכבר אין המקווה שם כשר אלא בדיעבד אך לא לכתחי

ואין להם כסף לתקן את המקווה, והקדוש החפץ חיים התמהמה ולא נסע 
לשם לתקן את העניין, ורק כעבור כמה שבועות בערב שבת נסע ודרש שם 
ותיקן העניין וחזר למקומו, והסביר החפץ חיים שרב המקום ההוא מאנשי 

ל, המזרחי ואסור לכבדו, ולכן לא רצה לנסוע כי לכבד רב מהמזרחי אינו יכו
ומאידך גם לא רצה לבזות את רב העיר, וכאשר שמע בערב שבת שרב העיר 
נסע ממקומו ולא ישוב עד לאחר השבת, מיהר מיד לנסוע לשם ולדרוש 

והקדוש רבי אלחנן זצ"ל הוסיף והסביר בהנהגת רבו     ולתקן את העניין. 
ה"חפץ חיים" הקדוש, שאיסור חנופה לרשעים חמור יותר מחומרת הדבר 

הא בעיר מקווה שאינו כשר לכתחילה, וסיים "מי שיודע חומר האיסור שי
      להחניף לרשעים, יבין היטב את הנהגת החפץ חיים".

ואין לנו יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, והשבוע הלכו 'חברי כנסת' 
ב'היתר' מהממשלה לתוך הר הבית לחלל שם את קדושת המקום, וזכורני 

הסביר לעוברים ושבים שם שומר סמוך לפתח ומשנים קודמות שעמד 
וסיפרו שכאן זהו הכניסה להר הבית ועליהם להיזהר לא להיכנס להר הבית, 

אויערבאך זצ"ל משלם לשומר בכדי שעכ"פ אנחנו נעשה  שהגרש"זלי אז 
בזמנינו וככל יכולתינו לשמור את הר הבית שלא ייכנסו שם טמאים, 

וזמן לתוך הר הבית, ואין מי שיזהיר נכנסים רח"ל אנשים רבים בכל עת 
ובחודש אלול צריך שיהא ניכר על כל אחד ואחד      .אותם שלא להיכנס

שהוא חי ב"חודש אלול", ויחד עם זאת אסור לנו להסיח דעת ממצבינו 
ומחילול שמו הגדול המתחלל בחוצות רח"ל, והקב"ה ירחם עלינו ויחיש 

 ה אמן.גאולתינו במהר


