
  

  

תשע"ז -פרשת שמיני 

  בבני תורההמצוי זהירות מעוון חילול ה' 

 שמכפר ופירש"י "להודיע .)(ט', ב'לחטאת",  בקר בן עגל לך קח אהרן אל "ויאמר
  שעשה". העגל מעשה על זה עגל י"ע הוא ברוך הקדוש לו

סודות על התורה ודרכי (אשר חיברו רבינו ה"בית יוסף", וכתב בו בספר "מגיד מישרים" 

שעיקר החטא של אהרן  ,בתחילת הפרשה כתבו ממלאך משמים) הנהגה שנמסרו ל
כי העם לא הבינו את כוונתו, אבל הוא מצד  - בחטא העגל היה מצד חילול ה' 

עצמו היה שלם במעשיו כיון שלא נתכוון כלל לעבודה זרה, ולא נצרך כפרה 
  אלא משום שהעם לא הבינו את כוונתו הטובה ונגרם מחמתו חילול ה', עיי"ש.

ומבואר בזה יסוד גדול, שלפעמים האדם אינו עושה שום עבירה אך מ"מ אם 
ם את כוונתו ומדמים שהוא עבר עבירה, הוא נתבע משום הציבור אינם מביני

ומכאן לימוד לבני תורה שיש להם להיזהר במשנה זהירות על חילול ה', 
  מעשיהם שלא ייראו בעיני המון העם כמי שמזלזלים במצוות ח"ו.

 אחרים דברים שכתב וז"ל "וישהי"א)  התורה (פ"ה מיסודיוכן מבואר להדיא ברמב"ם 
 ומפורסם בתורה גדול אדם אותם שיעשה והוא, השם לחילו בכלל שהן

 עבירות שאינן פי על ואף, בשבילם אחריו מרננים שהבריות דברים בחסידות
עיי"ש. , לאלתר" המקח דמי נותן ואינו שלקח השם, כגון את חילל זה הרי

[ופשוט שגם אם באמת אינו תלמיד חכם וצדיק, אבל אם הציבור מחזיקין אותו לתלמיד חכם 
  וצדיק, הרי הוא בכלל מחלל שם שמים אם אינו מתנהג כפי שראוי להתנהג לת"ח וצדיק]. 

שאם הם ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה דורש מבני הישיבה, 
להתפלל בציבור בשעה מאחרים לקום ואינם מתפללים בישיבה, לא ילכו 

בזה יתחלל שם שמים בעיני הבעלי כי [כמדומה לאחר זמן קריאת שמע],  - מאוחרת
בתים שבעיר שיאמרו שבני הישיבות הולכים לישון מאוחר וקמים מאוחר 

  שמים.לל שם חלתפלל ביחידות ולא להעדיף ואינם זריזים בעבודת ה', ולכן 

  זהירות מהיצר הרע בכל מצב ובפרט בעבירות קלות

בלשון (ט, ו'). ", וירא אליכם כבוד ה' ,וה ה' תעשויוזה הדבר אשר צ ,ויאמר משה"
הפסוק משמע שיש כאן איזה דבר מסוים שצריכים ישראל לעשות כדי 

אך לעשות את "זה הדבר", ציווה אותם משה רבינו שיירא עליהם כבוד ה', ו
ואיזהו הדבר אשר צריכים הם  - הדברים לא נתבארו בפסוק מהו "זה הדבר" 

  לעשות. 
אמר ואמרו בזה הלשון: ", ו') מכילתא דמילואים, פרא(סוחז"ל נגעו בזה במדרש כאן 

אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת  ,להם משה לישראל
בעולם כך תהא עבודתכם  כשם שהוא יחידי ,ובעצה אחת לשרת לפני המקום

שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם מפני מה כי אני ה' אלהיכם  ,מיוחדת לפניו
  ", ע"כ.עשיתם כן וירא אליכם כבוד ה' ,הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים

אך גם חז"ל סתמו דבריהם ולא פירשו לנו כל הצורך מה כוונתם באומרם 
ביראה אחת ובעצה אחת לשרת אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם "

יצר  אותו", ומהו תוכנו ומהותו של מה שמכונה כאן בתואר "לפני המקום
  הרע" אשר עניינו הוא להיות "ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום".

ונראה בביאור הדברים, שהכוונה ל"אותו יצר הרע" הרגיל להיות במקרים 
של היצר הרע שקודם החטא  כאלו של התעלות ודבקות בה', כי הנה דרכו

הוא מסית את האדם שיחטא, אך לאחר שהאדם זכה להתרומם ולהתגבר על 
היצר הרע ולא חטא, מסיתו היצר הרע לאמר שעכשיו כבר אינו צריך להקפיד 
ולדקדק כל כך בכל מצוה, שמכיון שעשה נחת רוח לקב"ה עכשיו והקב"ה 

ב של דביקות עילאה, יכול אוהבו, והוא גם זכה להתרומם על כך ולהיות במצ
הוא להרשות לעצמו לוותר קצת פה או שם וכביכול שבמצב כזה הקב"ה לא 

ידקדק עמו על עבירות קלות שכאלו, ונראה שעל זה הזהירם הקב"ה ואמר 
והיינו אותו הדבר הידוע הרגיל להיות בזמנים  - "זה הדבר אשר ציווה ה'" 

, ומדוקדק ום שמיני למילואים][כזמן זה של י - כאלו של דבקות והתרוממות
והיינו "אותו יצר  -הדבר בלשון חז"ל שאמרו "אותו יצר הרע העבירו מלבכם" 

רגיל לבוא דווקא בזמנים כאלו של דבקות להסית את אשר הרע" הידוע 
ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת האדם להקל ראש באיסורי התורה, "

והיינו שתעבדו את הקב"ה בכל עת ובכל זמן ללא  - " לשרת לפני המקום
אלא "ביראה אחת ובעצה אחת", ורק על ידי זה תזכו  -חילוק בין מצב למצב 

  ש"וירא עליכם כבוד ה'".
ומצוי לפעמים אצל בני תורה ובני עליה שאין שמים לב להילחם ביצר הרע 

רה, כבר וחושבים שלאחר שכבר הגיעו לדרגות להיות בן תו בדברים קטנים,
אין להם צורך להתעסק במלחמת היצר בעבירות קלות, אך האמת שגם לאחר 
שהאדם התרומם וזכה להיות בן תורה, עדיין צריך הוא ללחום את מלחמת 

  .ואין להסיח דעת ממלחמת היצרהיצר גם בדברים קטנים, 

  במעלת מידת הענווה

ה אהרן בוש וירא שהיפירש"י "(ט, ז'). ", קרב אל המזבח"ויאמר משה אל אהרן 
פירש בזה האריז"ל    ". לגשת. אמר לו משה למה אתה בוש, לכך נבחרת

כיון שאתה בוש ומרגיש שאינך ראוי, זה עצמו הסיבה  - הקדוש, "לכך נבחרת" 
ומשום שרק העניו שמרגיש שאינו ראוי לתפקיד, הוא באמת ראוי לבחירתך, 
  בך ה'. ולכן עליך  לגשת ולקבל את התפקיד שבחרלתפקידו, 

וכעין זה אמר ה"חפץ חיים" להגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל כשבא לשאול 
את פי ה"חפץ חיים" האם לקבל את הרבנות שהציעו לו בעיר סלוצק, שכן 
הוא ירא מאוד מהאחריות הרובצת על רב בישראל לפסוק שאלות ולקבל 

חיים" השיב לו "ומי לדעתך צריך להיות מורה הוראה? וכי  אחריות, וה"חפץ
  זה שאינו ירא הוראה? אדרבה, דווקא מי שיירא הוראה ראוי לו להיות רב".

וזכורני מזמן שהייתי בבני ברק מחזה נורא שהיה אצל הצדיק רבי שמואל יוסף 
אשר בערוב ימיו לאחר טלטולים רבים שעברו עליו במשך ימי  - רבינוב זצ"ל

לרב בהמבורג ואחמ"כ נבחר  בקלויז של הגר"א בווילנא,[כשמתחילה שימש כר"מ חייו, 

, ]שבגרמניה, ואח"כ באנטווערפן שבבלגיה, ואח"כ כאשר הגרמנים הגיעו לבלגיה ברח ללונדון

שם בעבודת ה' לעסוק השתוקק עלה לארץ ישראל והשתקע בבני ברק, ו
בהשקט ללא טרדות, והנה בשמחת תורה כיבדו אותו ב"חתן תורה", ולאחר 
התפילה ליוו אותו לביתו בשירה ובזמרה וריקודים לכבודו, ולפתע הבחינו בו 

י איש פשוט ומה רוצים ממני", וכשהוא בוכה בדמעות ממש ואומר "הלא אנ
וקראו לאשתו  והרגישו שיש לו ייסורים ממש מהכבוד שמכבדים אותו,

שתניח את דעתו, ואשתו בפקחותה אמרה לו שזהו מנהגם בכל השנים ללוות 
לכבוד התורה, ולא עושים כן לכבודו כלל,  - תמיד את ה"חתן תורה" לביתו 

מעדת  -וכששמע כן נחה דעתו, אבל לאחר מכן עברו על יד בית הכנסת אחר 
ולות שעושים החסידים, וכששמעו החסידים שם את השירה והזמרה והמח

לכבודו, יצאו גם הם עם ספרי תורה בידם לכבודו, ורקדו ושרו בניגון "אור 
זרוע לצדיק" כדי לכבדו, וכששמע כן הוא התחיל לבכות ואמר "כבר טועים בי 
שאני צדיק", ובכה הרבה עד שחששו שיתעלף מרוב חולשה ועוגמת נפש, 

כל אותו היום הוא נפל ומיהרו להביאו לביתו, וסיפרה אשתו הרבנית ע"ה, שב
למשכב מרוב צער ועגמת נפש שמכבדים אותו כצדיק, והוא חשב שזה עונש 

     עבורו משמים שיטעו בו.

  כ"ו ניסן נלקט לרגל יומא דהילולא –ליקוט עניינים מהגה"ק בעל ה"ברך משה" מסאטמאר זי"ע 
זי"ע ידידות גדולה שררה בין האדמו"ר הגה"ק בעל ה"ברך משה" מסאטמאר "

 בעניינים שונים לחמו יחדיו את מלחמת ה' ללא פחד .לרבינו שיבדחלט"א
. בין השאר עמדו על המשמר לתקן אלפי קברים בבית החיים בצפת כאשר

בר הבד"ץ וסגן הרה"ח ר' יוסל שינברגר ז"ל סיפר פעם, שבזמן שמינו את רבינו שליט"א לח[
נשיא, שאלו את פי האדמו"ר מסאטמאר בעל ברך משה ששימש כנשיא אם למנות את רבינו 

אעביר כסגן נשיא, והשיב להם, וודאי וודאי, אנו צריכים לו בעדה החרדית, ולא זו בלבד אלא גם 

להלן הבאנו ו .]אם אך יהא תועלת בזה –כנשיא לידי הגר"מ שטרנבוך  תפקידילגמרי את כל 
   כמה עניינים שסיפר רבינו ממה ששמע מפיו.

א.] שמעתי מידידי הגאון וצדיק בעל "ברך משה" מסאטמאר זצ"ל שפירש את 
(דברים ט"ו מאמר חז"ל בספרי על הפסוק "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה" 

יכול אפי' יהיה יושב ובטל, תלמוד לומר  - ואמרו שם בספרי "וברכך ה'  י"ח)
"כ, ודברי הספרי צ"ב, דמהו ההו"א ולמה איצטריך קרא, בכל אשר תעשה" ע

וכי לולא הפסוק היה עולה בדעתינו לומר שגם אם לא יעשה יברכו ה'. וביאר 
בעל ברך משה זצ"ל דחז"ל לימדונו כאן יסוד גדול, דאל יאמר אדם בזה 

לעצמו "אני משער שלפי כוחותי איני יכול להצליח", ובזה יפטור את עצמו 
יש ברכה מיוחדת ומשום שבאמת שות כיון דבלא"ה לא יצליח, לגמרי מלע

מהקב"ה למי שעושה מה שבידו לעשות וכדכתיב "וברכתיך בכל אשר 
יש כאן חשבון מ"מ תעשה", ולכן אף אם נראה שלפי הטבע אינו יכול להצליח, 

אחר מצד הברכה של השי"ת, שאם האדם עושה מה שמוטל עליו, אז הקב"ה 
    צליח למעלה מדרך הטבע.שולח את ברכתו וי

ב.] בשעה שבבית הקברות בצפת נסחפו עצמות הקדושים אשר בארץ 
מקבריהם, ותנים היו אוכלים בלילה את העצמות ר"ל, ידידי הגאון וצדיק 

זצ"ל דאג מאוד לתקן את הקברים  האדמו"ר בעל ברך משה מסאטמאר
בצפת, ומסר נפשו וכתב מכתב בכתב ידו לתקן קבר אחרי קבר, וכשפגשתי 
אותו לאחר זמן וסיפרתי לו אז שכבר תיקנו יותר מאלף קברים, אמר שאע"פ 
שסבל הרבה רדיפות על מכתבו, אבל הכל היה כדאי כדי שיהיו לו עכ"פ אלף 

ת "כאן כנראה אין לי הרבה סניגורים, אבל סניגורים למעלה, והוסיף בדרך צחו
  שם בעהשי"ת יקבלו פני אלף סניגורים".

ג] מפליא היה לראות את ענוותנותו בתכלית הענוונה, לא חיפש כבוד וקיבל 
ד] סיפרו לי אנשים שהיו אצלו במחנות ריכוז, שהוא        כל אחד בידידות.

  יח בהם תקווה רבה לקוות ולצפות לישועת ה'.ניחם אותם והפ

בעל ה"ברך משה" חיים צבי  בהגה"ק רבימשה  הגה"ק רבילע"נ 
 נלב"ע כ"ו ניסן תשס"ו     זי"עמסאטמאר 

  "נדרים פלוס" בעמדותלהוצאות הדפסת והפצת המאמר ניתן לתרום
  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ  שטרנבוךלפי החיפוש 



באמת וזהו דמות וסמל לעניו אמיתי, שלא רק ברח מהכבוד אלא היה בטוח 
. ואני זכיתי להכירו וראיתי אצלו ובתמים שאינו צדיק ולא מגיע לו כבוד כלל

הרבה הידורים וחומרות, אבל תמיד עשה הכל בצנעא, והיה רגיל לטבול 
במקווה מידי יום ביומו, אך חשש שיאמרו עליו שהוא צדיק, ולכן בכל פעם 

צניע את שהיה הולך למקווה היה בודק תחילה את כשרות המקוה כדי לה
קדושתו כדי שיחשבו שאינו הולך למקווה לטבול אלא רק לבדוק את 

    כשרותו. 

[ובדומה לזה שמעתי גם על הגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל שהיה רגיל לטבול 
במקווה, והיה בודק את כשרות המקווה כדי להסתיר את קדושתו שכביכול 

  אינו הולך לטבול אלא למדוד].

  בא דרך ה"בני תורה"יסוד השפע של כל ישראל 

ברכת  - ויברכם ופירש"י "(ט, כ"ב). ", וישא אהרן את ידו ידיו אל העם ויברכם"
כהן "הז) - הלכה ונשיאת כפים  (פט"ו מהלכותכתב הרמב"ם      ".כהנים יברכך, יאר, ישא

שאינו חכם ואינו מדקדק במצות או שהיו הבריות מרננים אחריו או אע"פ 
ואל  הרי זה נושא את כפיו ואין מונעין אותו,  ,בצדקשלא היה משאו ומתנו 

בול הברכה תלוי בכהנים יתתמה ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה, שאין ק
שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכהנים  בקב"ה,אלא 

  ", ע"כ.עושים מצותן שנצטוו בה והקב"ה ברחמיו מברך את ישראל כחפצו
ם שיסוד כוחה של ברכת כהנים איננה מצד כוחם של ומבואר בדברי הרמב"

אלא מכוח הקב"ה ברכת הצדיקים שיש כח בפיהם לברך מצד צדקותם], וכעין [הכהנים 
בלבד, וגזר הקב"ה שכאשר הכהנים עושים מצוותם ומברכים את הקהל שולח 
הקב"ה את הברכה, ואם היה הקב"ה בוחר בלווים או ישראלים מסוימים לברך 

הייתה הברכה מתקיימת באותה המידה, שהרי בין כך אין הברכה  את הקהל,
  השליחים שבחר לזה.ע"י מכח הכהנים אלא מכח הקב"ה שמברך את ישראל 

ונראה לתת טעם במה שבחר הקב"ה דווקא בכהנים להיות שלוחיו לברך את 
לשבט לוי לא הרי מקור פרנסת הכהנים היה מעם ישראל, שישראל, דהנה 

ונחלה בישראל, אלא היו מקבלים לחם  מתרומות ומעשרות, ובשר היה חלק 
מזרוע לחיים וקיבה, ובגדים מראשית הגז, ופירות מביכורים או פאה, 

כ"שנוררעס" (מקבצי ה יכול מעמדם להיות מבוזה ומטבעם של דברים הי
אך באמת הרי הדבר הוא להפך ממש, שכיון  נדבות) שחיים על חשבון אחרים,

בזכות עבודת ה' שלהם, מתברכים אזי לומדי התורה ועובדי ה', הכהנים הם ש
על חשבון  יםחי םאיננים כל ישראל בשפע של פרנסה, ונמצא א"כ שהכה

כל מה שיש לישראלים אינו אלא בזכות אותם כהנים , אלא אדרבה הישראלים
ומביאים את השפע לכל ישראל, ונראה שמטעם זה  -שעובדים את הקב"ה 

כל כולם וידעו שכדי שעל ידי זה יכירו  - לברך את ישראל  בחר בהם הקב"ה
הכהנים, ואז יתרומם  ע"יהצלחת עם ישראל בבנים חיים ומזונות אינה אלא 

   .  ישראלשל מקבצי נדבות אלא אדרבה הם משפיעים את השפע שאינם קרנם 
 (פי"גשהרי ידוע מה שכתב הרמב"ם ורמז יש בדבר לבני תורה שבכל דור ודור, 

בדל לעמוד ינדבה רוחו אותו והבינו מדעו להשכל מי ש"מהלכות שמיטה ויובל הי"ג) 
והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק  ה'לשרתו ולעובדו לדעה את  ה'לפני 

" הרי הוא כדוגמת מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם
שפע בבני חיי וא"כ גם בזמנינו צריכים כל העם להכיר שכל השבט לוי ממש, 

, שעל ידי לימוד התורה ומזוני שזוכים כולם, הכל בא על ידי בני התורה
ובזמנינו הממשלה כאן       ועבודת ה' שלהם הם משפיעים שפע לכל העולם.

שהרי  פוגעים בבני התורה, וטחו עיניהם מראות שבאמת הם פוגעים בעצמם,
לא היה ליושבי ארץ  לולא לימוד התורה של בני הישיבות ואברכי הכוללים,

שהרי בלימוד התורה  -ועלינו ללחום כנגדם מלחמת ה' ישראל שום קיום כלל, 
  תלוי כל קיומינו.   

  בלא לערוך חשבונותחובתינו ללכת בדרך האמת 

 משה בוש ולא "הודהע"א)  ק"א (זבחיםאמרו חז"ל (י', כ'). "וישמע משה ויטב בעיניו", 
[והיינו שבשעה שעמד משה ושכחתי".  שמעתי אמר אלא, שמעתי לא לומר

רבינו על טעותו, היו לפניו שני אפשרויות, או לומר "לא שמעתי", או לומר "שמעתי 
ושכחתי", ואם היה משה רבינו מחפש כבוד היה אומר "לא שמעתי", אבל משה רבינו 

, שהרי יש ללמוד מכאן דבר נורא      לא התבייש, ואמר "שמעתי ושכחתי"].
לכאורה יש לתמוה איך התיר משה רבינו לעצמו להודות על האמת ולומר 
"שכחתי", והלא היה עלול להביא בזה חורבן גדול ולערער את יסודות 
האמונה בתורת משה, שיאמרו כולם, מה לנו לקבל את הדברים מפיו כהלכה 
למשה מסיני, והרי כשם שכח הלכה זו, אפשר ששכח או התבלבל בהלכות 

וע"כ מוכח מכאן שאין לעשות חשבונות כאלו וספות ואי אפשר לסמוך עליו, נ
שלעולם לא יפסיד האדם  - ו"לשקר לשם שמים", שכן כלל זה נקוט בידינו 

ומי שמתכוון לשם שמים ללכת בדרך האמת לעולם לא יצא ממידת האמת, 
מכשול מהנהגתו, ואין לו לערוך שום חשבון אלא לקיים "מדבר שקר תרחק" 

וזהו הוראה לדורות לא להתפשר ולוותר בדרך של שקרים מול      כפשוטו.
[ובאמת אדרבה, אלא עלינו לומר להם את האמת ללא חשש,  השלטונות,

פעמים רבות עלולים להזיק כשמדברים עמהם בשפת חלקלקות ולא בדרך האמת 

ח ועלינו לבטושיש כאן מלחמת דת, שאז הם משתמשים בדברים הללו כנגדינו], 
בקב"ה שמדרך האמת לא יצא שום מכשול, ואם נתעקש ונעמוד בניסיון, 

  נירשם בספר הזיכרון ליראי ה' ולחושבי שמו, ומובטח לנו שכר רב מאוד.
האמת  בדרךנלך אנו אם וכן שמעתי מהגה"צ רבי שמואל יוסף רבינוב זצ"ל, ש

ו נלך , אז הקב"ה שמידתו אמת ילך אתנו, אבל אם אנחננגד השלטונות בגלוי
עם השקר והיינו שהשתדלותנו להצלתנו מהגזירה תהא בדרך שקר ולא 

, אז אף הקב"ה הם לוחמים בדת ישראלנאמר לשלטון את האמת הידוע לנו ש
  .מהם ח"ולא יצילנו ו יתנהג עמנו בשקר

  ראוי לגנות את הרשעים או את הדברים שנאסרו באיסור תורה

 בגמ' בפסחים(י"א, ח'). לכם",  הם טמאים תגעו לא ובנבלתם תאכלו לא "מבשרם
 הכתוב עקם שהרי, מפיו מגונה דבר אדם יוציא אל איתא "לעולםע"ב)  (ג',

 ומן הטהורה הבהמה מן שנאמר, מפיו מגונה דבר הוציא ולא אותיות שמונה
[והיינו שהתורה האריכה בפרשת נח לכתוב "בהמה  טהורה". איננה אשר הבהמה

  "בהמה טמאה", כדי לשמור על לשון נקיה]. אשר איננה טהורה", ולא כתבה

ויש לתמוה, שאם כן למה בפרשת שמיני כתוב בתורה "טמאים הם לכם" 
  בלשון שאינה נקיה, והרי לכאורה היה ראוי לכתוב "אינם טהורים הם לכם".

זצ"ל, שבפרשת שמיני יש תועלת גדולה בכך שכתבה  וביאר בזה א"ז הגר"א
תורה "טמאים" הם בלשון גנאי, שרצתה תורה לגנות ביותר אכילת דברים 

, ובמקום תועלת הדבר רצוי לדבר בלשון טמאים כדי שאנשים יתרחקו מהם
שהלא התורה  -אבל בפרשת נח שאין תועלת בהשתמשות בלשון גנאי  גנאי,

ודינים אלא בסיפור דברים, בזה ראוי להשתמש אינה עוסקת שם באזהרות 
ופעם נכנס יהודי אחד להגר"א, ורצה     בלשון נקיה ולומר "איננה טהורה".

לספר לו עובדות נגד קהילות ה'חסידים', והגר"א זצ"ל רגז מאוד וגער בו 
בנזיפה שזהו לשון הרע ואסור לשמוע, ותמהו בפניו, שהלא כמה פעמים 

ד החסידים ולא מיחה, והשיב להם רבינו הגר"א על פי סיפרו לו עובדות כנג
הדברים הללו, שדווקא במקום תועלת רצוי לדבר בלשון גנאי, אבל במקום 

  שאין תועלת צריך לשמור על הפה ולא לדבר בלשון גנאי. 

שנאמרו בימי חול המועד על מצבינו בעת הזאת דברים
"שמחת החג נהפך לי לצער כשדיברתי עם בחורי ישיבות מהרבה חוגים 
שהסתבכו עם שלטונות הצבא וכופים עליהם להתגייס לצבא, וחלקם כבר 

ימו ישבו בכלא במשך תקופה כשסירבו בעוז ובגאון להיכנע ללחצים ולא הסכ
להתגייס לצבא, וב"ה מחד גיסא הם שמחים שזוכים לעמוד בעוז ובתוקף 
כנגדם, אך מאידך גיסא דואגים הם על עתידם, ואינם יודעים מה יילד יום ואם 
יעלה בידם להיפטר לגמרי מהצבא, או שיצטרכו עוד לשוב ולשבת בבית 

השלטון  והנה נמצאים אנו עכשיו בתקופת מלחמה מצד         האסורים ח"ו.
לגרור את אברכי כוללים ובני ישיבות משקיעים כספים רבים במאבק ש

לשירות צבאי או אזרחי לאומי וכדומה רח"ל, ומטרתם ידועה וברורה שרוצים 
[וגם  ,ח"ו עולם התורה והישיבות בארץ ישראלהם בעתיד להחריב לגמרי את 

ספר שנים], חקקו חוק בעוה"ר שיהיו בני הישיבות מחוייבים בגיוס בעוד מ
. ובוודאי ודקים אותנו עכשיו איך אנחנו מגיביםמתחילים לאט לאט ובהם ו

אנו נעמוד עכשיו בתוקף במלחמה כנגדם, נציל בזה את עתידנו בעתיד, שאם 
חובתינו לעמוד נגדם בתקיפות ללא פשרות, ושהם ידעו ברורות שאם ועל כן 

ובשום פנים ואופן לא  יהא צורך אנחנו נשב בבתי סוהר או נברח לחוץ לארץ,
ואשרי מי שעומד     .עזוב את תורתינו הקדושהתפשר על בחור אחד ולא ננ

בפרץ ומקיים חובת מחאה, ואף שבאמת בכל מלחמה שאנו לוחמים ברשעים 
בזמנינו יש סכנה גדולה, וכפי שסיפר מרן הגרי"ז זצ"ל שאביו הגר"ח זצ"ל 

(ויש שודים על שפיכות דמים, נזהר מאוד שלא להתייחד עם ה'ציונים', שהם ח

מספרים שמרן זצ"ל תמה על הנטורי קרתא שאינם מפחדים להתגרות בציונים, שהרי 

(סנהדרין פ"ט ה"ז) אך מ"מ כבר מבואר בירושלמי הם חשודים על שפיכות דמים), 

שרצו לנדות את פנחס על שהכניס עצמו לסכנת נפשות בשעה שלחם את 
אלא שהקב"ה העיד עליו שעשה כן לשם (א.ה. עי' טעם ודעת שם), מלחמת ה', 

שמים ומתוך קנאות ולכן נתן לו שכר ואמר "הנני נותן לו את בריתי שלום", 
וכך גם בכל מלחמת ה' אע"פ שאין בידינו לחייב כל אחד להכניס עצמו 
לסכנת נפשות, אבל מי שמתקנא קנאת ה' צבקות והולך ללחום את מלחמת 

מבני משפחתו של הגרב"ד שמעתי והנה      ה לשכר רב בעולם הנצח.ה', יזכ
בוביץ זצ"ל, שלאחר שהיטלר ימ"ש עלה לשלטון, הגיע לאזני הגרב"ד מה לי

שנעשה עם כלל ישראל שסובלים כל כך הרבה צרות ורדיפות מהגויים, 
ה שנעשה בעניין רדיפות היהודים, מוביקש שלא יודיעו לו עוד חדשות מ

וכ"ש  –"ה תובע מכל יהודי להשתתף בצרת כל יחיד מישראל ואמר שהקב
שאינו יכול להציל כלום אלא רק לשמוע, עדיף שלא ישמע,  בצרת רבים, וכיון

כי מי יודע אם יקיים את חיובו להשתתף בצערן של ישראל עד כדי שירגיש 
שצרות ישראל פוגעים בו עד דכדוכה של נפש, ולכן מוטב שלא ישמע כלל 

ובזמנינו שהצבא והשלטונות רודפים את בני      ם אין בידו להציל.א מהצרות
הישיבות ואברכי הכוללים, הרי מחויב כל אחד להשתתף בצערם של אותם 
שנרדפים מהשלטונות ויושבים בבית האסורים, ואין לנו להסיח דעת מצרות 

בשעה שאדם מצטער שכינה מה הלשון "(פ"ו מ"ה) ישראל, וכמבואר בסנהדרין 
מרת כביכול קלני מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמם של או

לצעוק ולהריע ועלינו     ".רשעים שנשפך קל וחומר על דמם של צדיקים
לאבינו שבשמים כאומנות אבותינו, והקב"ה יראה צערינו ועניינו, וירחם 
עלינו כרחם אב על בנים, ונקבל פני משיח צדקינו בקרוב ממש, אמן".  
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