
 

  

תשע"ז - ניצבים וילךפרשת 

 חובת וסגולת אמירת מאה ברכות בכל יום
"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם 

 אתם פרשת נסמכה ופירש"י "למה      )דברים כ"ט ט'(.ישראל",  ושוטריכם כל איש 
 ט"ממ חוץ, שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו לפי, לקללות נצבים

 משה התחיל, באלו לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם הוריקו, כהנים שבתורת
 כליה אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה, היום נצבים אתם לפייסם

רבינו ה'רוקח' כתב החיד"א בשם          , ע"כ.לפניו" קיימים אתם והרי
שבפרשת כי תבוא,  קללותשהמברך מאה ברכות בכל יום ניצול ממאה 

, ישנם עוד שתי בפרשת כי תבוא מלבד הצ"ח קללות הכתובות במפורש בתורה]שהלא 
"גם כל חלי" ו"כל מכה" אשר לא כתובה בספר התורה הזה, ו"חלי" ו"מכה" הם עוד   -קללות 

מה ש ,הוסיף החיד"א בשם בעל ה'מנהיג'ו, [נמצא סך הכל מאה קללות ,שני קללות
שדוד המלך תיקן לישראל מאה ברכות בכל יום, אין הכוונה  שאמרו חז"ל

שדוד המלך מעצמו חידש תקנה זו, אלא זה כבר היה תקנה קדומה שתיקנה 
וכשראה דוד המלך ע"ה  ,משה רבינו לישראל, ואחר כך נשכחה התקנה

בכדי  חזר וחידש את התקנהבמגיפה ים מתים בכל יום שהיו מאה אנש
, ולפי"ז כתב החיד"א דאפשר שמשה רבינו תיקן לישראל להצילם מהמגיפה

מאה ברכות מיד לאחר שאמר להם את הקללות שבפרשת כי תבוא, כי רצה 
ונתן להם עצה להימלט מהקללות על ידי שיברכו מאה  -להפיג את פחדם 

שמאה ברכות  בדברי רבינו ה'רוקח'ומבואר           ברכות בכל יום ויינצלו.
סגולה להינצל רק ממגיפה, אלא הם סגולה כללית להינצל מכל מאה אינם 

ליזהר  בעת צרהשדרשו וכן שמעתי מגדולים בדור העבר  קללות שבתורה,
               שזהו סגולה גדולה להינצל מכל צרה. מכיון בכל יוםבחובת מאה ברכות 

וזכורני מלפני שנים רבות בזמן שהיה עת צרה בארץ ישראל, הייתי בראש 
יה שם וכינסו שם את כל בני העיר לעצרת תפילה ותקעו בשופרות, וה העין
ואמר, בדרשה צדיק ומקובל שעלה מארץ תימן, והרים קולו מופלג זקן 
ומדוע צריכים אנו למצוא עצות אחרות ממה ו מחפשים עצה להינצל, חנ"אנ

מאה ברכות שמבואר בחז"ל, הלא חז"ל מסרו לנו סגולה נפלאה לברך בכל יום 
וסיפר שהיה מקובל אצלם בארץ תימן  ",על ידי זה ניצולים מכל צרהובכוונה 

ה, והם אכן ראו ישועות גדולות בכל עת צרה לברך מאה ברכות בכוונ
גם בשבת,  -, ודרש מכולם לקבל על עצמם מאה ברכות בכל יום עשו כןכש

ובפרט בזה כל הצורך,  ובעוונותינו הרבים היום לא נזהרים         ועי"ז יינצלו.
)עי' משנ"ב ברכות כדי להשלים למספר מאה  י"ג ברכותבשבת קודש שחסר 

את חשבון מאה ברכות ע"י אכילת בשבת להשלים ויש להיזהר סי' מ"ו סקי"ד(, 
)פ"ז רמב"ם מרן הגרי"ז זצ"ל דקדק מלשון הו, )וכמבואר בגמ' מנחות מ"ג:( מיני פירות

שיהא כל ברכה איזה מספר היא כדי צריך לספור בשבת ש"ז( טמהלכות תפילה ה

מונה כל הברכות עד ו, וכלשון הרמב"ם שם "גיע למאה ברכותבטוח שי
 ."שמשלים מאה בכל יום

 טבע האדם להימשך אחר ראייתו
פן יש , ליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהםוותראו את שקוציהם ואת גל"

ותראו את " ופירש"י     יז(.-)כ"ט, טזוגו' בכם איש או אשה או משפחה או שבט 
שמוסרחים ומאוסין  -ליהם ול, געל שם שהם מאוסים כשקצים -שקוציהם 

מרן הגרי"ז זצ"ל דקדק      . לפיכך אני צריך להשביעכם - פן יש בכם, כגלל
והיינו שהם הסתכלו  -מכאן דבר נפלא, שאע"פ שהם ראו את 'שיקוציהם' 

יה צורך על העבודה זרה במיאוס ובשיקוץ כשקצים וכגללים, מ"מ עדיין ה
להזהירם בשבועה שהם לא ייסחפו אחר העבודה זרה שראו בעיניהם, 
ואע"פ שהם רואים שהעבודה זרה מאוסה ומכוערת, מ"מ זהו כוחה של 

שטבע האדם להיסחף אחר מראות עיניו גם אם הוא יודע בשכלו  -ראייה 
שאפילו בן תורה שברור לו  והוסיף מרן הגרי"ז     שהדבר מאוס ומשוקץ.

היטב השקפת התורה, אם הוא יסתכל בעיתונים שיש בהם דעות כוזבות, 
ואין מקום לטעון שכיון שבשכלו הוא מתנגד  הדבר בהכרח ישפיע עליו,

 -לשיטתם הרי שבוודאי הדבר לא ישפיע עליו, אלא כיון שיש "ותראו" 
"את  חרי ראייתו אפילו אם הוא רואהממילא טבע האדם להימשך א

ובאמת     שהוא דבר מאוס ביותר אשר כל נפש בוחלת מזה. –" שיקוציהם
הדבר מסוכן מאוד לקרר אותנו ביראת ל "רחרואים חילולי שבת  כאשרגם 

 .להתגורר במקום נפרד מהחופשייםאפשר לו[ למי ש]מה טוב על כן ו שמים,

 יראת העונש מגיעה רק על ידי "והשבות אל לבבך"
"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי 

יש לתמוה איך      )כ"ט י"ח(. בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה", 
והיינו את כל הקללות  –שאע"פ שהוא שומע את דברי האלה הזאת תכן י

מ"מ הוא ממשיך לפרוק עול ולומר "בשרירות ליבי כי תבוא, שבפרשת 
 שמסכים להביא על עצמו בידיים קללות נמרצות.הוא שוטה אלך", וכי 

כי אף שאין זה סתירה כלל, , יח הצדיק רבי לייב חסמן זצ"להמשג בזה ואמר
קב"ה מעניש מאוד על כל עבירה, אך מ"מ לפעמים שהבין האדם שבשכלו מ

עדיין אינו פורש מהעבירה כיון שעדיין לא נכנסו הדברים לתוך חושיו ואינו 
ממה והביא דוגמא לזה מרגיש את הדברים אלא הם רק קיימים בשכלו, 

דמרגלא בפומיה דאינשי לומר בימים אלו האחד לחבירו "אני הולך לומר 
לסליחות", והנה כולנו יודעים שסליחות זהו "בקשת סליחה" כפשוטו, אך 

 -מ"מ אין אומרים "אני הולך לבקש סליחה" אלא "אני הולך לומר סליחות" 
ן הלב וכביכול זהו רק נוסח מסויים שצריך לומר בפה, ומשום שבעוה"ר אי

     את האמת אבל אין הלב מזדעזע מפחד הדין.איתנו, ואע"פ שאנו יודעים 

 שנאמרו על מצבינו בעת הזאתדברים 
שווה לכל של בני הישיבות נם דיש ',ץ"בגערכאות 'ה הכרעתפורסם השבוע 

ינו א הילזכינו אם הנה , ומדינהב ככל אזרח הם חייבים בגיוס לצבאו, אחד
חזקים נהיה ל שאם אנחנו "ז זצ"וכמו שאמר מרן הגרימודאגים מזה כלל, 

ם יכולים להרע לנו במלא נימה, אין הלצבא שלהם ברוחנו שלא להתגייס 
לחוץ לארץ או נמלא יסע אם יהא צורך נשתורה הבשעתו גדולי הכריזו ך וכ

דנו כלומדי תורה המשמשים בצבא קילא נעזוב את תפאך הר, ואת בתי הס
שמא יקומו היא כנה סהעיקר  מנםא ,בשום פנים ואופן שבעולם ה'

           ו."והם עלולים להביא אסון ממש ח בשמינושיתפשרו מתפשרים 
אלא זכו ישראל לקריעת הים  שלא (א"ז ע"סוטה ל)ל "בקריעת ים סוף אמרו חזו

אנחנו וגם כאן אם , במסירות נפשלתוך הים וירד שנחשון קפץ רק לאחר 
נראה נפלאות ונמשיך לחיות בשלום אז בוודאי מוכנים למסירות נפש 

יבינו בעולם כולו שבארץ הקודש יכול כל אחד אדרבה בארץ הקודש, ו
אך אם אנחנו לא נוכיח מסירות נפש , ה בלא מפריע"לקב לקיים חובותיו

לך יום שאין קללתו ואין         ה בעת כזאת לא נזכה לסייעתא דשמיא."לקב
כים והמצב נעשה והול ציםמתפרעדיין שבת ה יחילולמשל חבירו,  מרובה

ם לדאבוננו פתוחיבלבד וברחבי ירושלים רח"ל בכל הארץ,  גרוע מאוד
אין , ויש להזדעזע על המצב הנורא וחנויות ומסעדות בשבת ה"י מאות

היה ל "צ רבי משה שניידער זצ"ר הגה"מולהסיח דעת מצער השכינה, ו
פ אין לנו "שאם אין בידינו לפעול למנוע מהרשעים את מעשיהם, עכאומר 

להסיח דעת מצער השכינה ועלינו לכאוב על חילול השם הנורא המתחולל 
קולו ברמה נגד בעצמו כל רב ומנהיג מוטל להשמיע ועל      בחוצות.

מבריסק ח "מרן הגרכאשר אנא עובדא ידענא, שוהפרצות בחומת הדת, 
וא אף שה אגודת ישראל באסיפות גדולי התורה שללהשתתף חדל  זצ"ל

תלמידו הגאון הקדוש רבי ברוך בער ו ,לא גילה טעמועצמו היה ממייסדיה, 
דהנה , משל ח על פי"ביאר לו הגרע החליט לפרוש, ומדושאל אותו זצ"ל 

, (אלקטרי) "החשמל"בימים עברו טרם שהמציאו את ההמצאה המופלאה 
הנר היה נכבה בבית ראובן לא נחשכו היה כל אחד מדליק נרות בביתו, ואם 

וכן אם כבו הנרות בכמה בתים יחידים, עדיין לא היו כבים כל  בתי שכיניו,
כל בני העיר ניזונים מכח חשמל אחד שאבל היום הנרות בכל השכונה, 

שנהנים להשתמש  מצד אחדיש בזה ריווח אף שהמופק בתחנת חשמל, 
יארע תקלה בתחנת החשמל  אם, אבל מאידך יש בזה הפסד רב שבחשמל

     .מחסרון החשמל יסבלוכל בני העיר 
אם כל רב מכריע לבני עירו בלבד, אין הנזק רב כל כך אם יארע  וכך גם כאן

עולמית תחת סמכות אחת יתאגדו רבני העולם אם כל תקלה ויטעה, אבל 
להכריע בכל ענייני היהדות והעולמית שהיא תהא הסמכות הבלעדית 

ממדינות שונות  רבנים גם ישנםוביניהם  ,העומדים על הפרק החרדית
, מכשלה רבהלהביא עלול הדבר , פי הצורך במדינות שלהםכשיכריעו 

ולכן  קול גדולי ישראל ומנהיגי האומה,הציבור מחוייבים לשמוע בשהרי 
ואינם להתערב בענייני הלכה והנהגה כשראה שאגודת ישראל החלו 
לא היה את שמירת התורה בעם ישראל, מתאספים רק כדי לחזק ולעודד 

אלא ] .שראלירבני עם כלל  בשםאסיפות בהשתתף המשיך לל דעתו נוחה
 מאגודת ישראלו רשפיהרבנים כלל  אםש שחששכיון  לא הורה לשאר רבנים לפרושמ "שמ

לעצמו  אבלרשת המזרחי, ייתפסו בבזה חיזוק למזרחי ואנשים  אהי לוחמים במזרחי, שהיו
האלו קדושים ונתחזק בתורה ויראת שמים, והימים       [.לא רצה לשבת שם

אושר ה יכתוב ויחתום אותנו לטובה, לשנת חיים ברכה והצלחה, "והקב
 ת וגשמיות.ועושר ברוחניו

ממקורבי רבינו שליט"א וממקורבי כ"ק האדמו"ר  הרה"ח ר' משה רייך שליט"אהמפואר הנגיד נדבת ידידינו 
 הוא ובני ביתו לכתיבה וחתימה טובה ושנת חיים ברכה והצלחהמצאנז שליט"א, יזכה 

  



תבונן מה שחובת האדם בימים אלו לההוסיף המשגיח רבי לייב חסמן זצ"ל, ו
חסר לו, ישנם בידו וכמה עוד , כמה תורה ויראת שמים מצבו ברוחניות

 עמו הקב"הכמה טובות עשה ולפני איזה דין ומשפט הוא עומד, ולהתבונן 
"לך ה' בסליחות וכשאומר וכמה הוא חייב לקב"ה, ולא ירמה את עצמו, 

ו ויתבייש מהקב"ה, וסיים הא ליבו עמשתדל שיהצדקה ולנו בושת הפנים" י
ושינוי הלב רגש בהתבוננות זוכים להגיע לה על ידי לימוד ספרי מוסרש

 ." גרידאמהשפה ולחוץולא להישאר בגדר "פנימי 

 אמונה בהנהגת ה' ללא הרהור אחר דרכיו והנהגותיו
ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבוא מארץ 

 ,)כ"טרחוקה וגו', על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, מה חרי האף הגדול הזה" 

ר האחרון והגויים ישאלו למה יצא חרון אף ה'. ויש מבואר שהדו      ג(."כ-א"כ
ופירש      להבין מה שייך עניין זה דווקא לדור האחרון ולא לכל הדורות.

בזה הגר"ח מבריסק זצ"ל, שרק בדור האחרון יש שמחציפים פניהם לשאול 
על מידות הקב"ה "על מה עשה ה' ככה", אבל בדורות הקודמים היו מקבלים 

כמו שהם ללא שאלות, שהלא בגלות תמיד היו  את כל גזירות הקב"ה
ותמיד עם ישראל קיבלו על עצמם את גזירות רוצחים אותנו והורגים בנו, 

כי כאשר  הקב"ה באמונה והבינו שאין לנו להרהר אחר מידותיו של הקב"ה,
גבהו שמים וארץ וכו', והרבו בתפילה ובתשובה עד שהקב"ה הטיב עמהם 

      ושינה את הגזירה.
מיליוני ו - פגע בנו חרון אף ה' בשואה האיומהשלאחר אחרון ובדור ה
שרידי הרבנים בלונדון התאספו ו, ועונ הורעבוו נהרגו טף ונשיםיהודים 

ולדון לדעת מה לעשות ולדון על מה שפך ה' אפו וחמתו, והתחילו לפלפל 
 אברמסקי זצ"ל קאלהגאון רבי יחזאמנם השואה האיומה,  המה הגיע בעבור

על דרכי שמים להבין למה עשה ה' אנחנו לא דנים "דפק על השולחן ואמר, 

לדון על העבר להפסיק יש ו ר סתום ואין לנו הסברים,שהדבלנו ככה, 
 ."בעתיד ון רק מה לעשותלהתחיל לדו

 נצחיות התורה לדורי דורות
שהה הגאון רבי בעת מצעירותי זכורני    )ל"א, כ"א(."כי לא תשכח מפי זרעו", 

, בזמן פרוץ מלחמת העולם השניה בלונדון אצלינו אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד
אנשים נכבדים ובאו שם פעמיו לצאת לעבר ישיבתו שבברנוביץ,  הוא

להתחנן אליו שיישאר ולא ייכנס למקום סכנה, בלונדון היהודית מהקהילה 
לפולין הוא יהרוג את כולם, והשיב רבי אלחנן הרי אם היטלר ימ"ש ייכנס ש

ישיבתו לבד, ש"קפיטן ]רב החובל[ אינו עוזב את שאינו יכול לעזוב את בני 
שהתערב ואמר  דאח  והיה שם יהודי", ובפרט לא בשעת סערה -הספינה 

ם שבוודאי רבי אלחנן צודק ואין מה לחשוש כלל מנסיעה לפולין, שהלא א
, הרי זהו "פשיטת רגל" והונגריהישמיד ח"ו את יהדות פולין ליטא הקב"ה 

א"כ  הבטיח "לא ישתכח תורה מישראל",שהקב"ה ליהדות ולתורה, ומאחר 
אולם רבי , והונגריהמוכרח שהקב"ה לא יעקור את יהדות פולין ליטא 

אלחנן השיב לו שאין זה מוכרח כלל, כי אע"פ שהקב"ה הבטיח כי לא 
תשכח, אבל לא גילה לנו מהו האופן שלא תשתכח, ואפילו אם יישאר רק 

ומקומץ זה שישרוד  -אש המתלקחת  קומץ קטן מאוד, הרי התורה היא כמו
יצמח אחר כך דור שלם של לומדי תורה, אלא שאע"פ שהוא יודע שהוא 

ש"קפיטן אינו עוזב את נכנס לסכנה גדולה, מ"מ אינו חושש לנסוע כיון 
, בשואה האיומה נהרגו ועכשיו נתבונן בנפלאות הבורא ית"ש    הספינה".

זי ראל, ונחרבו הרבה ישיבות ומרכמיליונים מבית ישבמיתות משונות 
תורה, ולכשנתבונן היום לא ניכר כלל שום חורבן במוסדות התורה, ואדרבה 
בכל מקום בעולם פותחים הרבה מרכזי תורה וישיבות, ואין זה אלא 

 .הבטיח את נצחיות התורהש מנפלאותיו יתברך

  בין רבינו לכ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"אבענייני השעה משא ומתן קטעים נבחרים מתוך 
 אלול תשע"ז יום ד' כ"ב -השבוע רבינו בבית ערך נבביקור ש

ברוך ה'  א:"רבינו שליט  ? איך הרב מרגיש שליט"א:ר מצאנז "ק האדמו"כ
הרב  :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ    .ה-כל נשימה ונשימה תהלל י על

לעמוד על המשמר, שיהיה בכדי צריך כוחות , איהיה חזק וברי שליט"א
 .אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו א:"רבינו שליט      .'פרישע יארן'

כל יום  א:"רבינו שליט     .פשוטו כמשמעו :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ
לפני ביאת אבל פעם היה גזירה פעם בכמה שנים, ה, חדש גזירהרואים 

ניסיונות, ניסיון אחר ניסיון לפני ביאת  יש. משיח יש בכל יום משהו חדש
החתם סופר כתב שכל זמן  :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ            הגואל.
רבינו               .שיעמדו על המשמר כנגדם גם גודרי פרץיהיו צי גדר פורשיהיו 
אנו חיים בדור חלש חתם סופר המצב היה טוב, היום אם היה לנו  א:"שליט
ר "ק האדמו"כ     .ודרי פרץ כמו הדורות הקדמוניםלג לא זכינו בדורינו ,מאוד

שבדורו של משיח גמ' לאחרונה אמרנו בביאור דברי ה :א"שליטמצאנז 
לחבירו או להורים, אלא הכוונה בעלמא אין הכוונה חוצפא ש, 'חוצפא יסגי'

שמדברים על קדמונים, מעבירים שבט ביקורת על לחוצפה המצויה היום 
 א:"רבינו שליט           ., עושים מה שרוציםללא גבול ,הרבנים הקדמונים

חוצפה יסגי", לבאר הלשון 'הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל  שמעתי מפי
והיינו 'די' בלשון ארמית, וביאר שכדי  -שלשון 'יסגי' הוא מלשון 'סגי' 

להצליח לא יהיה צורך להיות תלמיד חכם או גביר, אלא יהיה מספיק במידת 
ר "ק האדמו"כ                .ינקוט בדרך זו ירים ראשו ויצליחהחוצפה, שכל מי ש

כבר מזמן שהרב אברמסקי אמר זאת עברו עשרות שנים,  :א"ליטמצאנז ש
מה נאמר מה  א:"רבינו שליט             והמצב נעשה גרוע יותר מזמן לזמן.

נדבר ומה נצטדק, המצב קשה מאוד כל יום גזירות קשות, אנו מתרגלים 
רבינו    .עד שכבר לא קוראים לזה גזירה כלל לכל דבר, ומתרגלים גם לזה

ק "כ       .ב"ה ישיבות והיכלי תורה מתרבים וגדלים בכל מקום :א"שליט
להיות יראי שמים, רוצים  האמת היא שהמון העם :א"ר מצאנז שליט"האדמו

הם  חופשייםה ההנהגה שלל הזמן עוד כוללים וישיבות ב"ה, רק צומחים כ
התעורר עניין גיוס בני המצב קשה, עוד פעם  א:"רבינו שליט... נעבח

האמת היא שמי שלומד ימשיך  :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ     .הישיבות
ייסגרו, לא יעזור להם הישיבות לא  ימשיכו ללמוד במסירות נפש, ללמוד,
שלא יהיה  , אני מפחד ממה שקורה אצלינו מבפניםזהו רק משחקכלום, 

הלוואי.  א:"רבינו שליט      בני תורה לא ילכו לצבא.אבל , אצלינו מחלוקת
שאם אנחנו נעמוד בחוזקה הם לא הגרי"ז זצ"ל אמר מרן הגאון דבריסק 

עמם, אבל אם  נתפשררק אם אנחנו  ו כלום. הגזירות הםיוכלו לעשות לנ
לא ניכנע הם לא יכולים לעשות כלום, אין להם אפשרות לגייס את בני 

אם פעם היה כך, כ"ש בוודאי,  :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ     הישיבות.
אין להם אפשרות לגייס מי היום שהתרבו כל כך לומדי תורה, בוודאי 

בשעה שדרש הרשע המדינה בתקופת קום  א:"שליטרבינו      שרוצה ללמוד.
בן גוריון שר"י שכולם יתגייסו לצבא, נתאספו גדולי ישראל להיפגש עמו 
והסבירו לו שבזה מחריב ח"ו את עולם התורה, אחד מהגאונים הזכיר לו 

רה, יהא החורבן אירופה, ושאם עכשיו ח"ו גם כאן ייחרב עולם התו מחורבן

אני מבין אתכם שאתם רוצים "מוזיאון" זכר  אמר להםגדול מאד, מיד 
שמשו כמצבה וזכרון לאירופה, ואני מוכן לפטור את בני הישיבות מגיוס וי

התחרט, כי בתחילה חשב שלא יישאר  בזקנותואח"כ ו ,ליהדות אירופה
לא שיער לעצמו כמה יפרחו כל מוסדות התורה התורה, וכלום מלומדי 

בהתחלה היו רק חמש מאות  :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ     .והישיבות
תוך עשרים שנה תתבטל היהדות בארץ על פי חשבון שחשב בחורים, ו

ישראל, ויתכן שצדק על פי דרך הטבע אבל פשוט לא ידע שיש לנו הבטחה 
נתרבו בני התורה אח"כ כאשר  א:"ליטרבינו ש         כי לא תשכח מפי זרעו.

שהטעות היחידה שעשה בחייו היא אמר והוא היה ב'שדה בוקר',  מיום ליום
כמה התרבו בני התורה לא היה אילו ידע שבכך שפטר את בני הישיבות, 

: יש בעיה עם בחורים חלשים שפיצרמשה ה"ח ר' יעקב הר.   פוטרם
הם הלכו גם קודם לצבא,  :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ .שהולכים לצבא

יש חלשים וביניהם  א:"רבינו שליט     וכי לפני עשרות שנים לא הלכו.
רק מי שחזק באמת לא יוכלו מהספרדים, ויש סכנה שלא יעמדו בניסיון. 

הרשע בן גוריון שר"י טען למשלחת גדולי תורה שבאו    לעשות לו כלום. 
של החרדים, שהלא  ששורש הבעיה טמונה בחינוךאליו בעניין גיוס בנות, 

אם החרדים יחנכו את בנותיהם כראוי, אזי בנותיהם יוכלו לעמוד בכל 
מצבים כאלו הרי הניסיונות הרוחניים בצבא, ואם אין בכוחן להתמודד ב

והשיב לו הגרא"ז זצ"ל, שאצלנו לא מחנכים להיכנס  שהחיסרון הוא בהם,
יסיונות, ובפרט לניסיונות כדי להתמודד עמם, אלא אנו מחנכים לברוח מנ

ליהם הוא סכנה עצומה ומזיקה לא להתקרב לרשעים שעצם הקירוב א
מאוד, וזה הבעיה כאן, מי שחזק הוא באמת חזק, אבל יש אחרים חלשים 

השאלה היא מהיכן : א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ      שלא יעמדו בניסיון. 
 ובהולכים לצבא, אם מתוך בני הישיבות או כאלו שבין כך מסובבים ברח

אלו שהולכים לצבא בין כה וכה אינם . שיש גם שם סכנה רוחנית גדולה
גם מי  א:"רבינו שליט    הולכים לישיבות, הם מסתובבים ברחובות.

רק הרי לכת לצבא ולהכניס עצמו לניסיונות, לאין לו שמסתובב ברחובות 
אם נכנסים לצבא כבר מתקלקלים, אם שומעים שם רק ביום אחד ניבול פה, 

     לכל החיים. זיקמזה כבר 
)במכתבו בעניין ניתי ממה שכתב הרב שליט"א נה :א"ר מצאנז שליט"ק האדמו"כ

על האדמו"ר משאץ זצ"ל שלאחר הפסח הניח על שולחנו מצות עוף הבראקל( 
מכונה. שמעתי מאאמו"ר זצ"ל שאצל השינווער רב אכלו מצות מכונה 
אחרי פסח. אצלינו גם לא אומרים שמצות מכונה הם חמץ ח"ו, רק "אצלינו 

ים כהדברי חיים ואצלינו זה חמץ, אבל הם חמץ", והיינו שאצלינו נוהג
מעולם לא אמר אאמו"ר זי"ע שמי שאוכל את זה על פי הוראת רבותיו הרי 

תראו רק " :כיבדו בשתיים לחיים, ובירך א"רבינו שליט  הוא אוכל חמץ.
ר מצאנז "ק האדמו"כ  ".שמחות, תזכו להיכתב לכתיבה וחתימה טובה

א ונהורא מעליא, תזכו פוות גרייאריך ימים על ממלכתו, מתוך ב א:"שליט
 .רן של צדיקיםמוד על המשמר ולהרביץ תורה לתלמידים, ולהיכתב בספלע

 855שלוחה  037630585דרך "נדרים פון" במס' טלפון או באשראי  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך"לפי החיפוש  "נדרים פלוס"בעמדות  ניתן לתרום
 


