
 

 

תשע"ז - קרחפרשת 

 תמיהה בעיקר פרשת קרח
בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני  קרח "ויקח

פרשת קרח היא פרשה     ב(.-)במדבר ט"ז, אראובן, ויקומו לפני משה" וגו', 
בעל רוח הקודש וכמו שהלא מצד אחד קרח היה  סתומה הצריכה ביאור רב,

חילת הפרשה שקרח ראה ברוח הקודש את השלשלת הגדולה בתשפירש"י 
סוד  נמתיק יחדיו "אשרי"ח י"ז( דב"ר )חז"ל עוד אמרו שעומדת לצאת ממנו, ו

, והרי מבואר שקרח היה שווה בהשגותיו שוין" ששניהן וקרח זה אהרן -
סופי תיבות  -רח "צדיק כתמר יפאמר האר"י הקדוש לאהרן הכהן, וודרגתו 

קרח", והיינו שלעתיד לבוא יהיה לו תיקון, ורק אז נשיג את גדלותו, ונבין 
 במה בדיוק חטא עם כל גודל מעלותיו.

 היה, אפיקורס "קרחה"א(  חלק פרק סנהדרין )ירושלמי גיסא אמרו חז"לאך מאידך 
 רבינו, משה ל"א משה, גבי אתא תכלת, שכולן טלית ועשה עמד עשה מה

 חייבת, וכו', בית לו אמר בציצית חייבת שתהא מה תכלת שכולה טלית
 אמר וכו', במזוזה חייב לו אמר במזוזה, חייב שיהא מהו ספרים מלא שהוא

 שעה באותו טהור, לו אמר בכולו, פרחה טמא, לו אמר מהו, כגריס בהרת לו
  גדול", ע"כ.   כהן אהרן ולא נביא, משה ולא השמים, מן תורה אין קרח אמר

והרי מבואר שאע"פ שקרח בתחילת דרכו היה צדיק וקדוש, אבל אח"כ ירד 
מטה מטה ונעשה אפיקורס, )ושמעתי על אחד שהמתין פעם מאחורי דלת 
מרן הגרי"ז זצ"ל להיכנס לביתו, ולבנתיים שוחח שם עם חבירו והפליג 
במעלת קרח שהיה צדיק וקדוש, ולפתע פתח מרן הגרי"ז זצ"ל את הדלת, 

ו "קרח לא היה אדם גדול אלא אפיקורס וכופר בנבואת משה וכופר ואמר ל
יש להבין היאך יתכן שיהודי קדוש וצדיק כ"כ כקרח בתורה מן השמים"(, ו

שהיה בעל רוח הקודש ומגדולי הדור, נתקלקל לפתע פתאום, והידרדר  -
 מרום המעלה של בעל רוח הקודש עד שאול תחתיה להיות אפיקורס.        

 ימת לב הנדרשת בשעה שמתעסקים לשם שמים גודל ש
זהו  להתמנות לנשיא בישראלקרח  שהשתוקקמה  שביסוד הדברנראה ו

כדי לקבל את הכוחות המיוחדים שהקב"ה נותן לנשיא  -שמים  לשם
שהרי הקב"ה נותן כוחות לכל אחד כפי ], יותר מכל אדם בישראל בישראל

נותן הקב"ה כוחות נשיא בישראל לך לו ולפי תפקידו וחובתו, ומה שנצר
דתן מאחר שבהמשך אבל חדשים ומיוחדים כדי שיהא ראוי לתפקידו[, 

הוא הושפע מהם בלא  ,אליושלא לשם שמים נתחברו שפעלו ואבירם 
ומכח ההתחברות אליהם הוא , כמותם לפעול שלא לשמיםשימת לב והחל 

 השמים ונעשה אפיקורס.בתורה מן  וכפרנתקלקל ועשה ליצנות ממשה 
לא  לכןהוא נתכוון לשם שמים,  שבתחילה דווקא משוםש נראהוביותר 

הרגיש כלל שלפתע הוא החל לפעול שלא לשם שמים, כי כך הוא טבעם 
שמי שבטוח שהוא עושה מצווה לשם שמים, הוא נמצא בסכנה  -של דברים 

כי תחת  שלא על פי התורה,שמא יתעקם באמצע ויתיר לעצמו לפעול 
איצטלא דקדושה בכוונת לשם שמים מתיר האדם לעצמו לעשות הכל 

 .מתעקם ומתחיל לפעול שלא לשם שמיםואינו שם לב שהוא 
אע"פ  נצטרפו לקרחזהו הטעם שהמאתיים חמישים ראשי סנהדראות ו

דווקא מתוך גדלותם שהיו "קריאי  -כי באמת אדרבה , שהיו אנשים גדולים
הם היו בטוחים שהם מתכוונים לשם שמים, ומתוך כך לכן אנשי שם", עדה 

לא שמו לב שהם מצטרפים לחבורת מחלוקת המנוהלת על ידי דתן ואבירם 
        שכוונתם שלא לשם שמים.

להקטיר קטורת כדי שיוכח וזהו הטעם שבשעה שהציע משה רבינו לקרח 
ולא  -לב  לעין כולם מי הוא האיש אשר בחר ה', הסכים לזה קרח בחפץ
ורות עולם, חשש כלל שאולי הקב"ה לא בחר בו ואז ימות וייזכר לדיראון לד

האמת כדבריו ולא כדברי משה רבינו, היה משוכנע ובטוח שומשום שהוא 
]וכן מוכח גם ממה שהמחתות שהביאו קרח ועדתו היו קודש ונעשו ציפוי למזבח, 

מרוד במשה רבינו, וודאי ואם הייתה כוונתם בהקטרת הקטורת רק כדי להכעיס ול
שהמחתות שהשתמשו בהם למרוד במשה לא היו נעשים ציפוי למזבח, וע"כ שהם 

כי מאחר שהוא התחיל  באו להקטיר קטורת כיון שהיו בטוחים שהצדק עמהם[,
לפעול לשם שמים, הוא נתעקם ולא שם לב שמשעה שהוא התחבר לדתן 

 אפיקורס כמותם. נעשהעד ש –ואבירם הוא התחיל לפעול שלא לשמים 
ומכאן נלמד לדורות להיזהר להתרחק ממחלוקת אפילו לשם שמים, 

הגאון רבי  פירשז "עיכו     שהמתחיל לשם שמים ממשיך שלא לשם שמים.
כל מחלוקת שהיא לשם ")אבות פ"ה י"ז( ישראל סלנטר זצ"ל מה שאמרו חז"ל 

", שאם ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים ,שמים סופה להתקיים
 ,נת בעלי המחלוקת היא לשם שמים, סוף המחלוקת להתקיים ולהישארכוו

אם לבסוף הם גם כאשר הצדדים בטוחים שכוונתם לשם שמים, אז כי 
בטוחים שהם יתעקמו ויתחילו לריב שלא לשם שמים, אבל כיון שהם 

על כבוד שמים אין  שהרי - לא יתפשרו מעמדתםמתעסקים לשם שמים הם 
תתבטל שלא לשם שמים, אז במשך הזמן גלויה אם כוונתם רק ומתפשרים, 

 המחלוקת ככל שאר ענייני העולם הזה שבטלים וחולפים עם הזמן.

 חדים יחדיו כדי ללחום נגד תלמידי חכמיםומתאבעלי מחלוקת 
 )ט"ז, א'(.בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב",  קרח "ויקח

)פרק הדבר מפליא למתבונן, קרח הרי היה עשיר גדול וכמבואר בירושלמי 

)שמו"ר חז"ל , ועוד אמרו ה נגלה לו בין מגדול ובין היםאוצר גנזי פרעשחלק( 

ומאידך דתן ואבירם היו  ,קרח היה עשיר יותר מכל ישראלש'( משפטים ל"א ג
שהם ירדו מנכסיהם, ואעפ"כ קרח )ע"ז ה' ע"א( שהרי אמרו חז"ל  -עניים 

דבר שאינו לפי  –נתחבר בחבורה אחת יחד עם עניי ישראל כדתן ואבירם 
אך כדי לבזות את משה רבינו הם הסכימו להתחבר יחד אף כבודו כלל, 

    לא היה מסכים קרח להתחבר אליהם. שלולא זאת בוודאי
"תלמידי חכמים )ברכות ס"ד ע"א( וכבר פירש ה"יערות דבש" מה שאמרו חז"ל 

מתחברים כל שונאי הדת מרבים שלום בעולם" שעל ידי התלמידי חכמים 
, וכן אנו לרדוף את התלמידי חכמיםמטרה ועושים שלום ביניהם מתוך 

 .הדת מתאחדים יחד נגד שומרי התורה והמצוות רואים בזמנינו שכל שונאי

 מלחמת הפושעים בכל דור להקל ראש בשמירת התורה רח"ל
לפרש לשונם שאמרו יש     )ט"ז, ג'(."כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'", 

ה "שהקבבכך  -במה הם קדושים  :באופן זה "ובתוכם ה'כולם קדושים "
כטענת הפושעים פורקי עול שמספיק להיות יהודי בלב ו נמצא בתוך ליבם,

בכל ו   ו."חואין צורך בקיום המצוות  ה"ליבו בלבד יש שייכות לקב שבתוך –
לחמו גדולי ישראל מעלינו עול המצוות, ו פרוקלהפושעים רצו דור ודור 

פרקו שר א הרפורמיםאנו סובלים עדיין מבזמנינו גם ו, ולא הניחו להםנגדם 
וענים שהתורה אינה חובה כלל וכל אחד מעצמם עול תורה ומצוות וט

לכותל המערבי שהיא קודש היכנס ומעיזים ל, ל"עפ יעשה מה שליבו חפץ
 ומצפים שנסתפק במחאות ולא נלחם, ואז יתקעו שם יתד רח"ל.  הקדשים,

 לומדים בכולל בלא משרההשקפת התורה על אברכי הכוללים ש
"המעט מכם כי הבדיל אתכם אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב 

 ט'(.  )ט"זאתכם אליו לעבוד את עבודת משכן ה' ולעמוד לפני ה' לשרתם", 
שמעתי מפי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לבאר את פשט פסוק זה, 

וסף זולת עצם מה לכם לחפש אחר כבוד נשמשה רבינו טען לעדת קרח, 
היותכם שבט לוי, והרי אין לכם כבוד גדול מזה שהקב"ה הבדיל אתכם מכל 

שהם בני התורה שמחזיקים את עם ישראל ואת  –ישראל לדרגת שבט לוי 
העולם כולו, ואם אתם בכל זאת מבקשים שררה נוספת חוץ מעצם 
חשיבותם בהיותם מבני לוי, בהכרח שאינכם מעריכים את מה שזכיתם 

והוסיף הגר"י אברמסקי זצ"ל ות משבט לוי ולעמוד לפני ה' לשרתו.        להי
והלא המה תלמידי חכמים שבכל  -שמכאן הוראה לבני לוי שבכל דור ודור 

שאם הם זוכים ללמוד בכולל כל  ויובל(, וכמבואר ברמב"ם בסוף הלכות שמיטהדור, )
שזכו לשבת  ראוי להם לשמוח מאוד בגורלםימי חייהם בלא שום משרה, 

, אלא לדעת בכולל וללמוד, ולא לחפש משרה חשובה בישיבה או בכולל
שעצם מה שהם לומדים בכולל זהו המשרה הגדולה ביותר, שהרי כל בית 

 ישראל קיימים וחיים בזכות מה שהם לומדים את התורה הקדושה.        

 יותר משאר עוונות המחלוקת ה מפליג בעונש"הקב
פתח  דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים ויעלו מעל משכן קרח"

בא וראה כמה קשה "י "פירשו     .(ז"ז, כ"ט), "אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם
המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, 

הדברים    כ.", ע"ים שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדיםוב"ד של מעלה עד עשר
ה על המחלוקת עד שמעניש למעלה מכל "כמה מקפיד הקבנוראים 

 .יונקי שדיים נאבדים בגין המחלוקתוגם  - הכללים הרגילים
ה, "שבשעת החורבן שאלו מלאכי השרת את הקבאיתא, בזוהר חדש ו
בחורבן , וכאן 'ושפך את דמו וכיסהו בעפר'כתבת בתורתך ריבונו של עולם, "

בתורתך כתבת , 'ם ואין קובריסביבות ירושל שפכו דמים כמים'תיב הבית כ
כאחד, נשחטים ובנים האבות , וכאן 'אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד'

מבואר וכ. "ע, "שלום בעולם, אין שלום אין כלוםכלום יש "קב"ה האמר להם 
ה למעלה "עניש הקבמ מחלוקת בעולם ואין שלום, שבשעה שישזוהר ב

ים כאלו הסותרים לכאורה את דיני התורה בעונשוגם  - מהכללים הרגילים
  .אותו ואת בנואיסור ם או יסוי הדכמצוות כ

העוסק בצרכי ציבור באמונה הרב מרדכי יצחק  נדבת ידידינו הנכבד
   ביום ראשון הבעל"ט שמחת נישואי בתולרגל  ליכטנשטיין שליט"א

 

 לעילוי נשמת אביו הר"ר הרה"ג ר' מאיר טריבץ שליט"אנדבת ידידינו 
שתחי'  ולרגל שמחת נישואי בתו הכלה ציפורה חוהדוד ב"ר מאיר ז"ל, 

 שליט"א  הרב זאב ווינברגר עם החתן
 ע ג' תמוז"ל נלב"זצר אהרן "בהר הגאון הגדול רבי יהושע ישעיה נובירטלעילוי נשמת נתרם  

 



כי יפלא "'( ז, ח"דברים י)הפסוק ל אלו, את "י הקדוש פירש על פי דברי חז"והאר
 - "ת בשעריךודברי ריבוגו'  פט בין דם לדם בין דין לדיןממך דבר למש

ינו, א משפט ה' פלא בעינכאשר יה -כי יפלא ממך דבר למשפט" " :זהבאופן 
מדוע על דם בהמה מקפיד הקב"ה שיכסוהו  -ולא נבין מה "בין דם לדם" 

מקפיד ומניח לדם להישפך כמים, בעפר אבל על דם ישראל אין הקב"ה 
א תשחטו ביום בין דין הבהמה שנאמר בה "אותו ואת בנו ל -"בין דין לדין" ו

על זה באה התשובה  אחד" לדין ישראל ששוחטים אותם אבות ובנים כאחד,
כל זה בא כתוצאה מהמריבות והמחלוקות "דברי ריבות בשעריך",  -בפסוק 

הדבר מסלק מאתנו את השכינה ובאים עלינו ש, בשערי ישראלשנמצאים 
העצה לזה היא "וקמת ועלית על זה מסיים הפסוק שו צרות וייסורים רח"ל,

ששם נמצא בית דין לירושלים לעלות והיינו  -" אשר יבחר ה' אל המקום
       הגדול, ושם נפשטים כל הספיקות ונפתרים כל המחלוקות.

 בעולם הזה יש לנו עוד אפשרות לתקן בתשובהרק בזמן שאנו 
       )ט"ז, ל'(.", ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה"

בחר דווקא משה רבינו שביאר הטעם כ"ק האדמו"ר מבעלז מהרי"ד זי"ע 
יוכלו לשוב הם שמשה רבינו רצה ש משוםבעונש זה שירדו חיים שאולה, 

שעונשם יבוא להם דווקא בתוך זמן סיבב לכן בתשובה ולתקן את עוונם, ו
אז יוכלו לשוב בתשובה ולהקל מעונשם, שכדי  וירדו חיים שאולה -חיותם 

יכול לתקן ולשוב בתשובה אבל כי כל זמן שנשמת רוח אדם בקרבו הוא עוד 
, והחל הרה"ק מבעלז זי"ע לבכות ואמר לאחר מכן אינו יכול לשוב בתשובה

שהרי אנחנו חיים בעולם הזה,  -"יש לנו עוד הזדמנות לשוב בתשובה 
ועלינו לנצל ההזדמנות קודם המיתה שאז כבר לא נוכל לתקן חטאינו 

זי"ע שעם ת האדמו"ר כששמעו א ולפי השמועה רבים געו בבכיה, "בתשובה
בוכה על איבוד האפשרות לשוב  כל קדושתו וצדקותו ומדרגתו מ"מ הוא

 בתשובה לאחר המיתה, ומה נענה אנן אבתריה, ובכו השומעים עמו.

 שני תקופות שונות לתחיית המתים
)צ' ע"ב( בגמ' בסנהדרין     )י"ח, כ"ח(.", לאהרן הכהן ה'ונתתם ממנו את  תרומת "

למדו מקור לתחיית המתים מהתורה ממה שנאמר כאן בפסוק ונתתם ממנו 

והלא לא נכנס לארץ  ?וכי אהרן לעולם קייםה' לאהרן הכהן, " את תרומת
לחיות, וישראל נותנין לו  אלא, מלמד שעתיד ?ישראל שנותנין לו תרומה

", ופירש רש"י שם "מלמד שעתיד מכאן לתחיית המתים מן התורה ,תרומה
והדברים צריכים ביאור איך שייך תרומה        בעולם הבא", ע"כ. –לחיות 

ומה )ברכות י"ז ע"א( עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה בעולם הבא, והרי ה
שייך לתת פירות תרומה לאהרן הכהן בשעה שכבר בטלה אכילת פירות 

בפירוש המשניות, ופ"ח ה"א ב' מהלכות תשובה( ) מהעולם, ומה עוד שלשיטת הרמב"ם

העולם הבא הלא עולם הבא הוא עולם הנשמות ואין בו גוף כלל, וביותר ש
ומהו כוונת הגמ' שיתנו תרומה לאהרן והמצוות בטלות אז,  ,ן הגמולהוא זמ

 וכתבונראה בביאור הדבר, על פי מה ש    הכהן לאחר תחיית המתים.
 שתחיית ,)ח"ב סי' תתל"ט(רדב"ז וה)ל' ע"ב ד"ה  כל האוכל(  סוף תעניתבריטב"א ה

 היה מיד בבניין בית המקדשתי תקופות שונות, האחת תהיה בשתהמתים 
ת ה' ולביאת לישוע הגלות וציפוצרות  את רק לצדיקים שסבלוהא והיא ת

בטובתן של ישראל עד שמתו ולא הספיקו לראות  משיח במשך כל חייהם
את  כדי שיזכו לראות -מו לתחייה מיד בבניין בית המקדש הם יקוובגלות, 

 . ואח"כ תהאהמקדש בתפארתו בבניין בית -הטובה שחיכו לראות כל חייהם 
בסוף ימות המשיח  -תים נוספת לכל ישראל בזמן מאוחר יותר תחיית המ

כעי"ז כתב בערוך לנר בסנהדרין שם[ ו]ונראה פשוט     סמוך לאלף השביעי, עכ"ד.

בימות המשיח, יהיו  -שהצדיקים שיקומו לתחיית המתים הראשונה 
מחוייבים במצוות ויקומו עם גופים וינהגו באכילה ושתיה, שהרי אמרו 

", מות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבדליהעולם הזה ין אין בחז"ל "
ומאחר שהתחייה הראשונה תהא בימות המשיח, א"כ עדיין יהא עולם 

, ודווקא התחייה השניה כמנהגו נוהג בקיום המצוות ואכילה ושתיה כרגיל
   אכילה ושתיה., היא תהא תקופה נפרדת בלא שתהא בתקופה מאוחרת יותר

שהרי אהרן הכהן יקום לתחייה הראשונה  ולפי"ז מבואר היטב כוונת הגמ',
כי תקופה זו תהא  יחד עם כל הצדיקים, ובתקופה זו יתנו לו פירות תרומה

של תחיית אבל בתקופה המאוחרת ות כרגיל, אכילה ושתיה וקיום המצו עם
לא יהא שייך אז אכילה ושתיה.  לא יהא שייך נתינת תרומה כי המתים, 

 פרשת שלח במודיעין עילית  בשב"ק רבינו שליט"אבענייני השעה שנשא דברים 
( ענייני השעהחלק והובא רק  הדרשה במילואהום בגליון אין ביכולתינו להביא חוסר מק מפאתהתורה אך רבינו האריך בדרשה בעניינים יסודיים בחובת בן תורה בלימוד ) 

"הנה זכינו ברוך ה' לחיות במקום קדוש כארץ ישראל שהיא פלטרין של 
מלך, והדבר מחייב את כולנו להקפיד ביותר בשמירת דיני התורה בדקדוק 
רב יותר מבחוץ לארץ, שאינו דומה מי שפוגם ומלכלכך בהיכל המלך למי 

ראל שהיא פלטרין של שפוגם מחוץ לארמון המלך, והנה דווקא בארץ יש
מלך, העמידו כאן הכופרים בעוה"ר ממשלה עם חוקים נגד הקב"ה ותורתו 

ושמעתי מפי מרן הגרי"ז זצ"ל    וכל זה מתוך מטרה לעקור את הדת ה"י. –
שאביו מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל היה אומר, שהציונים הם רשעים ואכזריים 

ל הדורות, כי בכל יותר משאר רשעים ואפיקורסים שסבלו מהם ישראל בכ
הדורות היו הרשעים טוענים שאין התורה מן השמים או שצריך להתאים 
את התורה לרוח הזמן וכיוצ"ב )עפ"ל(, אבל הציונים באו להשתלט על 
קדושת ארץ ישראל, ומתוך שהבינו שהלב היהודי פועם ומתרגש 
כשמדברים על ארץ ישראל, הם הסיטו את ההתלהבות מקדושת ישראל 

מדת כל ישראל, לעבר התלהבות מהקמת מדינה, והפכו את ארץ שהיא ח
ישראל ממקום קדוש אשר לב כל יהודי הומה ומתרגש אליה בצפיה וערגה 
לעניין לאומי גרידא כדי שנהיה ח"ו עם ככל העמים וגוי ככל הגויים, ובדרך 
זו הצליחו לסחוף אחריהם אנשים תמימים שנסחפו אחריהם ולא הכירו 

, עד שהחריבו לנתק אותנו מהתורה ומהאמונה פלותבמטרותיהם הש
ובזמנינו אנו מתמודדים עם     חורבן נורא והעבירו רבבות מדת ישראל ה"י.

מלחמות יום יום כנגד הממשלה, הם רוצים לעקור את הכל רח"ל, חילול 
שבת מהחמורות שבחמורות, וכבר יותר ממאתים חנויות בירושלים עיה"ק 

יום השבת קודש רח"ל בהסכמת הממשלה,  בלבד פותחים שעריהם בעצם
והדבר מתפשט והולך הלאה גם בשאר ערים בארה"ק ומטמאים את הארץ, 

וכבוד  עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיהואין אנו מוחים כראוי אף ש
בכותל  -הם מעיזים לפגוע בקודש הקדשים         השבת נרמס עד לעפר ה"י.

 -ימת רק על ידי החרדים המערבי, וכל זאת בשעה שכל הממשלה מתקי
 -ואינם יכולים מבלעדיהם, ובעוה"ר החרדים נוהגים כחגבים בעיני עצמם 

ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם", )במדבר י"ג ל"ג( וכמו שנאמר בפרשה 
ולא להביא את  -ואינם מוכנים לצאת ללחום את מלחמת ה' בתקיפות 

ניים שעשו מלאכה בשבת, היא ששפסוקה הלכה     הממשלה לידי משבר.
העבירה מתייחסת לכל וואין כל אחד יכול לעשותה בפנ"ע, שניהם חייבים 

וכך גם בגזירות הדת של השלטון, )וכמבואר בגמ' שבת צ"ג(, בפני עצמו אחד מהם 
מצד החרדים,  דבר ללא שיתוף פעולהכיון שאין הם יכולים לכפות עלינו 

 הקדוש "חפץ חיים"ה       שווה.מתייחסת לשני הצדדים ב א"כ כל גזירה
", ואנו עובדים לאמת בשקר ,עובדים לשקר באמת הם" -בזה"ל  אמר פעם

וכוונתו שהרשעים נלחמים עבור דרכם שהיא דרך השקר עם כל האמת 
והתמסרות הלב הפנימי, שכל טצדקי שיש ברשותם הם מפעילים נגד 

היא האמת, אבל לדאבון כל לב אנו שעובדים לאמת והיינו לדרך התורה ש

משפה ולחוץ ובלא התלהבות  - אין זה אלא בדרך שקר הדרך הנכונה,
גם בגיוס בני הישיבות הממשלה מעמידים מכח החוק    .ומסירות נפש

אנשים שיסיתו ויפתו בחורי ישראל ללכת לצבא, ופיתוי בדברים הוי כפיה, 
ון אף שאם נשתוק עלול ח"ו חר -ויש לנו לפחד על המצב )עי' תוס' בב"ב ח' ע"ב(, 

והנה זכינו ב"ה בדור האחרון שאש התורה נתפשטה בכל       ה' לפגוע בנו.
שפרצה מלחמת זכורני שבשעה מקום בארץ ובגולה למעלה מדרך הטבע, ו

שהה הגאון רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד בבית הורי בלונדון,  העולם השניה
 שאלוש אליו יהודי אחד ניג, וושם פעמיו לצאת לעבר ישיבתו שבברנוביץ

איך הוא נכנס כעת למקום סכנה, והרי אם היטלר ימ"ש ייכנס עכשיו  אותו
והשיב לו רבי אלחנן שאינו יכול לעזוב את בני הוא יהרוג את כולם,  לפולין

ובפרט לא  -"קפיטן ]רב החובל[ אינו עוזב את הספינה ישיבתו לבד, ש
חנן והיה שם יהודי אחר שהתערב ואמר שבוודאי רבי אלבשעת סערה", 

צודק ואין מה לחשוש כלל מנסיעה לפולין, שהלא הקב"ה הבטיח "לא 
ישתכח תורה מישראל", וא"כ בוודאי הקב"ה לא יכלה את יהודי פולין, כי 
בלא פולין לא יהא תורה בישראל, אולם רבי אלחנן השיב לו שאין זה מוכרח 

פן ה הבטיח כי לא תשכח, אבל לא גילה לנו מהו האו"שהקב כלל, כי אע"פ
שלא תשתכח, ואפילו אם יישאר רק קומץ קטן מאוד, הרי התורה היא כמו 

שרוד יצמח אחר כך דור שלם של לומדי קומץ זה שיומ -אש המתלקחת 
, אלא שאע"פ שהוא יודע שהוא נכנס לסכנה גדולה, מ"מ אינו חושש תורה

 לנסוע כיון ש"קפיטן אינו עוזב את הספינה ובפרט לא בשעת סערה".
רואים אנו את קיום דברי הקדוש רבי אלחנן זי"ע במילואם, שאכן ובדורנו 

היו שדם יהודי נשפך כמים לרבבות, לאחר  - המלחמה הנוראהגמר לאחר 
עולם ו -שזהו סוף תקופת לימוד התורה בעיון וחסידות סברו רבים ש
אין לנו מה לעשות כי אם עד ש כבר עבר וכלה מן העולםוהחסידות התורה 

מי פילל ומי מילל שתחזור עטרה ושצריך לבוא בכל רגע,  להמתין למשיח
ליושנה ויקומו הרבה ישיבות וכוללים ומרכזי תורה וחסידות בכל עיר ועיר 

 –כפי שעינינו רואות בזמנינו, ובוודאי אין זה אלא מנפלאות הבורא ית"ש 
הדליק את שלהבת אש התורה, ומכמה ניצוצות קטנים של כמה ישיבות ש

לאחר המלחמה, התקלח שלהבת גדולה שהתפשטה ב"ה לכל שנתייסדו 
 ונתקיימה הבטחת הקב"ה "כי לא תשכח מפי זרעו" כפשוטו.כדור הארץ 

ופה מקום אתנו להעיר ולעורר, שאף שזכינו ב"ה מצד אחד בדור האחרון 
שלא היה כמותו מקודם, אבל  להתרבות היכלי התורה והישיבות באופן

מאידך השטן מרקד בינינו בדור האחרון להכשיל באופן מיוחד את ציבור 
החרדים בעוון המחלוקת, ובעוה"ר עלתה בידו להלהיב את אש המחלוקת 
בין ציבור החרדים וכל אחד מביע דעה בעניינים שאינם שייכים לו עד 

שיהא שלום  במהרהוהקב"ה יזכנו     מגיעים לביזוי תלמידי חכמים רח"ל.ש
    ולבניין בית המקדש במהרה.ת משיח צדקינו נזכה לביאבישראל, ואז 


