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הקונטרס  מטרת 

הדינים בשני נתחייבנו האחרונות  בתקופות לעינינו שנתרחשו הנוראים הדברים מכל  הנה

למחות שצריכים במה והשני עצמה , עבירה בעוברי למחות  שצריך במה  האחד  מחאה , של

ח"ו. כאלו לדברים זיק שום  בנו יהא שלא  מעצמנו לשרש  כדי

הנהגתם וביאור ישראל  גדולי כבוד  ענין וחומר מהות  היטב לבאר בזה באנו כן ועל

זו. קשה בתקופה ודבריהם

בב "מ  ע"ב )בגמ ' אחר(פ "ד אשר שמעון, ב"ר אלעזר  רבי עם  הנורא  המעשה מובא  :

עשרה שמונה בין היה וכך גגו, בעלית להשכיבו לאשתו ציוה אלא נקבר , לא פטירתו

מאוזנו  יוצאת  תולעת ראתה  אליו עלתה כאשר אחת  שפעם אשתו, וסיפרה שנה. לעשרים 

עונש אלא כלום  בכך שאין וא "ל  בחלום אליה נראה וירקיב , יסריח מעתה  שמא  חששה

מה - מהצעירים  ת "ח  בכבוד  [זלזול  מרבנן דצורבא  בזילותא  שמע אחת  שפעם  על  הוא

ע "כ . לי, כדבעי מחיתי ולא  אברך], היום  שנקרא

דברי  אלא בלבד זילותא  כאן אין אשר  הדור , מצב  על  נצטדק ומה  נדבר  ומה  נאמר מה

ת "ח ביזוי כאן ויש  באיכות. וגם  בכמות  גם  יותר פעמים ואלפי ביותר, נוראים  וגנאי בוז

ולא יאומן לא וממש הדור, וזקני בגדולי אלא מרבנן לצורבא  ולא  ביותר, הגדולה  בדרגא 

ועזותם חוצפתם  רמת  לי'.א נתפס  כדבעי מחאי 'שלא הדין בחומר אנו נתפסים  וממילא  .

בלק  סו"פ  כה)במדרש יכפרנה"(כ, חכם ואיש מות מלאכי מלך  "חמת  הפסוק: על  דרשו

יד)וגו' טז, את(משלי  מהן אחד וקלל  עומדים, נערים של  וסיעה  עובר שהיה  למלך משל  :

[סטרו  אחד  משטר  ונתן ביניהם  שהיה אחד תושב  בא  חימה . עליהם  המלך  נתמלא המלך,

להקב "ה גרם מי כך , מלך. של  חמתו שככה  מיד המלך, את  שקילל לאותו לחיו] על

חמתו Ï‡¯˘È,שתשוב  ÏÎ ÂÏÎ˙
 ‡ÏÂחכם "ואיש  שנא' מה לקיים פינחס  זה אמר  הוי

ע "כ . יכפרנה",

ת "ח הביזוי על ר "ל , הדור, כל להשחית  עד עולה  הרי המלך חמת כך, בדורנו אנו אף

הגרח "ק מרן אדמו"ר  ה "ה  יכפרנה " חכם  "האיש  הוא  הדור  של  ההצלה  ונס מאוד . הנורא 

לחיים על  אותם  סטר אשר  התקיפיםשליט"א, מחאתו בדברי מאוד  עד חזקות בסטירות 

ר "ל , ישראל  כל  יתכלו ולא  ה' אף  חמת שתשוב  וגרם אש , להבות חוצבים דברים  מאוד ,

ממש . כפשוטו חייהם את לו חייבים כולו הדור  וכל
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ת "ח , המבזי כת אודות  שליט"א מרן של פסקיו 'חרם'. אותיות  'רמח ' בידו", רמח "ויקח 

ולאחרונה ושידוכים, ישיבות  בענייני מהם לפרוש מורה  הוא כיצד  הם , מפורסמים

שהוא משום בא  זה  וכל בהם. שנוהג ל'חרם ' ממש  בזה ודומה הוראות . כמה  עוד  נתפרסמו

שליט "א שטיינמן הגראי"ל  מרן שכ' כפי הדור, על  שיש הקטרוג  גודל  את היטב  יודע

תמוז  כ' מיום במכתבו שליט "א  הגרח "ק  מרן שכ ' וכפי תשע "ב . תמוז כ"ב מיום במכתבו

בקו' מוסברים  דבריו וכל  פלצות ", ותכסני אחזתני רעדה שמעתי "שמועה תשע "ב :

שלפנינו.

על החימה גדלה כך  שבדור , ת"ח הביזוי וחוזק גודל כפי כי בידו", רמח  "ויקח  ולכן

ונאמנות חזקות מכות  להם לתת שבדור  'הפינחס ' צריך  ישראל  בני על לכפר וכדי הדור .

ישראל . בני מעל החימה להשיב

דבריו  בכל  להתעמק אנו מצווים בקודש, כדרכו קצרה  לשון תפס שליט "א  שמרן ומכיון

"קול גדול, רעש  בקול הדברים  ולפרסם לה' קודש חותם  פיתוחי ולפתחם  ובע "פ , שבכתב 

עוד להוסיף הכפרה  היא  וזאת וגו', אש" להבות  חוצב ה' "קול וגו', ארזים " שובר  ה '

הדור . על  גמורה כפרה  בע "ה  שתהיה עד  האש, את  לכבות מים  של גדולות כמויות 

יכפרנה", חכם  ל"ואיש  להצטרף  הדור, מבני ואחד אחד לכל הק ' הקריאה תצא  ומכאן

הקטרוג  להסיר  עמו על  ה ' ירחם  עד הנורא, התורה  ביזוי על  המחאה  ולהאדיר להגדיל 

מעלינו. הגדול 

במהרה צדקינו משיח  פני לקבל בראשנו, ומנהיגיו הדור  זקני עם לצאת  בקרוב ונזכה

סלה . אמן בימינו,

� �
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הקדמה 

נכתב ויתלבנו' 'יתבררו בשם  הנקרא  הראשון המאמר  מאמרים. לג ' מחולק  זה קונטרס

המקום כאן שאין סיבה מחמת אך אז. לפרסמו ע "מ  לדפוס והוכן תשע "ב  שנת בשלהי

ליד . מיד שעברו עותקים הרבה נמסרו אך  הדפוס בדרך ההפצה  בוטלה  לפרסמה

שבט בחודשים  לדפוס  ונערך נכתב שבדורנו' שבע"פ 'תורה בשם הנקרא השני המאמר 

כן. ואחרי הבחירות' 'ערב במשך  והאירועים  העניינים מצב לאור  תשע"ד אד"ב אד"א

עלתה שכך  לנו אוי הרבים , בעוונותינו מחברתה" מרובה  קללתו שאין יום לך  "ואין

בימינו!!

פורים במוצאי ונערך נכתב  השחר', אילת על  'למנצח  בשם  הנקרא  השלישי המאמר 

ההשגחה על בזה  ונברר השחר'. 'אילת  הנורא  השם  על  בזיון דברי בעקבות  תשע "ד ,

שנבחר המיוחדת שליט "א .הפרטית השחר ' 'אילת בעל למרן זה  שם  משמים

קובץ – נדברו "אז בחבורת  שנמסרו שיעורים תמצית  הינו זה קונטרס של  ככולו רובו

של הגדול  חלקם  הוקלטו, הנ"ל השיעורים  כל  תפילה". – נדברו "אז ובחבורת מאמרים ",

בפני  לביקורת והועמדו השיעור , משתתפי מאשר  יותר  רחב  לציבור  עברו ההקלטות

לא 'מדוע  בפיהם הקריאה תמיד  ונשמעה ביותר חיוביות  היו התגובות השומעים .

חוברת '. הדפסת ע "י כולו לציבור  אלו שיעורים  מפרסמים

התורה בקדושת להלחם מאוד נורא באופן הסט "א  של  כוחו שהתעורר  שמאז לציין ויש 

המערכת ע "י הן נאמן', 'יתד בעיתון כתבות  של רבות עשרות  נכתבו שבדורנו שבע "פ 

החוב את  לקיים וכדי שערה , מלחמה  להשיב  כדי מובהקים, ות"ח חשובים רבנים  ע "י והן

וא "כ זו. למטרה  מודפסים קונטרסים  ברבים הופצו וכן התורה. כבוד  על מחאה של הגדול

חברי  הקונטרס  עורכי האמור , שכפי אלא הזה. הנוכחי הקונטרס  בהפצת חידוש כל אין

את בכתב  העבירו פשוט אלא  קונטרס  לכתוב  התיישבו לא הנ"ל , נדברו" "אז החבורות 

ושוטף . עקבי באופן הרבים  בשיעורים  הנאמר 

הנורא המצב על הלב, וזעקת  בהתרגשות בלהט , נאמרו השיעורים שכמובן לציין, ויש 

ומנהיגי  גדולי על  ושקר שוא  ועלילות וחוצפה עזות  דברי שהיו בזמנים  ובפרט מאוד .

ובוז" בגאוה  עתק  צדיק  על הדוברות שקר  שפתי "תאלמנה - יט )הדור  לא, בצורות(תהילים ,

נאמרו  בשיעורים  התגובות  כמובן ואז בפרהסיא, נורא  השם  חילול  של  ובאופנים  שונות
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בזמן  בעצמו לפתח צריך  הקורא  הכתב. בדרך  להעביר אפשרי בלתי זה וכל בהתאם .

נ"ע . זצוק"ל רבותינו שלימדונו המוסר  תורת כל הרי וזה  - בליבו כארי שאגות הקריאה 

באות אשר  מחשבות  לחשוב עליהם  גבר  יצרם  אשר בקרבינו רבים  שישנם למודעי. וזאת

רוצים לא אנו ואומרים : ידום', 'והמשכיל לקיים יש  הנוכחי שבמצב שבך ", "האל-זר מכח 

שאתה פעמים  "והתעלמת" הרגשת עצמם  על וכופים הזו. מהמחלוקת  כלום לדעת

זו. בהנהגתם וכשרים  צדיקים בעיניהם והם  מתעלם.

התורה חלקי וכל וכדו', קורח  פרשת  ללמוד  להם שאין כאלו לאנשים נאמר  אנו אך

ומה הם'. נפש 'יפי הרי כי שבע "פ , בתורה והן שבכתב בתורה  הן אלו, בעניינים  המדברים

הוא היום שבדורנו המחלוקת התעוררות  כל  שהרי - וכו' עמלק '?! 'מחית מצות  עם

של ענין כאן אין הטמאה'. ל 'מרכבה הקדושה' 'המרכבה בין הגדולה המלחמה משורש

שבע "פ תורה על מסיני, התורה  קבלת על קודש  מלחמת  כאן יש  ח"ו. ופוליטיק  בחירות

יורוך" אשר  ככל "ועשית... של עשה  המצות  על  י)שבדורנו. יז, קיום(דברים יסוד  שהוא ,

התורה . ולקבלת סיני הר  למעמד שייך  אינו עיניו המעלים  וכל ודור , דור  שבכל התורה

"זקניך של הברורה  דעתם  מה שבדורנו, התורה דעת  מה  היטב ולברר לדעת  גדולה וחובה 

הגר "ח מרן שליט "א , שטיינמן הגראי"ל מרן ורבנן מרנן המה  הלא שבדורנו, ושופטיך"

שליט "א , אדלשטיין הגר"ג  ומרן שליט"א, קרליץ הגר "נ ומרן שליט "א , קנייבסקי

בתורתם אין אשר מדין, על ויושבי ישיבות ראשי מופלגים , ת "ח  מאות נמשכים ואחריהם 

התורה את  משמר מכל  לשמור  ועוז בתוקף העומדת  אחת  חטיבה  כאחד וכולם  דופי, כל

כל ללא מוחלטת והסכמה ונפש בלב  עליהם המצטרפים  העם  יתר  וכל שבדורנו. שבע "פ 

וכל הזה . המחנה על  ה' וענן ממש  סיני הר  שבמעמד  ההר " "תחת  הם הרי שבלב  הרהור

שם התרגומים  כדברי - הענן מן נפלט  הוא  הרי דבריהם אחר  בו ב המהרהר  ומקויים ,

כל בך אחריך ""ויזנב  יח )הנחשלים כה, ר "ל .(דברים ,

בקרוב בנו ויקויים  שבדורנו, שבע"פ תורה לקבל טהור ובמוח טהור בלב  ונתחזקה  חזקו

נפלאות " אראנו מצרים  מארץ צאתך  טו)"כימי ז, כי (מיכה תכלה  כעשן כולה  הרשעה  וכל  .

אכי"ר . בימינו, במהרה  הארץ , מן – הטמאה המרכבה היא – זדון ממשלת תעביר 

יונתן:·. תרגום וז"ל עכ"ל. פולטן, הענן שהיה חטאם מחמת כח  חסרי  - אחריך' הנחשלים 'כל רש"י: וז"ל

מקטלין  ...והוון ירושלמי : תרגום וז"ל  מימרי...עכ"ל. בתר למסטי  מהרהר דהוה כל בכון קטיל ...והוה

יתיה..., ומקטלין יתיה מקבלין עמלק ודבית יתיה פליט  עננא הוה מימרי. בתר מהרהר לבהא דהוה כל בכון

עכ"ל.
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זצוק "ל הדור מנהיגי והטהורים הקדושים רבותינו לע "נ יהי' זה  בקונטרס האמור וכל

שך הגרא "מ  זצוק "ל , קניבסקי הגרי"י עליונים  קדושי ורבנן מרנן המה הלא  זיע "א .

באמת אותם  שהכיר למי בדבר  ספק אין אשר  זיע"א. זצוק "ל  אלישיב והגרי"ש זצוק"ל,

מ 'המרכבה היוצאת  המחאה  מדברי רוב  נחת להם שיש המאירה' 'באספקלריא  אותם וראה 

הדורות לצדיקי אשר  המתים  בתחיית  זאת וישמע  זאת  יראה  שיזכה  מי וכל הקדושה ',

סלה . בב "א  המשיח בביאת 

נדברו" "אז חבורת  בני הקדמת  דברי ע"כ 

� �

שניה  להוצאה מבוא 

הגדול החסד על אלו', ה ' לך  להודות  מספיקים אנו אין וכו' כים  שירה מלא  פינו אילו

היראים בציבור  חן בתשואות נתקבלה  היא  ואשר לאור , החוברת  בהוצאת הגדולה והס"ד

האמת . דורשי

ה ' ועובדי מופלגים  ת"ח היו המברכים ובין במערכת , נתקבלו רבות  נלהבות תגובות

ושמחה גדול . וחיזוק רב לעונג  להם  גרמה  החוברת  שקריאת שסיפרו רבים  והיו ויראיו,

של ברומו העומד  בענין הרבים מזכי להיות  אותנו זיכו השמים  שמן לנו היא  גדולה

באור להעמידו עליו נפשינו מסרנו כ"כ אשר שבדורנו שבע"פ התורה וזכות עולמינו.

כבוד הרמת של הקודש בעבודת להמשיך  שנוכל לנו יעמוד עולם, של  ברומו האמת

אמן. בימינו, במהרה  הגואל  ביאת  עד  עוז וביתר שאת  ביתר  התורה 

והולך , גובר והביקוש  בס "ד  להם  אזלו ראשונה  בהוצאה  שהודפסו שהחוברות ולאחר

והארות . הערות מספר  עם שנית החוברת  את  לאור להוציא  החלטנו

� �
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מאמר

ויתלבנו" "יתבררו 

מוציא שהיה ספק  אין זצוק "ל  וינטרויב  אלי' ישראל  ר ' הקוה"ט הגאון איתנו חי היה אילו

ונור אדירה  במחאה "כליו" כל  ברורהאת בשפה כתבו, ומפי מפיו בקודש , כדרכו אה ,

לדבריו  חילוף כעין הבאים  הדברים ישמשו לכך, זכינו שלא  עתה אך  התורה. כבוד למען

וכו'. ה ' חילול  שיש  ובמקום  וכו', איש שאין ובמקום  הק',

א ' פרק 

דניאל י)בס' ולא(יב , רשעים והרשיעו רבים ויצרפו ויתלבנו ''יתבררו הגלות : סוף ימי על  נאמר 

יבינו''. והמשכילים  רשעים כל  יבינו

יחזקאל  אור  רפז)בס ' עמ ' 'אמונה' הגאולה"(חלק  "אמונת  בשם  זצוק ''ל המשגיח  ממרן שיחה  ישנה

כמה כאן ונעתיק ויתלבנו", "יתבררו של  זה בענין מאוד ומעניינים נפלאים  דברים כתובים ושם 

שם . השיחה מתוך  מילים 

לשערי  יגיעו והרשעים  נצחים, לנצח יזכו שאחרים  השי"ת, שברא  הבריאה  תכלית  זה "וכל 

בנסיון, ולעמוד  לעבוד  אלא  נברא לא  שהאדם  פ "א  הלוצאטו וכתב  ‚Ì¯Âמוות. ˙ÂÏ‚‰Â

‰‡È¯·‰ ˙ÈÏÎ˙ ÌÈÈ˜˙Ó ‰Ê· ÔÎÏÂ ÔÂÈÒ
Ï יתבררו" דניאל בספר שנאמר  מה  והיינו .

יבינו", והמשכילים יבינו ולא רשעים וירשיעו רבים  ויצרפו ‰·¯È‡‰ויתלבנו ˙ÈÏÎ˙ ÂÊ

ÔÂ·ÈÏÂ ÛÂ¯ÈˆÏ ‡È·‰Ïוידעו יבינו המשכילים ורק  יבינו ‰·¯È‡‰ולא ÌÂÈ˜ ÂÊ˘ וכמש"נ

ר"צ ] עמוד .[שם

כאשר ויתלבנו" "יתבררו של הזה למצב  השמים  מן אותנו מכניסים כיצד אנו עדים  לפעם  מפעם 

וכותבים ואומרים  ישראל , בכלל מסוימות קבוצות  ומלבנים  ומבררים  עומדים  הדור  ומנהיגי גדולי

זצוק "ל והגרי"ז החזו"א  בזמן עוד היה  וזה  פנים. לשתי משתמעת שאינה  ברורה בצורה  דברים 

ובכל זיע"א, זצוק "ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן אליו והצטרף  שך הרב מרן זאת  המשיך ואח"כ זיע"א,

ומחאות וזעקות עצומים כאבים  שם  היו החי, בבשר וחתכו הסכין את לקחו ישראל  שגדולי פעם

לא האמיתיים  ישראל גדולי נסיגות . אין צרופה  תורה  שמדעת כיון נסוגו לא  הם  אך  כנגדם ,

של והליבון הבירור נעשה  ואז כמובן, אחת, פעם אף  ‡ÈÏ!!!"מזגזגים " '‰Ï ÈÓ.
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מנחות  במסכת המשנה  דברי אודות  זצוק"ל מסאטמר האדמו"ר  דברי קצירת(סה)וידועים בעניין

נקצר שיהיה  כדי לשם מתכנסות  לשם הסמוכות  העיירות "...כל איתא : ושם בשבת, שחל העומר 

בשבת וכו', הין אומרים  זו? מגל הין, אומרים  השמש ? בא להם  אומר  שהחשיכה כיון גדול , בעסק 

על פעמים שלש וכו' קצור לו אומרים והם אקצור ? וכו', הין אומרים  זו? שבת  להם דבראומר  כל 

העומר קצירת  אין אומרים  שהיו הבייתוסים מפני למה? כך  וכל הין, הין הין לו אומרים  והם  ודבר,

שישמעו  כדי קולם  מגביהין הקוצרים "...לפיכך  רש"י: וכ' המשנה . דברי ע "כ  יו"ט ", במוצאי

ובפרסום גדול  בעסק שעשו עי"ז וכי זצוק "ל  מסאטמר האדמו"ר והקשה מלבן". להוציא  בייתוסים 

"להוציא שכתוב  המקומות  ביתר  וכן בייתוסים. ישארו הם  הרי לנו, יודו הבייתוסים  באמת  רב 

ווארט הוא  ואמר אפיקורסים ? ישארו הם הרי מלבם?, יצא  הדבר באמת  וכי צדוקים" של  מלבן

אע "פ האפיקורסים לדעת נטו קצת  פנימה  שבלבם  הרבה  היו תקופה באותה  שבאמת ביותר, נפלא

היו  בשבת  הקצירה  של ההזדמנות  הגיע וכאשר  נאים ], [יהודים יידן" "שיינע  היו הם שבפרהסיא

את לעצבן לכם מה  ואומרים, מוחים שהיו כאלה היו ואז רב, ובפרסום  גדול בעסק זה עושים

אש את  ולהבעיר הבייתוסים עיני לנקר לכם  ומה  שצריך, מה  עושים שאתם  דייכם הבייתוסים?!

שמתחבא והצדוקי הבייתוסי החוצה  יוצא  היה  ואז יושר !! לא  זה  פסולה!! הנהגה  זו המחלוקת ,

'להוציא המילים פירוש וזה החוצה . שהואÔ·ÏÓבלבם , בייתוסי אותו כלומר, בייתוסים ', של 

ממש וזה החוצה, זאת להוציא  בלב רק 
Â"עדיין·Ï˙ÈÂ Â¯¯·˙È".

איזו  אחת, כת  אודות  ברורים דברים והכריז עמד  זצוק"ל שך הרב מרן כאשר  היטב  זוכרים כולנו

ועוד רח "ל , "פלגן" בשם  לו וקראו אותו גינו גדול  רעש בקול נגדו, כתות מיני מכל קמה  מהומה 

ובזה כאלו, בדברים  שלנו ההיסטוריה  בכל  הדבר היה וכך  כאן. עליהם  לחזור  שא "א  דברים 

בדניאל . הפסוק דברי בעומק  זצוק "ל  המשגיח מרן כדברי הבריאה  תכלית  מתקיים

גדולי  וכל  זצוק "ל  שך  הרב  מרן התורה ". "דגל  את  להקים  ההיסטורית ההחלטה בעת היה  כך 

לבטח והלכו נוראות, תגובות של סוערים  ים  גלי ועברו איש  מפני חתו לא אליו, שנתחברו ישראל 

הבירור נעשה  ואז ובמים !! באש  תורה של  דרכה  היא  וכך יתברך. רצונו שזה בברור  בידעם 

עושה . הוא  ומה מדבר , הוא  מה חושב , הוא  מה  אחד כל וכו', רבים ונצרפו והליבון,

הנ"ל , בדבריו זצוק "ל  המשגיח  מרן זאת שביאר כפי ויתלבנו" ב "יתבררו האמיתית  הכוונה  היא וזו

פוער כזאת שבעת מי כל יבינו" והמשכילים  וגו' והרשיעו רבים "ויצרפו דניאל הנביא אמר  וע"ז

הזו  שבעת מי וכל לגהינום. ודינו רשעים " "והרשיעו בכלל  הוא  ישראל, גדולי על סרה לדבר פיו

לטובה ונצרף  יבינו", "והמשכילים  בכלל  הוא הרי וכו' לדבר עליו וכיצד לעשות  עליו מה מבין

ולברכה .

�
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בהוה . שלנו במצב לדבר  ונבוא  ההיסטוריה את  לגלגל נעצור  וכאן

תשע"ב: סיון כ"א מתאריך שליט "א  הגרח "ק  מרן של  ההיסטורי מכתבו את בזה נביא 

תשע "ב סיון כ"א  בעזה"י

שטיינמן הגראי"ל ישראל גאון למרן  כיום מסורה הדור הנהגת  הנה

שליט "א שמרן  זכינו עתה והנה שמים, לשם מעשיו כל אשר שליט "א 

אשר נאמן יתד העיתון הנהגת  כל עליו נטל שליט"א מו"ח  הוראת  ע"פ

זללה"ה. שך הגרא "מ מרן  מו"ר עם יחד יסדו זללה"ה אאמו"ר 

בגחלתן והזהרו שליט"א מרן של פיו מוצא לכל לציית  לכל חובה והנה

והמסיעים  העוזרים וכל יורוך, אשר  ככל ועשית  מ"ע מקיימים ובזה

גליק שמעון הר"ר בראשות  החדשה העיתון יתברכו בהנהלת  שליט"א

סלה. טוב בכל

קניבסקי  חיים

מכיר ?!, שלא  הוא ומי - שליט "א  הגרח"ק את  שמכיר  מי כל  אשר  במינו, יחיד  זה  רואהמכתב

כתב הוא זה  וכל  ממנו. כזה  מכתב מעולם  ראה לא ישראל  כלל  אשר  במינו, מיוחד מכתב שזה 

שיחזור ונפלאות  נסים  להיות  יכול  והיה  אתנו, עדיין היה זצוק"ל אלישיב הגרי"ש שמרן בזמן

ממש . ישראל  כלל כל התפללו זה שעל להכרתו

הוראות . כמה ברור באופן זה  במכתב  וכתוב 

הראשונה: 
ÔÓההוראהÈÈË˘ Ï"È‡¯‚‰ Ï‡¯˘È ÔÂ‡‚ Ô¯ÓÏ ÌÂÈÎ ‰¯ÂÒÓ ¯Â„‰ ˙‚‰
‰ ‰
‰"

"˘"˘Ï ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ¯˘‡ ‡"ËÈÏ˘ הרי בזה עליו שיחלוק הוא  ומי מפורשת, הוראה היא  זו .

כולם כולם  הדור, כגדול שליט"א בהגרח "ק  בו בחר ישראל כלל שכל  ברור  באופן יודעים כולנו

ושמו  זאת, יודעים רבן בית של תינוקות שגם ברורים  כ "כ  והדברים  תבל. קצוות  מכל אליו באים

ממש . חי כל  בפי פקיע

במכתבו: השניה 
ÏËוההוראה  ‡"ËÈÏ˘ Á"ÂÓ ˙‡¯Â‰ Ù"Ú ‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó˘ Â
ÈÎÊ ‰˙Ú ‰
‰Â"

'ÂÎÂ "ÔÓ‡
 „˙È ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙‚‰
‰ ÏÎ ÂÈÏÚ שהרי ארזים" שובר ה ' "קול  בגדר הם  האלו והדברים  .

דרכו, את  ממשיכים  הם שכאילו זצוק"ל הגריש"א מרן והוא גדול  באילן עצמן תולים המתנגדים 

מרן  הוראת  ע"פ זה  שכל  מאוד  גדול ובפרסום ידו בכתב  מעיד שהגרח "ק  ברור  באופן לפנינו והנה 

שפועל ומי גמור !! רשע  הוא כך  שחושב מי הרי לשקר?! הוא חשוד  האם  – זצוק "ל  הגריש "א 
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הרעיון  על  מבהיל זצוק "ל , הגריש"א מרן של ההוראה  נגד  ג "כ פועל הוא הרי הזה המכתב  נגד 

כלל!!! הענין נתפס  בלתי ממש,

במכתבו: השלישית Â¯‰Ê‰Âוההוראה ‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó Ï˘ ÂÈÙ ‡ˆÂÓ ÏÎÏ ˙ÈÈˆÏ ‰·ÂÁ ‰
‰Â"

"ÍÂ¯ÂÈ ¯˘‡ ÏÎÎ ˙È˘ÚÂ Ï˘ Ú"Ó ÌÈÓÈÈ˜Ó ‰Ê·Â Ô˙ÏÁ‚· ומי וכו' ונוקבים ברורים והדברים  .

לחלוק שיכולים  בדרגה  לא אבל גדולים ת"ח יש  השני בצד  גם אמנם עליו?! לחלוק שיכול הוא 

הרעיון!!!. על מבהיל כלל. שלו לקפידא לחשוש  ומבלי דעתו, כנגד מעשים  ולעשות ולקום עליו

רבים רבים", "ויצרפו ויתלבנו", "יתבררו שבדורנו התורה בני בזה  שנתנסו נורא  נסיון לנו הנה 

לטבח , כצאן יצרם אחר  הולכים וגו' יבינו" "ולא  הזה, המבחן בכור  עתה נצרפים  אכן

הנוקבים מדבריו עצמם  את  יצילו ובהשכלתם הנסיון מצב את יבינו - יבינו" "והמשכילים

"Ô˙ÏÁ‚· Â¯‰Ê‰Â".

קרה ומה  שליט "א  הגרח"ק מרן של  מקפידא  עצמם על וחוששים  זהירים  כ"ע היו האידנא  עד 

ובמצח רמה  ביד שקמים אלא הברורה , ולקפידתו לדבריו חוששים  שלא  רק  שלא  קרה מה  לפתע ?!

שעליו  תשע"ב תמוז לכ"ח  אור מיום במכתב נראה כאשר  נוראה , בעזות  דבריו את  לבטל נחושה

המובהקים . הדור וגדולי מזקני ג ' חתומים

התורה  כבוד ביזוי על נמרצת  מחאה

תשע "ב תמוז לכ"ח אור המצרים בין בעזהי "ת

לבלרים  ע"י לאחרונה שנעשה הנורא ת "ח מביזוי לשמוע נחרדנו

דופי, של בדרשות  הטמא  פיהם ופערו עטם שהשחיזו מחוצפים

מרן ישראל של ברבן  פניהם העיזו רוח , ורעות  שנאה של ומאמרים

הדור . משא את  שכמו על נטל אשר  שליט"א, שטיינמן ראי"ל הגאון 

מוחים  אנו בימינו, עלתה שכך  לנו ואוי שומעות , שכך לאוזניים אוי

בשו"ע נפסק וכבר מחאה, חובת  כדין רמ "ג)בזה סי' את(יו"ד המבזה כל

המבזה  וכל בזה", ה' דבר  "כי בכלל והוא לעוה"ב , חלק לו אין החכמים

תורה. של מעלבונה לבריות  להם ואוי למכתו, רפואה אין ת "ח

והקב"ה  חכמים לתלמידי ארצות  העמי משנאת  להנצל שנזכה רצון  ויהי

מכסים. לים כמים ה' את  דעה הארץ ומלאה ממרומים טהרה רוח יערה

קרליץ  קניבסקינסים  אדלשטין חיים גרשון
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בתפילות להרבות  ובמקום  עמנו היה  זצוק"ל הגריש "א  מרן עדיין לאור  יצא  הזה המכתב  וכאשר 

הד גדול בבזוי עסוקים  הם היו צדק  גואל  ביאת עד  עמנו אותו ישאיר שהקב"ה באופן ובזכויות ור 

עליו  אשר הזו החוברת את  לי הביאו תורה. הבני במחנה  הזה כדבר זכור שלא ונבזה שפל הכי

ונורא איום בו, לקרוא  שייך לא  וכמעט  נמרצת " "המחאה במכתב  נצרפו !!!מדובר  רבים  ורבים 

האדמו"ר של  נפלא ווארט  לאותו שייכים מהם רבים  המבחן, בכור להצרף  ממשיכים  ועדיין בזה 

של זהותם את היטב  יודעים  הם  אבל המכתב , את  ערכו לא שהם  אף  הנ"ל , זצוק "ל  מסטמר

אלא זאת  עושים  שאינם  רק לא והנה  ממש , עצמותם כל את להם  לשבור צריכים והיו הכותבים,

עתה . ונתלבנו שנתבררו והביתוסים" "הצדוקים  הם ורבים  הדברים  עם שמזדהים 

הרי  בדבר , ברורה דעה להם ואין הזה  בענין להתערב רוצים  שאינם  בלבם שחושבים  אלו וגם 

שכך לנו ואוי ירחם!!! ה' כאלה ישנם מדרשות  בתי בהרבה החוצה. מהם  יוצא שבלבם  הצדוקי

הנ"ל . המחאה  במכתב  שכתוב  כפי !! בימינו עלתה

יתד בעיתון ומשמעת סדר  לעשות הזמן שהגיע  החליטו ישראל  שגדולי משום  להם  בא זה וכל 

ולקבל להכנע  ובמקום לכולנו כידוע מזמן כבר  לסלק  צריכים  שהיו מי את  משם  וסילקו נאמן

הקערה הפכו שליט"א, הגרח "ק  מרן התורה  ושר שליט"א הגראי"ל  מרן הדור  גדולי דברי עליהם 

כפי  למכתם  רפואה  ואין לעוה "ב  חלק  להם אין אשר ת "ח  מבזים  האפיקורסים לכת ונכנסו פיה על 

המחאה . במכתב  שכתוב 

וגו'. ויתלבנו" "יתבררו של עולם הרת בתקופה אנו חיים  אכן

� �
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ב ' פרק 

תמוז. כ"ב תמוז, כ"א תמוז, כ' בימים  זה  אחר בזה שנתפרסמו מכתבים  לג ' מתיחסים  אנו זה בפרק 

תשע "ב תמוז כ' מיום  הראשון המכתב 

שליט "א קניבסקי הגר "ח  מרן מכתב 

תשע "ב המצרים בין  בעזהי"ת

לחוקק באים אשר על פלצות  ותכסני אחזתני ורעדה שמעתי שמועה

הטהור השמן  בפח  ישראל כלל של נפשם בציפור ולנגוע ה"ה חוקים

הכוללים. ואברכי הקדושות  הישיבות  בני

כלל  קיום זכות  שכל נאמנה תדעו קיומכם, ועל נפשכם על הזהרו

חוץ בעולמם להם שאין הקדושה תורה בני אותם בזכות  הוא  ישראל

לגוי  היותנו מעת  יהודי לכל פשוט  היה הזה והדבר הלכה של אמות  מד'

בהם  ולהכניס הקדושות  הישיבות  בני של בטהרתם לגעת  גדולה שסכנה

זרות . מחשבות  ח "ו

בני  את  ולעודד ולהמריץ  להתריע למחות  בידו אשר  כל על וחובה

הזה. הדבר ובנפשנו ושלום חס להפך ולא התורה

תשע "ב תמוז קניבסקי כ' חיים

תשע "ב תמוז כ"א מיום השני המכתב

שליט "א שטיינמן  הגראי"ל הישיבה ראש מרן  מכתב 

בס"ד 

הישיבות  לבני 

לנצח. וברכה שלו'

בארץ התורה מקומות  הרס  לגרום ויכול מאוד גדול קטרוג שיש  היות 

ימים  ג' ללמוד זצ"ל הרמח"ל שיעץ במה להשתמש  צורך ראינו ישראל,

ברציפות שעות  כמה ללמוד יקבל אחד שכל ע"י ברציפות לעת  מעת 

לימוד  להמשיך ונזכה דשמיא סיעתא  יהי' כי לקוות  ויש במשמרות .

א.ס . רצון  יהי כן ולומדיה עמליה יתרבה התורה,

לפ"ק  תשע"ב תמוז  שטיינמןכ"א  א.ל.
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תשע "ב תמוז כ"ב מיום השלישי המכתב

שליט "א ישראל גדולי ורבנן ממרנן קודש קריאת 

תשע "ב תמוז כ"ב בס"ד,

וגבאי  ובתפוצות  בארץ  ישראל ילדי של אולפנא ובתי החדרים למנהלי

יחיו! עליהם ה' ביהכ"נ,

שרוצים  בה, תלוי תורה של קיומה וכל מתוחה, הדין שמידת  כידוע,

התחננו  – אלינו פונה הק' התורה וכהיום ר"ל. מישראל תורה לבטל

של  כחם וכידוע התורה. נותן  – בקדושה נערץ  צור  לפני בבקשה והרבו

חטא . טעם טעמו שלא הק' ישראל ילדי רבן  בית  של תינוקות 

בתפילה  יעמדו שהם מקום בכל  ישראל ילדי שכל לבקש , הננו כן על

ומקום  מקום וכל ולהתחנן, לבקש  דקות , כ -20 פנחס פ' עש "ק  ו' ביום

המתאים.כ הזמן לנכון שיראו פי

לקרוע  ויש  נזכיר, א ' ה' בשם ואנחנו וכו' ואלה – בפה אלא  כוחינו אין

ונתעודד. קמנו ואנחנו וכו' המה – בשאלתינו נפשנו כי שמים שערי

נפשנו. פדיון לנו ויחיש  שועתינו, קול ישמע והשי"ת 

וואזנר  הלוי  שטיינמן שמואל  א.ל .

ולהבין  ללמוד אנו צריכים אשר  הדור ומנהיגי גדולי דברי אלו, בדברים  ומתבונן הקורא כל 

ח"ו  יכול אשר  התורה  עולם על בשמים  מאוד גדול קטרוג  שיש  ברור באופן רואה היטב, דבריהם

נבהל זה גדול קטרוג  מחמת  ורק אך ואשר  ישראל , בארץ התורה  מקומות  להרס הקטרוג לגרום 

מפחד זה  אין אשר פלצות", ותכסיני אחזתני "רעדה  המילים  שכתב  עד שליט"א הגרח"ק מאוד

היא וזו פלצות". "אחזתו ומזה בשמים , הגדול מהקטרוג אלא משחיתיו וחבר  הממשלה  ראש

במכתבם הדור  מנהיגי שכתבו כמו בה " תלוי תורה  של קיומה  כל אשר עלינו, המתוחה  הדין "מדת 

בתמוז. כ "ב  מיום 

להביאם הי"ד  זצוק "ל  וסרמן אלחנן ר ' מרן מרבה  שהיה  דברים  בזה נביא לאשורם  הדברים ולהבין

הגר "א . בשם  מדה" כנגד "מדה  על בנוים  אשר במאמריו
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עניני  על מדברותיו להשמיע אלחנן ר ' נקרא  תרצ"ז, שנת  ההיטלריזם, גאות '...ובימי

על בתמצית, בקיצור, כדרכו דיבר  הוא  דברנוביץ'. הגדול המדרש בבית עם ברוב השעה

דוגמא מעין אלא אינו בעולמינו המתרחש  שכל דוילנא  הגר "א  של משמו הבסיסי הרעיון

ישראל , את  להשמיד המבקש שמו, ימח כהיטלר  קשה  צורר עלינו שקם  ומאחר מעלה . של

לא זו, קטיגוריא  לבטל בעיקר  דרכים  לחפש ועלינו במרום נורא קטרוג עלינו שיש  משמע

זממו  לבצע מהיטלר  יבצר  אם  ואפילו למקום  שלוחים הרבה  כי דווקא, היטלר את להרתיע 

ממנו. יותר עוד  קשה צורר  תחתיו שיקום  אפשר 

חנות של  בחלון-הראוה  ציורי: במשל אז השתמש  מעלה " של  "דוגמא הרעיון ולהמחשת

שזיפים , אפרסקים, תפוחים , פלאסטי, בעיצוב מלאכותים  פירות מיני כל  ערוכים מזון

פירות מה  ולהמחיש  דוגמא לתת כדי בהם  יש אבל  ריח, ולא טעם לא  עצמם  בהם  שאין

המאורעות כל הגר "א , כוונת  בודאי וזוהי לזה, בדומה  פנימה בחנות יש חמדה

מעלה" של  "דוגמא לנו להראות  אלא  אינם  כאן אלחנן')',המתרחשים 'אור ספר .ג (מתוך

ישפיע שזה  הסבר חוברות  להו"ל העיר  מחשובי אחד לפניו הציע  תרצ "ז ש "ק  '...ובליל 

בעולמינו  כאן שנעשה  מה שכל קובע הגר "א  אלחנן: רבי ענהו מעמנו, השנאה  את  למעט

הולכת ישראל לשנאת  עדים  אנו אם  העליון, בעולם  שנעשה ממה צילום אלא  אינו

סתום מלכנו "אבינו שמתפללים  וזה  עלינו. ומקטרגים  עומדים ששמה  סימן ומתגברת

המקטרגים פי ולסתום למעלה. עלינו המקטרגים  לאלו הכוונה ומקטרגינו" משטיננו פיות

ותפילה" בתורה ורק  אך אלא  תעמולה , בחוברות  אפשר  אי מעלה הקדמת ',של  (מתוך

ז) עמ' ארבייטמן פנחס הרב  מאת פנחס " "גבעת לספר קוקושקו יוסף  ישראל הרב  לקרואתלמידו ויש  .

שם . הכתוב כל  לב ובתשומת בעיון

זה הרי למטה כאן ושומעים  רואים שאנו מה למדי . ברורה התמונה  הנ"ל , כל  את  נחבר וכאשר 

ישראל . גדולי מאוד עד חוששים ומזה  מאוד, גדול הקטרוג שלמעלה  אזהרה לאות  לנו

תורה,‚. בדברי  הכתוב את דרשתו בהמשך ופירש אלחנן רבי  הוסיף  לרעיון השלמה בתורת שם: ועוד

ולדברי  לדבש מה פה, יש דמיון איזה הדבש, משל מלמדנו "מה שאל: צופים". ונופת מדבש "ומתוקים

הזה  בעולם המתיקות שיא שהוא הדבש מעלה, של דוגמא מעין אלא אינו זה דבש ופירש: חזר תורה?"

אנושי  בכח שאין עילאה, רוחנית מתיקות הבא, בעולם יש מופלגה מתיקות מה מושג של שמץ מלמדנו

ונופת  מדבש "ומתוקים תורה של בקילוסין מתכוון הכתוב זו מתיקות כלפי – עריבותה על כאן לעמוד

קיומה. על רומז שהדבש דקשוט עלמא של ממתיקות יותר אפילו מתוקים תורה דברי ר'צופים". תלמידו  (מפי

ובמשך  אחריו קם יעקב ישראל ר' והמשגיח דרשתו את מהרה סיים אלחנן שר' ומוסיף, מעמד. באותו שנוכח מדטרויט קפלן יצחק

בדבריו) אלחנן  ר' כוונת הייתה מה ודעת טעם בטוב לקהל ופירש  עמד ארוכה אלחנן),שעה .(אור
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מחזקים הם שלהם  במעשים שהרי מאוד , עד להיזהר  וחבריהם המחוצפים  היו צריכים כזה, ובזמן

זאת . יבינו תשב "ר  שילדי וברורים פשוטים  כ"כ  והדברים  ביותר , גובר והקטרוג  הסט "א  "ÈÂ‡Âאת 

"Â
ÈÓÈ· ‰˙ÏÚ ÍÎ˘ Â
Ï ÈÂ‡Â ˙ÂÚÓÂ˘ ÍÎ˘ ÌÈÈ
ÊÂ‡Ïהסט "א כח את  מגבירים  תורה  בני אשר

הקודש . בארץ  הישיבות  קיום  את  גדולה  בסכנה ומעמידים שבא"י התורה  עולם  כל  על  להסטין

עפרא זצוק"ל, הגריש"א ומרן שך הרב  מרן של התורה כבוד  עבור נלחמים  שהם  הם  סבורים  ועוד 

ולמתים  לחיים  גורמים הם גדול צער  ÂÈ¯·Ï˙לפומייהו! Ì‰Ï ÈÂ‡Â Ì˙ÎÓÏ ‰‡ÂÙ¯ ÔÈ‡Â"

"‰¯Â˙ Ï˘ ‰
Â·ÏÚÓ.

בגדר נשאר שעדיין ומי עולם, ולדראון לחרפות  ואלה  עולם  לחיי אלה ומתלבנים " "מתבררים  אכן

את ויציל  האש מן כבורח מהם  ויברח  האלו הרשעים  האנשים  מאהלי מהרה  יסור "המשכילים"

גהינ  של מדינה  
Â"ם.עצמוÈ·È ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â".

�

שלמה אבן בס' ח )כתב אות י "א וז"ל:(פרק

ג'. תאוה. בעלי ב'. ולשה "ר . מחלוקת בעלי א'. בישראל: יש  רב  ערב  מיני "חמשה 

אחר הרודפים  ה '. שם . להם לעשות הכבוד  אחר הרודפים ד'. כברם. תוכם שאין הצבועים 

ÌÈ˜ÏÓÚהממון. ÌÈ‡¯˜
 Ì‰Â ÌÏÂÎÓ ÌÈÚÂ¯‚ Ì‰ ˙˜ÂÏÁÓ ÈÏÚ·Â. עכ "ל ,"

'בעלי  נקראים הם ועזות, בחוצפה  שליט"א והגראי"ל  הגרח"ק נגד שקמו אלו שכל כלל  ספק  אין

נקראים הם  הגר "א  ולדברי לבטל'ÌÈ˜ÏÓÚ'מחלוקת ', ישראל  כל  על העמלק כח מתגבר ידם  ועל ,

מישראל . תורה 

�

לנו  "אוי הכותרת : תחת  גדולה  מודעה מנ"א  י"ב  יום של בעתון ראיתי וכותב , יושב  ובעודי

שליט"א: ישיבות ראשי ט "ז חתומים ועליה  תורה", של מעלבונה
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תורה  של מעלבונה לנו אוי

ראש מרן בכבוד התורה בכבוד לפגוע העזו כי על לשמוע נחרדנו

שליט "א שטיינמן  לייב יהודה אהרון רבי ציס"ע הגדול הגאון  הישיבה

והנהגה  חכמים אמונת  יסודות  את  מקעקעים זו בדרך כי ספק ואין

התורה. כבוד חילול על רבתי במחאה בזה והננו בישראל.

התורה  לכבוד החותמים 

שיינר  אזרחי יצחק  מרדכי  פינקל ברוך  עדס אריה  יהודה 

קמניץ  ישראלישיבת עטרת  מירישיבת  יעקב ברכפלד –ישיבת קול ישיבת 

שלזינגר  יהודה  שמואלביץ משה  הירש רפאל  הלל  פילץ משה  אביעזר 

תורה  קול מירישיבת  סלבודקה ישיבת תפרח ישיבת ישיבת

כהן  בורשטיין דוד יעקב  וויס שמואל  מאיר  איכנשטיין ישראל  יהושע 

חברון מלך ישיבת קרית  הלווים ישיבת נחלת  אהרוןישיבת  יד ישיבת 

ויסבקר  קוקברוך  יצחק  רוזן אברהם  לוי יגאל  יוסף  גבריאל 

מתתיהו  בית התלמוד ישיבת מאור ישראלישיבת אור התורה ישיבת  באר  ישיבת 

לכ "ח אור מתאריך  נמרצת  המחאה מודעת של הנוסח  ובין הזה  הנוסח בין גדולה נפק"מ יש  אך 

על שהחתומים  ויתכן בהרבה . חזקה המחאה  ועוצמת יותר הרבה חריפים הדברים  שם אשר תמוז

היתה מהדברים  חלק אפי' ראו שאילו כיון המחוצפים, שכתבו מה ראו לא  מנ"א י"ב מיום  המכתב

גדולי  עליו שחתמו תמוז כ"ח מיום הנוסח  עם משתמשים  היו ואולי חריפה יותר  הרבה  המחאה

הדור .

המפורשות בהוראות  והזלזול הפגיעה  על גם להשמע צריכה  ונמרצת  גדולה שמחאה היא  והאמת 

ולשים המפורשות, הוראותיו כנגד מעשים ולעשות  לקום שליט"א, הגרח"ק התורה שר  מרן של 

מכתביו. על וליצנות לעג דברי ובכוללים בישיבות  נשמעו וכבר וקלס, ללעג דבריו 
ÂאתÏ ÈÂ‡

!!Â
ÈÓÈ· ‰˙ÏÚ ÍÎ˘
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כתובות: סוף  בגמ' ואיתא

חכמים . בתלמידי קטיגוריא בא  דוד  שבן דור  אבא , בר ירמי' ר' אמר זירא  ר ' "אמר

קמי' אמריתיה  כי הגמ', וממשיכה  עליהם . יעמדו חובה  ומלמדים מסטינים הרבה ופרש "י:

רב תני לבער ". והיתה  ושבה עשירי' בה  "ועוד  שנא' צירוף אחר  צירוף אמר, דשמואל 

עשירי': בה ועוד גזירות. על גזירות צירוף: אחר צירוף  ופרש"י: דבזוזי. ובזוזי בזוזי יוסף

העשיר אם  כי נותר ולא אבודים יהי' החלקים  לבער .כשתשעה ותהיה  תשוב היא  אף  ית 

והרש"י. הגמ' ע"כ שוללים. אחר שוללים דבזוזי: ובזוזי בזוזי

כתב: יוסף עץ  ובפירוש

אם כי לזכות אחיו את איש ידונו ולא אחיו את איש  יאהבו שלא גופא, ביניהם  י"ל, "עוד 

זה ועל  מהעולם, וחכמה תורה  תפוג ומזה  ביניהם מחלוקת ירבה ועי"ז ולקטרוג , לחובה

המידות". מאלה  ינקו למען צירוף  אחר  צירוף  יהיה 

לגוף יחדיו והתאחדו תורה הבני התארגנו שכבר  לאחר הגמ'. כדברי ממש הוא  היום  שנוצר המצב 

עינינו. לנגד עתה רואים שאנו הגדול הצירוף  ושוב  אחר צירוף ושוב הזה צירוף  שוב  הנה  אחד,

שכתב כפי התורה עולם  כל את ומצערים  ובוזזים שוללים עוד  ואחריהם  השוללים מגיעים ואז

ז"ל: חסידים , בספר

בו  דרים היו שישראל דע בו, דרים  רשעים  או חרב , בהכנ"ס או צדיק  של בית תראה  "אם 

שיהא לעבד דיו ערלים , ביד נופל  סופו ראש , קלות  בו שנוהגים ביהמ "ד  וכן בזיון. דרך 

שנאמר ישראל , בו שנהגו עד ה ' בבית ובזיון ראש קלות  נכרים  נהגו לא  כי ז,כרבו, (ירמי'

הערליםיא) יעשו לא לעולם דרך . עוברי כל  וארוה ואח "כ  הזה , הבית היה  פריצים  המערת 

זה יבזו אא "כ  ת "ח  יתבזו ולא לזה. זה  ביניהם  רעה תחילה ישראל  יעשו א"כ אלא  רעה ,

בידם". מוחין ואין התורה  את  שמבזין או תחילה, לזה

כדלעיל , זצוק "ל  המשגיח  מרן ודברי בדניאל  הפסוק  ודברי הגמ ' דברי כל עתה  בנו נתקיים אכן

רח"ל!. עלינו עדיין המתוח  והדין הגדול והקטרוג

� �
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 גדולי ישראל. את בו ותו, כדי לקחת ענף ממנו להכות שהם שתלו, ומגדלים ומטפחים א "מן העץ"
 להכות את כל החרדים. [הכח] הזה עצמו לוקחים החילונים את הענף  "מן העץ"

 להכות את כל היהודים. [הכח] הזה עצמו לוקחים הגויים את הענף  "מן העץ"ו

 "מדה כנגד מדה".
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ג' פרק

בכתובות בגמ ' מאוד  נוראה סוגיא ללמוד  עתה הגאון ונבוא  ואשר ואחרונים, ראשונים עם סוגיא (סט .),

וז"ל  הענין. עומק  את ואח"כ מילולי תרגום עם כלשונה הגמ' נביא אך עיי"ש. מאוד, עלי' הרעיש עמדין יעקב  רבי

הגמ ':

שלם חברין הונא  הונא : לרב ענן רב  ליה שלום]שלח חברינו איתתא[הונא הא אתיא  כי

לפניך]לקמך זו אשה נכסי[כשתבוא עישור לה אגבה  המגיע הנכסים עישור את עבורה [גבה

קמיהבנדוניתה] ששת  רב  יתיב  הוה  יושב. ששת ר' היה הזה המכתב  עם שלוחה או האשה [כשהגיע

הפנ"י  ולדברי  חברין" "הונא לו קרא ענן שרב כך על והקפיד האיגרת את קרא הונא רב הונא, רב לפני 

פשוטה] הוראה לו שהורה על הקפיד לי'ג"כ ששת]אמר לר' הונא ליה [רב אימא  אני זיל [מצוה

בפיך] שם שאני  הדברים את לו ולומר ענן לרב לילך לי'אותך אמר  דלא מאן יהא  [ובנידוי ובשמתא 

בשמתא] התפיסו ולכן ענן לרב  לומר אותו שלח  לעג של דברים כך. לו יאמר שלא מי ענן!יהא ענן,

ממטלטלי או ממטלטלין]ממקרקעי גם או מקרקע  להגבותה מרזיחא[מהיכן בי יתיב  ומאן

והוא ברישא האבל לבית היה שכוונתו מסבירה הגמ' לקמן המרזח בבית המסובין בראש מסב  [ומי 

מעליו] ומעותקה זחה ודעתו מרה שנפשו מי  זח - מר לקמן ופרש"י  מרזח לקמיההנקרא ששת  רב  אזל 

ענן על דרב  עליו יקפיד לא ענן שרב  שרצה וכיון ואימה, בפחד ענן לרב  שליחותו למלא ששת רב  [הלך

כורחו] בעל שליח  שנעשה לו הראה זו שליחות עצמו על הונאשקיבל ורב רבה , - מר  ליה: אמר 

דרבה. רביה  שו"ת - הסביר כך ממך. גדול הונא רב בכ"ז אך ממני יותר וגדול רבה גברא אמנם [אתה

ועוד] קע"ט  ליהמהרי"ק אמר  דלא מאן שמות  את ושמותי יאמר שלא מי  על שמתא עשה [והוא

ממש] כצורתם קאמינאדבריו לא דשמית לאו דבריו ואי את אומר הייתי  לא נידוי שגזר לא [ואם

השליחות] דברי את שאמר לפני  ששת רב הקדים זה כל ממטלטלי הבאים. או ממקרקעי ענן! ענן

ברישא מרזיחא בי יתיב הונא]ומאן רב של ציוויו כפי  במילה מילה באמת שאמר ענן .[כלומר [רב 

זלזול] לשון ענן! ענן באומרו כלפיו הונא רב  של הזלזול מדברי  דמרנפגע  לקמיה ענן רב  אזל

ענן! ענן הונא  רב  לי שלח היכי מר חזי ליה ואמר  הונא עוקבא  רב  בי  מזלזל כיצד כבודו [יראה

ענן] ענן אלי ניהובאומרו מאי ידענא  לא  לי דשלח מרזיחא בלתי ועוד  מילים לי  שולח הוא [וכן

הזאת] המילה את מכיר איני  מרזיחא?! זה מה היכי מובנות, דעובדא גופא  איזי לי אימא ליה  אמר

הבין הוה עוקבא מר הסיפור. כל היה מה חביבי לי אמור או ידידי לי  אמור ענן לרב עוקבא מר [אמר

הסיפור] חצי  את רק לו מספר ענן מעשה שרב הוה והכי הכי ליה  כך אמר שאמנם ענן רב לו [ענה

הביא  וזה חברין הונא כתב הוא ושם הונא לרב ששלח האגרת דבר את לו שסיפר דהיינו המעשה היה וכך

הונא] רב של הקשה התגובה לרבאת ליה  שלח מרזיחא ניהו מאי ידע דלא  גברא  ליה, אמר 

חברין!! הונא  יכתובהונא מרזיחא, המילה פירוש את יודע שאינו מי  ענן לרב עוקבא מר לו [אמר

רב של מכתבו על ביקורת העביר עוקבא מר שגם כלומר שלנו?! החבר הונא דהיינו חברין, הונא לרב 

שלנו.ענן] לענין הנוגעת הגמ' דברי ע"כ וכו']. מרזיחא בענין שם ממשיכה .[והגמ'
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על מרעיש  עמדין יעקב  ר' שהגאון הבאנו וכבר  האי"? כולי "ומאי הגמ ' בלשון כאן?! קורה מה 

עי"ש . זו, גמ'

הוא והרי מאוד  רבה גברא אמנם  היה ענן רב  כך: נראה  ראשונים  ועוד  בש"מ הריב "ש  דברי מתוך

תמיד ויושב מאוד גדול היה  הוא ובעירו ק "ו. דף בכתובות בגמ' כמבואר  הנביא  אליהו עם למד

כפוף להיות  ענן רב  צריך היה כך  ומשום ממנו, גדול  יותר  היה הונא  רב מקום  מכל  אבל  בראש ,

נקרא הוא  ואין ממנו, גדול יותר  הונא  שרב לדעת  צריכים  היו וקהילתו עירו בני וכל הונא, לרב

סכנה ראה הוא  חברין', 'הונא  נכתב ושם  איגרתו את הונא רב  קיבל  וכאשר הונא . רב  של "חבר "

המנהיג  והוא  המורה  והוא  כולם  מעל  הונא שרב לדעת  צריכים כולם כי כולו, לכלל ועצומה  גדולה 

של חבר  הוא  שרבם  יסברו ענן רב  של והרחבה  הגדולה שקהילתו ברגע לדעתו, כפוף  ענן רב וגם 

להחדיר חייב  היה ענן רב ואדרבה  אחרת , סובר שרבם  במקום הונא  לרב  יצייתו לא כבר  הונא רב 

רב והרי לכולם, הקובעת  היא הונא רב  של  והמילה  הונא רב של  תלמיד  שהוא  ומעריציו לחסידיו

היא גדולה  סכנה א"כ לכולם, ידוע היה  וזה הנביא אליהו עם  למד שהרי עצום, חסיד  היה  ענן

מאוד , גדול  לכבוד וראוי נשגב  צדיק  ענן רב אמנם חכמים ". ל "אמונת  צדיקים" "אמונת בין לבלבל

וכל ענן. לרב ששת  רב  של  דבריו כפי דרביה ' 'רביה  שהוא הונא רב בידי וההוראה התורה אבל

כדי  'שמתא' ששת רב על והצמיד נורא , מעשה  הונא  רב עשה ולכן וברור, גדול  חשש היה זה

גדול הוא  בראש  שיושב  מי כל  שלא  ויבין ידע  ענן שרב ביותר , ברור באופן הענין את להעביר

ואדרבה שם , הגדול  הוא שאין אף  המסובים  בראש  יושב  שהוא  מ'אבל ' אותו לימד זה  ודבר  הדור,

אליו  ששלח הונא רב של בידו סייעו השמים ומן שם , בגמ ' רש"י זאת שביאר כפי מר –זח הוא 

עוקבא . מר של  מפיו התוכחה את ג"כ  קיבל  ועי"ז פירושה  את הבין לא  ענן שרב כזאת מילה 

יבינו. המשכילים  אך וצירוף , בירור של קשה  בנסיון עתה , עלינו שנפל במצב  כך נאמר  אנו אף

שיכול מי שם  ואין שלהם, הת "ח  כל של  דרבה " "רביה הוא  התורה שר  שליט"א הגרח"ק מרן

ממש כאן נתקיים  אבל ת "ח , ישנם המתנגדים  שבחבורת  הדבר  נכון אמנם "חבר ". בשם  לו לקרוא 

שיכול מהם אחד  אין אבל  צדיקים כולם אהובים  כולם  ס"ט, בכתובות  הזו הגמ ' של העובדא

שטיינמן  הגראי"ל שמרן ברורה בהוראה קבע הוא  ואם  שליט"א. הגרח "ק  מרן של חברו להיות

אפי' להוזיזה  שיכול מי ואין בשמים  שנקבעה  המציאות זוהי הרי הדור " "מנהיג  הוא שליט"א

נימה, ˙Â¯‰!!כמלא  Ï˘ ‰
Â·ÏÚÓ ˙ÂÈ¯·Ï Ì‰Ï ÈÂ‡Â

מדינה עצמו להציל  שרוצה  ומי המרץ . במלא  וכו' ויתלבנו" "יתבררו של  הענין עובד שלוכאן

הגרח "ק מרן שפסק כפי יורוך" אשר ככל "ועשית  של הגדולה המצוה  את עליו לקבל  יזדרז גיהנם

לבאר עצמו ויפיל ויטעה  יבוא לטעות הרוצה  וכל  תשע "ב . תמוז כ "א  מיום באגרתו שליט"א

שחת!!!

�
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עסקינן  במאי  הכא  אלא 

אבות במס ' מי"ז)במשנה  ושאינה(פ"ה להתקיים . סופה שמים, לשם  שהיא  מחלוקת "כל איתא:

ושמאי. הלל  מחלוקת זו שמים , לשם שהיא  מחלוקת היא  איזו להתקיים. סופה  אין שמים , לשם

של מאוד  נפלא ביאור  ישנו זו משנה  ועל עדתו". וכל קרח מחלוקת  זו שמים, לשם  ושאינה

מה קצת  שיודע מי וכל  הפסל, במפלגת שנעשה  מה  על  יקרות אור  לנו שופך  והוא  המלבי"ם .

קרח  פרשת  בריש דבריו את בזה  ונביא בחוש . המלבי"ם  את רואה  שם  א)שנעשה טז, אחר(במדבר

וז"ל: כ ' המשנה  את שהביא

קרח מחלוקת זו לש "ש  שלא  שהיא מחלוקת  היא 'ואיזו לאמר  ראוי היה  הנה  קרח", "ויקח 

לש "ש , שהיא שמחלוקת למדונו, חז"ל אולם  ושמאי'? הלל  מחלוקת  'זו כמ "ש  ומשה ',

לש "ש , - אחת  לתכלית  מתכונים  כולם כי בעצמה מתאחדת  החולקים צדדי משני כת  כל

ונגוד מחלוקת  יש  אז עצמו, ואהבת  הכבוד אהבת  מפני רק  לש"ש שאינה  מחלוקת  אולם 

עצמו  תועלת מכוין היחידים מן אחד כל כי אחד, בצד לעמוד שהתאחדו האנשים  בין גם

קרח בין גם  מחלוקת שהי' כענין עצמו, תועלת  מכוין ג"כ  שהוא  חבירו לכונת ומתנגד

קרח שהנה לזולתו, מתנגדת אחרת  כוונה  התכוין הזאת הרעה  מהעדה  אחד  כל כי ועדתו,

אותו  עורר  שזה פי' אליצפן של נשיאותו על  שהתקנא שאמרו שמה  גדולה בכהונה  רצה 

אחר שלדעתו אהרן, כהונת על  מחלוקתו הי' בריב  שנכנס אחר  אבל  משה על לחלוק

הגדולה שהכהונה ראוי מלך היה  שמשה  במה חלקו נטל לקהת  הבכור  שהוא  שעמרם 

ענין  היה  פלת בן ואון ואבירם דתן מחלוקת אמנם לקהת, השני בן שהוא  יצהר  לבן תנתן

ראוי  הבכור  ראובן שהיה מה  שלפי מראובן, הבכורה שנטלה על  התלוננו שהם  אחר ,

הוא ש'שאת ' עז" ויתר  שאת יתר אתה  בכורי "ראובן כמ "ש  והכהונה המלוכה  ממנו שתצא

הכ שנתנה על  והתלוננו המלוכה, הוא  ו'עוז' והמלוכההכהונה לוי לשבט ה' ועבודת  הונה 

היינו  זו [קיחה קרח' 'ויקח  וז"ש ליוסף, הבכורה  שנתנה  על וגם  ליהודה  בדגלים  והקדימה 

מה למחלוקתו טענות לו לקח  שקרח  דברים"] עמכם  "קחו כמו וטענות  דברים  קיחת 

הכהונה לו מגיע לקהת השני בן הוא שיצהר שאחר  לוי', בן קהת בן יצהר  'בן שהוא 

שהם מפני מחלוקתם  אל  טענות לקחו הם  פלת ' בן ואון אליאב בני ואבירם 'ודתן הגדולה ,

אחר ליעקב הבכור  שהוא ראובן לשבט  מגיע והלויה  שהכהונה  שחשבו ראובן', 'בני

עכ "ל . העגל, חטא  ע"י רחם  פטרי הבכורות  שנפסלו

�
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חיוב על יקרות אור  השופכים  טוב ' לקט  'ילקוט מתוך  נכבדים  מאמרים  ב' נביא  זה פרק  ולסיום

במצבינו. ההנהגה

.‡'Â‚Â "¯ÂÎ· ÏÎ ˙Á˙ Ï‡¯˘È È
· ÍÂ˙Ó ÌÈÂÂÏ‰ ˙‡ È˙Á˜Ï ‰
‰ È
‡Â",ג (במדבר

˘Ï‡יב ) ÌÈÂÂÏ‰Â ,ÂÏÒÙ
 Y Ï‚Ú· Â‡ËÁ˘ÎÂ ,˙Â¯ÂÎ·· ‰„Â·Ú ‰˙È‰˘ ÈÙÏ .

,Ì‰È˙Á˙ Â¯Á·
 ÌÈÏÈÏ‡ ˙„Â·Ú Â„·Ú(רש"י).

משה במקום  חדש  מנהיג  להם  לבקש במדבר בעם  אחזה תזזית  רוח  נוקבים: הדברים 

שיצא עד  בכשפיהם עשו רב  והערב המוחות, את  בלבל השטן ההר. מן לרדת  שבושש

את איבדו הבכורים  שיעור . לאין עד למעלה  נתעורר אף וחרון אחריו תעו העם  העגל.

ולעולמים . לדורות  מהם ניטל  – לה' הקורבנות  עבודת – חמדתם  וכלי ראשם  מעל עטרתם 

איתן  עמד  עליו, צלולה היתה  שדעתו ישראל שבטי כל מבין היחיד היה לוי שבט 

את שיבשה  לא המחנה קצות  בכל שאחזה והמחולות העגל של העוועים  רוח  באמונתו,

הכהנים – חלקיו שני על זה שבט  זכה  כן על עמה, אותם סחפה  ולא  עליהם דעתם

העולמים . ובמקדש  במשכן בעבודתו ה ' משרתי להיות – והלווים

תעשה ואל  בשב התבטאה  "עשייתם " כל  כלום! עשו לא  לוי בני שבעצם  רואה המתבונן

בעל מקשה כן, ואם בה. נכשלו ישראל בני שאחיהם בשעה  זרה  עבודה מלעבוד שנמנעו -

מה? שום  על הגדול  שכרם  מאמרים ", "ילקוט 

אנו, למדים  Ï·Ï·˙Ó˙מכאן ‰
È‡ Â˙Ú„˘ ÈÓ ÏÎ˘ הכרתו בהירות את  מאבד אינו –

– ההמון שאון בקול כולם את  התוקף הטשטוש ‰ÔÂ„˜Ùבסחף Â„È· „˜ÙÂÈ˘ ÈÂ‡¯

Â˘„˜Ó· '‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˘Â„˜‰.

הכהן. אלעזר בן פנחס  של במעשהו שנים  כעבור  ונשנה  חזר  לזה  דומה  מאורע

כידוע , פנחס , קם – בוכים " "והמה  של  מצב  השתרר – גברו הדעת  ובלבול  כשהטשטוש 

הטשטוש גבֹור  בעת הבהירה  וראיתו האיתנה  עמידתו ובגלל  מישראל , הרע את  ְוביער 

הכהונה . לכתר פנחס  זכה  ישראל , במחנה הדעת  ובלבול

רב שכר מבטיחה מתעות, רוחות  אחרי שאי–היסחפות לדורות, לימוד  מכאן לנו הרי

זה . בנסיון לעומדים

�
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· ÏÎ ÂÈÏ‡ ÂÙÒ‡ÈÂ... ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ ¯Ó‡ÈÂ ‰
ÁÓ‰ ¯Ú˘· ‰˘Ó „ÂÓÚÈÂ"

כו) לב, .(שמות

חיים" "החפץ  בעל אצל ביקר  צעיר  בחור בהיותו כי סיפר, זצוק"ל שוואב שמעון הגר '

ישראל?. או כהן הוא האם הח"ח שאלו לפניו, בעומדו זצ"ל.

"ישראל". הגר "ש : לו השיב 

כהן  שאני מינה הנפקא מה  אתה היודע  ושאלו: הח"ח בעל וחזר "כהן". אני הח"ח: א "ל 

כולם יעלו בימינו במהרה צדקנו משיח "לכשיבוא בעצמו: השיב  ומיד  ישראל?" ואתה 

עבודות את  ולעבוד קורבנות  ולהקריב לעזרה להיכנס  יחפוץ מישראל אחד וכל לירושלים 

שוערים שם יעמדו השער  עד וכשנגיע  המקדש, בית שערי אל  נרוץ כולנו המקדש, בית

אתה ואילו פנימה  להיכנס  יתנו לי שנינו, בין יפרידו ואז להיכנס הרוצים  כל  את ויבדקו

יזכו  הכהנים שהנה מאוד , עד גדולה תהיה בחוץ  הנשארים קנאת  בחוץ, להשאר  תידרש

לעבודה". רשות תינתן לא  ולישראלים  הקודש עבודת  את לעבוד הנכסף  לדבר

כשלושת לפני לך : ואספר הבה זה ? למצב הגורם מהו אתה  "היודע  ושאל: הח "ח  המשיך

הקריאה לשמוע נזדרזו אבותי אבות  אלי"! לה ' "מי וקרא: במדבר  משה  עמד  שנה אלפי

זכו  לקריאה היענותם על  וכשכר לקריאה, נענו לא אבותיך  אבות משה , לפני והתיצבו

הכהונה". במעלת  אבותי

היות זה? כל  את לך מספר  אני מה  "לשם  באומרו: דבריו את  הח "ח  ‡È˘וסיים  ÏÎÂ

ÈÓ" ¯ÓÂ‡Â ÊÈ¯ÎÓ‰ ÈÓÈ
Ù ÏÂ˜ ÚÓÂ˘ ‡Â‰ Ì‰·˘ ÂÈÈÁ ÈÓÈ· ÌÈÚ‚¯ ÂÏ ˘È Ï‡¯˘ÈÓ

."ÈÏ‡ '‰Ïאל חושה פנימה , בלבך מהדהדת הימים  מן ביום  זו קריאה תשמע כאשר

להשיג  שיכלו נפלא  דבר לנצח הפסידו אשר אבותיך  של השגיאה  על תחזור  אל תעמוד!

ל הקריאה לקול מיד רוץ  אתה אלא לקריאה. נענו אילו - אתבקלות תחמיץ  בל

ההזדמנות !!!".
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ד' פרק

בזה: להוסיף  עלינו חובה 

בשע"תא . יונה ק"ס )רבינו אות השלישי וז"ל:(שער כתב 

עבירה מכל  ונזהרים המצוות, עושים שהם  באנשים  גם  לפעמים  נמצא  ה' שונאי "וענין

בתורה עוסקים חבריהם כאשר  להם  יקשה  לבם ובקרב  רעה  נפשם אם ובלשון במעשה 

עטרת ושונאים  והצדיקים הישרים ת"ח בכבוד צרה עינם אשר האנשים וכן וכו' וכו'

מאסו  אותך לא  כי כתוב וכן הדור, ממשלת ובאה  תאתה עדיהם אם לבבם ירע או תפארתם

עליהם  ממלוך מאסו אותי ז)כי ח , ישפילום(ש"א או לכלימה  כבודם  יבקשו אם שכן וכל .

עכ "ל . וכו',

"שונאי-השם". כת היא מהן ואחת  לעוה "ב  חלק להם שאין בכתות הדן בפרק  שם ר "י כתב וזה

כת שהם  הר"י דינם את חרץ  וכבר עינינו. לנגד  שקורה  למה  נמרץ  בדיוק מתאימים אלו ודבריו

במעשה עבירה מכל ונזהרים מצוות  "עושים שהם  ואף לעוה"ב, חלק להם  ואין ה '" "שונאי

ובלשון".

שבתוך בדעתו מעלה הי' מי  התהום. עד  ויורדים נוקבים  ודבריו הזה . הר "י מאוד  מאוד  מבהיל 

רח "ל . המה, מועטים  ולא השם ". "שונאי הנקראים כאלו נמצאים  בפנים" "בבית תורה הבני מחנה

ובטחון"ב . "אמונה  והנורא  הנפלא  בחיבורו ל)החזו"א אות אש(פ "ג להבות חוצבי דברים כתב 

צריכים אך  דבריו, כל את כאן להביא ראוי אמנם והי' חכמים'. 'אמונת  בענין בקדש כדרכו

שם: דבריו וכה  שלנו. למאמר ישיר באופן שנוגע  מה ורק  אך ולהביא  לקצר  אנו

משקל והיא  אדם , בני מלב חכמים  אמונת להניא  בה ילפת  היצר אשר  חולה  רעה עוד  "יש

לב להטות כח בעלת בעולם נגיעה  אין כי להאמין התלמיד חובת הנגיעה . של  המרמה 

יותר לנפשו יכאב אשמה באיזה ולהתגאל נפשו, לזכות החכם  מגמת כי משפט , לעות  חכם 

וכל מציאותה, ושורש נפשו תכונת חכם  אצל  היא האמת  תכונת  כי וכו', ופצע מכה מכל 

אך חכמים. רגלי בעפר המתאבקים  ישרים  המון אמונת  היא  וכן והלאה . ממנו שקר  אבקת

יודעים ואינם וכו' להתחכמות הנוטות נפשות לצודד  הנאמן, כסא  תחת  חתירה  חתר  היצר 

הארץ , של  סנהדרי' ונתבטלה  בארץ, שופט ואין הדור כל  מתייתם  הזאת ההנחה  לפי כי

אליו  לשמוע נפשו את יחייב  לא  החכם  של חכמתו גדלות על  האדם  יסכים  אם אף  כי

רצון  שבע  שאינו מי מכל  יבצר לא  וזה  נגיעה, באיזה  הוראתו את  לתלות  שימצא  אחרי

ובכל יעשה, בעיניו הישר  איש  וכל שופטיו, את  ששופט דור  קם ועי"ז החכם, מהוראת 

ולפעמים החכם לב שהטתה פלונית  נגיעה  על המתחכמים מתלחשים  הערך  רב מקרה

הארץ כל  של  ולפעמים  העיר של  אוירה  וכל - נכונה  הבלתי בעמדתו - שבדור  המובהק 
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מה אבל  וכו', בארץ  גברו בחכמים אמונה  וללא ומריבות , קטטות לשון, שוט מתמלאה

לדון  הכשירתם שהתורה  במקום בכשרים , החשד בהתרת  החושך, רב  ומה  השואה גדלה

המוסר תורת והנה  יום. יום  המתרחשים בדברים העולם  הנהגת כל זה ובכלל ולהורות,

בהטלת להכשל שלא  אש בלהבי והמזהרת אדם , בני במדות  השחתה נגד  מאד  המחמרת

זה ואם בשקר. וכש"כ אמת, בדבר  ואף בדיבור, וכש"כ במחשבה, אף בזולתו דופי

- הדוגמא  ונקח וכו', אפיקורס  בכלל שהיא  ת"ח מבזה  זה הרי ת"ח הוא  בו שמתעולל

בקבלת אדם  בני של ההתאבקות  את - וקיימת  קבועה צורה  מתלמד בלב יצטיירו למען

שיסמכו  הראוי ומן . זה  של דיינו פוסל וזה  זה , של דיינו פוסל זה  הציבור, על  ופרנס  רב

העקשני  הרצון מפני הדבר  קובעת  אינה  החכם  הכרעת  ואם הדור, גדולי הכרעת על  כולם 

מכירים הם ואמנם כשגגות, להם  נעשה  שזדונות עליהם לקרוא אפשר  הארץ , עמי של

בעמדה ההרס, רב מה אך שכליות, הוראות  מפני רצונם  לבטל הורגלו לא אך  בחטאם ,

נושא ומשפטם  שופטם, יצרם לבם  גאות ולפי הטוב  וסגולת ביושר המתימרים  של  עדינה 

ליצנות בא והנה  וכו' ראש ובכובד במתון בישיבה  הדבר על  דנו וכאלו מדע של אופי עליו

והנה וכו', תורה  הפלסתר  את  ועושים  בטהרה  ע "ז ועובדים  תוכחות , מאה  ודחתה  אחת 

הדברים ומטבע  התורה. יסודי את ומהרסים  חטאתי לא אמירת  של המר  בעון נכשלים

תורף ע"כ זדון", עולה  תלמוד ושגגת  החכם לב  על  כלל עלו שלא נגיעות שבודים

הדברים .

ל כדי גדול  חכם  להיות  צריך בדיוקולא עינינו, לנגד כאן שמתרחש  מה  של הדברים  את  הדביק 

שלנו. במחנה כיום  מתרחש במלה  מלה החזו"א מרן שכתב  כמו

!!!Â
È¯Â„· ‰˙ÏÚ ÍÎ˘ Â
Ï ÈÂ‡Â ,˙ÂÚÓÂ˘ ÍÎ˘ ÌÈ
ÊÂ‡Ï ÈÂ‡Â ,˙Â‡Â¯ ÍÎ˘ ÌÈ
ÈÚÏ ÈÂ‡
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מאמר
שבדורנו" שבע "פ  "תורה 

א ' פרק 

נחא . פר ' תנחומא  תורה(פ "ג)במדרש  לבין שבכתב  תורה שבין בחילוקים דברים  אריכות  יש 

מהדברים: חלק  בזה  ונביא שבע"פ. בתורה שיש  הגדולה ובחשיבות  שבע "פ ,

פי  על  "כי שנאמר שבע "פ  התורה על  אלא  ישראל  עם  ברית הקב"ה כרת  שלא  'לפי

ברית" אתך כרתי האלה  כז)הדברים  לד, 'למען (שמות בתורה הקב "ה  כתב לא חז"ל ואמרו .

הדברים" "ע "פ  אלא הדברים', 'בגלל  ולא האלה ', הדברים  'בעבור  ולא האלה', הדברים 

ההר את הקב "ה  עליהם שכפה  עד  התורה את  ישראל  קבלו ולא  שבע"פ... תורה היא  וזו

ההר " בתחתית  "ויתיצבו שנאמר  יט )כגיגית הקב "ה(שמות א "ל  חמא  בר דימי רב ואמר

על תאמר  ואם  קבורתכם . תהא שם  לאו ואם מוטב התורה  את אתם מקבלים  אם  לישראל 

התורה את אתם  מקבלין להן שאמר משעה והלא  ההר? את  עליהם כפה  שבכתב התורה

להן  אמר  אלא  מעט . והיא  וצער יגיעה בה שאין מפני ונשמע" "נעשה ואמרו כולם  ענו

שבע "פ התורה  וקשהד על כמוות  עזה  והיא וחמורות  קלות מצוות דקדוקי בה שיש  ,

ובכל נפשו ובכל לבו בכל  הקב"ה שאוהב מי אלא  אותה לומד שאין לפי קנאתה  כשאול

מאודך " ובכל  נפשך ובכל  לבבך בכל אלהיך  ה ' את "ואהבת שנא ' ו)מאודו .(דברים

צער בה שיש לפי שבע "פ  תורה  ללמוד יכול  אינו ותענוג עושר שאוהב  מי שכל  ...ללמדך 

"העם שנאמר  לעה"ב שכרה מתן לפיכך  עליה עצמו ומנבל  מבלה  ויש שינה  ונדוד גדול 

לעמלי  הקב"ה שגנזו ראשון ביום  שנברא אור  גדול אור גדול" אור ראו בחשך ההולכים 

שנאמר עומד  העולם  שבזכותן ובלילה ביום  שבע "פ  נג)תורה  לא(ירמיה אם ה ' אמר  "כה

ובלילה , ביום שנוהג ברית  הוא זה  אי שמתי" לא  וארץ שמים  חוקות  ולילה  יומם בריתי

עוד . עיי"ש עכ"ל, תלמוד ...', זו

וזירז  האלו המדרש  דברי את  אוהב מאוד היה זצוק "ל  הרב שמרן פוניבז' בישיבת בהיותי [וזכרוני

ממנו]. זאת לקבל  זכיתי אישית ואני האלו הדברים את  ולשנן ללמוד  אותנו

וכו'].„. כפה ד"ה פח . דף שבת במס ' התוס ' קושית את מתרץ [ובזה
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קידושיןב . ע "א)בגמ ' המעשה(סו כל  את  ללמוד באמת ראוי היה  אשר  מאוד  נורא מעשה מובא 

למאמר ישיר באופן הנוגעת  מהסוגיא ונביא לזה . אפשרות אין אבל ודקדוקיו, פרטיו כל  על

רב . בעיון הסוגיא  כל היטב ללמוד בקרבו ה' שיראת  מי כל על  וחזקה  פירש"י], [עם זה

המלך בינאי הוה]מעשה חשמונאים של הכהנים שבמדבר[מן לכוחלית מדינה שהלך  [שם

חכמי שבמדבר] לכל וקרא גדולה, שמחה שמח  היה  ובחזרתו כרכים, ששים  שם וכיבש 

מלוחים אוכלים  היו אבותינו להם : אמר  הם]ישראל, בית[ירקות בבנין עסוקים  שהיו בזמן

במלאכה],המקדש הוצאות מוציאין והיו עניים והיו הגולה מן שבאו שני מלוחים[בית נאכל אנו אף

לאבותינו והעשירנו]זכר שהצליחנו ב "ה הקדוש לפני  ולהודות אבותינו לעוני מלוחים[זכר והעלו .

פועירה בן ואלעזר ובליעל, רע לב לץ איש  אחד  שם והיה ואכלו. זהב  של שולחנות על

עליך  פרושים של  לבם  המלך, ינאי המלך : לינאי פועירה  בן אלעזר  ויאמר [שונאיך שמו.

בהצלחתך] שמחים ואין אעשה הם ומה  הוא], שכן עיניך [לידע  שבין בציץ  להם הקם  ציץ? [תן

עבודה  שעת דלאו ואע "ג לבם. את יגלו והם בו, כתוב שהשם לפי רגליהם על ויעמדו מצחך על הקדש

בהם] ליהנות ניתנו כהונה בגדי  נד) (שם בפ"ב  זקן כדאמר שם  היה עיניו. שבין בציץ להם הקים  .

לך רב  המלך , ינאי המלך : לינאי גדידיה  בן יהודה ויאמר  שמו, גדידיה  בן ויהודה אחד 

במודיעים  נשבית אמו אומרים שהיו אהרן. של  לזרעו כהונה  כתר הנח מלכות, [לכך כתר 

פסולה  ושבויה היה חשמונאי בית של כרך במודיעים נשבית אמו עליו אומרים הפרושים שהיו בו מיחו

חלל] ונמצא אביו ונשאה בזעםלכהונה ישראל  חכמי ויבדלו נמצא . ולא הדבר  ויבוקש  [שכעס.

עליהם] הואהמלך כך שבישראל  הדיוט  המלך , ינאי המלך , לינאי פועירה בן אלעזר ויאמר .

חרפתו]דינו דינך [לסבול הוא כך  גדול  וכהן מלך מהם]ואתה  תנקם שלא ומה[בתמיה, .?

רומסם  לעצתי שומע אתה אם  עליה [הרגם]אעשה ? תהא  מה ותורה  תשתכח ]. הרי [שמא ?

זוית בקרן ומונחת ישתכחו]כרוכה ולא המצות בתוכה וילמוד .[ומונחת יבוא  ללמוד הרוצה  כל

שבכתב תורה תינח למימר  ליה דהוה  אפיקורסות , בו נזרקה מיד  יצחק בר נחמן רב אמר 

פועירה בן אלעזר  ידי על הרעה  ותוצץ מיד מאי?. פה שבעל  "ויצץתורה לשון - הרעה [ותוצץ 

המ כניצוץ א) (יחזקאל "נוצצים" לשון בערה, ל"א יז). (במדבר שקדים" ויגמול גחלת]ציץ  ויהרגו בעיר ,

שטח בן שמעון שבא  עד משתומם  העולם והיה ישראל, חכמי והחביאתו]כל היה אשתו [אחי 

ע "כ . ליושנה , התורה  את והחזיר

פיינשטיין  משה  ר' הגאון ומרן תורה . בני מאות  של גדול  כינוס בארה"ב היה תשל "ה  סיון בחודש 

את הדפיסו ואכן ברבים . הדברים  את לפרסם וביקש  ביותר, נפלאים  דברים  שם  השמיע  זצוק "ל 

אהרון  ר' הגאון מרן של דרשה עוד  ובתוספת  המלאה , דרשתו עם  דת ", אש  "לפידי בשם החוברת

כך : נרשמה זצוק "ל  הגרמ "פ  של הדרשה  של  והכותרת  זצוק "ל . Â·‰Ï˙קוטלר ÌÈ·ˆÂÁ ÌÈ¯·„'

ובין ‡˘' הוחזרה]. ולא הושאלה אשר דרשתו מכל  קלטת  לי היה וגם  ברשותי. נמצאת  [החוברת .
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שם מעורר  והוא  הנ"ל , בקידושין הגמ' על מדבר הוא באמת!! אש להבות החוצבים  הדברים יתר 

היו  שבע "פ  שהתורה  המלך  ינאי בזמן תינח  הגמ', בלימוד להתעורר  יכולה אשר גדולה שאלה 

אחרי  בזמנינו, כיום אבל  שבע"פ. תורה ישראל לכלל  תהיה  לא  יהיו לא וכשהם  ישראל , חכמי

וכל וראשונים  וירושלמי, בבלי הש "ס  את  והדפיסו שבע "פ , התורה  את בכתב לנו שקבעו

לנו  יש הרי אנו בזמנינו [והיום  לרוב , ספרים  ישנם  ובהלכה  שבתורה  מקצוע כל ועל  המפרשים ,

יודע איני זה דבר  ידם , על  ולברר  לדעת אפשר והכל מחשב תוכנת על  ממש כולה  התורה כל  את 

ואם זוית, בקרן מונחת שבע"פ התורה כל  גם שכיום  לחשוב  אפשר א"כ תשל"ה], בשנת היה אם 

את לאבד רוצה היה אם - אפיקורסות בו שנזרקה רנב "י עליו אומר היה  לא בזמנינו חי ינאי היה 

"משה מסורה, עם לדור מדור  עוברת התורה כי כך , לחשוב  שח "ו ובודאי ובודאי ח"ו. הדור  חכמי

לדור . מדור עוברת התורה וכל  במסורה , התורה  את  לו העביר - ליהושע " ומסרה  מסיני תורה קיבל

ע"י ג. לדור מדור במסורה עוברת היא  אותה, לכתוב אפשר  אי שבע"פ תורה  לדעת: לנו ויש 

דור. שבכל  התורה ˙Â¯‰חכמי ˙Ú„‰דור שבכל שבע "פ  תורה  היא  היא  - ישראל חכמי של 

ע "פ הכרעתם  אשר דור, שבכל  החיים צורת וכל החינוך , שיטות  כל הלימוד , שיטות כל ודור .

אין-ספור וכן תנחומא . במדרש הנ"ל הדברים  כל  נאמרו שעליה שבע"פ התורה היא  – הדור גדולי

לקבל אופן בשום א "א  אשר הדור , מנהיגי של  בביתם  הזמן כל נשאלות בהנהגה שאלות  של 

לפני  פנימה  הקודש אל נכנסתי אחת; דוגמא ואביא המחשבים . של  התוכנות  מכל תשובה  עליהם 

ביאת עד  בבריאות ושנים ימים  יאריך שליט"א הישיבה ראש  מרן הדור  מנהיג אל  ימים מספר 

הפרטים , את  בפניו הצגנו השידוכין. בנושא הדרכה  ממנו לקבל  כדי אחד אברך עם אמן גוא "צ 

מדובר תורה  איזה על וכו'. אותי מחייבת התורה מה זה , לאור שאל  נ"י והאברך  לשאלות . וענינו

תורה דעת לשמוע באים כאן זוית!!! קרן בשום מונחת שאינה  שבע "פ  תורה על מדובר  כאן כאן?

פשוטים . והדברים שאלות, של  רבבות  רבבות וכך  שבע"פ. התורה  שהיא

זכינו ד . וגשמיות, רוחניות  מחלות מהרבה  מאוד סובל אשר  ואביון עני דור  שלנו, בדור והנה

את ואבאר שבע"פ. תורה  של סיני הר  מעמד  ולמין ממש , שכינה לגילוי האחרונה בתקופה 

דברי:

עזרי  האבי ומרן הקה "י, מרן המה הלא נ"ע  ישראל גדולי אצל  רב  לשימוש זכה אלו שורות כותב

ביאת עד  ושנים  ימים יאריכו שליט "א  רבותינו אצל וכן ובכלל, בפרט  רבים  בדברים זיע"א, זצוק "ל 

כל את שינה שליט"א קניבסקי הגר "ח  שמרן עדים  אנו לאחרונה  והנה אמן. בימינו במהרה גוא "צ 

וע "כ ביותר . נוראים דברים של גדול פרסום עם לרה "ר  בפרהסיא ויצא היטב , לנו המוכרת הנהגתו

התורה בודאי שהוא ספק לנו אין כי גדולה , לב  ובתשומת רב בעיון דבריו את  ללמוד לנו יש

בדור . שבע "פ 
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מרן  של פיו מוצא  לכל  לציית לכל  חובה  "והנה פסק: תשע "ב סיון כ"א מיום  במכתבו הנה 

וכו', יורוך " אשר ככל ועשית מ"ע מקיימים ובזה  בגחלתן והזהרו [הגראיל"ש] [המכתבשליט"א

פ "א] ויתלבנו" "יתבררו במאמר לעיל הובא בשליחותו במלואו נאמרו הנוראה  בתקופה  הזמן ובהמשך .

אש" להבות חוצבי "דברים  עליהם כתבו נאמן' 'יתד בעיתון אשר  ולהלן דברים פ "ב, שם לעיל [הובא

ב ] אות ספק .פ"ב  שום בלא גרונו מתוך  דיברה  שהשכינה  רבות, שנים  אותו המכירים לכל  ספק ואין .

את מכירים  כולם רבותי, נא המופיעתחשבו מרע"ה של הניצוץ  על  שלמה' ב 'אבן הגר "א  דברי

שעמד בהיסטוריה ידוע האם אבל  הדור. של  שבע "פ  התורה כל שופע ממנו ואשר  בדרא, בחד

הזה הניצוץ  היכן יודע  שהוא במפורש  ואמר  בדורינו, שליט"א הגרח "ק  של ברמה מאוד  גדול ת"ח

האין  ממש ?! שכינה  גילוי זה האין בדרא!! חד  אותו הוא  מי במפורש מצביע  הוא והנה  נמצא?!

מדבר סתם שליט"א שהגרח"ק שחושב מי יש  וכי שבדורנו, שבע"פ התורה של  סיני הר מעמד  זה

גמור אפיקורס  הוא  הרי נורמלי הוא ואם לגמרי, משוגע הוא הרי כך  שחושב ומי ח"ו? שטויות

רח "ל !!

לה ' "מי אלי", לה' "מי אלי", לה ' "מי פעמים , ג ' אלפים, במעמד  בשמו שהוכרזה ההכרזה וכן

היו  כאשר  משרע"ה. של  מפיו זו הכרזה  מאז שלנו בהיסטוריה  תקדים לזה  היה האם אלי".

אשר שליט "א , הגרח "ק  מרן של  קומה בשיעור כזה  גדול ונעמד החרדים מחנה בתוך מחלוקות

לה ' "מי בפרהסיא  ומכריז ועומד הגדול, הכבוד  מן הבורח הגדול  המצטנע  הדור , של  העניו הוא 

של סיני הר מעמד  זה  האין גרונו?! מתוך מדברת  שכינה  זה האין שכינה, גילוי זה האין אלי"!!

של מערכת  כאן שאין שליט"א הגרח "ק  ואמר  וחזר אמר לפיכך  והרי דורינו?, של שבע"פ התורה 

למי  לו ואוי הבלעדית , האמת זה  כי שלנו, שבע "פ  התורה  קיום של  מערכה  אלא  כלל , בחירות 

אחרת !! שחושב

הםה . כך ממש  וגו'. עינך" ראו אשר הדברים את תשכח  פן מאוד, נפשך ושמור  לך  השמר "רק 

מאוד רב  כוחו - השטן הזמן. במשך שמענו ומה ראינו מה  לשכוח  לנו אסור  כיום . הדברים 

והוא השני. שער סוף בשע "ת  יונה  הרבינו כדברי ושמענו, שראינו מה  אפילו דברים  להשכיח

הדברים את שוכחים ובינתים "נושרים". מיני כל  עם  ומו"מ  מריבות עם  הזמן כל  אותנו מעסיק 

ממה יותר הרבה וראינו שמענו והרי וראינו, ששמענו הדברים כל  את  נשכח  בל  חשובים . הכי

כאן. שכתוב

הניצוץ נמצא והיכן שלנו, בדרא  החד הוא  מי כלל ספק  שום  לו אין האלו, הדברים את שחי ומי

של מ"ע את  כיום מקיימים אנו והיכן פיו. מוצא לכל  ולציית  לקבל חייבים אנו וממי מרע"ה, של 

התורה כשמחת  מאוד  מאוד אני שמח  אלו בדברים  אני חושב וכאשר יורוך ". אשר ככל  "ועשית 
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ב "ב כל  את ולשתף  מאוד, עד לשמוח צריך  הזו, והפשוטה  השלימה  לאמונה  שמגיע  ומי ממש,

לנו  להורות  שליט"א הגרח "ק  על רוחו והופיע  זה , יתום  בדור  הי"ת  עזבנו שלא  על  זו, בשמחה

הימים . כל  לנו לטוב נעשה , אשר  והמעשה  בה , נלך  הדרך

מאוד .ו. גדול  אבל  קטן סיפור  לכתוב  רוצה אני לסיום 

מבאי  האנשים כאחד  ידוע  הוא הרי שלך  לקרוב קרה  מה ספר , מקרית קרובי את שאל  מהם אחד

ובוגד בועט שהוא  זה  ומה מאוד , אותו חיבב  שך הרב שמרן וידוע  זצוק"ל שך הרב  מרן של ביתו

היטב יודע שאכן ברורה  הוכחה  מכאן אדרבה , בחכמה : לו ענה  והוא  זצוק"ל? שך  הרב  במרן

שך הרב  למרן רוח  נחת עושה  בודאי והוא  לעשות הזאת  בעת  רוצה  שך  שהרב מה  עושה שהוא

זצוק "ל .

בל"נ. בעזה"י אצלי לקבלם יוכל  להסברים שזקוק  ומי להפליא, ומדוייקים נכונים  מאוד  הדברים 

� �

ב ' פרק 
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דור שבכל  תורה הדעת  שהיא שבע"פ , התורה  מציאות על הדיבור  את קצת הרחבנו הקודם בפרק 

והגרח "ק הגראיל "ש המה  הלא שבדורנו ורבנן שמרנן כלל ספק  של צל ב"ה לנו ואין ודור .

ממש . שבע "פ  תורה ככל ולהבינם  ללומדם ויש  ממש, שבע"פ תורה  המה  דבריהם כל שליט"א

כל על  קאי בתורתיך", עינינו "והאר תמיד ומבקשים  מתפללים שאנו התפילה  שגם לי, ברי ולדידי

בזה ואין בדבריהם, ולהשכיל  להבין עיניו את מאיר השי"ת כך , ומרגיש  שחי ומי ממש. דבריהם

כי  היטב, אותם ולזכור הק', דבריהם  בהבנת  מאוד להתאמץ עלינו גדולה וחובה  כלל . ספק  שום 

ויצא והרגלו, ומזגו טבעו כל את שינה  שליט"א שהגרח"ק כזה נס - ניסא איתרחיש  יומא בכל  לאו

כלל ספק  ואין וגו'. הלבנון ארזי את  וישבר ארזים  שובר ה ' קול וחזק, אדיר  גדול רעש  בקול

מב "ב רחוק גר  אשר  הנער של  וסבו מצוה , בבר הייתי אתמול  [רק  גרונו. מתוך  מדברת ששכינה 

כאן  [שאין אמר , שליט "א  שהגרח "ק  יודע  שהוא דברים על  לי אמר  בו, צלולה  תורה דעת אבל

נתגלה ודרכו בו. דיבר אלוקי' שרוח  ספק  שאין לי ואמר  ידועים ], הם  אבל אותם  לצטט  אפשרות

רצונ  ברור  באופן הרבהלנו יודע  שהוא  לי אמר  וגם שבע "פ . התורה גופא שזהו יתברך , ו

שכבר נאמר אם וגם  לו. מוכרת  לא שליט "א  הגרח "ק  של  הזאת בצורה הזו וההופעה היסטוריה,

בדורנו]. שנהי' הגדול הרעש  מעוצמת מאומה  מגרע זה  אין אופן בכל  כאלו, פרשיות  לעולמים  היה 
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לרדת אותנו שיזכה  עולם מבורא ולבקש הק ', דבריו את  וללמוד  להמשיך רוצים  אנחנו ולפיכך 

סלה . אמן דאמת, אליבא  דברים  של לעומקן

במאמרב . לנו נתגלו אשר שבע "פ  התורה דברי את הלב ובהבנת  בעיון בזה  ללמוד אנו באים 

דרכינו. יצליח  והשי"ת  המצו"ב הקצר 

רבי  התורה שר מרן מפי ונאמרו שנשמעו אש  להבות  חוצבים דברים

ראשי  כל במעמד שליט"א מרן בפני והושמעו שליט "א  קניבסקי חיים

בארץ הגדולים הכוללים

הנהגתו  את  להשפיל כדי חדשה מפלגה שמקימים שהעסקנים "שמעתי

עם  ומדברים שבועות  כמה כבר מסתובבים שליט "א  הגראי"ל של

וגדולי  השמועה, מעתיקי הם הם כאילו לשכנעם ומנסים אברכים

חוק . בלי פיהם ופוערים לפיהם, עפרא וכו' ושלום חס  ישראל

שאין להודיעם, חובה וזה הכוללים אברכי לכל זה את  ותודיעו תדעו

לא שנים כמה כבר שמתנהלת  מערכה זו כלל. בחירות  של מערכה כאן

את שמבזים צעירים אנשים עשרות  כמה ע"י אלא ישראל גדולי ע"י

ישראל  שגדולי לסבול יכולים ולא  ישראל גדולי את  ושונאים התורה

כל  ואת  התורה את  לעקור  רוצים והם הדורות , ככל העם את  ינהיגו

כמה  ע"פ ורק  אך יתנהל העולם ושכל ישראל, לכלל  שיש התורה כבוד

ולא אחר, חכם תלמיד על הנהגתם את  מלבישים פעם וכל ארצות . עמי

רוצים  הם אלא  כמותם, שאומר חכם התלמיד את  מכבדים שהם

השמועה. מעתיקי הם הם וכאילו מזימתם את  להסתיר

הרב חמי מורי את  וגם שך, הרב מרן את  גם להכיר זכינו השם ברוך

גדולי  את  כבדו לא מעולם הם אליהם, שייכות  שום להם ואין  אלישיב ,

ישראל.

חלק שום לנו ואין חכמים תלמידי מבזי הם בימינו. עלתה שכך לנו אוי

עמהם.

ראש ובכובד ברורה בשפה זה את  להסביר  הכוללים ראשי וחייבים

נותן הוא הרי שלהם, למפלגה שמצביע מי שכל וכמובן  האברכים לכל

השם. בחילול מזיד ואחד שוגג ואחד לפושעים יד
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.[‡.'Â‚Â 'ÌÈ
˜ÒÚ‰˘ È˙ÚÓ˘'

בשורה שכתוב  מה כי וגו', מסתובבים  שהם שמעתי דהיינו השניה, לשורה שייכים  אלו מילים

דבר זה  שליט "א , הגראיל "ש  של הנהגתו את להשפיל  כדי חדשה  מפלגה מקימים שהם הראשונה

מפלגה שמקימים שהעסקנים 'שמעתי הדברים: המשך כך  אלא ל 'שמעתי'. שייך  לא וזה  לו ברור

הנקרא . בהבנת פשוטים  והדברים וכו', מסתובבים ' הם וכו'

המפלגה הקמת מטרת שכל זה  בדבר בטוח הוא  שאמר , רבים ומדברים  אחרים, ממקומות וגם 

ואם זאת, להאמין עלינו וחובה לחלוטין, אמיתית היא זו קביעה  וכו'. להשפיל  כדי היא  החדשה

מפלגה שכל  וכמו זו. ראות  מנקודת  להיות חייב עליהם  שלנו המבט  כל אזי ודאי, כדבר  זה נקבל

יומם , וסדר עבודתם  תוכנית וזוהי שלהם, 'המצע' שזה  לדעת  יש  עבודה, תוכנית - 'מצע ' לה יש

רח "ל !! הזה, לכיוון ומחשבותם מעשיהם וכל

.[·.'‰ÚÂÓ˘‰ È˜È˙ÚÓ Ì‰ Ì‰ ÂÏÈ‡Î'

הרב מרן של  דרכו את  ממשיכם שהם  הזה , בכיוון היא  שלהם הבחירות פרסומת שכל  ראינו והרי

גדול ', באילן עצמו יתלה  דבריו שיתקבלו 'הרוצה  בבחינת  זצוק"ל, אלישיב הרב  ומרן זצוק "ל  שך 

שך הרב מרן של  התמונות  את  הדביקו הם מקום כל  ועל  אתנו. חיים שאינם גדולים  באילנות 

על רבים  סימנים  ישנם עוד  היום  עד גמורים, ומזיקים  גזל  איסורי אלפים  אלפי על  ועברו זצוק "ל 

שך הרב  מרן עם ביחד מנהיגם של פרסומת תמונות  מאוד  הרבה ראיתי ספר  בקרית וכשהייתי כך ,

היטב ומכיר הוא  יודע  דרכם , בכל  אותם הדריך  אשר  והסט"א זצוק"ל , אלישיב הרב ומרן זצוק "ל 

המס"י  כדברי מאוד, נורא  הוא  העיניים  פיתוי כי פירות , ועושה פועל  שזה הפרסומת בכח

את ושאל באמריקא , בשר לחנות  הדיוט יהודי נכנס שפעם ההלצה , את אז ואמרתי המפורסמים.

משרע "ה של  תמונתו את רואה אינך האם  בתקיפות לו וענה כשר? כאן הבשר האם  החנות בעל

על תלוי היית  ואתה  לפני, עומד  היה  רבינו משה אם  בפשטות, הזה  ההדיוט לו ואמר הקיר?! על 

אז  היו הקיר , זצוק "ל  אלישיב הרב  ומרן שך  הרב מרן שאם אמרתי, וכך  שאלה . היה שלא  בוודאי

שמיה . דכר  מאן תמונות, לתלות  אבל כלל, שאלה היה שלא  בודאי אתנו חיים 

.[‚.'Ì‰ÈÙÏ ‡¯ÙÚ ,'ÂÎÂ Â"Á Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Â'

אומרים הם  מה  ולכתוב  לומר  לנו שאסור  פשוט, הדבר  אומרים . הם  מה  כתוב  ולא 'ח"ו' כאן מש "כ 

באמת אבל  אומרים. הם מה לבדו להבין אחד  כל יכול 'ח"ו' הזו במילה אבל ישראל. גדולי על 

דברי  ומפרסמים  ואומרים וכלל, כלל מתביישים  שאינם  הוא  הגדול  והנס מפורסמים, שדבריהם 

שלהם , העם  מפשוטי ולא נוראים, דברים  מהם  שמעתי אישית ואני ישראל, גדולי על  נוראים  בלע

ומוציאים הקורא . מקול  הסיפים  אמות  וינועו גדול, רעש  בקול ומחיתי בתורה . העמל  מאחד אלא

לפיהם '. 'עפרא המילים  את כאן כתב  ושפיר  ישראל . גדולי על  ממש נשחתות בעלילות דיבה
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רשעי  הברית, מרשיעי על אלו מילים לשמוע רגילים  היינו האידנא עד הרי לחשוב, יש  וכאן

ישיבות ראשי ישנם בתוכם אשר  אברכים, של  כת על זה שמענו מתי וכדו', הכופרים ישראל 

ישיבות בני על אלו מילים  שמענו מתי ודבר , דבר בכל מחמירים  אשר  וכאלו ופוסקים, ורבנים

ועל זה ?! מה ועל זה ומה  לו?! קרה מה  שליט "א , הגרח"ק דברי וזה ירחם !! ה' כוללים , ואברכי

בס "ד . לקמן יבואר ועוד, זה, כל הזה ?! הגדול הקצף יצא  מה

.[„Ï˘ ‰Î¯ÚÓ ÔÎ ÔÈ‡˘ ,ÌÚÈ„Â‰Ï ‰·ÂÁ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÏÂÎ‰ ÈÎ¯·‡ ÏÎÏ ‰Ê ÂÚÈ„Â˙Â ÂÚ„˙'

.'ÂÎÂ 'ÏÏÎ ˙Â¯ÈÁ·

בקול שליט"א הגרח "ק  מרן יצא  בעבורו אשר הנורא  הענין עיקר  כל לנו מתגלה  הזה בקטע  וכאן

הגרח "ק אומר התורה, קבלת עיקר  והוא עולם  של ברומו עומד זה שענין ומכיון גדול. רעש

ÌÚÈ„Â‰Ï'!שליט "א ‰·ÂÁ ‰ÊÂ'

.[‰ÏÎÎ ÌÚ‰ ˙‡ Â‚È‰
È Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚˘ ÏÂ·ÒÏ ÌÈÏÂÎÈ ‡ÏÂ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ ˙‡ ÌÈ‡
Â˘Â'

.'˙Â¯Â„‰

'בני  שנקראים אלו על אלו, מילים אמר  מי על  פלצות! תאחזנו זאת הקורא  כל ונורא!! איום 

ת "ח ישיבות  ראשי להם  ואשר  התורה ! בהיכלי הנמצאים אומנותן שתורתן אלו ועל  תורה'!

מה יאומן לא ממש  הזו, במפלגה אפשרית  דרך בכל תומכים אשר וכו' הוראה ומורי גדולים 

דורינו. של שבע "פ  התורה  של  קדשו פה דרך  ה' דבר לנו שמתגלה

יונה  הרבינו דברי הן הן אלו ק"ס )ודברים  אות שלישי  שער שנביא(שע "ת לפני אך  לעיל, הובאו שכבר

שלישי  פרק שהנה ושכחו. ידעו או יודעים  שלא לאלו להקדים  מאוד  חשוב כלשונו דבריו את 

העשירית המדרגה הענין. חומר  לפי במדרגות עולים אשר מדרגות עשרה  על בנוי יונה ברבינו

מחייבי  יותר  ועוד התשיעית , המדרגה  שהיא - יעבור ועל מיהרג יותר  ביותר, חמורה היא  אשר

אין  אשר  העברות  'חומר נקראת העשירית והמדרגה השמינית. המדרגה  שהיא  - בי"ד מיתות

שם: ר"י וז"ל הזו. העשירית במדרגה נמצא  ק "ס  ואות לעוה "ב '. חלק  לעושיהם 

עבירה מכל ונזהרים המצוות עושים  שהם  באנשים גם  לפעמים נמצא השם, שונאי "וענין

בתורה , עוסקים  חבריהם  כאשר להם  יקשה ליבם  ובקרב רעה  נפשם אם  ובלשון, במעשה 

האיש על  תאמר  כאשר  מלפניו. ויראים  השם את  עובדים אדם בני בהיות  בעיניהם וירע

שכן  כל המלך . את שונא הוא  כי ושיעבדוהו, המלך  את אדם  בני שיכבדו יחפוץ  לא אשר 

ומן  התורה מעסק  אדם  בני לב את  מניאים שהם  הפועל , אל  הרעה מחשבתם  יוציאו אם

הישרים חכמים תלמידי בכבוד צרה עינם  אשר  האנשים וכן השם. שונאי הם  כי המצוות,

הדור , ממשלת ובאה תאתה עדיהם  אם  לבבם ירע  או תפארתם , עטרת ושונאים  והצדיקים ,

כתוב  ז)וכן ח, אם(ש"א שכן וכל עליהם". ממלך  מאסו אותי כי מאסו, אותך  לא  "כי
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כי  עפר , עד ומשלם הרשעים כבוד  יאהבון אם  וכן ישפילום . או לכלימה כבודם  יבקשו

ואשר יראתו קדש בהדרת יחפצו ולא עבודתו, בקיום רצונם  ואין השם , שונאי באמת אלה 

עכ "ל . ויראיו", עבדיו מאד ירבון

הגדול החידוש עליהם. מיוסדים  שליט "א  הגרח"ק מרן דברי אשר בשע"ת, הר"י לשון לפנינו הנה 

ברור וכ "כ  ההיא , המפלגה באנשי ברור באופן הדברים את  מזהה שהוא  שליט "א  הגרח"ק  בדברי

שהוא . כל  חשש שום בלי גדול  בפרסום  זאת  מפרסם  שהוא  עד  הדבר לו

.[Â.'Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ ˘È˘ ‰¯Â˙‰ „Â·Î ÏÎ ˙‡Â ‰¯Â˙‰ ˙‡ ¯Â˜ÚÏ ÌÈˆÂ¯ Ì‰Â'

הכותרת תחת כך  מובא  50 עמ' ס "ב  באות תורה ' דעת 'ילקוט  בשם הנקראת הנפלאה  בחוברת

הסופית': 'המטרה 

היא הציונות של  הסופית  מטרתה כאילו טועה, העולם אמר : מבריסק חיים ר' הגאון

בהקמת ואילו ח "ו, התורה  עקירת היא  הציונות של הסופית  מטרתה יהודים. מדינת הקמת

זו, לעקירה  ביותר  הטוב האמצעי את רק  רואים  הם  מבריסק )המדינה הגרי"ז בנו ".(מפי

והקמת הציונות  בענין צרופה תורה דעת  היטב להבהיר  כדי הרבה  משתמשים  היינו אלו בדברים

הדור של שליט "א  חיים" ה -"ר' מפי כאלו במילים  השימוש שיחזור  פעם חשב מי אבל  המדינה .

שכל 'אלא המילים: באותם הוא משתמש עינינו לנגד והנה  החרדים . מחנה  בקרב אנשים על  שלנו

התורה ' את  לעקור  רוצים  והם וכו', ישראל  גדולי את ולבזות להשפיל היא  שלהם  המפלגה  מטרת 

הסופית שמטרתה  זצוק "ל  מבריסק  הגר"ח שאמר  מה  בשלמא  כאן? מדבר  הוא  תורה  איזה על וכו'.

רואים שאנחנו כפי הדברים , משמעות את מאיתנו אחד כל מבין התורה ', עקירת 'היא  הציונות  של 

מדבר התורה ' 'עקירת  איזה  על אבל התורה . עקירת  של הנוראות התוצאות את  בחוש, היום  זאת 

בגנרטור משתמשים  הרי הם כולה, התורה  כל שומרים הם הרי מלדרמן..., הגר"ח שלנו, הגר"ח

התורה ?! עקירת כאן והיכן ההידורים, בכל בכשרות ומהדרים שבת , של 

של תורה שהדעת  הקודם, בפרק  שהסברנו וכפי שבע"פ' התורה 'עקירת ברורה : כוונתו ודאי אלא

של אחריותו היטב . באר שם שמבואר כפי ודור  דור בכל אשר  שבע "פ  התורה היא היא הדור  זקני

בעת ומכתביו דבריו לכל  אותו שהביאה  זו היא  שבע "פ  התורה  שמירת  על שליט"א שלנו הגר"ח

הזו.

מטרתה את בציונות לראות  כדי בוחנות  לעיניים צריכים  היו זצוק "ל  מבריסק  הגר"ח בזמן גם 

תורה שומרי והרבה ת "ח  הרבה  לשורותיו אז לקח  הסט "א  שהרי התורה, עקירת  שהיא האמיתית

[כ "כ עיניים  סמיות  מלשון 'ס"מ' נקרא הוא  כך משום  והרי הציבור . עיני את לסמא  כדי ומצוות

יכלו  וחבריו זצוק"ל מבריסק  הגר "ח  של  הבדולח עיני ורק ו']. בהערה להלן הו"ד  יקר  הכלי בעל

בשמו. שהבאנו מה כל  את  היטב לזהות
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על דיבר הוא אליהו', 'לב בספר דבריו ומובאים  זצוק "ל , לאפיאן הגר"א של השיחות באחת 

אפיקורסים , הם אבל ממש  חרדים הם  החיצונית  שבהנהגתם  אנשים שישנם אפיקורסים ', 'פרומע 

זכינו  אשר בזמנינו, נמרץ  בדיוק  הוא  וכן אפיקורסים'..., 'פרומע  מילים: צמד של נורא  שילוב

לאמיתה , האמת  את בדיוק לראות להם , הבדולח ועיני צבקות, ה' למלאך הדומים מנהיגים לרבנים 

כל את  לקלף  האפיקורסות , את בבירור שם  ולזהות  'פרומקייט' של  העבה  למעטה מבעד  לחדור 

אשר הזאת האגרת דברי תוקף כל וזה  שלהם , האמיתי הגרעין את ועדה  עם  בפני ולהציג הקליפות

צח באופן הענין הסבר  לנו והנה אליהם ? הגיע  ומה ככה ? על ראה מה  משתוממים  קוראיה  כל 

בס "ד . ונקי

.[Ê'„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ÌÈ„·ÎÓ Ì‰˘ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÚ Ì˙‚‰
‰ ˙‡ ÌÈ˘È·ÏÓ ÌÚÙ ÏÎÂ

È˜È˙ÚÓ Ì‰ Ì‰ ÂÏÈ‡ÎÂ Ì˙ÓÈÊÓ ˙‡ ¯È˙Ò‰Ï ÌÈˆÂ¯ Ì‰ ‡Ï‡ ,Ì˙ÂÓÎ ¯ÓÂ‡˘ ÌÎÁ

.'‰ÚÂÓ˘‰

הארץ כדור  בכל  המורגשת אדמה  רעידת  אלו, משורות היוצאת  הזעקה מקול הסיפים אמות ינועו

שהרי  אלו. במילים  שנמסכת  שליט"א הגרח "ק  של  התורה  כח עוצמת מתוקף להיות צריכה 

אדיר בפרסום  זה  וכל  שלהם, הגדול  את מכבדים  כ "כ  הם  הרי ממש . המוחש  נגד הוא  לכאורה

המדומה החוש  כל  את  לרסיסים ושובר  שליט "א  הגרח"ק בא  והנה  רעשניות. צבעוניות  ובתמונות 

אותם משמש  שלהם הת "ח  שקר, שהכל הק ' בדבריו לנו שמוציא  עד וקלס  לעג מהם  ועושה  הזה ,

השפילה , מזימתם את להסתיר  כדי רק  איתו משתמשים הם פורים ', של 'המסכות  מאשר יותר לא 

תורן  ת"ח ויחפשו מיד  אותו יעזבו דרכם , את  תואמת שאינה החלטה יחליט  הזה  שהת "ח  וברגע 

הארורה . הציונות  בתחילת  שהיה  כפי נמרץ  בדיוק  למו כסל  דרכם  וזה אחר,

במכתב זצוק"ל דסלר הרב  מרן של והנורא  הגדול מכתבו את  כאן ילמד חיים ' 'סם  שרוצה ומי

של האמיתי' 'החוש  ומהו המדומה ' 'החוש מהו היטב  היטב שם שמבאר 75 עמ' ח"א מאליהו

בהערה דבריו את  הבאנו הענין ולתועלת הדור, .ה חכמי

שהפתיע‰. בנס היתה באפריקא הגרמנים מפלישת א"י  שהצלת שכחו כבר אשר מאותם, הושפע [השואל

המלחמה, לפני לא"י  עולים הי "ד אירופא בני  כל היו אך שאם זה, משום וטענו האסטרטגיה, בעלי  את

העורכים]. בזה, הציבור את לשכנע  בידם כח  היה כאילו הדור, גדולי חשבון על זה את וזקפו ניצולים, היו

ÌÈÓÎÁ ˙�ÂÓ‡ ¯·„· ·˙ÎÓ

ואדירי  השכל וגאוני לש"ש, היו מעשיהם אשר ישראל גדולי כל כי  שסובר, רואה אני כבודו דברי מתוך

החפץ העבר בדור כמו א', בעדת נצב  ה' היה דיניהם ופסקי משפטיהם בכל בל"ס אשר יחד, גם הצדקות

גדולה  קטנם אשר ועוד, ועוד ז"ל, בער ברוך ר' והג' ז"ל, בריסקער חיים ר' והג' ז"ל, רח "ע והג' ז"ל, חיים

דורו  וצדיקי  גאוני  ושאר זצוק"ל, מסלנט ישראל רבינו וקדושו ישראל כגאון שלפניהם, בדור ומה מהשגתנו,

וכש"כ  כאלה, דברים לשמוע אסור בישראל. כזאת תהא לא ח"ו. ― גמורה טעות יטעו כולם אליו, שנלוו
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אז  אבל שלנו. שליט"א הגרח "ק  לבין דאז, זצוק"ל מבריסק הגר"ח של  דבריו בין עובר שני חוט 

את שליט"א הגר"ח הסיר  והיום  ותומכיה, הציונות פני מעל המסוה  את מבריסק  הגר"ח הסיר

אפיקורסים '. ה'פרומע של פניהם  מעל המסוה

דברים  ה', ומחללים ברבותיהם ומבעטים תורה בני  הנקראים מאחרים, שמע אשר שהבנתי לא אם לאמרם.

על  כאלה, מליצות לו הגיעו שמבחוץ  אלא ישר, לבבו כי ביודעי אך כלום! לו משיב הייתי לא אז כי כאלה,

ברורים. דברים לו ואשיב כיום, לילה אשים אמרתי  ידידותנו, גודל בצירוף כן,

ישראל, כלל בעניני באסיפות וראיתים פנים, לדעת זכיתי  הללו מהגאונים איזה כי למר, אומר דבר כל קודם

להשגת  אפי ' כי  נאמנה, לו לומר ואוכל זצ"ל, עוזר חיים ר' והג' זצ "ל, מבריסק הגר"ח זצ "ל, חיים החפץ  כמו

פקחותם היתה הן שכמותנו שום פעוטים היתה ולא ממש; התהום עד ונוקב  יורד הי' שכלם ועומק מבהלת,

ראה  אסיפותיהם, שראה מי אחרת: ועוד זאת הבנתם. בהירות דעת סוף  על לעמוד שכמותנו לאדם אפשרות

נורא  המראה היה ישראל, כלל בעניני לש"ש בדעתם והתעמקו מחשבותיהם שחשבו בשעה עכ"פ  כי  בחוש

הרגשת  ראה לא זאת את ראה שלא שמי  באופן פניהם, על שהיתה האחריות הרגשת ועומק גודל את לראות

ידיהם, במעשה שורה שכינה שראה לו ברור היה כזו, בשעה לפניהם לעמוד שזכה מי וכל מימיו, אחריות

אסיפותיהם  שבין ההבדל על לחול" קודש בין "המבדיל לומר ראוי ממש בחבורתם. שרתה הקודש רוח וכי 

הי"ד, ההוא הגאון [א.ה. שליט "א אלחנן ר' ד' את כבודו יודע  מסתמא בהן. מורגלים שאנו האסיפות לבין

הוא  מאד גדול אלחנן רבינו כי כבודו, נא ידע זצ "ל. הח"ח  רבו מגבורות שמספר מה חי ], בחזקת אז היה

וכבר  בחוש. שנראה חושבים הפעוטים שאנו מה מפני אפי ' לבטל, וכש"כ לדחות אין דבריו את וגם ממש,

טעו  שבודאי  ח"ו, לומר ולא ימין, שהיא שמאל על לנו אומרים אפי ' חכמים לדברי לשמוע  חז"ל לנו אמרו

בהירות  כלפי דארעא כעפרא הוא ומבוטל בטל שלי החוש אלא טעותם, את בחוש רואה הקטנטן שאנכי  מפני 

זה, ובלי  ובמנין, בחכמה ממנו גדול א"כ אלא ב "ד לבטל יכול ב"ד אין הן שלהם. דשמיא וסייעתא שכלם

חכמים. אמונת בגדר התורה דעת זוהי רוח . ורעות דמיון אלא אינו חוש שהוא שידמו מה אשר הוא קרוב 

הגרש"ז  הנפש כחות חכמת גאון עולם אור אדמו"ר בשם זצ"ל מאאמו"ר ששמעתי מה לדברי, סייעתא ואביא

י "ב . שנת עד אחשורוש למלכות שלש משנת שנים, תשע של מעשים רשימת היא אסתר מגילת ― זצ"ל.

הקודש  רוח ובצירוף  מרדכי, ורק אחד, ענין שהכל אופן בשום מבחינים היינו לא ממנו, גדולים וגם אנו,

שלו שוה)במדרגה רוה"ק כל לא ―(כי  ללכת מרדכי להם אסר אחשורוש של למשתה אחד. ענין הכל כי ידע  ,

אסתר מגילת במדרש רע"ט)כמפורש יהא (קושטא שלא כדי תלכו... אל להם אמר האלה... הימים "ובמלאות

לו". הקשיבו ולא עליכם, פה פתחון י"ב)לשטן מגילה הוא,(ועי' נפש פיקוח  הרי ― נגדו: טוענים הרבה והיו .

שנים  ג' חג שמחתו ליום באו העמים שכל בראותו ישראל כל את ח"ו יהרוג כאחשורוש טפש מלך כי 

― רע . דבר אח "כ להם קרה לא ומ "מ והלכו. לקולו, שמעו לא וע"כ אחד, אף יבוא לא ומישראל למלכותו

שנים ט ' לאחשורוש)אחר י "ב בחז"ל(בשנת ומפורש ― לו, ישתחוו שהכל וצוה המן, ע"ב כשנתגדל סא (סנהדרין

כרבא) ההלכה, השתחוה,לפי  לא ומרדכי ― בעלמא, עין מראית של רחוק  חשש אלא ע "ז, שום בכאן היה שלא

כמפורש  יתירה, פרטית חסידות משום ישראל כלל את נפשות בסכנת שמעמיד צועקים מישראל הרבה היו

אסתר ב)באגדת אות א"כ (פ"ג להם, אמר הרשע, זה של בחרב מפילנו שאתה יודע תהא ישראל, "א"ל

שיצתה  היינו מקודם, מרדכי על החולקים פחדו אשר ככל ממש קרה ואח "ז עליו". קיבל ולא לע"ז? אשתחוה
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כל אתם  שכמוכם, מחוצפים להם : ואומרות זועקות האלו המילים  כאן. שכתוב מה  פלאים  פלאי

אלישיב הרב ומרן שך  הרב  מרן את ממשיכים כביכול  שאתם הסיסמא עם  משתמשים  הזמן

גדולי  תרי הני של  פטירתם לאחר  ישראל  לארץ  כאן שהגיע זר אדם אני וכי מה ?! ונחנו זצוק "ל ,

אלו?!. גדולים הם  מי ויודע  מכיר איני אני וכי ישראל , ומנהיגי

מה  האם לגזירה? גרמה מה אנחנו? אומרים היינו מה שם, היינו אילו היהודים. כל את להשמיד המן גזירת

ליהנות  שלא חכמים, באיסור שהקילו מי היו מקודם שנים שתשע מה או ישראל, כלל בענין מרדכי שהקיל

מרדכי  שמעשה בחוש שנראה אומרים, היינו בודאי ישראל? כלל של נפש פיקוח בשביל אחשורוש מסעודת

כן, היתה לא האמת אבל החוש? את להכחיש אפשר ואיך היהודים. כל השמדת את וגזר המן שכעס גרם

מקודש  שנים תשע של העבירה ובאמת השטן, מהרהורי דמיון אלא היה לא כחוש, נראה שהיה שזה אלא

החמיר  רחוק, בחשש אפילו ע"ז של עין מראית חשש על נפשו מסר שמרדכי  שמה (ואפשר שגרמה. היא

דאמרינן  ועוד דע "ז; מאביזרייהו שהוא יינם, סתם באיסור שהקילו הטעות את מלבם להוציא שעה לצורך

יב)בגמ' עליהם (מגילה הגין ועי"ז לפנים. רק שעשו אף  נבוכדנצר, בימי לצלם שהשתחוו היה הגזירה שטעם

אמנם  הגזירה. ויצתה הדין מידת גברה וע"כ אותם, והטעה "חוש" בטענת לפניהם רקד היצה"ר אבל דוקא).

ממרדכי  ולהתנקם הרעה, בדעתם לעמוד יכולים היו אשר ותחת האמת, על והודו ממחשבתם שבו אח''כ

קרובתו  שהיא שידעו אסתר, שגם ואף  קריאתו. לקול כולם באו זאת תחת בעמו, לבוגד מקודם שחשבוהו

ישרא  כלל צרת של זו בשעה למשתה פעמים ב' אותו בקראה הצורר, להמן התקרבות הראתה מרדכי , ל,של

שמעו  לא שלימה, תשובה כששבו הם, אבל  מרדכי , דברי אל עוד ישמעו שלא השטן לטענות חיזוק בזה והיה

נהיה  אז ― המדומה החוש ע"פ  שחטאו חטאם על ותשובה וצום, בתענית מרדכי  עם והצטרפו ליצה"ר, עוד

ניצולו. ואז הנס ,

ÔË˘‰ ˙˙Ò‰Ï ÌÈ˙Ù�˘ ‰Ó Â‡ ,˙Â¯Â„‰ ÈÏÂ„‚ Ï˘ "Ì‰È˙ÂÈÚË" Ì‡ ,˙Â¯ÈÊ‚‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ó Â�„ÓÏ Ô‡Î

Ë˘Ù˙‰ Ô·¯ÂÁ‰Â ,‡· Û‚�‰ Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ‰ ˙�ÂÓ‡· Ê"ÈÚ ÌÈÓ‚ÂÙÂ ,‰ÓÂ„Ó ˘ÂÁ· ‰‡¯Ó˘ ‰Ó Ù"Ú

Ì‰È˙Â·¯· ÌÈ¯ÙÂÎ ÔÈÈ„Ú ‡·¯„‡ ‡Ï‡ ,‰¯ÈÊ‚‰ ÚÂ¯ È�ÙÓ Â·˘ ‡Ï˘ ˙Â‡Ï ‰Ê ,Ï"¯ שכל ז"ל ואמרו .

הדור בעוון נענשים הם כי  הצדיקים, מן מתחלת אוכל פורענות אולי  להאריך, שא"א אלא לזה. ברורים טעמים (ויש 

אחרת) בפעם רש"ילבאר עי' גדול. יותר עוד ה' לחילול מקום כאן יש הרי עי"ז, גם שבים אין אם אבל (יומא .

כו ') להם  באמור ד''ה עי"ש.פ"ו  כו'", עליהם באה רעה והחכמים החסידים ראה הועילו..., מה אומרים "והכל

יכולים  היו במרדכי  גם וכן בצדקתם. אובדים שהצדיקים בחוש להראות מהאמת, המתרחקים דרך כל הוא וכן

ה' "עם לטעון היא האומות מידת תשובה. עשו הם אבל ― הכשילתו צדקתו סוף סוף  כי  באצבע להראות

את  ולעזוב  האמת, על ולהודות ה', אל לשוב  ישראל כלל מידת אבל יצאו", "מארצו ― ואעפ "כ ― אלה"

ברבותיו. לכפור היצר לפניו יציג אשר החוש, דמיון

ÏÎÂ ,Ï"¯ Ô·¯ÂÁ ÏÎ ˙ÏÈÁ˙Â ˙‡ËÁ ÏÎ ˘¯Â˘ Â‰Ê Z Â�È˙Â·¯ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏË·˙‰‰ ˙¯Î‰ ÔÂ¯ÒÁ

ÌÈÓÎÁ ˙�ÂÓ‡ Z ‡È‰˘ ,ÏÎ‰ ˘¯Â˘ ˙ÓÂÚÏ ÂÂ˘È ‡Ï ˙ÂÈÎÊ‰.עכ"ל ,
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פירושו: להכיר' 'זכינו גרידא. שלהם  המראה  את  להכיר  שזכיתי פירושו וכי - וכו' להכיר ' 'זכינו

אני  ויכול היטב, היטב  דרכם את  אני מכיר רצונם , ואת שיטתם  את  אני מכיר מאוד . עמוקה  הכרה 

אומרים אתם לי וכי ריחקו. הם ומה  קירבו הם  מה לא . ומי בדרכם ההולך הוא מי היטב  להבחין

אלו. בשורות המילים  זועקות כך  - שכמותכם!! מחוצפים  לא!! ואני בדרכם , הולכים  שאתם 

לכם אין שאתם  בודאות אומר אני חיצונית˘ÌÂואדרבא, היא  שלכם השייכות  אליהם , שייכות

הנחשלים . כל  את ולהדיח  להסית  למען שייכות הפרסומת, למען שייכות ושקרית,

מאוד שאתם  נראה שהיה ומה ישראל , גדולי את כיבדתם  לא  מעולם  שאתם אלא  בלבד , זו ולא 

שלכם . הציבור של  הדעת והסחת שקר  של  חיצונית מעטפה  רק  היה ישראל , גדולי את  מכבדים

אמונת של  גדולה לכמות  אנו וצריכים שליט "א . הגרח "ק  דברי בכוונת והעמוק  האמיתי הפשט  זהו

הענין  עליו שקשה  ומי שבדורנו. שבע"פ התורה בדרך המתגלה ה' דבר  הם דבריו שכל חכמים 

הנ"ל . זצוק "ל  דסלר הרב  מרן של  הנפלא המכתב  את ללמוד  מתבקש

.[Ë.'Ì‰ÓÚ ˜ÏÁ ÌÂ˘ Â
Ï ÔÈ‡Â ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÈÊ·Ó Ì‰ ,Â
ÈÓÈ· ‰˙ÏÚ ÍÎ˘ Â
Ï ÈÂ‡'

הגרח "ק של פסקים יודעים אנו וכך  להתנהג, צריך  כך עמהם'. חלק לנו 'שאין הוראה  כאן יש

מסי"נ. לזה  שצריך במצבים  ואפי' מוחלטת  התנתקות  על אותו, לשואלים גדולה בתקיפות שליט"א

בפרסום שהיו הכתובים  הדברים להסביר  רק אלא הדברים  לפרסם כאן באים אנו שאין וכמובן

גדול .

.[È'ÌÈÎ¯·‡‰ ÏÎÏ ˘‡¯ „·ÂÎ·Â ‰¯Â¯· ‰Ù˘· ‰Ê ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ÌÈÏÏÂÎ‰ È˘‡¯ ÌÈ·ÈÈÁÂ'

.'ÂÎÂ

ראש '. ובכובד  ברורה  'בשפה  דבריו את  להסביר  רצונו לקיים זה, במאמר  שזכינו מה בדיוק  וזה

כולו. העולם בכל  הכוללים  בכל כן עשו שלא  וחבל

שהוא שבדורנו, שבע "פ  התורה  קיום  על  המלחמה של הקשות  השעות  באחת  לי אמר  אחד  ת"ח

נפק "מ לא זה  כל  א"כ הצבעה זכות לו ואין לארץ , חוץ תושב  שהוא  משום הענין בכל  מתענין לא 

של התעסקות כאן שאין אמר  שליט"א הגרח"ק שהרי גדולה , מחאה  ומחיתי מאוד בו וגערתי לו.

שהוא מי וכי שלנו. בדור  שבע "פ  התורה מסירת  ועל התורה  כבוד על מערכה זו כלל , בחירות 

באמריקא הגרים ליהודים  שבע"פ תורה אין וכי סיני?! הר על  רגליו עמדו לא  לארץ חוץ  תושב

לשמוע שאפשר  עד נתגברה כ "כ  הדעת עניות אלי'!!! לה ' 'מי היא  המלחמה  וכו'?! ובאירופה

כאלו. הבל  דברי מת "ח 

"ובחרת עם  שייכות  לה יש  'בחירות'. עם כלל שייכות להם  אין אשר זו במערכה  השכילו רבים לא 

בס "ד . הזה ובפרק  הקודם בפרק ככתוב  זו במערכה  תלוי שבע"פ התורה קיום  וכל  בחיים ".
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מי  'שכל מובן? ומה מובן. דבר  זה כי חידוש כאן אין דפשיטא , מילתא פירושה : 'כמובן' המילה 

כולם וראשיהם, חכמיהם גם דהיינו אחד, אף זה  מכלל  יוצא ואין כולם לרבות 'כל ' וכו'. שמצביע'

אחד שאין נראה  לפושעים '. יד 'נותנים  שליט"א הגרח "ק  בלשון נקראים  הכלל  מן יוצא  בלי כולם

לפושעים ', יד  'נתינת  של הנוראה  המשמעות את  מבין שלא  החרדים  מחנה  כךבתוך  מתוך  ומובן

להצביע ההוראה את  להם  הורו אשר שלהם הת"ח ואדרבא, זה . בכלל הם להם  המצביעים שכל

ומדיח! כמסית ודינם  רח"ל, כידוע, מאוד גדול עונשם אשר  ומחטיא  חוטא בגדר הם הרי

כלל הוא  הרי כי נפק"מ, זה  אין אך כאן, בשוגג נכלל מי צ "ע , ו'המזיד ' 'השוגג ' את  כאן ולהגדיר

הזה . בכלל השוגגים  את  גם 

�

ההוא . במעמד  התורה  שר מרן דברי את  להסביר שלנו ההשתדלות חובת נשלם ובזה 

� �
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ברוך השם זכינו להכיר גם את מרן הרב שך, וגם את מורי חמי הרב אלישיב, ואין "
להם שום שייכות אליהם, הם מעולם לא כבדו את גדולי ישראל. אוי לנו שכך עלתה 

 "בימינו. הם מבזי תלמידי חכמים ואין לנו שום חלק עמהם

 מרן שר התורה [מתוך הדברים חוצבי להבות אש שנשמעו ונאמרו מפי 

 רבי חיים קניבסקי שליט"א המובאים במלואם בתחילת מאמר ב']
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ג' פרק

עד ממשרע "ה  לנו הסלולה הדרך  הקודמים, הפרקים  בב ' הלכנו בה  בדרך  ללכת זה בפרק נמשיך

התורה הם  שליט "א  והגרח "ק  שליט "א  הגראיל"ש ורבנן מרנן הדור זקני של  דבריהם  אשר  עתה,

מתוך מדברת  שכינה כי שבע "פ  תורה סוגיות כדין לימוד צריכין ודבריהם שבדורנו, שבע"פ

מרחשון  י"ב מתאריך מכתבים ב ' ולהשכיל , ולהבין להשתדל בע"ה זה  בפרק ונמשיך  גרונם.

עינינו תשע "ד . יאיר  וה' שליט"א, הגרח"ק ממרן והשני שליט"א, הגראיל "ש  ממרן האחד 

ללבותינו. הדברים ויכנסו בדבריהם 

�

הראשון  המכתב 

בס"ד 

שלא נ"י הישיבות  מבני אבקש הפרק, על העומדין הבחירות  בענין 

זו  אין כי חלילה, אלימות  לידי לבוא שלא ובודאי בויכוחים יגררו

שונות בטענות  שוא ופיהם שלהם מהשקרים לחוש  לנו ואין דרכינו,

סיבה  ואין  האמת  עם היראים הלכו שתמיד יודע אחד וכל ומשונות ,

להזיק שכונתם אנשים עם פעולה לשתף ושלום וחס  הציבור, מן  לפרוש

בדרך  ילכו וכולם ישראל עמו על ירחם וה' אחרות , רעות  כוונות  או

יתברך. שמו לקדש כולנו ונזכה האמת 

בצער  הכו"ח

שטיינמן א.ל.

לפ "ק  תשע"ד מרחשון  י"ב

.[‡.'ÌÈÁÂÎÈÂ· Â¯¯‚È ‡Ï˘ È"
 ˙Â·È˘È‰ È
·Ó ˘˜·‡'

שהארס וכידוע צרכו'. כל מבושל  'לא עדיין דעתם אשר  הישיבות ', ל 'בני דווקא  בזה  דכוונתו נראה

והיצר מאוד  מזיק זה ישראל , גדולי על בוז דברי שומעים וכאשר מאוד, מסוכן מחלוקת הבעלי של 

דבריהם , את  ממתיק  הסט "א  אשר ומדיחים  מסיתים  כאלו ישנם כאשר  ובפרט  מאוד , בזה שולט

מאוד , נורא  הרס  כח  לו שיש עליו לדבר  המס"י הרבה אשר מאוד הנורא  הליצנות כח  ִובפרט 
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ליצנות , של הנורא  כח  על  קורח פרשת בביאור  בספריהם  המוסר בעלי רבותינו שכתבו מה  וכידוע

זה שכח ואף  ועוד ]. יהל  אור ובס' זצוק"ל שמואלביץ הגר "ח  לרבינו השיחות  בספר  בזה [עיין

כמבואר סנהדראות ראשי ר "נ את אליו לסחוב  קורח  הצליח  בזה  שהרי מבוגרים , באנשים גם  קיים 

אשר הם כי ופוחזים , צעירים  ומדיחים במסיתים  מדובר  כאן שהרי נ"מ , שיש בודאי אבל  שם ,

כוחו, כפי אחד  כל  עצמם  את לאמוד יכולים  שהמבוגרים אפ"ל להם כדומה ועל ברחובות, מצויים

עושים . שהם ת"ח ביזוי על ומוחה  ועוז בתוקף איתם  מתווכח  הוא ואז לו. יזיקו לא שהדברים 

וכולם הכלל  מן יוצא  אין בהם  ולכן ביותר , גדולה  הסכנה  עליהם הצעירים הישיבות בני אבל

אחד כל  אלא  זה, כלל  אין המבוגרים  על  אך  הוא . סכנה  מקום כי אתם, מויכוחים  לברוח  צריכים 

וכדו'. ראשו וכובד גילו לפי

.[·.'Â
ÈÎ¯„ ÂÊ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÈÏÁ ˙ÂÓÈÏ‡ È„ÈÏ ‡Â·Ï ‡Ï˘ È‡„Â·Â'

אותם , לבדוק  יכולים אנו ובזה  דרכינו'. זו אין 'כי חלילה!! אלימות ?! לכולם . גדולה אזהרה  כאן

הנוראה במחלוקת שרצו מה  את  'כבשו' הם  כיצד  זוכר לא  מי חוקם, לחם  היא  האלימות  כי

אלא בינונית במידה  אלימות  רק ולא תורתם !! אגרופם דרכם !! זו - אלימות פוניבז', בישיבת 

אגרופם . את  הפעילו מובהקים  חכמים תלמידי נגד וגם  ממש , נפשות  סכנת  כדי עד  אלימות

בזה הוא  מצהיר האלימות  בדרך  ההולך וכל וכלל . כלל  התורה  דרך  זו אין - דרכינו' זו אין 'כי

גוי'. עשאני 'שלא  מברך  שהוא  מה  על וצע "ג הולך . הוא  דרך באיזה ועדה  עם  קבל

הי"ד זצוק"ל וסרמן להגר"א מאמרים ' 'קובץ  קלה)בספר  וז"ל:(עמ ' כתב ,

בה . שחייב מצוה  לקיים  זולת אדם  לשום לכוף להם  אין וב"ד ב "ד . רשות  צריכה כפיה  כל

נאמר עליו זה על והעובר  האסורה. אלימות מעשה  היא האלו התנאים זולת  כפיה כל

תשבר..." רשע  ."וזרוע 

בתוכינו, זר  נטע היא שהאלימות ואומר וחוזר  אומר  היה זצוק"ל שך  הרב  שמרן היטב  לנו וזכור 

גאותם כל זה והרי - בדרכיו ללכת המתימרים  לאלו וחרפה ובושה  כידוע. מאוד כך  על והזהיר

דגלם . הוא - גבר  דאלים וכל  לרגלם, נר והאלימות  דרכו, ממשיכים  שהם 

.[‚.'˙Â
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עוד היטב  לי וזכור  המרובה , את  המחזיק מועט הם דבריו וכל בדבריו תמיד המקצר שליט "א  מרן

והיינו  ושיטתי, עקבי באופן תמיד דרכו היה שכך שנה  כ -55 מלפני קטנה  בישיבה תלמידו בהיותי

שיש במקום מאוד קיצר  כאן וגם ודעת, ובינה  חכמה  המלאים המועטים  מדבריו חבורות עושים

רב . מרחק מהאמת  הם  רחוקים  שהרי להאריך.
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תרמית" לשון בפיהם  ימצא ולא  כזב  ידברו ולא  עולה  יעשו לא  ישראל "שארית כתיב  וכאן הנה  ,

אשר לסט "א  הם  משתייכים  משתייכים . הם  למי הוא ברור סימן הגמור , ההיפוך  ממש עליהם  כתוב

וכו'. ושקר  שוא  כולו כל

היטב שנבין בכדי מדבריהם  מעט  בזה ונביא  השקר , בגנות האריכו והאחרונים  והראשונים  וחז"ל

עסקינן. במאי הכא 

ישרים המסילת יא)כתב :(פרק 

אמרו לברכה זכרונם נה )'וחכמים  שאם(שבת ובודאי אמת . הוא  ברוך  הקדוש  של  חותמו :

מתועב הפכו יהיה  כמה לו, לחותם  לקחתו הוא  ברוך  הקדוש  בו שבחר מה הוא  האמת

'...ואמר  סג)לפניו'. תלוי (ישעיה שזה  למדת, הא ישקרו" לא  בנים המה  עמי אך  "ויאמר  :

עכ "ל . משקרים .בזה', אינם  ישראל שבני בזה  תלוי ובניו' ה ' 'עם שלהקרא  דהיינו

ובטחון' 'אמונה  הנפלא בספרו זצוק"ל יג)והחזו"א אות עד(פ"ד נוראים בדברים  זה בענין האריך 

ז"ל: מדבריו, מעט ונביא עיי"ש. מאוד,

החמירו  חז"ל  כי המקולקלה . השקר  ובמדת המתוקנה  האמת  במדת הדיבור  לקבוע "וראוי

המדובר מאמתת  הדיבור שינוי והנה עצומים. והפסדיה מאד מצוי וקלקולה  מאד  בזה

ריוח בשביל  בשקרו שמשתמש  שבו המרמה  בשביל אינו השקר  וגנות  יקרא , 'שקר' בשם 

בסיפור אונאה , של  לגורם  משמש שאינו השינוי אף אלא רעהו, את  ברמותו לו המקווה

...ואם שאמרו..., וכמו הוא , השקר  עוון ובכלל  יכונה , שקר  בשם  בכך, מה  של דברים

שחץ 'המרמה', היא  תועבה  משנה  בשקרו, בחברו פוגע  שאינו הקל השקר  הוא שנאוי

לחולי  חז"ל  וקראו שולל, רעהו את להוליך  כדי כזביו שכונן מרמה , דבר לשונם  שחוט 

כשהן  משחתותם  רבו מה  לשעתן, משחתות מדות  הן מגונות  ...אם דעת '..., 'גנבת הזאת 

ותבניתו  הפרצוף ומראה וקיים , יציב שרטוט  הנפש בצורת משרטטת  ההתמדה מתמידות ,

לשעתו  שקר  שדיבר אדם בן בעליה . של  והרעים  הטובים המעשים התמדת  אחריו משאיר

נעדרת , ואישיותו שקרן צורתו - בשקריו המתמיד אך  חטא , בו ויש אדם  צורת צורתו -

חלי  מרמה בתעתועי יתעתע במוסרו גם אך  אמת , וחותמו אמת שיסודו מוסר יקח ואיך

עיי"ש . עכ "ל , יחוש ", ולא אנוש

שקמו  האלו האנשים המה מי עסקינן', במאי 'הכא  לדעת היטב  אותנו משמשים  האלו הדברים

את ממציאים  הם מי על  ועוד  שוא . דיבר  פיהם אשר  כסדרן, תמידים  נוראים  בשקרים עלינו

בימינו!! עלתה שכך  לנו אוי הדור. ומנהיגי גדולי על  ועלילותם, שקריהם
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מאמרים' 'קובץ מהספר נוסף  קטע בזה קפ )ונביא  וז"ל:(בעמ' ,

למספר מיד זוכה מצלצלת סיסמא שהיא באיזו היהודי לרחוב היוצא ומתעה  תועה  כל

מצויה היתה תורה  שדעת  בשעה  עברו, בתקופות  לעצמו. שתיאר מכפי יותר גדול תומכים

ה חריפים . מבקרים  הם  היו היהודים, בקרב  רבה  נאלציםבמידה  היו פעם  של  שקרנים 

הצעד את  אפילו לצעוד מסוגלים היו לא אחרת כי אמת , של בקורטוב  השקר  את  לכפות

כבהמה נותר  ההמון דבר. לכל  יאמין ופתי הביקורת, כח את אבדנו כיום  שלהם. הראשון

שלהם שהשקר  לכך  דואגים  לא  בכלל ימינו של השקרנים  וכו'. המתעים  כל אחרי בבקעה 

עוד המוכן מן להם  יש כבר הנוכחי השקר  של  העונה  תחלוף  שכאשר  מכיון יתקיים ,

וכו'. אחרים  שקרים שלשים 

כדוגמתו  היתה  לא  שעוד נורא, כה  רוחני מצב  לנוכח  העליונה  ההשגחה  משיבה במה 

בתוכינו  מופצת התורה  ששנאת מידה  באותה  זה, לעומת זה  לגוי, ישראל היות  מיום

מקצה העולם בכל  הבזק  במהירות  ישראל  שנאת מתפשטת בדיוק  כך רגילה , בלתי בתנופה

שום אין בתוכינו, התורה  שונאי של  מספרם  יצטמצם שלא  זמן וכל  הארץ . קצה  ועד הארץ

עכ "ל . כאן, להועיל  יוכל  לא  בעולם  אמצעי שום ישראל. שונאי של מספרם שיקטן תקוה 

כלבי  הני של  והנוראה הגדולה  שנאתם  עיניינו. לנגד  מתקיימים  הדברים  כיצד  למתבונן, נורא  ממש

בפרק דבריו והבאנו שליט "א  הגרח "ק  מרן זאת  גילה כבר אשר האמיתיים, הדור למנהיגי דחציפין

אשר התורה שונאי הנקראים  והם  שלהם . והעלילות השקרים כל  את מביאה אשר  היא הקודם ,

מגיעה ואז לעולמים. היתה שלא זו במידה עלינו החילונים שנאת  את  המסבב  וזה  בקרבינו.

בקרוב ויפדנו במהרה ויגאלנו עלינו ירחם  ה' ישראל , כל  על העולם אומות של  הגדולה השנאה 

סלה . אמן בימינו,
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 גדולי ישראל. את בו ותו, כדי לקחת ענף ממנו להכות שהם שתלו, ומגדלים ומטפחים א "מן העץ"
 להכות את כל החרדים. [הכח] הזה עצמו לוקחים החילונים את הענף  "מן העץ"

 להכות את כל היהודים. [הכח] הזה עצמו לוקחים הגויים את הענף  "מן העץ"ו

 "מדה כנגד מדה".
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כך באמת  כי וכו'. שלהם' מהשקרים לחוש לנו ש'אין שליט "א , הגראיל"ש מרן כתב דבר  עוד  אך 

מה וכו' שוא  דיבר  שפיהם חכמים לדברי שלימה באמונה שמאמין שמי דאמת , אליבא  הדבר  הוא 

ממש כך  עלינו, החילונים משקרי כלל  ומתבלבלים  חשים לא  אנו כאשר - ולהתבלבל לחוש  לו יש

החיים ובצורת  כמונו, הם החיצוני בלבושם  אשר  שאנשים לקבל הדבר  שקשה  אלא  כאן. הדבר 

רבותינו  דברי עלינו נחתו לפתע והנה טוב, ומתפללים טוב ולומדים דבר, לכל  ממש כמונו הם 

ליצנים , שקרנים, הוא שלהם  האמיתי והתוכן ממש  קליפות הם חיצונית , היא הנהגתם שכל הק ',

בפרק המובאים  שליט"א הגרח"ק דברי ככל  וכו' וכו' החכמים  את  שונאים  וחנפים, לשה"ר מספרי

באמונת מתחזקים באמת כאשר  אבל גדול. לבלבול  גורם  וזה  הדבר  עלינו קשה ולכן הקודם .

וצלילות הדעת  ישוב  לידי יביא וזה  לדבריהם'. לחוש  ש'לא הזה  הדבר עלינו יקשה  לא הרי חכמים 

אלימות . לידי לבוא  נצטרך  שלא  וק"ו אתם לויכוחים ניגרר לא וממילא  המחשבה,

.[„.'¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˘Â¯ÙÏ ‰·ÈÒ ÔÈ‡Â ˙Ó‡‰ ÌÚ ÌÈ‡¯È‰ ÂÎÏ‰ „ÈÓ˙˘ Ú„ÂÈ „Á‡ ÏÎÂ'

משום ורק  אך  זה הציבור  מן פרשו שהם שמה  לנו, מודיע שליט "א  שמרן הוא : כך  הדבר פירוש

הרבה כ"כ מגבבים  שהם  מה וכל הציבור . מן לפרוש אחרת  סיבה  שום אין הרי כי השקר, דרך

שליט "א , הגרח "ק  אמר  שגם כפי שקרם את ולצפות  לכסות  בכדי רק  זה  ומשונות, שונות טענות

ברורות בהוכחות הרבים והכתבנים  הדרשנים הוכיחו כבר באמת  כי הקודם. בפרק  היטב  ומבואר 

אדמו"ר זאת  שתיאר  כפי סתירות מלאים והם ברורה , שיטה  להם אין ברור , קו שום  להם שאין

וכאשר יציבות, כל  לו אין - רגלים לו אין והשקר  הנ"ל . קו"מ בספר  הי"ד זיע "א  זצוק"ל רא "ו

ויטעה . יבוא לטעות הרוצה  וכל  הציבור, את ומטמטם  שקרים עוד  מפריח  מיד הוא שקרו מתגלה

.[‰.'˙Â¯Á‡ ˙ÂÚ¯ ˙Â
ÂÂÎ Â‡ ˜ÈÊ‰Ï Ì˙
ÂÎ˘ ÌÈ˘
‡ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ÌÂÏ˘Â ÒÁÂ'

נרצה אם  הרי מעלי. דלא אינשי הני של  מטרתם  כל  את  'מכובסות ' במילים שליט"א מרן כלל כאן

מאוד . להאריך נצטרך אחרות' רעות  כוונת  'או המילים  ואת להזיק' 'כוונתם המילים את לפתח 

אשר הקודם, בפרק שליט"א הגרח"ק של הנורא במכתב  שלהם  תעלומות  כל כבר נגלו לפנינו אבל

במילים המה כלולים הלא דבריו וכל  כגידין קשים ברורים  דברים וכתב המילים את 'כיבס ' לא הוא 

שבכאן. האלו

כוונתם כי שבתורה, חמורים הכי נזקים אלא  קלים נזקים ולא להזיק, שכוונתם שבהם השוה  הצד

דורינו  של  שבע"פ תורה על בזה  והכוונה שליט"א, הגרח"ק מרן כך שאמר  כפי התורה  את לעקור 

מאלו. גדולים  יותר נזקים  שייך ומה  מזו, רעה יותר כוונה  שייך ומה הקודם . בפרק המוסבר  כפי

עמוד שהם  וראשיהם, חכמיהם וק"ו אתם, פעולה  משתפים בודאי הרי הזו למפלגה המצביעים  וכל 

לכל . כמובן עיתון, הי' ולא  מפלגה היתה לא בלעדם אשר שלהם השדרה 
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דרך היא בזה שהלכו והדרך  השקר , דרך היא  שדרכם  שליט "א  למרן לו שברי רואים אנו ושוב 

מציריה . קמי בפי מחולל אשר שמים כבוד על צערו, זאת ועל  ח "ו, השי"ת, חילול 

�

השני המכתב 

תשע"ד  חורף  בחירות ערב בעזהש "י 

לרשימת ורק  אך להצביע הצבעה זכות  לו שיש  מי כל על גמורה חובה

ואסור שליט"א. הגראי"ל מרן  שמורה כפי ג', שסימנה התורה יהדות 

שמים. בכבוד ממעט  הנמנע כי אופן, בשום מלהצביע להמנע

בעלי  ופוחזים ריקים מתוכינו אנשים קמו האחרונות  בשנים והנה

הקדוש בכל חוק  לבלי פיהם ופוערים ברבים קהילות  ומקהילים מחלוקת ,

דורנו  גדול הקודשים, קודש ישראל גאון על וזלזול סרה ומדברים לנו,

שכל  ובאמת  הנהגתו, על ומערערים שליט"א, שטיינמן הגראי"ל מרן 

כפי  הדור את  ינהיגו הדור שגדולי במושג לכפור  ומזימתם כוונתם

ולא בדוד חלק  לנו אין ואומרים ומכריזים הדורות , בכל ויהיה שהיה

ועתה  יעשה, בעיניו הישר  ישראל לאהליו איש ישי בבן לנו נחלה

שכבוד  בימינו עלתה שכך לנו אוי מפלגה, לפתוח  לעשות  הגדילו

נכניס איך ישורנה, מי וסופה רח "ל תחתיה שאול עד מושפלת  התורה

הצעיר . לדור  תורה אהבת 

חלק לו אין  ת "ח  המבזה כל אחז"ל וכבר  הפקר, אינו העולם והנה

אשר בכל תספו פן  מהם להתרחק  וצריך למכתו, רפואה ואין לעוה"ב

ת "ח , למבזי שותף  להיות  ולא אופן , בשום בידם לסייע ולא ח"ו, להם

ח"ו. הזה הדבר בנפשם כי בעדם להצביע לא  ועאכו"כ

ונחת ומזוני חיי בבני ברו"ג  יתברך ג' לרשימת  המצביע וכל

מצאצאיו.

השלימה  העתידה ולגאולה ש "ש  לקדש  ונזכה לנו שלום ישפות  והשי"ת 

קניבסקיבב "א , חיים
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דבריו ז]. כל  שכתב  לנו ברי אשר  שליט"א, הגרח"ק התורה שר מרן דברי שוב עינינו לנגד והנה 

את לקרוא  מאוד  נורא ונורא המילים. יצאו הטהור ומלבו לו, שיש גדול  הכי הדעת בישוב

ברור והרי וכהנה. כהנה  ועוד מחלוקת' 'בעלי ופוחזים ' 'ריקים אותם . מכנה שהוא  הגנאי כינויי כל 

כל כותב  היה  שלא  בודאי בדבר, ספק  לו היה שאילו שלימה, באמונה  מאמינים  ואנו הדבר  לנו

ולא פנים  נושא  הוא  ואין ת "ח  ביניהם אשר תורה ' 'בני הנקראים על  זאת  כותב הוא  הרי כי זאת ,

חנופה בלי תורה  של לאמיתה האמת  את  ללמדינו שבדורנו שבע "פ  התורה כח וזה איש . מפני חת 

„Ú˙ח "ו, ÔÚÓÏ!!

והואח ]. דורינו', 'גדול  הוא שליט "א  הגראיל"ש שמרן ביותר  הברור  באופן לנו מביא הוא וכאן

המדברים הם  והרי דבריו. את  ויסתור  יבוא אשר הוא ומי הקודשים ', קודש ישראל 'גאון

בלי  נורא  ביזוי מיני בכל  שומעות, שכך  לאוזניים אוי רח"ל, חולין', 'חולי אותו עושים עליו, סרה

הסט "א של דרכו וזה  לסט "א , שייכים שהם  המובהקים הסימנים  אחד  וזהו לחשוש , ובלי פחד

כך על נפש ולמסור  מהקדושה , כלל לפחד  ולא לחשוש לא  עמלק" גויים  "ראשית  עם  להשתמש 

הבאים, לדורות  אותה לצנן כדי רותחת  לאמבטיה ÂÁÈ˘Óלקפוץ ÏÚÂ '‰ ÏÚ.

- בית ' 'חוגי הנקראים  הטומאה  במקומות שיחתם  את ששומע ומי שלהם, הכתבות את  שראה מי

לקרוא בלי שליט"א הגרח"ק ומרן ברורה . בצורה עמלק את  ושומע רואה  עמלק , של משכנו מקום

להודיעם" ובריתו ליראיו ה ' "סוד כי ספק, בלא  קדשו ברוח  זאת יודע דבריהם את  לשמוע  .ובלי

ותעלומות , צפונות  לנו המגלה  הזה , הצדיק את  בדורינו לנו ששתלת אלו' ה' לפניך אנו ומודים

היה כיצד  בלעדיו?! עושים היינו ומה ועמלק . הסט"א שלוחי של מפניהם  המסווה את  ומסיר

שבדורנו. שבע"פ שבתורה האמת אור לנו מתגלה 

.[ËÈÙÎ ¯Â„‰ ˙‡ Â‚È‰
È ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚˘ ‚˘ÂÓ· ¯ÂÙÎÏ Ì˙ÓÈÊÓÂ Ì˙
ÂÂÎ ÏÎ˘ ˙Ó‡·Â'

Ô·· Â
Ï ‰ÏÁ
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Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÊÈ¯ÎÓÂ ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ· ‰È‰ÈÂ ‰È‰˘


ÈÚ· ¯˘È‰ Ï‡¯˘È ÂÈÏ‰‡Ï ˘È‡ È˘È.'‰˘ÚÈ ÂÈ

בשמו"ב שהרי אחד . מפסוק  ציטוט אינו כאן שמביא  א)מה  ולא(כ, בדוד חלק  לנו "אין רק  כתוב 

בלבד . זה חלק לצטט שכוונתו ובודאי יותר . כתוב ולא ישראל" לאהליו איש ישי בבן לנו נחלה

הוא , זה בכל וכוונתו בנ"ך. פעמים הרבה כתובים  אלו מילים יעשה', בעיניו 'הישר שהמשיך  ומה 

הפסוק  תחילת בשופר(שם)שהרי ויתקע  ימיני. איש  בכרי בן שבע ושמו בליעל  איש נקרא "ושם :

איש של  הכרזתו סוף  את  להסביר  בא שליט"א הגרח "ק  ומרן וגו', בדוד" חלק  לנו אין ויאמר

עם ונשתמש חפץ , שליבו מה  יעשה ואחד  אחד  שכל  היינו ישראל", לאהליו "איש  שאמר  הבליעל

כוונתם כל שזהו בליעל אנשי אותם על  זה כל וכתב  יעשה". בעיניו "הישר בנ"ך  השגורים  המילים 

שיש שבע "פ  התורה לעקור דהיינו הדור  גדולי בהנהגת  לכפור  בליעל  האיש  כאותו ממש ומזימתם ,

היום . לנו
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במכתבו  היטב ופירש שליט"א הגרח"ק בא  דלעיל, במכתבו שליט "א  הגראיל "ש  מרן שסתם ומה 

זה .

.[È.'‰‚ÏÙÓ ÁÂ˙ÙÏ ˙Â˘ÚÏ ÂÏÈ„‚‰ ‰˙ÚÂ'

הגרי"ז  מדברי הקודם בפרק  שהבאנו מה  לפי היטב יובנו שדבריו אלא  לעשות? ההגדילו כאן ומה 

להקל כדי הוא  מדינה להקים  הציונים  של  הצורך  שכל זצוק "ל , הגר "ח  מרן אביו בשם זצוק "ל 

לעיל הסברנו ובזה  ב -ה '. עמלק  של  המלחמה  את רח"ל, היהדות השמדת  של המלאכה את  עליהם 

נשארים אלא מפלגה מקימים היו לא  אם שהרי כאן, כוונתו וזה שם. שליט "א  הגרח"ק דברי את 

לעשות ', הגדילו 'ועתה  שבדורנו, שבע "פ  בתורה להלחם  להם קשה  יותר  היה  'בתפזורת', חבורה 

רב כח  של  כלי היא המפלגה כי קלה יותר הרבה שלהם  המלאכה  דרכה  אשר מפלגה  הקימו שהם

כוחו  אשר 'פסל ' עיתון להקים והעוז הכח את  נתנה  המפלגה  שיותר. מה  ולחבל  להרוס  עוצמה 

גאוותם חרב  זה כל  אשר  בחוש רואים  אנו זה  וכל ובמשיחו. ב-ה' עמלק  במלחמת  מאוד  עצום

המשחית וכלי זאת. לנו שהראו כפי לערכאות ' 'מסירות  לבצע  כח  יותר להם ויש  ולהרוס, לקלקל

לנו  ומובן עלינו. ירחם ה' התורה , מחנה  תוככי בתוך הזה  כדבר היה לא 'הפסל' עיתון הנקרא 

ומשוכלל כבד נשק  להם  קנו דהיינו מפלגה', לפתוח  לעשות  'הגדילו המילים  כוונת מה בפשיטות

וכו'. הדור  את  ינהיגו הדור שגדולי במושג לכפור מזימתם למטרת  ביותר 

.[‡È‰ÙÂÒÂ Ï"Á¯ ‰È˙Á˙ ÏÂ‡˘ „Ú ˙ÏÙ˘ÂÓ ‰¯Â˙‰ „Â·Î˘ Â
ÈÓÈ· ‰˙ÏÚ ÍÎ˘ Â
Ï ÈÂ‡'

.'‰
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בודאי  אלו מילים  שכתב שליט "א  הגרח"ק הרי אלו. למילים  בבואי עתה  מרגיש אני גדולה בושה

אחוז  אפי' מרגיש לא  ואני תחתיה ' שאול עד  מושפלת התורה 'שכבוד האיך  בחוש  זאת הרגיש 

אלו. מהרגשים אחד 

כל תורה, גופו כל  תורה , בעצמו הוא כי הזו? הנוראה  התורה השפלת את רואה  הוא  והיכן והיאך

עד התורה  השפלת את בחוש  שרואה עד  ומרגיש מרגיש  הוא  אזי הם, עצמה  תורה  וגידיו אבריו

עלינו, חובה רח"ל'. תחתיה  שאול  'עד  הזה הביטוי את שהוציא  עד דעתו נחה ולא  תחתיה . שאול

התבוננות ובלי אלו, דברים עם  שייכות להרגיש שבע"פ, התורה דברי המה  שדבריו המאמינים

עלינו. ירחם  ה' התורה, של מההרגשים  רחוקים שאנו גדולה  בושה  באמת  וזה  לזה . נגיע  לא רבה

התפתחו  כיצד  שלנו מהעבר סיפורים הרבה  עיניו לנגד כי ישורנה' מי 'וסופה מוסיף הוא ולפיכך 

גדולה גוזמא  נראה זה  לנו בליעל . בני אותם  של אחריהם הבאים  הדורות  נאבדו וכיצד  העניינים,

שלו. ההרגשה לנו שחסרה  משום

זאת , הבין לא פשוט איש  הציונים , נגד יצאו כאשר  בחו"ל  הוא  זוכר  כי ישראל  מגדולי אחד  [סיפר

את הרואה בתורה , – חכם הוא איזה אבל  בביהכ"נ... היום כל  ותפילין טלית  עם  היו אנשיהם  כי

הנולד ].
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את לבלום  הצליחו לא והמחנכים  ההורים שניסו וכמה  כאן. המתרחש  לכל נחשף  הצעיר  הדור  הרי

קיימים חלקם ועדיין היו רבים סיפורים רבים. מים שטף כמו מחננו את  ששטפו האפיקורסות  גלי

תשב "ר ילדי ביותר . החמורים המעשים אחד  את בזה  ונציין וגדולות. קטנות ובישיבות בחדרים,

לא זה  באש. אותם  לשרוף מדורה  ועשו שליט "א  הגרח"ק מרן של  תמונות  ברחוב אספו המוסתים

של ד "ת  שם  ששרפו פונובז' בישיבת שהיה  המעשה  ברבים  שפורסם וכשם היה!! זה  בדוי, סיפור

שליט הגרח"ק מק "ס ,מרן אפיקורס  אדם  אותו של  הסיפור שהיה וכשם שליט"א. רג"א  ומרן "א 

זה כל  – ברגליו אותו ורמס  הארץ  על  וזרקו אמונה' 'דרך הספר  את הוציא חוצפתו ברוב  אשר

דווקא כוונתו ואין הצעיר'. לדור  תורה  אהבת  נכניס 'איך  א"כ שלהם. ההסתה  פרי הרי וזה  היה .

בגדולי  הנורא מהזלזול נפשו עמקי עד נפגע  שלנו הצעיר הדור  גם  אלא שלהם, הצעיר  לדור

התוצאות!. כל על  האחריות את  יקחו והם  ישראל.

הרבה הנוראות . התוצאות  בכל  ישאו המה  הם תחתיה  שאול  עד  התורה  כבוד את  שהשפילו אלו

נפגעו, מהם רבים  אשר האברכים , של עמי בת שבר את לרפא בכדי אנו צריכים וס "ד  מאמצים

ירחם . ה ' הצאן, מצעירי נדבר  ומה  נאמר מה

החינוך '. ל'וועדת  תשע"ד שבט  י"ח  מיום במכתבו שליט"א הגראיל"ש מרן דברי עיני לנגד  והנה 

ז"ל: כתב , דבריו ובתוך 

חיזוק . מאוד  צריך  ה ' ביראת  בכ "ז התורה מקומות ריבוי לצד האחרון בזמן '...ולדאבונינו

כל על  ליצנות לעשות שלא  התלמידים לעורר  הוא יר "ש , בהם  להחדיר להצליח והדרך

הנוער , לבני קלקול  ומביא  בנפשות  גדול  להרס גורם שזה ות"ח, רבנים  על  ובפרט  אדם ,

עכ "ל . וכו', מישראל' נפש שום על  לוותר האפשרות לנו אין ואנו

מי  וסופה  נורא , באופן החינוך את וחיבל  הרס  נוראה  ליצנות  של  באופן שלהם ת "ח  הביזוי

ומרעילים רח"ל, ילדיו שאוכלים האוכל לתוך המות  סם ששופך כמי היה  בזה  דרכם  וכל ישורנה.

ישראל . דארץ אוירא  כל  את 

כיצד בעיני ראיתי זה  ואת תשב"ר, היו ואתר  אתר בכל  שלהם המודעות ממדביקי גדול  חלק

המעקות כל  ועל  מדרגות , חדרי על  התמרורים . כל  ועל  בחוצות , העיריה  עמודי כל על מדביקים

היחיד רשות של למקום להגיע  חבירו של  גבו על טיפס  אחד ומסי"נ. בלהיטות  זאת  ועשו וכו'.

– הצעיר' לדור תורה  אהבת נכניס 'ואיך וכו' גמורים  למזיקים  ילדיהם  את הפכו הם  וכו'. ממש

במכתבו. שליט "א  הגרח "ק  זועק

הוראות והורה זה, מדבר מאוד חרד התורה' 'דגל הקמת על  במלחמתו זצוק"ל שך  הרב  מרן

להשתמש וחלילה  המאבק. לכל שהוא  כל  זכר יהיה  לא  קטנות ובישיבות שבחדרים מאוד  תקיפות 
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בחוץ . הנעשה מכל  מאומה ידברו לא  פנימה  הבתים  שבתוך  דרש וגם וכדו'. מודעות  להדבקת  עמם

ועושים זצוק"ל שך  הרב  שלוחי להיות המתיימרים אלו לנו והנה הילדים . על  לשמור בכדי וזה

מרצונו. הגמור  ההיפוך

.[‚È.'...¯˜Ù‰ Â
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קודשים קודש  פיו מוצא  כל אשר  שליט"א הגרח "ק  עוז. וביתר  שאת ביתר  בשלהם ממשיכים והם 

לדבריו. וכלל  כלל  חשים  אינם והם  תבל, רחבי בכל  כמפורסם  בשמים נשמעים  ודבריו הוא ,

מה יאומן לא פשוט  עוצמה . ביתר וקלס לעג  דברי של לגבהים  אותם  מקפיצה  אזהרתו ואדרבא

ושומעים . רואים שאנו

בשום בו לקרוא כלל  דרכי אין 'הפסל '. מעיתון שורות כמה כאן מצטט  אני ביותר חריג  באופן

כנס על כתבה  הובאה  בו אצלי. שמור  הוא ועדיין הבחירות לפני לביתי אותו הכניסו אבל  אופן,

כתבו: וכך ויז'ניץ , באולמי נשים 

אויערבאך שמואל רבי הגדול הגאון הישיבה ראש של ברכתו הובאה הכינוס  'במרכז

אין  כי ואמר , והפעילות . המתכנסות  כל את  חמות במילים בירך  הישיבה ראש  שליט "א .

מטרתינו  כל כי ונחת , לברכות משמים  יזכו העוסקים  וכל ואיומים, מקללות כלל  לפחד

שמים '. לשם 

בו, לקרוא  ראש שערות  תסמרנה מאוד עד  ומחוצף ועז נחשים ארס המלא  מאוד נורא  ובמאמר

המאמר: בתוך כתוב וכך לפני, המונח  עיתון באותו

על שידו שיודע  מי כי הנושא, והסטת דמגוגיה של נסיונות  יעשו עכשיו גם הסתם  '...מן

ולהעבירו  העקרוני הענין את  לטשטש  ובחר העובדתית, ובאמת הרעיוני במישור  התחתונה 

'קפידות ' דוגמת  בהפחדות  לשימוש ועד למיניה, באלימות משימוש  אחרים , לפסים

בעבר ידע ליטאי תורה  בן שכל ההמוניים , המושגים כל  בנקיטת  בקיצור וכדו', 'וקללות'

הענין  עם להתמודד  מהצורך להמנע כדי ייעשה הכול לכך, להתייחס מכבודו שלמטה 

המהותי'.

רעיוניים מאבקים  הדורות  בכל התנהלו כיצד  יודעים  אנו אחריהם, נגרר לא 'ואנו

נחזור הציבורי, היום סדר  ואת הדברים רוח את המפלגה ' 'נערי הכתיבו בטרם וציבוריים

שפה והתבוננות, דעת  שכולו עולם התורה לעולם כי תשמ"ט, בשנת שהכרזנו את ונאמר 

החזו"א מרנן כאשר הדורות . גדולי כל נהגו כיצד  היטב ונשווה נא נזכור  משלו. וכלים 

א והגרי"ש  שך הגרא"מ דעתםוהגרי"ז, הביעו הם  ציבוריים . למאבקים יצאו לישיב

הם התורה, בהיכלי אנליטית גישה מתוך  נלמדה כשהיא  פה  ועל  בכתב  העמוקה 

וקללות לחשים עושים  ולא  ובריונות, אלימות של  כלים עם למאבק יצאו לא  ותלמדיהם
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הדעת לשלטון הקריאה ברוח לאשורו עצמו הענין את ללבן ביקשו אלא וכדו',

'שנועדו  והמוניים  ירודים  לאמצעים  להתייחס בלא ויתלבנו' הדברים 'יתבררו וההתבוננות 

כאן. עד התורני', והניתוח  העיון המחשבה , כלי את  לשתק 

אחת טיפה  רק  וזה כאלו!!! גלויים  ושקרים  פנים ועזות  חוצפה יותר  לסבול יכול  לא הנייר 

זה . פסל  שנולד  מיום  'הפסל ' בעיתון שהתפרסם ממה מהאוקיינוס 

זצוק "ל שך הגרא"מ מרן אשר  שליט"א, הגרח "ק  מרן התורה שר כנגד מכוון כאן הכתוב כל  הרי

הגרח "ק על  נוראים  דברים הק' מפיו לשמוע  זכה  אלו שורות כותב  ואשר לכבודו. מאוד  מאוד  חרד

וזיע "א . זצוק "ל  הקה "י בעל  מרן של הלוייתו ביום זה  והיה  מאוד. עד בשבחו והפליג שליט"א

פנים בעזות כנגדו מעיזים  והם אז. מפיו ששמעתי מה לפרסם  למועד חזון ועוד לביתו, כשעליתי

לפיהם . עפרא וכו', וכו' והמוניים' ירודים אמצעים  עם  'משתמש הוא  כלל. לנו מוכרת  שאינה

ובוז" בגאוה  עתק  צדיק על  הדוברות  שקר שפתי מקיימים"תאלמנה  הם  כותבים  שהם  מה כל והרי .

אלו?! מילים בצמד אתם  להתחרות יכול  מי בריונות ? אלימות, רב , בהידור

ימלא והבית הסיפים  אמות  ינועו לכך '. להתייחס מכבודו שלמטה  בעבר ידע ליטאי תורה  בן 'כל 

של לדבריו להתייחס לו אין עצמו את המכבד  ליטאי תורה בן שכל  כתוב כאן אלו! מדברים עשן

תאחזנו  פלצות מחנות. ג ' מכל  עצמם את  מוציאים  הם בלבד אלו במילים  הרי שליט"א !! הגרח "ק 

הנ"ל . הדברים  מלקרוא 

.[„È.'Â˙ÎÓÏ ‰‡ÂÙ¯ ÔÈ‡Â ·"‰ÂÚÏ ˜ÏÁ ÂÏ ÔÈ‡ Á"˙ ‰Ê·Ó‰ ÏÎ Ï"ÊÁ‡ ¯·ÎÂ'

מיוחד . פרק  בס "ד  יבוא זה ענין על
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הרי  נבהל . ואינו שבדורנו, שבע"פ התורה של ומורתח  קרוע מלב שיצאו אלו דברים הקורא  מי

המילים את  הוסיף  בכדי וכי  אזהרתו. מפני ועומדים  מ ּותרים  וכולנו מפורשת, אזהרה כאן  ְִישנה 

'דמו  דבריו באמיתות שמסתפק ומי קיימא '. 'בר הוא  הזה הענין שח "ו הדבר לו ברי כי 'ח"ו'.

בראשו'!!!.

תורה שאמרה  שמה  שלימה באמונה  מאמינים  כשאנו אבל  ח"ו, גוזמא  כדברי נשמעים הדברים

לך" ויאמרו זקניך ויגדך  אביך ודור ,"שאל דור שבכל שבע "פ  התורה דהיינו החכמים , אלו שזקניך 

ממש . שבע "פ  תורה  דברי ככל הם לדבריו שלנו היחס א"כ שליט "א , הגרח "ק  בדברי בודאי נתקיים

ממש , הבל מחשבת זו הרי ועליהם, עלינו לאיים רק אלא  'ברצינות ' התכוין לא שהוא  שחושב  ומי

בזה . להאריך צורך ואין
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שהוא , אופן באיזה בידם  המסייע שכל מאוד  לו ברי ח"ו'. וכו' בנפשם  'כי להדיא כותב שוב  וכאן

היא הכוונה  הדבר' בנפשם 'כי מש "כ  כי ח"ו. בנפשו מתחייב הוא הרי בעדם, שמצביע  מי וק"ו

המצביעים . וק "ו המסייעים  אלו של  בנפשם

כל ונאמר נכתב  שעליהם  ת"ח', 'מבזי נקראים הם  הרי אלו רשעים שכת  הוא, הדבר  והסבר 

שום ואין רח"ל. זה , לדבר  שותף נעשה בידם והמסייע ת "ח , מבזי של  מאוד החמורים הדברים

וק"ו  המסייעים בכלל כולם  כולם  הזה. בכלל  לא שהוא  לומר שיוכל מי ואין בדבר. היתר טענות

דברים אדרבא אלא  לדבריו, וכלל  כלל  הם  חשים  לא  והאיך  הכלל . מן יוצא  כאן ואין המצביעים .

בוז  דברי עליו ושופכים  ת"ח, המבזה אש  את יותר  להבעיר תבערה חומר  להם  נותנים  עוד אלו

ואוי  רואות  שכך לעיניים  אוי רח"ל. אלו, בימים אוזנינו, ושמעו עינינו ראו אשר  כפי וקלס , ולעג 

שחת , לבאר ומורידם  אותם המלפף הסט"א של  הנורא הכח אלא זה אין שומעות . שכך לאוזניים

רח "ל .

של שבע"פ התורה  ושופטיך ' 'זקניך  של  הקדושים  דבריהם עמרם , בן דברי אלא  לנו אין ואנו

מרן  שסיים בברכות  בודאי נתברך  פיהם מוצא  לכל ומצייתים  אחריהם  הנמשכים  ואנו דורינו.

במכתבו: ÂÈ‡ˆ‡ˆÓ.שליט"א ˙Á
Â È
ÂÊÓÂ ÈÈÁ È
·· ‚"Â¯· Í¯·˙È '‚ ˙ÓÈ˘¯Ï ÚÈ·ˆÓ‰ ÏÎÂ'

'‡"·· ‰ÓÈÏ˘‰ ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚ÏÂ ˘"˘ ˘„˜Ï ‰ÎÊ
Â Â
Ï ÌÂÏ˘ ˙ÂÙ˘È ˙"È˘‰Â.

אמת!. ודבריו אמת, חותמו שמו, את הוא  חותם וכאן

� �
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ד  פרק

ובמרכז א . ישראל . ארץ לעבר עזה מרצועת  הקשה  הטילים  התקפת בשעת נכתב הזה המכתב 

והרבה גדולה, לבהלה  גרמו אשר אזעקה צפירות  נשמעו ברק  ובבני טילים, נפלו ג "כ הארץ

נאמן' 'יתד בעיתון ואכן זו. מודעה  ברבים לפרסם החליט  ואז בענין. דעתו את לשמוע לביתו עלו

קשה שהרי הדבר, לפשר  שאלוני וכמה בציבור. סערה  עורר זה מכתב זו. מודעה נתפרסמה 

החזו"א מרן שדברי השם קידוש זה  שאין - השם קידוש  אדני על  מיוסד  מכתבו שכל  לכאורה,

בודאי  וא "כ  יתכן, שלא דבר  וזה  מותו. לאחר יתבטלו פצצות  יהי' לא ברק שבבני בחייו שאמר 

מרן  של  הבטחתו תתקיים  לא  אם שהרי לכאורה, ותמוה  כלל. לפחד ואין היום גם דבריו יתקיימו

לא וכיצד  גדול, בפרסום  דבריו את  שכתב  ובפרט  השם , חילול עי"ז ייגרם  הרי שליט"א הגרח "ק 

שלא גמורה בוודאות ויודע הוא  קדוש  אלו' שאיש  ודאי אלא השם ? לחילול שליט"א מרן חשש

להודיעם "!. ובריתו ליראיו ה ' ו"סוד הזה, כדבר  יקרה

שאין  לפומי', עפרא רח"ל, הפוך, לנו מורה  רק זה שמכתב לומר  פנים והעיז שהחציף  מי והיה 

סיון  כ"א מתאריך  מכתבו על ג "כ הוכחה  וזה כאן, יש  אחריות חוסר שהרי שפוי לגמרי הוא 

בשיעורי  שהובא וכמו הדור  ליצני של  דרכם  כך אך א '. במאמר באריכות דובר  שעליו תשע"ב

רש"י  דברי על  תולדות בפר ' זצוק "ל  וולבה שלמה רבי המשגיח למרן ליצני חומש שהיו 'לפי :

וז"ל: שרה ', נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור

מרכבה שיש כמו הטומאה. בצד כנגדו יש הקדושה בצד שיש שמה  גדול , כלל  זה 

להיות מוכרח כך דור , בכל  תורה  גדולי שיש  וכמו דטומאה. מרכבה כנגדה  יש  דקדושה ,

אומר וכן בחירה. כלל  שייך היה לא  זה  בלי הדור . ליצני והם שכנגד , הצד  גם דור  בכל 

פי "ט )המהר"ל ה' המדבר ,(גבורות בדור  ואהרון משה  כנגד הטומאה צד היו ואבירם שדתן

עכ "ל . זה, לעומת  זה  והרע הטוב  שיהיו מחייב  הבחירה יסוד  כי בחירה , היתה  לא אחרת
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שמזלזלין  לבריות להם  ואוי שלנו. בדור  בחוש  זאת  אנו ורואים  ממש  לעיניים  קילורין ודבריו

נר ודבריו לאורו, שהולך  מי ואשרי המפורשים . ובהוראותיו שליט"א  הגרח "ק  מרן של בדבריו

לרגליו!.

כולםב . סופו. ועד העולם  מסוף  הלכו המפרץ' 'מלחמת בזמן והתקיפות המפורשות  הוראותיו

וביטל גז'. ב'מסכות להצטייד  צורך  שאין ברור  באופן מורה שהוא כך  על דברו וכולם ידעו

לאנגלי' נסעו הוריו אשר  שלנו אחיין אז גר בביתי עובדא . הוה  ובדידי דארעא. כעפרא הענין את 

אמרתי  ואני מסכה , להשיג הצליח ולא בישיבה כאן למד  והוא ע "ה , שלהם האמא בריאות  לצורך 

שליט "א הגרח"ק למרן ועליתי מסכה . בלי אשאר שאני דאגה תחי' אשתי שלי. את לו שאתן לו

שמעתי  בביתו כשהייתי ואז לזה. תצטרך לא כך  בין שלך , את לו תן פניו: על  שחוק  בבת  לי ואמר

מסכה כל תחתוך  לו: ואמר בניו, לכל מסכות  לו שאין מבוהל  אליו בא אחד  נפלאים, מעשים 

לזה וכדומה לפורים . לשומרם  טוב  שהמסכות אמר : הוא  ולאחר  לזה. וחצי לזה  חצי ותן ֵלשנים

לרכוש להשתדל  צריכים  לא  שלנו שבישיבה  במפורש לי הורה הוא הוראות. של רבות עשרות 

וללמוד להמשיך יש אלא המדרש, בית את  לעזוב צריך לא אזעקה בשעת  וכן לתלמידים, מסכות 

ח"ו  שיגרום  פחד  של חשש שהי' מצבים מלבד בתפילות. להתאמץ  וכן רב. ובחשק  עוז ביתר

זצוק "ל הקה"י מרן של  במכתבו וכדאיתא העצבים , את שירגיע כפי לנהוג  יש  אזי עצבים  להתקפת 

הורי  עם מחלוקת  של  חשש במקום וכן היטב . עיי"ש  קל"ו, עמ ' יעקב' 'תולדות בס ' המודפס

שאכנס ממני ביקש בישיבה הרמי"ם  אחד  מהישיבה . בנם  את שיקחו לכך  יגרום  אשר  התלמידים 

למרן  יחדיו עלינו זו. בהנהגה  שליט "א  מרן של טעמו מה  לדעת רוצה הוא כי שליט "א  למרן אתו

מרן  אותנו פוטר  ומדוע לנו ברורה ההשתדלות חובת  שהרי שליט "א  מרן את  שאל  והוא שליט"א

חובה על שמתלוצץ אלא  שפוטר רק  ולא  זו, טיליםמחובה התקפת של  זו מלחמה השיב : והוא זו.

השמדת הוא  השונאים  של  רצונם  כי בארץ, שהיו המלחמות מכל שונה  היא  ישראל ארץ על 

כל יעזרו לא אטומית  התקפה על והרי רח"ל, לבסוף , שיזרקו אטום פצצות ע"י רח"ל, המדינה 

ניסה הנ"ל הר"מ אטום . חדר  ולא  מסכות  לא זו. מהשתדלות אנו פטורים א"כ שבעולם, המסכות

ליראיו"! ה ' "סוד  היא  האמיתית  הסברא  שעיקר  לדעת שנוכח עד זו סברא על להתווכח  שוב 

וענה כנגדו? מורה  הוא  ומדוע  אחרת, מורה  זצוק"ל שך הרב  מרן הרי ביחידות , פעם  אותו שאלתי

וחדר מסכות  לכולנו יש הרי שך  הרב  מרן אתנו נמצא  שכאשר יודע  אינו שך הרב  מרן א. לי:

אלא לי, מודה שך הרב מרן שגם מאוד  יתכן ב . יודע. כן אני אבל יודע , לא  הוא הרי וזה  אטום,

לסערות וגורמת  התקשורת, כלי בכל מופיעה מיד שלו מילה וכל העולם  בכל מפורסם  הרי שהוא

וכלל כלל יטרחו לא הם  אותי, מכיר  בכלל  מי אני אבל פיו. מוצא בכל מאוד  נזהר והוא  גדולות 

דעתי  את למסור חופשי ואני בכלל, אותי מכיר מי שלי, שכנים לכמה מחוץ דברי. את לפרסם

שך . הרב מרן של  דעתו גם  שהיא



"Â�¯Â„·˘ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙" Â�

תורה זה  האין פיהו. ישכיל  חכם  לב  ראתהו. עין אשרי הוא . קדוש אלו' איש  פלאים !!! פלאי

שבדורנו?! שבע"פ

אתג. הרואה כל בדורינו. ממש לשכינה  המרכבה שהוא כך  על לנו מעידים  הלא הרבים  ספריו

למעלה אהוב  הוא  וכי זה. ספר בעריכת הנוראה מהס "ד  ומשתומם  נבהל  אמונה ' 'דרך  ספרו

בירושלים הגז ראשית למעמד  זצוק "ל  אלישיב הגרי"ש  מרן שיצא שלפני לי וסיפרו מאוד . עד 

אמונה . דרך  הספר  מתוך  ההלכות  את  ושינן למד  היומי], הדף  מאורות  ארגון ע"י [שהתקיים

בחייו. גדולה הכי שמחה לו שזו אמר, שליט"א, הגרח "ק  למרן זאת וכשסיפרו

דוגמא רק ונביא ממש. ברוה "ק  שנכתב בחוש רואה בו הרגיל כל הרי דקרא ', 'טעמא  הנורא  וספרו

אשה" שמלת  גבר  ילבש "ולא הפס ' על תצא כי בפרשת  לקרואאחת. מותר  אם יל"ע וז"ל : כתב  ,

מלכיאל  דברי ובתשו' להיפך. או נקבה  של בשם ע "ה)לזכר  סי' בזה(ח "ג ויש  כן, לעשות  שאין כ '

המצרף ס ' בשם הביאו וכן אשה ". שמלת גבר ילבש  "לא לדבר וזכר חששות. פ "ד)כמה (סי'

לק כמו שאסור  לזה  חשו שלא  וראשונים  וחז"ל  הפסוקים מדברי הנראה אבל לאיש. אשה  שם רוא 

כולה , התורה  מכל  לכך מקומות ותשע שבעים  שליט "א  מרן מביא  וכאן מקומות. בכמה  שנמצא 

אצלו. שמורה  התורה שכל  האיך רעיון כל  על מבהיל ושבע "פ . שבכתב 

לשכינה . מרכבה הצדיקים הוא. קדוש אלו' איש  הרי

מרן  של  הש"ס ללימוד  בקשר מה  זמן לפני שב "ק  במוסף כתוב  שהיה מה בזה  להעתיק והנני

בחלום: שליט "א 

הירושלמי  לימוד וכן בבלי גמ ' דפי של קבוע  סכום יום מידי לומד שליט"א הגרח "ק  'מרן

וגמ ' משנה  עוקצין עד  מברכות התורה כל  את שנה  מידי לסיים  כדי וכו' ספרי ספרא

כל סיום  אחרי ברורה. המשנה  כל את  גם או"ח ובחלק שו"ע , וכן חז"ל , ומדרשי וברייתא

כיון  הבאה . למסכת וממשיך וטועם מברך קטן מאכל  דבר מוסיף או יין שותה הוא  מסכת

עמו  "והיתה [בבחינת  היום  של הלימוד לפני גם  הגמ' את  היטב וזוכר  סדורה שמשנתו

חייו" ימי כל  בו חצי וקרא  או שעה  לרבע לנוח  הולך  הלימוד באמצע כאשר פעמים ,[

הנם חי תורה כספר טבעי באופן בשנתו הדפים  את ממשיך  הוא  כוחות, לאגור כדי שעה 

ממשנתו]. – משמע  [תרתי משנתו שניעור  בשעה  נפלא באופן מתבטא  והדבר  שנתו. את

ניעור כאשר שבעה, ללמוד  ועליו לנוח  ושכב בבלי דפים  שלשה למד הוא לדוגמא :

הירושלמי. את נפתח  ועתה  סיימתי, כבר הרי היום של  הבבלי את נו, אומר : הוא משנתו

פותח הוא ואכן טבעי], כהמשך  בחלום היה  הלימוד  [כי לא  לא ואומר : מתעשת  מיד אבל 

את וממשיך  מתיישב  ואז דפים שלשה  על  רק  העומדת  הסימניה על ומביט הגמ ' את

על חוזר המופלא  הזה המחזה  לירושלמי. ממשיך  אח "כ  ורק הנותרים, הדפים  ארבעת 

מס ' את  הש"ס בסדר שליט "א  הגרח"ק מרן מסיים  הימים  בתשעת לפקידה. מפקידה  עצמו
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פניו  על  וכששמחה כרגיל  שלא התעורר השינה בעת באב בג ' השנה  באב. בז' – יבמות 

את הקדים שסבא  קרה מה  שאל הנכד לסיום , משהו שיביא  לנכד ואמר ידיו את  נטל

הסתפק ואז בחלום , ברכות אלא  יבמות , סיימתי לא  עכשיו מרן, לו השיב להיום ? הסיום 

הרהר בשינה. כזה סיום  על הימים  בתשעת  יין לשתות שייך  גם האם בקול, שליט"א מרן

ובירך טעם בירך  שליט"א מרן מאכל  דבר  הביא הנכד  לטעום, אחר משהו תביא  ואמר רגע 

ע "כ . הקבועים , הסדרים  לפי ללמוד  כדרכו והתיישב  נפשות בורא 

לש מרכבה הצדיקים הוא. קדוש אלו' איש  נורא!! כינה!נורא

יעלהד . לא  שמע  ולא  ראה  שלא  מי אשר ביותר , הגרועים  מן תועבה חומרי נתפרסמו לאחרונה 

קודש הדור , ומאורי גדולי ישראל  חכמי תרי הנך על  וכותבים  אומרים הם  מה כלל בדעתו

הכי  ברמה  וקלס  לעג  דברי זוועה!!! פשוט שבדורנו. שבע"פ התורה  לשכינה , מרכבה קדשים ,

מרן  את  ביזוי מיני בכל לבזות ממש להד"ם של שקר  ודברי ממש  דיבות  בהוצאות  ירודה , הכי

האמנתי. לא ראיתי לולא  שליט"א. הגראיל"ש ומרן שליט "א  הגרח"ק

ספר': 'קרית העיר דייני של  המחאה מכתב של  הצילום  את בזה  ונביא

וחוזרים כותבים  שהם  מכתבם . תוכן על  בפניהם למחות אני שצריך חשבתי זה  מכתב  בקוראי

דברים יחידים. מאותם מאוד  להשמר  הציבור  ועל 'מועטים ' ועל 'יחידים' על שמדובר  וכותבים 
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כל על מפורש מדבר הוא  ודיבוריו דבריו בכל שליט "א . הגרח"ק של הצרופה  דעתו כנגד  הם  אלו

להתנתק אותו השואלים לכל  מפורש  מורה  והוא להם . שהצביעו אלו כל  על  כולה, המפלגה 

אחד שאף ברורה  הוכחה  לנו והנה ומפורסמים. ידועים והדברים  להם, שהצביע מי מכל ולהתרחק 

אותם ואילו להו. ניחא ש "מ  רבנן ומדשתקו 'יחידים'. אותם כנגד  במחאה  יצא לא  שלהם מהת"ח

דחציפין' כלבי 'הני יחידים  אותם  כנגד במחאה יצאו שלהם 'הגדולים ' שמא חוששים היו יחידים

מחברי  אחד שאף  יחידים  לאותם להם ברי אלא שעשו. מה  לעשות  מעיזים היו שלא  בודאי

לבני  דעתי פרסמתי וגם  כך, חושב ובעודי פשוטים . והדברים נגדם  במחאה  לצאת יעיז לא המפלגה 

אותו  של  לביתו הגיע  שליח ע"י ולא ובעצמו בכבודו שלהם  שהמנהיג השמועה פשטה החבורה,

מוטלת חובה מעתה  נדבר , ומה נאמר ומה הזה. מהאירוע תמונות  ויש וכו' ידיו את לחזק משוקץ 

העדה כל כי 'יחידים ' המילה  את  ולהשמיט שלהם המחאה  נוסח את  לשנות ספר קרית  דייני על 

אלא לנו אין ואנו רב'. 'מעשה שעשה ע "י שבכולם הגדול  עליהם  העיד וכך  היא . כזו כולה

שבדורנו. שבע"פ התורה 'זקניך ' של  והצלולים הברורים דבריהם

תולדותה . כב -כג)בפר' כה, אנכי (בראשית זה למה  כן אם ותאמר  בקרבה  הבנים  "ויתרצצו נאמר :

מלאם ולאם  יפרדו ממעיך  לאמים  ושני בבטנך  גוים  שני לה  ה ' ויאמר ה '. את לדרש  ותלך 

מפרש: רש"י ה'". את  לדרוש "ותלך הפס ' בביאור והרמב"ן רש "י ונחלקו צעיר". יעבד ורב יאמץ

והרמב"ן  בסופה . תהא מה לה  שיגיד - ה '' את  'לדרוש שם . של מדרשו לבית  - לדרוש ' 'ותלך

שאונקלוס התרגומים. בין מחלוקת זה  ובאמת  עליה . שיתפללו לבקש שהלכה  וסובר עליו חולק

לבי  'ואזלת  כתב: יונתן ובתרגום  רש"י. כשי' וזה ה'', קדם  מן אולפן למתבע 'ואזלת תרגם :

הרמב"ן. כשי' והוא ירושלמי, בתרגום  ג "כ הוא  וכן ה '', קדם מן רחמין למבעיה רבא  דשם  מדרשא

וז"ל: שם  כתב דבר' 'העמק  ובס'

שפי' כהרמב "ן ולא בזה. ורצונו ה ' דעת הנביא  את  לשאול  ורשב "ם  רש"י כפי' העיקר

בס ' הכתוב  וכלשון ונעלם, שבנסתר מה  רואה  שהוא מנביא לדרוש  אלא  וכו'. תפילה

ט )שמו"א  א '(ט , נביא, אופני שני שהי' פירוש , הרואה ". לפנים יקרא  היום לנביא  "כי :

והשני, וכו'. הרבה  מדבר הוא כי שפתים' 'ניב  מלשון והוא לשעה, עמו ה ' שמדבר  מה

נביא היה  ואברהם  'רואה'. נקרא היה  האופן וזה הקודש, ברוח נעלמים  דברים הרואה

עכ "ל . ויודע, רואה  הוא  כי גדול  לאדם  הלכה מש"ה לבד , הראשון באופן

ב"ב ע "א)ובגמ' :(יב 

וניתנה הנביאים מן נבואה  ניטלה המקדש בית שחרב מיום  חיפה, דמן אבדימי רבי אמר 

מן  הנביאים, מן שניטלה  פי על  אף  קאמר : הכי הוא? נביא  לאו חכם  אטו לחכמים .

שנאמר: מנביא , עדיף  וחכם  אמימר : אמר ניטלה. לא צ )החכמים  לבב(תהילים "ונביא

ע "כ . בגדול , נתלה קטן אומר : הוי במי? נתלה  מי חכמה ",
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כתב: שם בחידושיו והרמב "ן

החכמים מן הנביאים  מן נבואה שנטלה פי על  אף  המקדש בית  שחרב  מיום  דאמרי' הא

נוחה , דעתי ...ואין חכמים , שאינן הנביאים  מן שנטלה פי על אף  ז"ל פרש"י נטלה. לא

הכי  החכמיםאלא  נבואת והחזון, המראה  שהוא הנביאים  נבואת  שנטלה פי על  אף  קאמר 

עכ "ל . שבקרבם, הקודש  ברוח האמת  יודעים אלא נטלה, לא  החכמה בדרך שהיא 

ברוח האמת  היודעים  'הרואים' החכמים הם  הם שליט"א והגראיל"ש שליט "א  הגרח"ק ורבנן מרנן

מילה לכל  ויאזין דבריהם  ישמע  אליהם . ילך הזה  בדור ה' את לדרוש שרוצה  ומי שבקרבם. הקודש 

אפי' מדבריהם  נזוז ולא  ימינו, ואורך  חיינו הם  כי שבדורנו. שבע"פ התורה הם  כי שלהם  ומילה

לנו. הם  חיים סם  ביותר , חריפים  הדברים אם גם נימא , כמלא

להבין ו. לנתחים , מנתחים אנו הק' דבריו את  אשר שליט "א , הגרח "ק  של הנורא במאמר

את ושונאים  התורה  את 'שמבזים  שם כתב  ב ', בפרק  הארכנו ועליו ודבר , דבר  כל  ולהשכיל

החרסים . מבין היוצאת כלהבה ויותר  יותר שלהם השנאה מתגלית ליום  מיום ישראל'. גדולי

יאומן. לא  פשוט ישראל , לגדולי נוראה שנאה מלא  האחרון הגדול  והחיבור האחרונה הקלטת

דתן  בסוגיית הק' האוה"ח דברי את  בזה  ונביא  הזו. השנאה  פשר  מה וכמה כמה שאלנו וכבר

הכתוב על  טו)ואבירם טז, שם:(במדבר וז"ל  וגו', מנחתם " אל  תפן אל  ה' אל  "ויאמר :

הכיר מזה  עמו, הרשעים  שנאת הפלאת שראה לצד הכוונה, וגו'. תפן' אל ה ' אל 'ויאמר 

אמר ולזה  סיבה, בלא מוות  שנאת הטוב בחינת  לשנוא  טבעו אשר גמור הרע בחינת  היותם 

אלא זה  ואין אופן, בשום  וחשדם לשנאתם  סיבה אין ...מעתה מנחתם', אל תפן 'אל  ה ' אל

מעתה סיבה, בלא טבעית עזה  שנאה הטוב  לשנוא  הרע  וטבע  גמור , רע  חלק  היותם  לצד 

רשעים "באבוד  כי למנחתם, ה' יפן לבל  זכותו, ולהפקיע לעקרו, מצוה בזה כיוצא כל

י)רנה " יא, .(משלי

עליהם  שנאמר  קרח  עדת בכלל אינם האלה הרשעים האנשים כי אני, ו)וסובר ב, :(שמו"א

ויעל" שאול  קח )"מוריד  כל(סנהדרין יאבדו כן הקליפה , ענף  שכולן תקותם אבדה  שאלו ,

עכ "ל . ה', אויבי

אנו  מקבלים דבריו ע"י כי דבריו כל את  שם  ללמוד  גדולה ומצוה דבריו בהבאת  מאוד  קיצרנו

עתה . מצבינו על  ברורה מאוד תמונה

אמת הן דורינו. של ואבירם  דתן אותם של השנאה  מקור מהו כשמש ברורים  דברים לנו הנה עכ "פ 

קורח , מעדת  אינם שהם  הק ' האוה"ח שם כתב  שעליהם  'יחידים ', של מצב  הי' קורח  בעדת  שגם
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כותב הלא שליט "א  שהגרח"ק משום ספר  קרית דייני של  מכתבם  על  להמליץ  בזה בא אני ואין

מכתב ועדיין קורח. עדת כל  על זו הרחקה  הפסוק שכתב  כפי עדתם מכל מהם להתרחק  לנו שיש 

בעדה וגם  קורח  בעדת שגם הדבר  נכון אבל שליט "א , הגרח"ק של לדבריו מתאים  לא  ק "ס  דייני

וכפי  וכו' היחידים על נאמר  - ואבירם' 'דתן על  שנאמר  מה ובודאי דרגות. הרבה יש  שלנו הרעה 

השנאה מתוך ממש. חומר כמין לנו מסתדרים  הדברים זצוק"ל. וולבה  הרב בשם לעיל שהבאנו מה 

ברור באופן אנו למדים גופא מזה  שליט"א ורבנן מרנן כלפי שלהם  ואבירם' ה'דתן אצל היוקדת 

היא אשר  ותורתם  המופלגת  קדושתם שבדורנו, מרע"ה של  הכח הם  שליט"א ורבנן שמרנן

שבדור . ואבירם' 'דתן של האש את אליהם  שמושכת היא  ביותר, הגבוהה במדרגה

יכול סנהדראות , ראשי והר "נ קורח ' 'עדת  סוגיית  בכל דבר' 'העמק שיטת את היטב  שלומד  מי גם 

ויטעה! יבוא לטעות  הרוצה וכל אצלינו. הנעשה  את בחוש לראות

� �
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ה  פרק 

של מאוד התקיפה  דעתם  את  ולהשכיל להבין בעזה"י להשתדל  רוצים אנו זה  בפרק

אין  אמנם  לשואלים . ותקיפות  ברורות כהוראות נמסרו אשר שבדורנו שבע"פ התורה

להורים הוראות היטב לנו ידועים ה "מפיהם ". את  לנו יש אבל  כתבם", ה "מפי את לפנינו

הרוחני  המנהל  או שם  הישיבה  ראש  אשר  מישיבות הבנים  את ולהוציא מאוד  להשתדל

הקודמים . בפרקים  היטב  כמבואר  הקצף עליהם  יצא אשר  מפלגה לאותה שייכים  שם

שלמהא . הרב של מפיו עדות  תורה " דעת  "ילקוט  הנפלאה  מהחוברת  דברים  כאן מביאים  אנו

לב "ע נסתלק זצ"ל יצחק הר "ר  הצדיק בנו [אשר זיע "א  החזו"א מרן של  ביתו נאמן זצ "ל  כהן

שם נכתב  וכך  קצר ], זמן נ')לפני הכ(באות התורה':תחת מן חסר  'עיקר  ותרת

מחבר הגון, ואינו מפורסם  מזרחי רב  ידי על מקום באיזה ישיבה  נוסדה שנים  כמה  לפני

מזה מאוד  הצטער רבינו כוזבות. דעות  מלאים  היו החזו"א רבינו דעת  שלפי ספרים,

מאמר לכתוב אותי וביקש התורה, בחומת  גדולה פירצה  תהיה זו שישיבה וחשש 

של קדוש  ששם  זה  ממוסד  הצפויה הסכנה  על ולעורר זו, ישיבה בגנות החרדית בעיתונות

למנות הצליח רב  אותו והלא אותו: שאלתי הציבור. את  להטעות  ועלול  עליו נקרא  ישיבה 

אינו  הוא הלא הגון, אינו המוסד אם אכפת ומה  תורה , גדולי מופלגים רמי"ם  לישיבתו

מכל נקיים והם  והמשגיחים השיעור  ממגידי ישאבו תורתם  ואת התלמידים , עם במגע  בא

הנ"ל הרב  של שחיבוריו ולהבין לדעת הוא התורה  לימוד  עיקר שכל לי: אמר  אז פגם ?

שהרמי"ם יתכן בהחלט . ה' בקהל לבוא  ואסורים פסולים  הם  מחשבותיו מהלך וכל

כמיטב ביותר, הטוב הצד על כולה  התורה  כל התלמידים  עם ללמוד  ישתדלו זו בישיבה

ילמדו, לא בטח  הלא  הנ"ל  העיקר  את אבל  רצויה , ובכוונה  ˙Ì˙¯Âיכולתם  ÏÎÏ Úˆ· ‰ÓÂ

!?¯ÙÒ‰ ÔÓ ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰˘Î. עכ "ל ,

לקרוא הוראה‰ËÈ·יש הוא זה  שסיפור משום  ומילה מילה בכל ולדייק  כאן המובא  הסיפור את

גזרו  אשר בישיבות  גם בישיבות, כיום  העניינים  מצב  על שלא"˘˙È˜‰"ברורה  התלמידים  על 

אין  אשר  שבדורנו שבע"פ התורה  דברי את  שומעים  אנו כאשר אבל בישיבה, "פוליטיקה " לדבר 

עיקר שהוא  שבדורנו שבע"פ התורה  קבלת אלא  בחירות , של  ענין כאן אין פוליטיקה , ח "ו כאן

לתלמידים להעביר אפשרות  אין אשר  תורה במקום  א "כ  הקודמים, בפרקים  הכל כמבואר  העיקרים

הוא ורק  הוא שליט"א השחר " "אילת בעל  מרן אשר  שליט "א , הגרח"ק של  הברורות ההוראות  את 

אבן  בספר המובאים הגר "א  דברי וכן פיו, מוצא  לכל לשמוע  מדאורייתא  מצווים  ואנו הדור , מנהיג 

יא)שלמה שליט "א(פרק הגרח "ק  מרן קבע אשר בדרא , בחד המופיע  מרע"ה של לניצוץ בקשר

זה ענין והרי - גדולה  בפרהסיא דבריו את  ופרסם שליט "א , הגראיל "ש  במרן כיום  נמצא שהוא

כלל אפשרות  שאין כאלו בישיבות שלנו. לדור  עד  מסיני התורה  מסירת של כולה  התורה יסוד  הוא 
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אפשר א"כ שבדורנו, שבע "פ  התורה שהם  הדור" "זקני של הברורים  דבריהם  את  ברבים  להקריא

"הפסל" שעיתון לומר שאסור כאלו בישיבות  הנ"ל. החזו"א דברי כל  את בהחלט  עליהם  לומר

שהבאנו  כפי ישראל  לגדולי וגנאי וביזוי כוזבות, בדעות  וגדוש מלא  ושהוא  בקהל לבוא  אסור

ומאורי  גדולי ורבנן מרנן את  להכעיס הוא  הזה  העיתון של  קיומו וכל הגדול ", הים מן "טיפה לעיל

המפלגה כל  ועל  הזה , העיתון על  והמוחצת  הברורה דעתם  את היטב יודעים  וכולנו שליט "א , הדור

דהיינו  אלו דברים מלהזכיר הס  הנ"ל ובישיבות  ובפרט , בכלל  ‰˙Â¯‰הזו ˙Ú„ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰ÏÓ Ò‰

,˙È˙ÈÓ‡‰ שינוי במעט  דבריו את ונביא  החזו "א, דברי לקיים בהחלט אנו יכולים א "כ  ירחם! ה'

"פסל" הנקרא שלהם  שהעיתון ולהבין לדעת  הוא התורה לימוד עיקר שכל שלנו: הענין לצורך 

זו  בישיבה  שהרמי"ם  יתכן בהחלט . ה' בקהל  לבוא ואסורים  פסולים הם מחשבותיו מהלך וכל 

רצויה ובכוונה יכלתם  כמיטב ביותר הטוב הצד  על  כולה  התורה  כל  התלמידים עם ללמוד ישתדלו

הספר ?! מן חסר כשהעיקר תורתם לכל  בצע  ומה  ילמדו, לא  בטח הלא הנ"ל  העיקר  את אבל

הספר"!! מן חסר כשהעיקר תורתם  לכל בצע "ומה האחרונים החזו"א לדברי לב לתת  וצריכים 

כלום , אינו זה זולת  וכל  ב"ספר" העיקר  שהוא  אלא וכדו', מאוד  חשוב ענין שזה כאן כתב לא 

שבע "פ תורה עול  קבלת  של  הזה  ליסוד  הי' התורה נתינת עיקר כל  תורתם" לכל  בצע "מה  וא"כ

בחומת גדולה  פרצה  תהיה  זו "שישיבה שאמר  עד  זצ "ל  מרן חשש כך  כדי ועד  ודור . דור  שבכל 

את להטעות ועלול  עליו נקרא  ישיבה  של קדוש  שם אשר זה מוסד  מצד  צפויה "וסכנה היהדות "

בגבולינו! ושבר  שוד  גיוואלד ! גיוואלד! הציבור",

לרגלינו  נר  יהיו זיע"א זצוק"ל החזו"א מרן של  קדשו מפה  שיצאו אלו אש להבות  חוצבי דברים 

שליט "א . ורבנן מרנן של  דבריהם  בהבנת 

משכיחים אשר  כאלו חינוך  למקומות  ובנותינו בנינו את מלמסור מאוד  מאוד להזהר יש מעתה ,

הוא שליט "א  הגראיל"ש מרן אשר משמעי. וחד ברור באופן מסיני לנו המסורה  התורה את  שם 

ו  נעשה, מפיו היוצא  וכל הדור שלמנהיג שבע"פ התורה  לנו הם שליט"א הגרח "ק  ודברי דבריו

מתורת מתנתקים אחר  מקום  ובכל מסיני, תורה למתן מתחברים  אנו ובזה חיים  אנו ומפיהם  דורינו

ואורך חיינו הם  "כי שהרי ישראל עם של החמצן מצינור ממילא ומתנתקים ע "ה  רבינו משה

ימינו".

הקוראב . מקול הסיפים  אמות "וינעו ד ': בפסוק נאמר  פ "ו ישעיה  מס' והוא  יתרו, פר' בהפטרת

כאן  ונביא שם, הפסוקים מהלך  בכל  נורא ביאור מבאר  שם  המלבי"ם  עשן". ימלא והבית 

ז"ל: מדבריו. מעט

וכל השער, סיפי התפלצו הבית  אל לבית מחוץ  בא אשר הקול  מרעש כי בחזיונו, ראה 

אל משל  שהוא  - הזה  הבית כי הזה בחזיון לו הודיעו עשן. להתמלאות התחיל הבית 
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ההיכל", את  מלאים  "ושוליו אמר שעליו בפרט, ישראל כנסת  ואל בכלל השפל העולם

התפלצו  תחילה כי עוד , לו והראו באפו". עשן "עלה  כמ "ש  עליהם  ה ' מקצף עשן נתמלא

"צופה כמ"ש הסף לשומרי הנמשלים  שהם הנביאים אל משל והוא  - ושעריו ההיכל סיפי

את ויסרו הוכיחו שלא במה ראשונה , תלוי האשם  בראשם כי ישראל", לבית  נתתיך 

עכ "ל . ישראל,

בתים שני זו. נבואה  של קיומה  את כולו העולם כל  ראה  תשע"ד יתרו פר ' שלאחר בשבוע 

ביתי  גז גז, מדליפת  אחד  בית  ונורא ! איום ישראל . עמו על  ה' מקצף עשן התמלאו בירושלים

ובית רח"ל. מפצצה כמו והרס חורבן שם והיה  נהרגה . שלימה  ומשפחה בית , בכל  כיום  הנמצא 

מתפללים אנו האחים  ועל קטנות , בנות  שתי קטל אשר הדברה, חומר של גז מדליפת שני

עמו  על ה ' אף חרון את מסמלים הללו הבתים חו"י. שאר  בתוך לרפו"ש היום כל ומשוועים 

שם . המלבי"ם כדברי ישראל

זצוק"ל לרא"ו מאמרים קובץ  ח )בספר  אות רעח ז"ל:(עמ ' כתב ,

מיסרך " אלוקיך ה ' בנו את  איש ייסר  כאשר כי לבבך , עם ה)"וידעת  ח, האב(דברים כאשר  .

ישליך אם בכך  תועלת  אין ממילא לתקנו. אלא  בו, להתנקם המטרה אין בנו את מייסר 

כל לכן, סיבה . ומאיזו האבן את  השליך  מי לדעת  הילד  על  בחשיכה , בבנו האבן את האב 

או  זו פורענות תגיע  אלו, עוונות  בגלל כי מראש, מנבאים  אלה היו נביאים , לנו היו עוד

איזה על השמים, מן אותנו שמלקים בשעה  נדע  מנין בתוכינו, נביאים אין עתה  אחרת.

מדה " כנגד  "מדה העליונה: בהשגחה  חוק  קיים לקינו? ע"ב )חטא קה לעומת(שבת "זה ,

יד)זה " ז, כל(קהלת אולם לראות, שרוצה  במי נאמר  זה כל החטא . גם תמיד  ניכר בעונש  .

ויטעה " יבא לטעות  הרוצה  "כל תקנה . לו אין להבין, ח )המסרב  ח, בר"ר נתבונן (ע "פ הבה .

עכ "ל . לקינו, מה  בעד להבין נוכל  כך ואחר  אותנו מלקים  במה

והיסוד עובד . הזה  הכלל כיצד  ברור  באופן לנו להראות הי"ד זצוק"ל רא"ו אדמו"ר ממשיך ושם 

סובבים שעליו המרכזי הציר  שזה לומר אפשר ואולי מאמרים. וכמה בכמה  לרגליו נר הזה 

זי"ע . הי"ד דאומתא מדברנא וצדיק  גאון אותו של  מאמריו והולכים

כאן: נאמר  אנו אותנו'.ואף  הלקו במה נתבונן 'הבה

משפחה ולקח  וחורבן להרס גרם  הגז אחד  במקום קיימים , גז של סוגים מיני כל  ב'גז'; אותנו הלקו

מכת 'דבר', שורשה 'הדברה ' המילה רח "ל . נוראה, להרעלה  גרם אחר ובמקום רח"ל, שלימה ,

כח על  ולכתוב  לדבר מאוד הרבה זצוק"ל שהח"ח לכולנו ידוע  'הדיבור'. על ומצביעה  ֶֶדבר.
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ביד וחיים "מות - למוטב והן לטוב הן הכוחות, מכל  למעלה הוא  אשר  לאדם , שניתן הדיבור 

וכן  הדיבור , בכח הם  חשובות הכי המצוות  הלשון. ביד  המות וסם  הלשון ביד  חיים סם  הלשון",

אינן  המפורסמות  כי הק ' מדבריו כאן להביא  צורך  ואין הדיבור . הכח  הם חמורות הכי העברות

צריכים גדולה זהירות  אך בעולם , בית בכל תמידי שימוש  הוא  שבבית בגז השימוש  ראיה . צריכות 

המעשים מן זה הרי בבית  הדברה  כמו"כ  נורא. לאסון גורמת  השמירה מחוקי קלה חריגה לזה .

האירועים את לחקור  חובתה  המשטרה מאוד. מאוד גדולה  זהירות צריכים  כאן גם אך  יום , שבכל 

והמדביר , הטכנאי מצד  הן החומרה, בכל הזהירות  אמצעי ננקטו האם שם, שהיו ההיבטים  לכל

התמידי  מהלימוד  שקיבלנו המיוחדות  המשקפיים את  כעת  לובשים  אנו אבל  המשפחות. מצד  והן

משקפיים ובחושך . בלילה לראיה  מיוחדת משקפת  מימד ' 'תלת  משקפת  מאמרים ', 'קובץ  בספר 

מאיתנו  הקב "ה  רוצה מה  לקינו. מה  על  גם  לראות  אפשר  הזה?שדרכם  הגדול האף חרי מה  ?על 

עשן הבית  נתמלא  ולמה  מה  גדול-על אף  חרי של  !?עשן

הדברה חומר  הוא ממש. גז הוא שבאדם הדיבור  דיבור)כח  לשמוע(מלשון רגילים אנו תמיד  תמיד .

חיים , סם נושמים  אנו דבריהם שמתוך אלו שלנו, מהמדבירים נוקבות שומעתתוכחות  "ואוזן

על בדיבור, שלנו הפגמים  על תוכחות לשמוע  רגילים  ותמיד  תלין", חכמים בקרב חיים  תוכחת 

בתוך שלנו, המחנה בתוך  בקירבנו, דבר נתחדש עתה  אך  הדיבור. בחטאי המסוכנות החריגות

מהעיתון  קטע נעתיק  כך ולצורך הענין, את  ונפרט  שלנו, והכוללים הישיבות  בתוך שלנו, הבתים 

רפוא "ש וישלח  ישמרם , ה' גרוס משפ' בבית  ההדברה  של הנורא  האסון אודות  על זה  בשבוע 

בזה . האמור כל  על אותנו ויוכיחו במהרה רגליהם על  שיעמדו שלהם , הבנים לשני במהרה

הגדולות בפעולותיו המפורסם  לחולה', 'מגן ארגון יו"ר  נ"י פישר  בנימין הרב שמסר  ברעיון

וז"ל: חיים , להצלת

כולם טרגדיה. רדפה טרגדיה  אסון, רדף  אסון עצמם, בעד  דברו הנתונים הראשון מהרגע 

שאין  בידיעה  ומדמו מליבו לתרום  ניסה  אחד  כל עצות, אובדי היו הכלל מן יוצא  ללא 

אליו  שנחשף  אדם  נוגדן. אין הזה  שלרעל  הוא כאן הטראגי החלק להרעלה. תרופה

או  שם בחיפה , ההרעלות  למרכז ואפילו החולים לבית מיד יגיע  אם  גם להפגע, ומתחיל

ואפילו  אחרים מרעלים להבדיל  נגד, תרופת אין כי לעשות. מה יהיה לא בעולם מקום בכל 

לרעלן  נגד, ותרופות למיניהם נסיובים יש שכנגדן מאוד , ארסיים נחשים  של הכשות

לעניינינו. עכ"ל נגד , תרופת אין הזה הספציפי

הבית לתוך חמור כה הדברה חומר הגיע כיצד  כולם  בפי הנשאלת  מן !?השאלה  שאלות, אין לנו

שנבאר . כפי הזה , הלימוד את לנו זימנו השמים 
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בשבת ע"ב )בגמ ' איתא:(קיט

"ויהיו  שנאמר  חכמים  תלמידי בה  שביזו בשביל  אלא  ירושלים חרבה לא  יהודה: רבי אמר 

עד בעמו ה' חמת  עלות עד  בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים  האלהים  במלאכי מלעיבים 

חכמים תלמידי המבזה כל  רב  אמר יהודה  רב אמר  מרפא ? לאין עד מאי מרפא" [ל ]אין

הגמ '. ע "כ  חכמים], התלמידי אלו שנביאיו דורשת הגמ' שם  [ולהלן למכתו, רפואה לו אין

ש'אין  'הדברה' חומר מדה'. כנגד 'מדה ברור לנו הנה אבריו. כל  נזדעזעו ולא  זאת כל  רואה ומי

באופן  לנו הראו השמים ומן חכמים. תלמידי לבזות 'הדיבור ' בכח השימוש שהוא למכתו', רפואה 

נורא אף  חרון שיש  לחלוטין עשן !ברור ימלא  בתים!שהבית בתוך שנמצא  הדברה  וחומר  גז יש 

למכתו  רפואה  אין זה לרעל שנחשף  מי אשר עיתונות!רבים של מהרעל  נקיים  שלנו הבתים  ב"ה

טלויזי  של  ההדברהחילונית, חומר  את  שלנו לבתים להחדיר  השטן הצליח  אבל  להם . וכדו' ורדיו '

במפורש , זאת אסרו ישראל  גדולי אשר הנייעס '. 'קווי והוא  למכתו, רפואה  שאין שיש, מסוכן הכי

מי  ובפרט  מאוד . עד גבוהה ברמה  חכמים  תלמידי ביזוי של  רעיל  חומר באותו מלא  הוא וכי

ועוד ישראל . גדולי חכמים תלמידי בביזוי וגדוש  מלא  הוא  אשר 'הפסל' לעיתון שנחשף 

הוא גרוס  משפ' בבית שהיה  ההדברה  שחומר  בעיתון פירסמו הרי כי  גדולה, ואומנות במומחיות

אפיקורוס הוא  'הפסל ' של עורך אותו רח"ל. הגוף , בתוך הרעל  וכבר בו מרגישים  לא ריח , נטול 

הוא בזה  אבל ישראל , מגדולי וקלס לעג  של  הזה במקצוע רב וותק ועם  רבות  תעודות  עם  גמור

שלמדו  הרבים  תלמידיו וכן להרגיש . בלי שלו 'ההדברה ' חומר את  להחדיר שמצליח  גאון' 'מדביר 

אחת פעם עליו אמרה  דורינו של שבע "פ  שהתורה  פלא  כל ואין זה , מקצוע  את ˘ÂÓממנו ÁÓÈ'

'Â¯ÎÊÂתורה שומר  אדם על  כזה  ביטוי בישראל , גדול  מפי שיצא הזה  כדבר  מעולם  שמענו לא  הרי .

לכאו' ונקרא  בזדון ומצוות , 'מדביר' שהוא  להם  שברי משום  אלא  תורה '. בני של  מפלגה 'מנהיג 

כאלו  כמה בחוש רואים  ואנו למכתו. רפואה  אין לו הנחשף  וכל לרבים. הדברה  חומר וברשעות

למכתו. רפואה אין שפשוט  הזה  לרעלן שנחשפו

כולו.ג. הכלל  על המלמד אחד פרט  של  אחת  עובדא  כאן נביא לעיל  האמור את  להמחיש  ובכדי

נכנס אותו כשראה מב "ב  ואחד ה '. ועובד עליה בן נראה הוא בחיצוניותו אשר אברך , לביתי נזדמן

לפנ"כ ימים  כמה אותו ששמע משום כאן הופיע שהוא ממה חושש  שהוא  באוזני לי לחש לביתי,

ובין  שליט"א, הגראיל "ש  מרן הדור  מנהיג  הקדשים  קודש  מרן על מאוד  נורא באופן פיו שפוער 

עשה וגם  לפומי'. עפרא חמורים , דברים ועוד  לאוניברסיטה', אותנו יקח  'הוא זעק  הוא דבריו יתר 

הפגנות של מתמונות  לנו המוכרת עמוקה שנאה  של  התקפה ירחם ה' משונים, ופרצופים תנועות

כעת שהופיע  מה עתה שחושש ואמר  ב"ב, לי סיפר זה  כל  - התורה  עולם כנגד ישראל  רשעי

בביתי.
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הבית מבני אחד אמר  פרק  באותו למעשה  שהיתה  הלכה  איזה  על דיברנו כאשר  היה; כך  ואכן

הנהגת על בוז דברי ושפך פיו פער הוא ואז וכך . כך  נוהגים  שליט"א  הגראי"ל מרן שבבית שיודע

שעלו  מחאה דברי מיני בכל מאוד גדול בקול  זעקתי מעמד  ובאותו לפומי'. עפרא  שליט "א , מרן

כזו. ועזות  חוצפה בביתי, היה זה  וכל  בפי.

הרוחות את  להשקיט התערבו והנשים  מפורסמת, צדקנית  שהיא הנ"ל , של  אמו היתה הנוכחים  בין

עת שבאותו ובפרט  פיו, את  לפעור  וכאן לביתי לבוא  והחוצפה  העזות על חרה לכולם  אך בבית,

להעמיד כדי גדול רעש  בקול למחות  חייב  הייתי וע "כ  מאוד, הזיקו שדבריו בבית  רבים ילדים  היו

האמת . את

נשמעים שדבריה ב. המחאה, מחובת א . לאמו, ונוקב ארוך  מכתב  לכתוב שיש בדעתי התישבתי

של מכתביו את  לזה וצרפתי עשיתי, וכן הרשעים. למחנה כשייכים  ידועים  והם  בניה, לכל מאוד

החלטתי  נועם. בדרכי לשוחח  ובקשה לביתי באה היא המכתב  על וכתגובה  שליט "א . הגרח"ק מרן

לומר באה  שהיא מה יאומן לא  כן. שעשיתי וטוב  הדברים , להקליט  צורך ראיתי גם  אך לקבלה

לתקופת אותנו מחזיר שליט"א הגראי"ל  מרן האמת, את יודע  שאיני לי לומר  באה היא לי,

שואה , עלינו יביא  והוא טק', 'היי יום  חצי ללמוד  אברכים מכוון כביכול הוא  הארורה , ההשכלה 

כח בי אין וכו'. חלילה יחזור  שזה נורא מפחדת  והיא  ההשכלה , על כעונש  באה  השואה הרי

שלימה באמונה  מאמינה  שהיא משום  נוראה בריתחא ודיברה  מפיה . יצא  מה  עוד  לכתוב להמשיך

במרן  שהמלחמה  בטוחה היא אבל וכדו', מלה "ר  מאוד זהירה  אשה היא  שדיברה . מה בכל

ברק בבני לגור  שאסור  אומר  שבנה  אמרה וכמו"כ ממש . קודש מלחמת היא  שליט"א הגראי"ל 

דבריה . כל על  גדולה מחאה מעמד  באותו שעשיתי כמובן וכו'.

שלהם . המרכזי 'המדביר ' עשה  מה  בחוש  אותנו המלמד סיפור זה כי זה , את  מספר אני מה בשביל 

מרפא! לאין עד לנפשותם  להם הכניס הוא 'הדברה ' חומר איזה

אמם שלהם . במחנה 'המדבירים ' של  ההסתה לדברי שלימה באמונה  מאמינים משפחה  אותה בני

על וילמד הפרט  ויבוא  האמיתית. תורה  הדעת הוא 'הפסל ' בעיתון קוראת שהיא מה שכל בטוחה 

שבדורנו'. אפיקורסים 'פרומע  יכילנו?!!! ומי מאוד נורא הכלל ,

שלו!!! את  נוטל הוא  בדין הרי וזכרו'?! שמו 'ימח המילים  לו מגיע לא  וכי

ליוהד . מאוד  גדול  שקהל והנמהר  המר היום  אותו במוצאי 'הדברה '. בענין להתבונן יש ועוד

של  הבנות  שתי גדולאת  'מדביר' לאותו ענקית הלויה  נערכה  עולמים , למנוחת גרוס משפ'

הכניסו  בדבריהם  אשר אותם  של  אמת' 'מדבירי של דעה לדור שריד זצ "ל , גלינסקי יעקב  רבי

לבבות ומשמחי המלהיבים  בדבריו 'הודברו' אדם  בני של רבבות  רבבות  ממש, חיים סם לנפשות 

החכמים . ולכבוד  התורה ולכבוד  ה ', לעבודת 
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עומדים ולמולם למכתם '. רפואה 'אין של המות , סם של  'הדברה ' חומרי מפיצי זה. לעומת  זה

לנפש . ומרפא  חיים סם  של  דברים המפיצים 

תשע"ד: בשבט כ "ח  ביום  נאמן יתד מעיתון העתק  כאן ונביא

עיניים , בשבע  אחריהם  עוקבים  אנחנו אמרה : בביה "ח  הלב  מכון מנהלת  בירק  עינת ד "ר 

אחרות ', ולמערכות לריאות הנזק  מה  יודעים לא  אנחנו מכירים, לא שאנחנו רעלן זה אבל 

ע "כ .

קטלני  כה  רעלן כזה, רעלן מכירים לא  אנחנו הפסל ': 'כת שמפיצים  הנורא הרעל על  נאמר אנו אף 

לנו. מוכר  לא  והכוללים, הישיבות  עולם בתוך התורה, מחנה בתוך למכתו, רפואה  שאין

אמר: האב

ממש היה זה  לפעול  מתחיל יצחק  של  הלב את  כשראינו משפיע . ישראל מעם  'החיזוק 

ע "כ . ישראל ', עם של  הלב  היה  זה מרגש,

עם של לב  זה  פרטי, לב לא  זה  פרטי, מקרה לא  זה  הללו. המילים את  לפיו הכניסו השמים  מן

ישראל: עם  כל של  לליבותיהם ישראל עם  של מלב  הזועק  לב  זה  
Âישראל ,È·¯˜Ó ¯‰Ó Â¯Ú·˙
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בכתובות ע "א)בגמ' איתא:(יז

ליה ומשרין לאפיה קיסר דבי אמהתא נפקן קיסר לבי ממתיבתא  אתי הוה כי אבהו 'ר '

לשלם '. מתייך בריך דנהורא בוצינא דאומתיה ומדברנא דעמיה רבא הכי

בסנהדרין רש"י פירש וכן העם. מנהיג דהיינו מנהיג . רש "י: פירש  'מדברנא ' המילה ע "א)על (יד

בתהילים מח )וכן בתהילים(יח , וכן תחתי". עמים  ד)"וידבר  שם(מז, פירש "י תחתינו" עמים  "ידבר

הנהגה . מלשון שהוא מנחם בשם 

לדור , חיים  תוצאות  ממנו הדור . של 'המדביר ' הוא הדור, מנהיג הוא שליט "א  הגראיל"ש מרן

ואלו  וכו'. בדרא  החד  על  הגר "א  בשם  שלמה באבן שמבואר  כפי הדור  לכל החמצן הזרמת ממנו

וזהו  למכתו. תרופה שאין כזה  רעיל  בחומר דמותא ', ב'סמא  הדור  את  'מדבירים ' הם עליו הקמים 

ואם חיים , בסם  ומודבר מונהג העם הרי - כתיקונה  היא  ההדברה  אם הקב "ה ; לנו שהראה מה 

שיעור לך  הרי ההדברה  חומר עושה  מה  וראה ובא לפניך . המות סם הרי - כתיקונה אינה ההדברה 

תבל . יושבי לכל כללי
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מהה . ועל הנהגתם  את  ולהסביר בדורינו, שבע"פ התורה  כח את  אצלינו לחזק דברים לנו ועוד

הקצף . יצא

בסנהדרין חו"מ בחלק זיע"א, זצוק"ל סק"י)החזו"א  כ בש "ס(סימן דוכתי מכמה מעניין ליקוט  עורך 

נשק להפעיל נמנעו ולא  ו'נידוי', 'שמתא ' והוא  מאוד , קטלני נשק בכלי השתמשו ישראל  שחכמי

את ללמוד מאוד  כדאי אך הנ"ל , הסיפורים את להביא המקום  כאן ואין אחרים. חכמים נגד  גם  זה

שלנו. בחבורה עשינו וכך  שם , החזו"א דברי

ז"ל: הענין, בהבנת לשונו את  כאן נביא  אבל

קבועה התורה כבוד  להיות חובה הדבר היה  דקללו אמוראי בגמ' דמצינו הני דכל ...ונראה 

כדאמר הרב כבוד על דמנדין הטעם  וזהו החכמים. כבוד בזלזול יתרגלו ושלא  בלבבות 

רבו  בכבוד בזה ...ופגע כו', כברזל קשה שאינו ת "ח  כל  א ' ד' ובתענית  שם , מו"'ק 

...ואם מרפא, שלשונם  חכמים  לדברי אמונה  להוספת לעוררו כדי וקללו בנדוי, ונתחייב 

עכ "ל . בבל..., ארץ בכל ישראל  בקרב התורה  בכבוד העזובה תרבה  ישתוק

החזו"א דברי כל  אשר  שליט "א  הגרח "ק  מרן של לרגליו נר  אלו החזו"א  שדברי בכך  ספק אין

התורה . כבוד של החובה  לקיים  כדי היה למקום  ממקום  והלך ודיבר שכתב מה וכל  לו נהירין

בשע"תו. יונה הרבינו של  לשונו בזה  מז)ונביא אות א' ז"ל:(שער ,

שנאמר כמו ממרקת , ומיתה תולים  ויסורים שהתשובה  השם , חלול עון והוא עון, יש  ועוד

יד) כב, לתמוך(ישעיה משתדל האדם  כאשר והנה תמותון". עד לכם  הזה העון יכופר  "אם :

אנשי  ידי ויחזק עמו, בני לעיני אורו והופיע  בדבריה , ויתעורר אחריה  ויעזור  האמת, ביד

והוד ה ' קדוש דרכי אלה  הנה עפר, עד יגיעם ישפילם  השקר וכתות ראשם , ונשאו האמת

לקדש פעליו בהרבות  כן על  תורתו. במקדש ותפארת  ועוז בעולם , ועבודתו לאמונתו והדר 

בשומו  התשובה , עם  החלול מעון לו ונסלח  ולסעדה , אותה  להכין האמת  ולעודד  ה' את

ואמת "בחסד באור זה משובתו מדת  כנגד  תשובתו מדת  החלול , אשמת לעומת  האמת

עכ "ל . עון", יכופר 

שנכשל למי כעצה הר"י שכתב  הזה התיקון את  לעצמו צריך  אין שליט "א  הגרח "ק  שמרן אף והנה 

כ הוא כי הנורא , השם  חילול  אבלבעוון לכולנו, כידוע נעלה הכי באופן שמים  שם מקדש  ימיו ל

מסור ורועה נאמן, ציבור  שליח הוא השם , חילול של הזה  הנורא  בעוון הדור מצב את  ביודעו

ולקיים ה ' קנאת  לקנא  בשעתו, כפינחס  בידו הרומח ולקח  ה '. אף  חרון לסלק מרעיתו, צאן עבור

הנ"ל . הר"י דברי בני את לעיני אורו והופיע בדבריה, ויתעורר  אחריה, ויעזור האמת , ביד 'לתמוך

בתוך האלו הר"י דברי כל את ושומע  רואה  הרי לשמוע  לו ואוזניים  לראות, לו שעיניים ומי עמו'.

בזה . למתבונן גדול  פלא  ממש שליט"א, הגרח"ק מרן של  והנהגתו דבריו
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הוא וכיצד  האמת אנשי ידי לחזק  נפשו מוסר הוא כיצד – ראשם' ונשאו האמת  אנשי ידי 'ויחזק 

והנהגתו  טבעו נגד  זה וכל עמו', בני לעיני אורו 'והופיע גדול בפרסום  זה  וכל  ראשם את  מנשא

השנים . כל 

הותיק תלמידך  אשר יונה , רבינו מעיניך עפר  יגלה  מי – עפר ' עד יגיעם  ישפילם השקר 'וכתות

פוחדים האמת  את  יודעים  אשר גדולים חכמים וכמה כמה  מדבריך . דבר כל  ומקיים  בדרכך  הולך

יום זאת אנו רואים  עפר '. עד ולהגיעם  השקר  כתות את  'להשפיל האלו המילים את מלקיים  מאוד

הם מה  הראו שכבר טרוריסטים מאותם הפחד משום זה  מלקיים רבים חכמים  נרתעים  כיצד  יום

וד "ל . ספר ..., בקרית  קורה מה  יוכיחו האחרונים  והימים  לעשות... יכולים 

ורק אך וזה  יונה. רבינו של הזאת  התורה דברי כל  את  בשלימות ומקיים  הזה  הזקן לו עומד והנה 

רב בהידור אלא  זיין], [יוצא חובה  ידי לצאת רק  ולא שבדורנו. שבע"פ התורה  שהוא משום

כל ואשרי אמן. בימינו, במהרה  גוא"צ ביאת  עד  ושנותיו ימיו יאריך  הקב "ה  רבה. ובברירות

בו. החוסים 

אותה להכין האמת ולעודד ה ' את לקדש  פעליו בהרבות  כן 'על ז"ל : ר "י מזכיר נוסף תנאי אך 

החלול מעון לו ונסלח ‰˙˘Â·‰,ולסעדה , ÌÚ תשובתו מדת החלול, אשמת  לעומת האמת בשומו

הדור על לכפר הם מעשיו שכל  כתבנו וכבר  עוון'. יכופר  ואמת בחסד  באור זה  משובתו מדת נגד 

הציבור , על  מוטלת התשובה שחובת כלומר התשובה ', 'עם  זאת  מתנה הר"י אבל  בשעתו, כפינחס 

עוון". יכופר ואמת "בחסד בנו יקויים  ואז תשובה, בהלכות אשר ההל' גדרי עם  תשובה

בכללז. ישראל עם כל עם  הקב "ה  שהפליא הגדול  הנס על נתבשרנו תרומה פר ' עש "ק  ִַהיום 

יצאו  שב "ה  לבשר יכולים והרופאים מלאה . להכרה חזרו שהילדים בפרט , גרוס משפ ' ועם 

דבר רופאך". ה' אני "כי גמור בחוש  לנו והנה שח "י. בתוך רפו"ש  להם  ישלח  והי"ת סכנה מכלל 

השמים מן ישר הגיעה והרפואה  למכתם ', 'רפואה להם  שאין הרופאים  אמרו הדרך שבתחילת 

עם קבל  בחוש אמונה של  כללי שיעור  עיי"ש . רופאך ", ה' אני "כי הזה  הפס' על  הבה "ט  כדברי

וכו'. תבל" יושבי כל  וידעו "יכירו ועדה

בו. עסוקים  שאנו לענין מאוד  נוגע  זה דבר גם  אבל

בשע"ת א)הר "י אות א' כתב:(שער

רוח בקרבם ויחדש משגת, טבעם יד  אין כאשר  לשבים  השם יעזור כי בתורה, והתבאר 

שנאמר אהבתו, מעלת  להשיג  ב )טהרה ל, ככל(שם בקולו ושמעת  אלהיך  ה' עד  "ושבת

הענין בגוף ואומר נפשך". ובכל לבבך  בכל ובניך  אתה היום  מצוך אנכי ו)אשר "ומל(שם,

עכ "ל . אהבתו, להשיג זרעך ", לבב ואת לבבך  את אלהיך ה '
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לשוב , ירצה  רק  אם לעיל , כאמור  למכתו', רפואה  'שאין הרוחני ברעלן האדם הורעל  כאשר גם 

צריך לרצות, צריך אבל  יונה. ברבינו כאן מש"כ זה השמים , מן לנפשו מרפא הקב"ה לו ישלח

כך . על לבקש 

על רחמים  בקשו אנא, למכתו, רפואה  שאין ההדברה בחומר  הורעלו אשר אלו לכל  זעקה ומכאן

הנ"ל . הר"י כדברי בטוחה , ורפואתכם  אתכם , ירפא בעצמו שהקב"ה למרום, עינכם ושאו עצמכם

לנו  היא  גדולה ושמחה  שבדורנו. שבע"פ תורה במאמר  החמישי הפרק נשלם ובזה

ודרכיהם דבריהם  כל  אשר  ו'שופטיך ' 'זקניך ' של בקודש דרכיהם  קצות לנו שנתגלה 

פז, אדני על  
Âמיוסדים Ï Ì‰ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ È¯‰˘.

� �
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ו  פרק 

כמוהו  היה לא  אשר נורא!! נורא מעשה  מספרת וישלח פרשת בראשית  בספר הקדושה  התורה 

יהיה . לא וכמוהו עולם  מימות

יעקב ה ּׁשחר""וּיּותר עלֹות  עד  ע ּמֹו איׁש וּיאבק  כה)לבּדֹו לב , 'ויאבק(בראשית שם : רש "י וכתב . ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹ

עשו של שרו שהוא רז"ל ...ופירשו יקר(ב "ר)איש ' בכלי [עיין הס "מ , שהוא הסה"ק וכתבו .

ע "ה .ו באריכות אבינו יעקב – אדם עם ונלחם  הזה  לעולם  השמים מן יורד  מלאך  .[

בחולין הגמ' הוא  מהם ואחד  חז"ל , מאמרי הרבה  ישנם זה מעשה ע "א)על הנשה ,(צא דגיד  בסוגי'

שיטות: ב' הובאו שם

עובד לו שנטפל  ישראל מר  דאמר לו. נדמה כוכבים כעובד  אמר נחמני בר שמואל  רבי

עולא בר  דרבא  משמיה פפא דרב  קמיה  אחא בר  שמואל רב לימינו. טופלו בדרך כוכבים

בור . זה הרי רבו לימין המהלך מר דאמר  לו, נדמה  כת "ח  אמר,

שיהא כדי לימינו וטפלו רבו הוא  כאילו כבוד יעקב לו וחלק  - לו' נדמה  'כת"ח שם: ופירש"י

מנהג  בו נהג  שיעקב עד  מושלם כ"כ היה כת "ח' לו 'הנדמה  דהיינו עכ"ל, המלאך , לשמאל יעקב

רבו.

בלבד . שלנו למאמר  הנוגע  מביאים אנו אך  זו, בסוגי' נאמרו רבים ועניינים רבות ושאלות

אהרון רבי משנת  בספר מש "כ  בזה נביא  קצו)וראשית  עמ' :(ח "ג

כד)כתיב  לב, חז"ל (בראשית ופירשו השחר". עלות עד  עמו איש  ב )"ויאבק  עז, שהוא(בר"ר

ובאבות לבנים , אירע לאבות  שאירע  ומה  לבנים, סימן אבות  מעשה וכידוע עשו. של שרו

כמ "ש  התורה  סמל  הוא  יעקב  והנה לבנים . שאירע מה העתידות  כל כ)טמון ז, "תתן (מיכה

נאמר וכן ליעקב ", כז)אמת כה, באהל(בראשית שהוא אהלים ", ישב תם  איש "ויעקב 

חז"ל שאמרו ומה  התורה . לעקור  תמיד  עשו של  שרו של  מלחמתו ובזה א,התורה . (אבות

-ב ) תורה  חסדים', גמילות ועל העבודה ועל  התורה  על  עומד העולם  דברים  שלשה  'על 

.Âיקר הכלי המפרשים (שם)וז"ל רוב ...והסכימו הדעות, רבו יעקב עם התאבקות בענין לכאן: מהנוגע 

ולהכותו  האדם עיני  לסמא וישעו חפצו כל כי סמא"ל, הנקרא עשו של שרו סמא"ל הוא זה שמלאך

ה' פני  ולראות לבא האמת במראות לראות הרואה יוכל לא אשר עד השכלי , מעין סומא ולעשותו בעורון

יצה"ר הוא המות, מלאך הוא שטן, הוא כי התורה, בסתרי ליראיו ה' בסוד ע"א)ולבוא טז מזימותיו (ב"ב ...כל ,

וזהו  האל, במראות יראה שלא השכלי , עין ...מעור השמש, את לראות יוכל לא אשר עד האדם עיני  לסמא

לעניניינו. עכ"ל מורכבת..., מילה 'סמאל'
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זה - חסדים גמילות  ועל המזבח , גבי על  שנעקד יצחק  זה  - עבודה  יעקב, כנגד הוא

כמ "ש  שם)אברהם עם(מיכה רק  היא האומות  שרי של  מלחמותיהם אכן לאברהם". "חסד 

וכמ "ש  הכל, יסוד היא  התורה כי ע"ב )יעקב , מ מעשה '.(קידושין לידי שמביא תלמוד  'גדול

ברדיפת והן מינות, או ע "ז של  כוזבות  בדעות הן האמצעים, בכל  היא יעקב עם והמלחמה

בקרא  כמ"ש עשו של היסוד  הוא  אשר  ל)החומר , כה, האדם(בראשית מן נא  "הלעיטני

בכורה " לי זה "ולמה  באמרו הרוחניים  הערכים כל  את וביזה  הזה ", לב )האדם  .(שם,

בגמ' ע "א)ואמרו צא עולא(חולין דרב  קמיה אחא  בר שמואל רב עמו", "בהאבקו הקרא על

את ומטעים התורה , מזייפי כשנתרבו האלו בדורות  הוא כך לו. נדמה חכם כתלמיד אמר 

התורה , בדרך  דרכם כאילו הכלל  את  ומטעים התורה , שכחת של  האלו בדורות  ישראל בני

יכול לא כי "וירא בקרא נאמר וע "ז התורה. לשכחת  ומביאים חיים , אלקים  דברי ומהפכים 

בהכרח ולכן האמצעים. ובכל  מלאכים  של  בכח התוקף בכל  מתנהלת  והמלחמה  לו",

ודרושים ישראל , כלל ולקיום  הבריאה  לקיום זו במלחמה גדולה  התאמצות  דרושה

כי  הוא  וידוע  השונים, הדת  מהרסי נגד  בתקיפות  ילחמו אשר חכמים  תלמידי זו למלחמה

עצמם . מהיוונים יותר לנו הרעו המתייוונים

כמ "ש  הברכות, על לו הודה המלאך עם יעקב  כח )ובמלחמת  לב , יקרא(בראשית יעקב "לא

במסירות יעסקו אם רק אפשר וזה  וגו', אלקים" עם שרית  כי ישראל  אם  כי שמך  עוד

נאמר התורה על  כי גדולה , ובשקידה  דור , מדור מרבותינו כמקובל שילמדו היינו גדולה,

ט ) יא, כברזל(איוב  חזקים  יהיו חכמים  שהתלמידי ובהכרח וכו'. מדה " מארץ  "ארוכה

וכמו ולו  תורה  של  בהאמיתיות מזויינים  שיהיו צריכים גם  התורה, עבור מהחמריות ותר 

ולפחות הכוחות . בכל ושקידה  לתורה גדולה מסירות  צריך ולזה  לדור, מדור  שנמסרה 

עכ "ד . המתייונים, כנגד  שעמדו כחם  היה  וזה הקדמונים, שלמדו כמו מהמקצת 

שם: כתוב  הדברים יתר בין אשר שליט "א , הגרח"ק מרן של  קדשו דברי את ב ' בפרק הבאנו וכבר

כל את היטב שם וניתחנו ישראל", לכלל שיש  התורה  כבוד  ואת  התורה  את לעקור רוצים  "והם

ואת התורה  את לעקור  שרוצה זה הוא מי שבע "פ , תורה הבנת של עמלה  כחובת בס"ד, שם  דבריו

אשר עשיו, של  שרו הוא  הוא  הלא  הוא ?! ואיזה  זה  הוא מי ישראל ?! לכלל  שיש התורה כבוד כל 

הדורות . כל במשך  תימשך זו שמלחמה  עליו התורה  העידה 

ז"ל: וישלח , פרשת  עה"ת הח"ח דברי את  להביא יש וכאן

יעקב" ירך  כף  ותקע  ירכו בכף  כו)"ויגע דאורייתא .(לב, תמכין אלו ירכו" "בכף ובזוה "ק  .

שייכות מה  בשביל הברכות , בענין אבינו יעקב עם התאבק  עשו של שרו כי  בזה , והביאור
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לו, שייכות  שהברכות  טען, ויעקב  ליעקב. עשו אח הלא  מלעשו, יותר ליעקב הברכות 

להכחישו  יכול  הי' לא  עשו של  ושרו וילמדוה. התורה  את לקבל עתידים  שבניו בשביל

הגלות , בסוף זמן יבוא  כי עשו, של  שרו טען לבסוף אבל לו". יכול לא כי "וירא וזהו בזה,

וממילא הלומדים , הת "ח  בידי מלהחזיק  יתעצל עם  שההמון השחר , עלות  קודם  היינו

כן  הגוף , את שמעמיד הירך כמו הירך", כף  "על רמז וזה  התורה, מלימוד  הת "ח  יבטלו

תמכין  אלו - ירכו" בכף  "ויגע שכתוב וזהו הלומדים . את  מעמידים  התורה מחזיקי

כף "ותקע הכתוב כעדות מקום, באותו להזיקו עשו של  שרו התגבר  כבר וכאן דאורייתא ,

יעקב". ירך

העמלים ידי לרפות שונאינו אתנו מתאבקים  ודור דור  בכל לבנים. סימן אבות  ומעשי

כלפי  חציו את  השונא  מכוין אזי כחם , בכל  נלחמים שהלומדים שרואים ומכיון בתורה.

תורה עמלי בידי מלתמוך להפריעם ומשתדל  התורה, מחזיקי אלו דאורייתא", "תמכין

את שמטמטמים  או וארנוניות, מסים  ע"י כספם  את מהם שלוקחים או שהוא , אופן באיזה 

ועולה מצליח , השונא וכאן לאזנם, מגיע  אינו ולומדי' התורה שועת וקול המחזיקים  לב

היצה "ר , הוא והשונא, נדיבה . ביד תורה בעמלי יתמכו לבל המחזיקים על  להשפיע  בידו

למודם את יזניחו כבר  הלומדים , של לחמם מטה  לשבור בידו שעלתה  שמכיון חושב ,

ירך כף "ותקע  הצליח  שהמלאך אע"פ כי התורה, לנו גלתה כאן אבל הישיבות , את ויעזבו

המלאך עם בעצמו מתאבק יעקב  - עמו" "בהאבקו נטושה , עדיין המלחמה  אבל  ,ז יעקב ",

למרות הבאים, מדורות תמוש לא  התורה  כי לאות , לנו וזה  התומכים, את שנצח אחרי אף

בשם אשר גבוה יותר למדרגה  יעלה ועוד המנצח  יצא יעקב  אדרבה  והגזרות , הענויים כל

יכונה עכ "ל .ח "ישראל " ,

.Ê רצ "ה הגה"צ הוסיף  עמו", "בהאבקו של הזאת ההוספה כי שמעתי , שליט "א ווסרמן ר"א הגה"צ  ומפי 

זצוק"ל, הח"ח  של חתנו לעווינסאן, שם)זצ"ל למלך מעשי  .(הגה

.Á על זצ "ל הגר"א בשם מביא דמשיחא, עיקבתא על הנ"ל שליט"א ווסרמן ר"א מהגה"צ  הנדפס ובקונטרס 

ב)הכתוב לג , זמן (בראשית על מרמזת הפרשה שכל וגו'. ראשונה" ילדיהן ואת השפחות את "וישם

דמשיחא, עיקבתא על חלק  בפרק  ז"ל וכמאמרם המנהיגים, רב  הערב יהיו הגאולה שבזמן העתידה, הגאולה

ויהיו  אחריהם, שינהרו ישראל בית המון אלו ― וילדיה" "ולאה ראשונה". וילדיהן "השפחות בבחינת והן

במדרגה  מכל, יותר ונבזים שפלים שיהיו הת"ח , אלו - אחרונים" יוסף ואת רחל "ואת שניה. במדרגה

נתקיימו והנה כבוד התחתונה. כי  לבוא, ישועתנו קרובה כי  בעליל, מראה וזהו בזמננו, זצ"ל הגר"א דברי

למנהיגי  נעשו מוח  וריקי עם בזויי וילדיהן, והשפחות נשמע , קולם ואין מאד, ירד דגלה ונושאי  התורה

יתרומם  הזה, האחרון בנסיון שיעמוד מי  וכל מאד, גדול הנסיון כי  כחינו, בכל להתחזק עלינו וע"כ האומה,

מאד, גבוהה למדרגה שם)לעתיד למלך מעשי  .(הגה
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מאמרים '. 'קובץ  בספר  זיע"א זצוק "ל  רא "ו אדמו"ר גם הביא אלו ודברים 

עשיו  של  שרו והחציף  העיז השחר', 'עלות  לפני האחרונות  בדקות  שאנו בזמנינו, שעתה  אלא

עתה . עד  הי' שלא דבר  לעשות 

מלחמה של  מצב על מדברים שהם נראה קו"מ , ר "א , משנת  הח"ח, רבותינו, לשונות  בכל כשנעיין

לבטל או התורה, מחזיקי שהם דאורייתא ' התמכין את  'לבטל  או בתורה ' העמלים  ידי 'לרפות קשה

הקו"מ  שהביא כפי מתשב"ר רנג)ת "ת  ממשלת(בעמ ' עם עתה  לנו שיש  המלחמה באמת  וזוהי ,

המלחמה אבל זו]. ארורה  ממשלה של הרשע  ציר המשולש  חוט  של  [ר"ת הנב"ל ממשלת  השמד 

הרי  הקודמים , בפרקים  האמור כל  כפי שבדורנו, שבע "פ  התורה את  לעקור הרוצים עם  לנו שיש 

– דאורייתא  התמכין את לקיים נלחמים  והם בתורה, עמלים הם שהרי לגמרי. אחרת מלחמה היא 

עליהם שנאמר  מה וכל  בודאי, שלהם התשב "ר  לתורת נפשם ומוסרים שלהם , לישיבות עכ "פ 

ברוה "ק אשר שליט"א הגרח "ק  שבדורנו. שבע "פ  התורה את  עוקרים  שהם הוא שלפנינו בפרקים

הרמב" שביאר וכפי מנביא עדיף  חכם של  באופן בב "בשבו, ע "א)ן עליהם(יב  זאת  זיהה הנ"ל,

כאן. המובאים ר"א המשנת של דבריו כל  את למעשה הלכה וקיים  ברור, באופן

זה ענין ועל  מקודם . היה שלא עשיו של  לשרו יעקב  בין מלחמה סוג  בדורינו עתה נתחדש  וא"כ

לראות השמים מן שליט"א הגרח "ק  למרן לו הניחו ומקום  דעתו, על עלה ולא  כלל הח "ח  חשב לא 

וכו'. התורה  את לעקור  רצונם  ענין את  בבירור

והסט "א . יעקב למלחמת  שייכים  בודאי מכתב  באותו שם עליהם  שכ ' הלשונות  כל  ובכלל ,

ולא כת "ח , ליעקב לו שנראה  ת"ח גמור , ת "ח  דהיינו לו' נדמה 'כת "ח  המילים להפליא  ומדוייקים 

אדירים !! פלאים לרבו, חשבו שהוא אלא ת"ח סתם

'כת "ח של אחת  חטיבה  היא שלהם  הזו המפלגה אלא  פרטיים , לאנשים מכוונים  כאן דברינו ואין

כחטיבה והם עשיו, של שרו של בדבק ונתדבקו יחדיו נתאחדו ות "ח  תורה בני הרבה  לו'. נדמה

'ת "ח זה  כי ונורא, גדול  הוא  התורה  במחנה הבלבול  ולכן לו', נדמה 'ת"ח בשם נקראים  אחת

לרבו, אפי' והחשיבו גדול , ת "ח  שזה  לרגע חשב  אבינו יעקב שגם וציור תמונה  של  לו' נדמה

אותו  היה הרי ששם משום קרח, פר' את  לנו מחזירים שהם  עליהם  שליט "א  הגרח "ק  אמר ושפיר

חז"ל שהרי לקרח  נתחברו הרי הת "ח  גדולי ה '" ובתוכם קדושים כולם העדה  "כל  ממש, הדבר 

היה לא תתנשאו", "מדוע  היה  זה טענו שהם  מה וכל  וכו', סנהדראות ראשי שהיו עליהם אמרו

ע "ה . רבינו משה של  מנהיגותו את צוארם  מעל לפרוק  היה הכל עצמה, התורה  עם  בעיה שום  להם

יתכן  ומאד  נכונים . אינם משרע "ה  של שפסקיו להראות כדי הי' שם שהיתה  הגדולה הליצנות גם 

ובאופן  עשיו, של  שרו לבין ע "ה  אבינו יעקב בין ההיא המלחמה  התעוררות זה  היה  שם  שגם לומר

לצאת שליט "א  הגרח"ק למרן שגרם מה  שזה  לחלוטין ברור הדבר  עתה אבל  לו'. נדמה 'ת"ח של 

שהבאנו  מה כל כי המלחמה . לשדה  מאד כבדים  מלחמה  כלי ולהוציא מאד , גדולה בתקיפות
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חריפים דברים  היו כי הוא , דבר סוף  ולא הכל , אינם שליט "א  הגרח"ק של  מדבריו אלו במאמרים 

שרבים ובטוחני היטב! לנו הידועים לשואלו שבאו הרבות  השאלות  בכל בקללות , המלוים ביותר

והברורים מאוד התקיפים דבריו לולא לרגלינו הסט"א שפרש הבלבולים  ברשת נופלים היו מאתנו

מאוד .

בחולין  ע "א)ובגמ ' אבק(צא שהעלו 'מלמד ריב "ל : של מאמר הביאה  עמו" "בהאבקו עה "פ 

המובא הרשב "א  הוא הלא  מהם  אחד  רבים . פירושים  נאמרו בזה וגם הכבוד '. כסא עד מרגלותם 

אבק , מלשון איש' 'ויתעפר פי' מנחם  - איש' 'ויאבק  בחומש : הרש "י דברי את ונביא  שם . בע "י

דאביקו  בתר  הוא ארמי ולשון 'ויתקשר' לשון שהוא ול"נ נענועם. ע"י ברגליהם  עפר  מעלים  שהיו

שחובקו  רעהו את  איש  להפיל שמתעצמים  שנים דרך  שכן עניבה , לשון מיבק , ליה  ואבק  ביה ,

שני  על  לדבר הרבו ובספרים עכ "ל . עשו, של שרו שהוא  רז"ל  ופירשו בזרועותיו, ואובקו

הנוכחית ובמלחמה וכו'. התורה  נגד עשיו של שרו של המלחמה  דרכי שני שהם  ברש"י הפירושים

כבושה משנאה היוצא נורא  מאבק  גיסא  מחד הפירושים , שני את  ברור  באופן אנו רואים שלנו

ולא ממש כעניבה בנו אבוקים ובישיבות , בכוללים אתנו נמצאים השני, הפירוש ומאידך שבהם ,

יהיו  שלא  מהכוללים  אותם לסלק  המפורשת ההוראה  נתקבלה וכאשר מאתנו, להפרד רוצים

אחד אשר  ישיבות כמה  וישנם  לכולם , כידוע  לערכאות במסירה  הם הלכו בנו' ודבוקים  'חבוקים 

כדי  השטן מעשה גופא  וזה  מעלינו להפרד  רוצים  ואין להם  שייכים  שנים, אפי' או הצוות מאנשי

מושלם . יהיה שהקלקול 

יחיאל ' 'תורת  מהספר  מילים  כמה  בזה העברי')ונביא  'הלב  בראשית ,(מבעל חומש  אות על  וישלח (פר'

:תקפט )

שמואל ר' וכו', לו נדמה כעכו"ם אמר נחמני בר  שמואל ר ' בגמ', פליגי עמו". "בהאבקו

בהאבקו  האי ורבנן וכו'. אתא  מאחוריה  [קסברי] ורבנן וכו', לו נדמה כת"ח וכו' אחא בר

הכבוד כסא עד מרגלותם אבק  שהעלו מלמד  וכו', ביה  דרשי מאי לנו עמו רמזו והענין, .

היה וכאשר  בזרוע  כנכרי בגלוי נדמה כעכו"ם  אם  הוא , אדום גלות  דרך איזהו על רז"ל 

מן  הוא  גלות יותר אך כמסית , אם כי כשונא ניכר שלא  בא, מאחוריה  וח "א  אדום, בגלות

ואחיתופל דואג  נבט  בן כירבעם  לו נדמה כת"ח וכאשר עשו'. 'בית  הנקרא רב ערב 

דרכיהםודומיה שלמדו לאדום  בנים שהם  אדום" לבני ה ' "זכור  ככ ' מכונין והם  ם,

יומא  כגמ ' כסה"מ שהוא  תורתם ע"פ למינות  למשוך לארצם ע"ב )ללשונם  "האומרים(עב  ,

מאחוריה כי שאמרו וזה  גלוי, אויב מן יותר  מסוכן פנימי אויב וגו', היסוד" עד ערו ערו

כצבועים ולבותם  כפרושים פניהם  כ "א  אפיקורס כמו כפנים  פנים נגלה  שלא  אתי'

לש "ש , הכבוד  כסא עד  מרגלותם אבק מעלין כנגדם  שמלחמות עד  ומטהרים , כמתקדשים 

עכ "ל דור ", מדור וגו' לה ' מלחמה י' כס  על  יד "כי בכתוב  .ונכלל 
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בכוללים אתנו נמצאים וכשהם  גלוי', אויב  מן יותר מסוכן פנימי ש'אויב מפורש כתב  והנה 

אותם לערבב  שטן מעשה  אלא  זה ואין מאתנו, רחוקים  הם  מאשר  יותר מסוכנים הם  ובישיבות 

בתוכינו.

ודעת' 'טעם וישלח )ובספר ז"ל:(פר' כתב 

ירכו" בכף  ויגע  לו יכל  לא כי וירא  השחר  עלות עד עמו איש  כה-כו)"ויאבק ונראה(לב , .

שהס השחר"הרמז, ובעמוד  לחטא, לפתות  מנסה ודור  דור ובכל  שוקט , ואינו נח אינו מ

להאיר , מתחיל  הגאולה  כשאור המשיח  לביאת  סמוך  היינו להפציע, מתחיל  האור כשכבר 

הס קרוב"אז שסופו שיודע מתגבר  לכל,מ  מנסה  מקום מכל ישראל , את  הביס שלא  ואף

ולקעקעה בירכו לגעת .הפחות 

מתגבר , הס "מ  של  וכוחו השחר , עמוד  עת שכבר מורה הטומאה  כח התגברות ובימינו

התורה , היינו ישראל , עם  יסודות לגמרי לקעקע  יכול  שלא  יודע  Ú‚Ï˙והוא  ‰Ò
Ó ÔÎÏ

˙Â·¯‰ÏÂ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ „Â·ÎÂ ‰¯Â˙ „Â·Î ˙ÈÁÙ‰Ï ,‰ÓÂ˜ÓÓ ‰ÊÈÊ‰Ï ·˜ÚÈ Í¯È·

„‡Ó ˜ÊÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,Ì˙ÏÂ„‚ Â¯ÈÎÈ ‡Ï˘ „Ú Ì‰ÈÙÏÎ ÊÂ·Â ‰‡
˘ ˙˜ÂÏÁÓ È¯·„·

Â„‚
עכ "ל . ,

בדורינו!!] [לנו עלתה  שכך לנו אוי עתה, זה ושומעים רואים  שאנו העניינים מצב בדיוק וזהו

בימינו!!

� �
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ז  פרק

באבותא . מ"י)משנה  :(פ "ב

תכוה , שלא  בגחלתן זהיר  והוי חכמים, של  אורן כנגד  מתחמם  ...והוי אומר, אליעזר "רבי

כגחלי  דבריהם וכל  שרף, לחישת  ולחישתן עקרב, עקיצת ועקיצתן שועל , נשיכת  שנשיכתן

אש".

שם: המשניות  בפירוש הרמב "ם  דברי את  בזה ונביא 

אל המעלות אנשי ואל לחכמים  כשתתחבר  לך, שאומר  הוא  הצוואה, בזאת  "...והכוונה

בעת שתתקרב להם להודיע  חברתם תהיה  אבל עליהם, תתגאה ואל  עמהם תתגעגע

בך כוונתם תפסיד שלא  שיקרבוך , ממה  יותר  אליהם להתקרב  תוסיף ואל שיקרבוך ,

שמתחמם במי זה  והמשיל תקוה . אשר  התועלת מהן תגיעך  ולא  לשנאה, אהבתם  ותהפוך

ויוסיף בעצמו יפשע  ואם  באורו, תועלת  ויקבל בחומו יהנה - ממנו רחוק  ישב  שאם  באש ,

מתחמם 'הוי המשל  צד על אמרו ענין והוא לנזק. התועלת  לו וישוב  ישרף אליו להתקרב

על בפירושו יונה [ורבינו עכ "ל . תכוה '...", שלא בגחלתן זהיר והוי חכמים של  אורן כנגד 

לעמוד צריך  מחכמתם  ונהנה חכמים  של אורן כנגד  המתחמם  ...כך הוסיף: המשנה

להם יקרב  ואל לפניהם, ראש  קלות ינהיג ואל  ראש, וכובד  ואימה יראה מתוך  לפניהם

בזמן  לומר  צריך  ואין גדול  עונש  ומחייבתו מרחקתו זו שמדה שהקריבוהו, ממה יותר

תחשוב לא ואמר , מזה  להפחיד הוסיף  ואח "כ  הר "מ : וממשיך עבירה ...]. בדבר  שנכשלין

מלחש לקול ישמעו לא אמנם  כי ויתפייסו. בדברים ותפייסם תשוב  בלשונם  ינשכוך  שאם 

זה תדע  ואתה  מלחשים ", לקול  ישמע לא "אשר שאמר  כמו השרף, אליו ישמע  שלא  כמו

חכמים מדברי כהתבאר מטונף  בחלי שנפל  אלישע  רבו כנגד  שהתריס  במה  גיחזי מענין

ע"ב ) קז פרחיה .(סנהדרין בן יהושע  רבי עם  וכן מצורעים". היו אנשים  "וארבעה  בענין

עכ "ל . תבשילם ", ממקדיחי וזולתם  שהשיגו, הנזק  התבאר וכולם

ז"ל: בקצרה , כתב  החיים ', 'נפש בעל  זיע "א , זצוק "ל  הגר "ח  למרן לאבות  חיים ' 'רוח ובפירוש 

'ועקיצתן  כו', היו 'שנשיכתן' שחכמים  דברים השלשה  המה כו'. 'ולחישתן' כו', '

שרבו  יודע אם הרבה , שקל  נזיפה הוא  - כו' דבריהם' 'וכל  נדוי. שמתא , חרם , מענישים:

עכ "ל . נזיפה, לנהוג הוא  מחויב  עליו בדעתו נקט 

לאבות  ציון' 'תפארת דישראל ובפירוש דארעא מרא הסכמת וביניהם ביותר חשובות בהסכמות (המעוטר
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זיע "א) זצוק"ל סלאנט  שמואל רבי וכו' המפורסם הגאון מרן הסכמת נוספה ועליו זיע "א, זצוק"ל דיסקין ,המהרי"ל

ז"ל: כתב ,

לכל לקיים נזהר להיות החכמים של לאורן המתקרבין להאנשים  בזה מזהיר  וכו' זהיר והוי

דברי  על העובר  כל חז"ל כמ"ש יענש  ענוש  דבריהם על שיעבור  מי כל  כי לו, שיצוו מה

בהם רתח שאורייתא  דמחמת וכו' שועל  נשיכת שנשיכתן אמר זה  ועל מיתה. חייב חכמים

מעשיו. כפי אחד לכל בנידוי, או בשמתא או בחרם מענישים דבריהם  על  העובר כל עי"כ 

שרף , לחישת  ולחישתן עקרב  עקיצת ועקיצתן שועל נשיכת נשיכתן המשל  אמר זה ועל

¯˜ומסיק  Ì¯ÁÂ ÈÂ„È
 ÔÂ˘Ï Ì‰ÈÙÓ ‡ˆÂÈ ‰È‰È ‡Ï Ì‡ Ì‚˘ ,'ÂÎÂ 'Ì‰È¯·„ ÏÎÂ'

˘‡ ÈÏÁ‚ ÂÓÎ Â· Ì˘Â¯ Î"‚ ‰˘ÂÚ ‰ÙÈÊ
 ÔÂ˘Ï·. עכ "ל ,

נזיפה של לשונות  אבל  ונידוי, חרם של לשונות שליט"א הגרח"ק מרן מפי שמענו לא  אמנם

ברבים הופצו שלא  בדברים וגם ובשמו, ממנו שנדפסו מהדברים  לרוב , שמענו גדולה וקפידא 

חשוב רב שליט "א  הגרח "ק  מרן אל  בא אמיתית . עובדא בזה להביא  וברצוני וכדו'. העיתון בדרך 

שם הרב אשר במנין גבאי שהוא  שליט "א  למרן אמר  האברך  בפיו. שאלתו אשר  יקר  אברך עם 

הזה הרב שליט"א: מרן לו וענה  עתה. לעשות  עליו ומה להם, הצביע וגם 'עץ' למפלגת  שייך 

שוין  מען זאל  באידיש: לו ואמר  הרב אל פנה ואז גבאי. שם להיות לך  אסור ואתה  לעזאזל. שילך

כל מבהילים  הדברים  האלו]. המשוגעים  מכל נתפטר [שכבר  משוגעים'. אלע  די פון ווערין ֵפֹוטר

כיום , לנו שיש  רציני הכי האדם  זאת, אמר ומי לעזאזל..., שילך קהילה  רב על לומר שומעם !!

ויראה . קדושה  תורה גופו שכל האדם

כאן. שיש  ק"ו וקפידה  ונזיפה  ודאי. כאן יש  קללה אבל נידוי, או חרם  או שמתא  זה  אם יודע אינני

מרן  את  אישית  ששאל אברך  בפני והעיד  רח "ל . אותה !! שמצנן מי יש  אבל רותחת האמבטי'

האפיקורסים '. כל  כמו המשיח  ביאת  'עד  מרן לו וענה מהם ' נסבול  מתי 'עד  הגרח"ק

ולאב . בחכמים , כבוד נוהג  שלא מי על  הדין מאימת נורא  להזדעזע  כדי אלו דברים לנו מספיק

נוהגים הנ"ל שהרשעים  מאוד  הנורא הביזוי על נדבר ומה  נאמר  מה ומעתה בגחלתן. זהיר

ילדי  של  'הדם של ההמצאות  כמו ממש דם, ועלילות  ממש שקר בדברי ועוד כסדרן, תמידין בו

התקשורת את משתפים והם  לעשות  הגדילו לאחרונה  ועוד כך!! ממש המצות ', בתוך  הגויים

עושים . שהם  מה  יאומן לא פשוט  החילונית ,

מרן  הוא הדור  שמנהיג  ובטוחים  סוברים אתם אומרים והיו לשיטתם כהלכה נוהגים היו ואילו

רבינו  הוא הדור שמנהיג בטוחים  אנו ואילו שליט "א  הגרח"ק של עדותו ע"פ שליט "א  הגראיל"ש
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זצוק "ל , הדור מנהיגי של רצונם  היה שכך שלנו הת"ח עדות ע"פ שליט "א , אוירבאך שמואל ר'

ולפסקיו  לאורו הולכים היו ואז לגמרי. אחרת דינם היה ישראל, גדולי את מלבזות זהירים היו אבל

קשות '. סוגיות  'בירורי של  ובמסלול  ארץ  בדרך  הויכוחים היו כזה במקרה  רצונם. כפי

ממש מבהילים  באופנים  לבזות היא  שיטתם שנים  כמה  כבר  זה  הדרך כל  שלאורך השתא , אבל

ותופסים הטמאה ' 'המרכבה תוך  בשופי הם בודאי הרי ועלילות, בשקרים  רע ושם דיבה  ובהוצאת

כאלו  אנשים  בחלקו שנפלו ושמח  שש והסט"א  שכמותם, לת "ח כיאה מאוד מכובד  מקום שם 

מלחמתו. ללחום  כח גבורי

לספרו  ההקדמה מתוך  זיע"א זצוק"ל הקה "י בעל  מרן של  קדשו דברי את להעתיק  המקום וכאן

ז"ל: עולם ', 'חיי

ניקנית שהתורה  דברים ממ"ח [והוא חכמים'. 'אמונת הוא  בתוה "ק  האמונה מיסודי ולזאת 

מסוגל אדם  כל לא וכיו''ב וד"מ או"ה  בהוראת שכמו חכמים]. שנו בפרק  כדתניא  בהם 

האמונה עניני בכל  כן כמו הדורות , גדולי על  לסמוך  ועליו ספיקותיו, על ולהחליט  להורות

תהא רבותינו קדושת  גאון רום  יותר שיכיר  וככל  הק ', רבותינו על להשען עלינו והדת 

יחידי  ועיר, עיר בכל  וכמעט מחוז בכל  היה ודור  דור  שבכל והאמת שלמה, יותר  אמונתו

ומהם הנפלאה  וחכמתם כשרונם  ובתעצומות עוזם גאון בהדר ביותר  שנתפרסמו סגולה

היה זה  וכל  אבותיהם  מפי קבלו ואשר  בעיניהם ראו הקהל אשר וכיו"ב, רוה "ק  במדרגות

האמונה  לחיזוק  הימיני גדולי עמוד  כל בהצטרף וכש "כ  כש "כ  דארעא , עמא  שאר אצל 

עולם מימות הקדושים רבותינו כל  ובהצטרף ישראל, תפוצות  שבכל ישראל ומאורי

ששתלן  עליון קדושי הצדיקים ואחרונים  ראשונים והפוסקים הגאונים  והאמוראים התנאים

ודור . דור בכל  הקב "ה 

באבות דתנן הא היטב  יובן מי "ב )ובזה תליא .(פ"ד בהא  הא  כי שמים', כמורא  רבך 'ומורא

סנהדרין בגמ ' דמבואר הא  היטב  יובן חלק(דצ"ט )וכן לו דאין [ששנינו אפיקורס  דאיזהו

על הונח אפיקורס שם  ועצם  רבנן. לן אהני מאי דאמר כגון ת "ח  המבזה זה לעוה "ב ],

הערוך  מוסף כמש"כ הדת בעיקרי בערכו]הכופר  בקדושין[עי ' וכן המלך(דס "ו), ינאי גבי

אפיקורסות , בו שנזרקה  אמרי' תושבע"פ ח "ו שתשתכח  חש ולא  ישראל  חכמי שהרג 

הכל דבאמת משום ת"ח, מבזה על פירשוהו בסנהדרין וכאן בתושבע"פ, שכפר וענינו

בהא דהא ר "ל  כפירה  בכלל  הוא האמונה, מקבלי יסודי הם שהם ת"ח שהמבזה  אחד ,

¯Ú‰תליא. ˙Â·¯˙Ï Â‡ˆÈÂ Â¯˜Ù˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰
˘ ÌÈ˘ÈÓÁÂ ‰‡ÓÎ È
ÙÏÓ ÈÊÁ ˜ÂÙÂ

Î"Á‡Â Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Â Á"˙ ˙ÂÊ·Ï ‰˙È‰ ÌÏÂ˜Ï˜ ˙ÏÈÁ˙ ,ÌÏÂÚ ÔÂ‡¯„ÏÂ ˙ÂÙ¯ÁÏ

ÌÈ·¯Ï ÚÂ„ÈÎÂ Ï"¯ ¯ÂˆÚÓ ÔÈ‡· ÈÁ„ Ï‡ ÈÁ„Ó ÂÎÏ‰. עכ "ל ,

הטמאה '. ל'מרכבה  בהחלט שייכים שהם  בעליל  מראה גופא  זו והנהגה 
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אצלם זה וזיופים  שקרים  שהפצת  שלהם. והזיוף השקר דרך כמו ברורות , הוכחות  עוד  שיש  ובפרט 

עיתון  ועורכי שלהם המפלגה  מנהלי וחבריו גרוסמן נתי כמו דרכם  ומורי רח"ל. הרגילים  מהדברים 

שקר". ימין וימינם  שוא דיבר פיהם  "אשר  המקרא  את  בהחלט  עליהם לומר  אפשר הרי 'הפסל ',

בעל ממרן אישית פעם שמעתי זה  וענין לסט "א . ממש  שייך  הוא  הרי כמותם  בשקר שרגיל  ומי

בעל מרן עם ביחד  הוא כאשר  שלנו. המחנה בתוך  הקשות  המערכות  באחת זיע "א  זצוק"ל הקה"י

בכמה בקודש  משמש  להיות  זכיתי ואני ממש , פרטיה לכל המערכה  את ניהלו זצוק"ל עזרי האבי

בגדולי  שנלחם  הצד  כך כדי ובתוך וכו'. להכא ומהתם להתם מהכא לי היו שליחויות  וכמה  גווני

היום עד אצלי שמורים  כולם  [שכמעט  רבים  פלסתר  מכתבי חוץ  'חוברת' פירסמו הנ"ל  ישראל 

נוראים ביזוי דברי וכן להד"ם!!! נבראו, ולא  היו שלא דברים ממש שקר דברי כתובים ושם  הזה ],

לי  אמר זצוק"ל, הקה"י בעל למרן זאת כל סיפרתי וכאשר וכו', זצוק "ל  עזרי האבי בעל מרן על 

שקרים עם שמשתמש שמי שונות, כיתות בין שמתעוררות מחלוקות  בכל  ומנוסה בדוק  דבר שזה 

סבלתי  שאני האישי הסבל דבר ועל  הסט "א . צד הוא הזה שהצד מובהק סימן זה ת "ח  ביזוי ְַועם 

את שיתבע ומי תורה ', דברי על שנתפסת 'אשריך  לי: ואמר מאוד  אותי חיזק הוא  זו, במערכה 

להחזיר . ולא  לסבול  הוא והעיקר עלבונך, את  ג"כ  ביחד יתבע זצוק "ל  שך הרב מרן של עלבונו

לפניו  שהיה בכוס החזיק  הוא  ואז האמת . את  יראו כולם תשקוט הסערה כאשר תקופה וכעבור 

אבחוש ואני תה] עם בחציו היה עדיין [הכוס שבכוס  המים  לתוך  שמן אשפוך אני אם  כך : לי ואמר

ויצוף יעלה  השמן לאט  לאט  ידי, את  אניח  אני כאשר  אבל  מעורבים . יהיו והמים  השמן אזי חזק 

לאמיתו. האמת את  לאט לאט  יראו כולם בקרוב בעזה "י יקרא  כאן גם כך המים . גבי על

בקטעג. זיע "א . זצוק "ל  עזרי האבי בעל מרן של דרכו ממשיכים  שהם הזמן כל מפרסמים  הם

עזרי  האבי מרן אצל  אישי שימוש לי יש  זה ובדבר  שקרם . את  בעליל המוכיח דבר נביא  זה 

זצוק "ל .

עובדא נמסור  שוב אבל כך , על  הקפיד  מאוד זצוק "ל  שך  הרב  שמרן מפורסם  הדבר  ההפגנות . ענין

ענין - על זצוק "ל  המשגיח מרן עם פעם  דיברתי בישיבה תלמיד בהיותי עובדא '. הוה 'בדידי

דעתו  ממנו לשמוע  ורציתי מגורי. למקום מאוד קרוב השבת' ב'ככר  שבת מידי הנערכות ההפגנות

אינם החרדית  העדה של הבד"ץ רבני אלו. בהפגנות  להשתתף שאסור בתקיפות  לי ואמר  זה. בענין

'שבעס ' צועק  אתה  כאשר בדבר . טעם לי ואמר  להם. כפופים לא  אנחנו אותנו, לחייב יכולים

דברים שומע  ואתה  ומינות כפירה  דברי וצועקים  ויורדים  עוצרים  שהם  פעמים  העוברות  למכוניות 

הוא זצוק"ל, שך  הרב  למרן האלו הדברים את לספר פעם  לי נזדמן מאוד!. מאוד  מזיק  וזה  אלו

אני  כך: רבה  בהתפעלות  לי ואמר זצוק"ל. המשגיח מרן לי שאמר מה  לשמוע מאוד התרגש

היא כשירה  הפגנה  אחר , מטעם סובר ואני זצוק "ל , המשגיח  שאמר הסיבה את חשבתי לא  מעולם 

בלי  וחלילה  המשטרה , הוראות  את  שמקבלים  באופן תהילים, לאמירת יחד  מתאספים  כאשר 

- לגויים שייך  זה אצלינו. זר  נטע זה אלימות וכלל, כלל שהואאלימות  ומכיון עשיו", ידי "הידיים 
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וכשמתחיל מהומות , מתחילים  ואז אבן זורק  ילד איזה תמיד תמיד  שהרי בהפגנות רישא  פסיק

אסר זצוק"ל הגרי"ז מרן לפיכך  גדולה, תיגרה ומתפתחת  הידיים  על  לשלוט  א"א מהומות 

הפגנות רעות. במידות  מלאים  וחוזרים  שמים לשם  כוונות עם  להפגנה  הולכים בהפגנות. להשתתף 

יסודות אצלו נמצא. המשגיח מרן היכן וראה בא אבל  וכו'. וכו' האדם את  משחיתות כאלו

הגרוע את אמר  הוא  כי שאמר , מה לך  אמר הוא ולכן חשוב , הכי הדבר זה  השם ויחוד האמונה 

מפ "ק . לשמוע  זכיתי כך ביותר. החמור את בפניך  נקט הוא  כפירה . דברי ח"ו לשמוע שזה - ביותר

בימים הפגינו הם נוראה אלימות מרצונו. הגמור ההיפוך  עושים  שך ', הרב  'תלמידי לנו והנה 

האלו  בהפגנות הם  שליט"א. הדור ' 'מנהיג  כנגד הפגינו הם  האמת . את  לומר יש  אבל  האחרונים.

נראה הגמור , ההיפוך את  נעשה אנו וסוברים אומרים  ישראל שגדולי מה  ואומרים : מכריזים הרי

אנו  אבל זצוק"ל. שך הרב  למרן לשמוע שלא  הכבד  במחיר  אפילו להם , שומעים  לא שאנו לכולם 

דבריו  כל את  הבאנו אשר שליט "א , הגרח "ק  דברי תוקף כל  את ממש  בחוש  לראות בזה  זכינו

שורות: כמה נצטט כאן המדובר הענין ולצורך  ומקיף, ארוך  הסבר  עם ב ' בפרק

עשרות כמה ע"י אלא ישראל גדולי ע "י לא שנים  כמה  כבר  שמתנהלת מערכה  '...זו

שגדולי  לסבול  יכולים  ולא ישראל, גדולי את  ושונאים  התורה את שמבזים  צעירים , אנשים 

התורה כבוד  כל  ואת  התורה את  לעקור  רוצים והם הדורות , ככל  העם  את ינהיגו ישראל

מלבישים פעם וכל ארצות. עמי כמה  ע "פ  ורק אך  יתנהל  העולם  ושכל  ישראל , לכלל  שיש

כמותם , שאומר חכם התלמיד את  מכבדים שהם  ולא  אחר , חכם תלמיד על הנהגתם  את

זכינו  השם ברוך השמועה . מעתיקי הם  הם וכאילו מזימתם את  להסתיר  רוצים  הם אלא 

שייכות שום להם  ואין אלישיב, הרב  חמי מורי את וגם  שך , הרב מרן את  גם  להכיר

עכ "ל . ישראל', גדולי את  כבדו לא  מעולם הם  אליהם ,

הגרח "ק דברי כמה עד ברור  באופן לנו להראות  כדי נוראה שטות ברוח אותם מנהיג  הקב"ה

היא ישראל  לגדולי שלהם הגדולה  השנאה השורה '. מקלקלת 'שנאה וקיימים. שרירים  שליט"א

הראיונות ובכל שלהם  המסיר ֹות בכל  נפילה  אחר נפילה ונופלים  לגמרי. אותם  שמשבשת  היא 

שלהם . ההבל דברי את  ושומעים  רואים כולם אשר השונים , התקשורת  לכלי שלהם

יש "לנו הכותרת תחת  תשע"ד . אד"א י' מיום  נאמן' 'יתד מעיתון נפלאים דברים  זה  בענין ונביא 

כך: נכתב  הקהל", בדעת  התחשבות  בלי מכריעה  ההלכה  ורק התורה  דרך והיא משלנו דרך

חילוץ מבצע  בעקבות זצוק"ל, שך  הגראמ "מ  מרן הגדול רבינו אמר נחרצים  דברים

צרפתי  נוסעים מטוס מחבלים  חטפו כזכור, תשל "ו. בשנת מאנטבה היהודים השבויים

ליש מרחקבדרכו שבאוגנדה , באנטבה  אותו והנחיתו יהודים, מ -100 למעלה ובתוכו ראל ,

הלא -יהודים , המחבלים  כל את  שחררו המחבלים ישראל . ממדינת קילומטרים אלפי

מחבלים . לשחרר בקשתם  תתקבל לא  אם  היהודים  בנוסעים  לפגוע  היה ואיימו מדובר (אגב,
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ששוחררו  האדיר המחבלים מספר לנוכח  גיחוך, עד נמוך מספר בישראל, הכלואים מחבלים 40 בשיחרור

יותר) מאוחרות החטופים ,בתקופות את  לשחרר והצליחו לאוגנדה  טסו ישראל צבא  כוחות  .

כולו  העולם ערובה . בני ארבעה ועוד נתניהו יוני המפקד  נהרג המבצע במהלך כאשר

למפקדי  בתשואות  מגידרה יצאה  כולה ישראל  ומדינת הנועזת , הישראלית לפעולה הריע 

שיחה זצוק"ל הישיבה ראש  מרן נשא המבצע  לאחר מיד המזהיר . המבצע  לנוכח הצבא,

שצריכה השאלה  כאשר  מההצלחה , ההמון התפעלות  את  שלל ובה  הק', בישיבה  נוקבת 

להיות שלא  ניזהר  לפחות "...אך  אמר: וכך התורה , דין פי על לנהוג צריך  כיצד  להישאל 

מחשבה בלי היא  קהל ודעת קהל, מדעת מתפעלים  העולם  אנשי ההמון. לדעת  נטפלים

שטחי  להיות לא  ניטפל, להיות  לא  אותנו מלמדת התורה  אך שטחי. מבט רק  וחשבונות

ההלכה ורק  התורה, דרך  והיא  משלנו דרך יש לנו הרחוב. שמתפעל  מה מכל  להתלהב  ולא

לפי  ואם סכנה, בשעת ההתנהגות מכריעה ההלכה  קהל . בדעת התחשבות בלי מכריעה 

שאסור וכמו המעשה . את מצדיק הוא אין הצליח  שלבסוף  אף דבר, לעשות  אין הדין

חכמה , לא זה  והצלחות  חכמה , אינה זו והצליח, עבר  ואחד  רעוע , כותל  מתחת  לעבור

מפסידים לא  התורה  בדרך כשהולכים קובעת. שההלכה  מה  היא  האמיתית החכמה 

כלום...".

דרך על שאמון מי שכל היחידה השאלה לדורות : זיע"א הגדול  רבינו הנחיל  זה יסוד

מדובר כאשר לעיתים לאו. אם תורה של דרכה זו האם עצמו, את  לשאול  צריך  התורה

הראשונים הפוסקים בספרי התשובה  את למצוא יכול הוא והיתר, איסור של  בשאלות 

הדור גדולי אז או ציבוריות, גורליות  קריטיות, בשאלות מדובר כאשר  אמנם והאחרונים ,

מי  ולקבל . לשמוע צריך  תורה , דעת  דעתם , ואת תורה , של  דרכה על  האמונים אלו הם

זר שיקול  כל או ציבורית  אוירה  בשל או ליבו, נטיות  פי על אלו, מעין בשאלות שמכריע 

ניטפל , להיות לא  אותנו מלמדת "התורה  "בן-תורה". של להגדרה להיכנס  יכול  אינו אחר ,

האם השאלה  ניצבת כאשר  למשל , בחירות , ערב  הגדול. רבינו הזהיר שטחי", להיות  לא

עליהם זמן כמה  כן, ואם לבחירות, לעבוד  ולצאת  הישיבה ספסלי את לעזוב תורה בני על

כמו  בה , להכריע אמורים הם התורה , גדולי של לפתחם המונחת הכרעה  זו לכך , להקדיש 

נובעות כולן שכל שלו, הפרטיות  הלב נטיות  בגלל  שפועל  ומי אחרת, ציבורית שאלה כל

תורה . של  מדרכה לחלוטין מנותק ואחרות, אלו אישיות מנגיעות 

מקיים לא  אדם  "ספונטניות ". של מושג  אין מצוותיה, וקיום התורה בדרך ברור : אחד דבר 

אחד צעד צועד  לא הוא "ספונטנית ". תורה לומד  לא הוא  "ספונטניות". מצוות 

היומיומיות . בשאלות  אותו המדריכים  הם ערוך , השולחן חלקי ארבעת  אלא "ספונטנית ",

בשאלות אותו המדריך  הוא ישראל , גדולי של  בליבם הספון זה החמישי, ערוך והשולחן

וחורבן  הרס להמיט יכול  "ספונטני", באופן שפועל  מי וכתוב. מפורש מענה להם שאין
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ושעל צעד בכל  מוחלט ציות על אמון שאינו מי הכלל . על  ולעיתים  סובביו, על  עצמו, על

למחנה שייך  אינו לנהוג , כיצד וסעיף  סעיף בכל שואל  שהוא תוך הדור, זקני של  לדרכם 

מופעלת לא  והיא  ברורות , הלכות  יש  "לקנאות " גם התורה . מעולם  עצמו ומפקיע היראים

יש כיצד רבינו משה של מפיו למד  הגדול, הקנאי אלעזר , בן פינחס  ספונטנים. מרגשות 

בשאלה רבינו משה  לפני בא  זמרי מעשה את  ראה  וכאשר  כזמרי. שנוהג מי עם לנהוג

פי  על  מודרכת  שהיא , סוג  מכל  "קנאות ", גם כי ממך ...", "מקובלני במילים : הפותחת 

"בספונטניות". ולא  התורה דרכי

הם כי בריש-גלי להכריז בושים  אינם המזוייפת, בקנאותם המתגאים  החדשים", "הקנאים 

עקירה היא הזו, במילה  השימוש אפילו "בספונטניות". פעלו בעקבותם  הצועדים ואלו

אותה של  המבישים  המראות  את רואים הם כאשר ק"ו התורה , דרך  של  מוחלטת 

ב "ספונטניות" שפועלים ידועים  חוגים יש כלום . התורה דרך  עם להם שאין ספונטניות,

ושאר אשפה פחי הצתת נוסעים, גדושי אוטובוסים רגימת אלימות , בהתפרעויות  זו, מעין

כלום . ולא התורה דרך  עם להם שאין "ספונטניים " משיכה מראות של מראות כי (אם

במחוזותינו...) נראו לא עדיין סוסים בזנבות משומנת ,"ספונטנית" תעמולה  מערכת  המנהלים  אלו .

שאינ  ציבור  אחריהם  למשוך ומצליחים  מעוותת, "קלאשקרית , לבין "תכלת " בין מבחין ו

את מחריבים אבל  התורה, למען "קנאות" של באיצטלה  מעשיהם  את מסתירים אילן",

"מחאות על  להכריז בושים  אינם שהם תוך  התורה, מעולם בהתנתקות אחריהם הנוהים 

גדולי  זיע "א  מרבותינו לנו המסורה התורה  מדרך מוחלט ניתוק כאמור , שהן ספונטניות",

ובתמים באמת  ודואגים  התורה  משמר על העומדים יבדלחטו"א דרכינו וממורי הדורות,

משם . הציטוט  ע"כ בפרט, התורה ולעולם  בכללו, היהודי לעם

הת "חד . של  הרועמת  השתיקה היא  הזה , הנורא הענין בכל  מאוד מאוד  שמפריע מה אך

לא מדוע  הם?! היכן תורה , מרביצי ישיבות וראשי ת "ח  שם ישנם  והרי במפלגתם . הנמצאים 

כאן?! קורא  מה מאוד , מאוד חמורים  דברים על חלושה' 'ענות  קול  לא  אפילו מחאה , קול נשמע

בגיטין ע "א)בגמ' כך:(נו כתוב  קמצא  ובר קמצא בסוגיית 

קורצא בהו איכול איזיל  להו ניחא קא מינה שמע ביה מחו ולא רבנן יתבי והוו הואיל אמר 

ע "כ . יהודאי..., בך  מרדו לקיסר  ליה אמר  אזל  מלכא  בי

וז"ל: המהרש "א  שם  וכתב

החנופה כי כן שעשו אפשר למחות. בידם היה  שלא  מפני מיחו, שלא מה  למימר  'איכא 

המהרש "א . עכ "ל  המלך, אגריפס  גבי בסוטה  כמ"ש הדור  באותו שגברה היא

בכ"ז  שהיה המלך  לאגריפס  החנופה  בין הקשר מה לכאורה שהרי במהרש"א. כאן כתוב  גדול יסוד 
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שכאשר אלא  היה? מלך  וכי הסעודה , בעל  גברא  לההוא כאן החנופה לבין מאוד, רב וכוחו מלך

לדחי  מדחי והולכים גברא , ההוא לבין אגריפס בין כבר מבחין אינו הדור  על  מרחפת  חנופה  רוח 

אין  וממילא כולו, העולם בכל  השליט  והוא  ביותר, תקיף הוא שלנו בדור החנופה  רוח בחנופה .

המהרש "א . וכדברי מוחים', לא 'רבנן מדוע  קושיות 

בכח ק "ס  של הרב  כאשר ואדרבא  ומצפצף, פה פוצה ואין רוצים  שהם  מה עושים  'הפראים' ואז

הרב וכאשר  בו. לחזור ולחצים  איומים  מקבל מיד הוא אדם', 'פרא כנגד  מחאה כתב מוציא  בי"ד

ת "ח של  ולביתו איומים. עם מצח בעזות  לביתו באים לדרוש  עומד  תפילה' 'בית  ביהכ"נ של 

בשם והכל להם . שנראה  מה  כל על אימים  ומהלכים וכו'. סוסים  של  זנבות  ומושכים חתול. זורקים

לפיהם !! עפרא זצוק "ל , ורבנן מרנן של  דרכו וממשיכי תורה' 'בני

צדק גואל  ביאת  עד  שליט"א הגרח"ק מרן של מדבריו היוצאת הרוה "ק  את  כאן רואה  לא  ומי

בב "א .

� �
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ח  פרק

המצפון'א . 'חכמת  מספר ביותר  נפלאה  שיחה מתוך קטעים כמה  נביא  זה במאמר דברינו בפתח

וישלח אחרת)פרשת בהוצאה תרעא מאמר או תרצב זצ "ל(מאמר ויטקינד  הלל  רבי הגה "צ  מדברי

אבל ישראל, גדולי הרבה  מפי ונאמרו נדפסו כבר  אמנם  כאלו דברים והדעת '. 'המוסר בספר 

בדורינו. העניינים  מצב  על  יקרות  אור  השופכים לדבריו יש מיוחדת חביבות 

ויבכו" וישקהו צוארו על ויפול  ויחבקהו לקראתו עשו ד)"וירץ לד, רשב"י (בראשית אמר .

לבו  בכל  ונשקו שעה באותו רחמיו שנכמרו אלא ליעקב , שונא  שעשיו בידוע  היא הלכה

שם) כאמרם(רש"י  יעקב , של  בהכנעותיו רגע  כמו עשיו של  לבו שנהפך פירש  והספורנו .

בית בריוני כן עשו ל ּו הן הרוחות. לכל  הנכנע בקנה ישראל  את קלל השילוני שאחיה ז"ל

באמרו זכאי בן יוחנן ר ' שהעיד  כמו מקדשינו, בית נחרב היה לא נו:)שני בריוני (גיטין

עכ "ל . שבקונן, לא דבן

הגלות , קושי בעת  להתנהג איך  והשכל בינה  לנו לימד אבינו שיעקב  לבאר, הספורנו כוונת

השעה את לדחוק ולא השעה מפני כקנה סד.)שנתכופף  מרשים(ברכות היו הבריונים  אילו .

הוא ילדים בנין אבל הבית, נחרב  היה לא חכמים  שדרשו כמו הרומאים עם  להשלים 

מ .)סתירה ולזלזל(נדרים המולדת , עצמאות  על  להגן הנבערים  עצמם  שתקעו ובמקום  ,

בא ביוקר שילמו בעצמם  והם חורבן, העם על המיטו להכנע, שאמרו הזקנים  שרבדעת

באכזריות . הרומאים  התעללו בהם  ומהנשארים בחרב , נפלו

מש "ס  נובעים הספורנו ע "א)דברי כ אוהב(תענית פצעי "נאמנים הפסוק  על שדרשו ,

שונא" נשיקות כז)ונעתרות  יותר(משלי ישראל  את  השילוני אחיה שקילל  קללה  טובה  ,

ישראל את ה ' "והכה  אמר בקנה, קללן השילוני אחיה הרשע. בלעם  שבירכן מברכה 

מרובין, ושרשיו מחליף וגזעו מים  במקום  עומד זה קנה  מה במים ", הקנה  ינוד כאשר

ובא הולך אלא  ממקומו אותו מזיזות אין בו ונושבות באות  שבעולם הרוחות  כל  ואפילו

"כארזים שנאמר בארז בירכן הרשע  בלעם אבל  במקומו. קנה  עמד הרוחות דממו עמהן,

מרובין, שרשיו ואין מחליף גזעו ואין מים , במקום  עומד אינו זה  ארז מה מים ", עלי

רוח בו שנשבה כיון ממקומו, אותו מזיזות  אין בו נושבות שבעולם  הרוחות  כל אפילו

ע "כ . פניו, על  והופכתו עוקרתו דרומית 

בגלות . ענינם  לכלכל הדרך  להם הורה  השילוני אחיה של שבקללתו חז"ל , ביארו הרי

הקנה , את  לחקות עליהם  אז תקיפה , ישראל  יד תהיה ולא  בארצות וזרו יענשו כאשר

רעתם , שדרש  בלעם אבל  עומדם . על להשאר יצליחו זה ידי ועל הרוחות כל  עם להתנועע 

חלילה . תקומה לו אין שבנפילתו לארז, אותם המשיל
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נגד לעמוד  ולא לקנה  דומה  להיות  והיינו לדורות , הזו ההנהגה אבינו יעקב  יסד  כאן

גרתי" לבן "עם כלל : עוד יעקב  קבע  לזה שבמקביל  נראה, ביה  נעיין כד אבל הרוחות.

להיות שעלינו בידך  הכלל נקוט - ולהכנעה  לדורונות שנוגע במה  שמרתי. מצוות  ותרי"ג 

בתוך ואפילו השערה , כחוט אפילו ויתור  שום אין בזה - לרוחניות שנוגע  במה אבל כקנה ,

מתוך מצוות  תרי"ג על  לשמור מוכנים  להיות עלינו הטומאות , כל מרכז לבן של  ביתו

מסי"נ.

ידרשו  שכאשר כתוב בו בבבל, יכניה לגלות  אגרת הנביא  ירמיהו ששלח מצאנו וכן

ׁשמּיא ּדי אלה ּיא לה ֹום ּתאמר ּון "ּכדנה  בגאון להם להשיב  דתם , שיקבלו מהם ְְְְֱִִֵַַָָָָהכשדיים 

אּלה" ׁשמ ּיא ּתח ֹות ּומן מארעא  יאבד ּו עבדּו לא יא)וארקא  י , אשר(ירמיה האלהים פירושו: , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

שבזה הרי הקב "ה . שברא  השמים תחת  ומן הארץ  מן יאבדו והארץ, השמים  את עשו לא

בוטים בדברים  לענות עליהם פקד אלא מענהו, את  ריכך ולא  מלכות לשלום דאג לא

הכשדים . של  אמונתם הבלי עם ענין שום  ליהודים שאין חרב , כמדקרות 

וענו  לצלם, להשתחוות  מהם כשדרש לנבוכדנצר  ועזריה מישאל חנניה  בגאון השיבו כן

שוים וכלב  אתה  ע "ז לעבוד  אבל וארנוניות , למסים  עלינו אתה מלך רבה לו: (מדרש

שלמהבהעלותך) מאמר זהו האש. לכבשן להשליכם וציוה  רשע  אותו של  חרונו והוצת  ,

ומלך" בני ה ' את כד)"ירא  שלא(משלי ובלבד המלך, את  ירא  וז"ל : שם  רש"י ופירש  ,

ע "כ . קודמת , ה' יראת ולעולם  ה', מיראת יסירך 

השליטה להם  ניתן לא אבל בחומר, היהודים על  לשלוט  העולם לאומות להם  מספיק

שעה לפי מוותר  שיעקב לעשיו לו היה  מספיק  קדישא. דמלכא עבדי אנן סוף דסוף ברוח ,

על לעמוד יעקב של תקיפותו בראותו ואדרבה  למסים, מנכסיו ומפריש המלכות  על

המסוגל ממנו, לגמרי אחר  סוג  הוא שיעקב הבין לבן, של בביתו מצוות  תרי"ג  שמירת

עכ "ל . תורה, מדברי יו"ד  של  קוצו על  ולא תבל, חמודות על  לוותר

וחזק חסון הארז 'הארז'. לבין 'הקנה' בין השורשי ההבדל וחד , ברור ביטוי לידי בא  זה  במאמר

לחיות . צריך  וכך  להיות, צריך כך מיד: יאמר  בודאי המדומה ' 'החוש אשר ותמיר, גדול מאוד,

הארז, של  העצומים  בחסרונותיו מיד מבחינה צרופה, תורה  דעת שהיא  האמיתי', 'החוש  אבל

מאוד וחזק תקיף הוא  בשורשו הקנה , לעומתו זכרו. ואבד  לגמרי נעקר הוא  דרומית רוח שבהגיע

"דממו  - במקומו עומד  תמיד הוא ממקומו. נעקר אינו דרומית  רוח  בהגיע  גם  כי מהארז, יותר 

שהוא - שלו הכפוף באפשריות דווקא טמונה  שלו הגדולה ההשרדות  במקומו". קנה עמד הרוחות 

הרוחות . עם ובא  הולך

וב'בנין  הרבה , בבערותם  הם, ב'פשרנות'. זכאי בן יוחנן רבן את  האשימו שני בית  שבימי הבריונים 

שי  על והביטו 'הארז', בשיטת  דגלו סתירה', רוחני הילדים בעיוורון לקו הם כפשרנות . 'הקנה' טת 
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מביאה ושיטתו המצליח , הוא 'הארז' שאכן המדומה ' 'החוש אחרי שולל והלכו עיניים , ובסמיות 

בסוגיית בגיטין הגמ' את מכיר שלא  מי אין יודעים . כולנו בשיטתם  עשו הם  ומה  והצלה. בנין

שילמו  בעצמם והם  חורבן העם  על  'המיטו אלו. 'גיבורים ' עשו מה לנו המספרת החורבן אגדת 

הספורנו  זועק  זה ועל  באכזריות'. הרומאים  התעללו בהם ומהנשארים בחרב. נפלו כאשר  ביוקר

אותם לו דהיינו, מקדשינו'. בית נחרב  היה  לא  שני בית בריוני כן עשו ל ּו 'הן הנוראה זעקתו את 

'מתקפלים ' אנו מה על  להחליט זכאי בן יוחנן לרבן ונותנים  התורה לדעת  נכנעים היו הבריונים 

אנו  זה  על  - לירושלים להכנס לשונאים  לתת השערה, כחוט אפי' מוותרים לא  אנו מה ועל 

חנניה שענו כשם  וכלל , כלל ופשרה ויתור אין זה על  - ח"ו תורה  דברי על ולעבור  מתקפלים ,

שווים '. וכלבא אתה  תורה  דברי על לעבור  'אבל הרשע  לנ"נ ועזריה  מישאל 

שואבים ואשר אש , כגחלי דבריהם  וכל  תורה , גופם כל אשר הדור , מנהיגי ישראל גדולי רק 

'החוש הוא  וראייתם בקרבם, אשר מרע "ה  של  ומהניצוץ  בסיני, המסורה מהתורה ראייתם 

לא!. ומתי להתכופף מתי להחליט  יכולים  הם , ורק הם, האמיתי',

.Â
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להשתמש כיצד  היטב היודע  בקרבו, אלו' רוח אשר הדור , מנהיג  שליט"א, השחר ' 'אילת  בעל מרן

אותו  מנחה בקירבו אשר  מרע "ה  של והניצוץ 'הקנה', בשיטת  בה , שרויים שאנו זו מרה בגלות 

בהחלט שיש וקובע מחליט הוא מסיני, לנו המסורה האמיתית  התורה  בדרך  כולו הדור ואת 

בזה עתה . עד  קבועים שהיו ההליכים  את  ולהמשיך הגיוס , בלשכת  להתייצב  הזו בעת להמשיך

אפילו  נוותר לא פשרות. כל אין הגיוס  לגזירת גיסא, מאידך  אבל  הרוח. עם  ללכת  'הקנה ' שיטת

לדבר . מה אין זה  על אחד . אברך  או אחד  בחור  על 

משתוללים ממש, בדיוק שני בית  בריוני של דרכם את  הממשיכים  בתוככינו, אשר הבריונים אבל

מהתנהגותם קיימים כבר  גדולים  נזקים  כולו. הכלל ועל  עליהם  ממש שואה  וממיטים ומתפרעים ,

הרסן. חסרת 

באופן  רואה  הוא הרמב "ן, בשם  לעיל שהבאנו כפי מנביא' עדיף  'חכם בגדר  הוא אשר הדור  מנהיג 

אשר שבתוככינו, הבריונים ואילו אלימות. בדרכי שלא  וק "ו הפגנות, עתה לערוך שאין ברור

מוציאים ממש להכעיס בדווקא  והם לגמרי. עיניהם  את מעוורת  ישראל  לגדולי הנוראה שנאתם 

לבתי  תלמידיהם  את  ומביאים  והקלוקל , הגרוע  באופן להפגין הישיבה סדרי מתוך תלמידיהם  את 

רח "ל . שם, השוכנים  העבריינים השפעת  לקבל  סוהר

שליטה זו בקבוצה  שולט ואשר לשמצה , הידוע  גרוסמן נתי הוא  הלא  שבדורנו הבריונים  וראש
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המקרא: את קורא  אני ועליהם שחת . לבאר  אחריו ההולכים  את  מוביל כלל, מצרים  ללא מלאה

בנפשותם" האלה החטאים  מחתות  ג)"את יז, קורח  'שנעשו (במדבר, שם : רש "י וכתב ,

בהם התרה והא דקשה , כתב: חכמים  ובשפתי הקב"ה'. על שחלקו בנפשותם, פושעים

"כי  כתוב  וכן 'פושעים', פירש לכן שוגג? לשון שהוא 'החטאים' כתוב  למה וא"כ משה 

עכ "ל . הקב"ה, על לחלוק  ברצונם  שמרדו מרד , לשון שהוא  ההם" האנשים בי ניאצו

המשגיח מרן אמר  וכך  שבדבר. המשמעות כל  עם 'ׁשהידים ' הפלשטינים  אצל שנקרא מה  ִִַוזה

יחזקאל' 'אור בספר נכתבו ודבריו הארבעים, פטירתו יום חל  אלו בימים  אשר אמונה זצוק "ל , (חלק

עט ) ז"ל:עמ' ,

ובאמת מחתותיהם , איש וחמישים מאתיים  שהביאו המחתות בענין להבין עלינו וכן

והשאר כה "ג יהיה הוא  ה ' יבחר  בו אשר שרק הזהירם משרע "ה  שהרי מופלאים , הדברים 

מקום ומכל  ישראל , לכלל שיהיה  יתכן לא  אחד מכה"ג  שיותר פשוט זה והרי כולם, ימותו

אוהל פתח ויעמדו קטורת עליהם וישימו מחתותיהם איש וחמישים המאתיים כל  לקחו

אנשים , עיני לעוור בכוחו שיש יצה "ר  של  כוחו גדול כמה נוראות , מזה  וחזינן מועד .

ברש"י מפורשים ז)והדברים  טז, עליהם(שם וקבלו בהם  התרה שכך  היו טפשים ולא שכ '

למסירות עד האדם את יביא  והיצה "ר  שיתכן והיינו, נפשותם . על  חטאו הם אלא  לקרב,

עכ "ל . חטאתו, עבור  ממש  נפש

דבריו. את  בחוש לראות המאירה באספקלריה אלינו חוזרת ההסטוריה  אכן

כפי ב . תרומה, בפרשת  רבותינו לנו שהנחילו הגדול  היסוד לפי בעמקותו זה ענין להבין ויש 

מעט תרומהשנראה  פרשת  בריש  המפורסם  המדרש על  המיוסדים הקדושים  (שמו"ר מדבריהם 

פ "א) לג :פרשה

כביכול תורתי לכם מכרתי לישראל הקב "ה  אמר  עמו? נמכר  שמכרו שמי מקח  לך  'ויש 

"ויקחו שנאמר  עמה מן ÈÏנמכרתי אחד בא יחידה, בת לו שהיתה למלך  משל תרומה".

יחידית לך שנתתי בתי לו: אמר לאשתו, וליטול  לארצו לו לילך  ביקש  ונטלה , המלכים 

זו  אלא אשתך , שהיא לפי יכול איני תטלה אל לך  לומר  יכול, איני ממנה לפרוש היא,

יכול שאיני אצלכם שאדור  לי עשה אחד קיטון הולך  שאתה מקום שכל לי, עשה טובה 

הימנה לפרוש  התורה, את  לכם נתתי לישראל , הוא  ברוך הקדוש אמר  כך בתי. את להניח 

עשו  אחד  בית הולכים, שאתם מקום בכל  אלא יכול , איני תטלוה אל לכם  לומר יכול , איני

המדרש . עכ "ל  מקדש ", לי "ועשו שנאמר  בתוכו שאדור לי

זצוק"ל: המשגיח  מרן ואמר

הפרדה בזה שייכת  ולא  מהתורה, לפרוש יכול  הקב"ה שאין אותנו, מלמדים  המדרש  דברי
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אחרת , תורה  זוהי אזי להקב "ה , בליבו מקום  שמייחד בלי לומד  האדם  אם  לכך , כלל .

בסנהדרין בגמ ' מצינו זה ודבר ה'! תורת  ולא – ע"ב )'לחדודי' משרשיא ,(קו רב  'אמר  :

בטעמא , כתקנה  לפרשה הלכה יודעין היו [לא שמעתא , סברי הוו לא ואחיתופל  דואג

את סופר איה  שוקל" איה  סופר  "איה ביה  דכתיב  מאן זוטרא מר  לה  מתקיף  רש"י].

אליבא שמעתא  להו סלקא הוה דלא אלא  שמעתא ? סברי הוו לא אמרת ואת המגדלים

הגדלות ע"כ. ליראיו", ה' "סוד  דכתיב  רש"י], כמותן, הלכה לקבוע  זכו [שלא דהלכתא

ד ' מקשים שהיו מביאה שם הגמ ' שכן בספק, מוטלת אינה  ואחיתופל דואג של  בתורה

רבותא רבא  'אמר עליהם  הגמ' אומרת  כן ואע "פ  וכו' באויר הפורח במגדל קושיות  מאות 

מונחת בזה  שלא  ללמדינו ללבב "!', יראה  "וה ' דכתיב  בעי ליבא רחמנא  בעיי... למבעי

מתקיימת התורה  אין בליבו לבורא מקום  נותן שאינו מי ליראיו". ה' "סוד  אלא  הגדלות ,

עכ "ל . לתורתו, קיום  אין בבריאה  שגם  כלומר  כמותו, נקבעת  אינה הלכה  וגם בו

החיים' 'נפש הק ' פ "ד)ובספר  א' ז"ל:(שער מדבריו, מעט ונביא אלו, בדברים  האריך 

שאם האדם , הוא  יתברך שכינתו ושריית והמקדש  הקודש  ענין עיקר  ודאי כי ...הרי,

אברי  בפרקי העליון בשורשן כן גם  תלויין שהם  כולן, המצוות  בקיום  כראוי עצמו יתקדש

ובתוכו  ממש המקדש  עצמו הוא אז כולם, העולמות כל  כלל של  כביכול קומה השיעור

כמ"ש שמו, יתברך ז)ה' בתוכם"(ירמיה "ושכנתי ז"ל  וכמאמרם  המה", ה ' היכל ה ' "היכל

הרצויים מעשיהם  ידי על  שהצדיקים  באמת, כן ...כי כו', בתוכם אלא  נאמר לא בתוכו

תחשבו  אל  לומר , שרוצה כן גם  לומר  יש  ...ולדרכינו ממש. ה ' מקדש הם הן יתברך, לפניו

בתבנית רצוני תכלית שכל  תדעו אלא  החיצוני, המקדש  עשיית  הוא  כוונתי שתכלית 

אתם שתהיו עצמיכם, את אתם תעשו וכן תראו שממנו לכם לרמז רק  כליו, וכל המשכן

שכינתי  להשרות ומוכנים  ראוים  קדושים כולם  וכליו, המשכן כתבנית  הרצויים  במעשיכם

אותך מראה אני אשר ש"ככל דייקא , בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו זהו ממש , בתוככם 

כוונתי תכלית  וגו', המשכן" תבנית  ÌÎÈÓˆÚאת  ˙‡ Â˘Ú˙ ÔÎ˘. עכ "ל ,...

הישרים . במסילת האחרונה התחנה היא וכאן ישרים', 'מסילת הק' בס ' כ "ו פרק  כל בעצם  וזהו

הערה [עיין מז, סי' השחר  ברכות בהלכות  הנפלאים  הב"ח דברי הם  ].ט וכן

.Ë טובא בה עוסקין אפילו תורה לומדי  על מקפיד שהקב"ה רב אמר יהודא מרב  ראיה מביא [הטור] רבינו

גדול  בעונש להענישם מלפניו כזאת יצא למה טובא, לתמוה ואיכא תחילה. בתורה לברך זהירין אינן אם

שנהיה  היתה מעולם יתברך דכונתו ונראה, קלה? עבירה לכאורה שהוא תחילה בתורה ברכו שלא על כזה ורם

ברוך  הקדוש נתן ולכן התורה, מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו שתתעצם כדי  בתורה עוסקים

ושס "ה  איברים ברמ "ח וגופינו נשמתינו שתתדבק כדי מאתנו תשתכח  שלא במתנה לישראל אמת תורת הוא

המה  היו הזאת, הכוונה על בתורה עוסקים היו ואם שבתורה. תעשה לא ושס"ה עשה מצוות ברמ"ח  גידין
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ז"ל: תרומה , פר' אליהו' 'לב מהספר  דברים  מעט עוד  ונביא

שמבהמ "ק והיינו מעלה. של המקדש בית  כנגד  מכוון שלמטה המקדש  בית חז"ל ואמרו

וכתבו  שלנו. בעולם מטה של  לביהמ "ק  קדושה  שפע  יורד העליונים  בעולמות  שלמעלה

מקום ג"כ  נמצא  ובו פל"א], אדר "נ [עיין קטן עולם  נקרא האדם כן שכמו הראשונים ,

מישראל ואחד  אחד כל  ונשמת  הנשמה . היא  והלב , המוח משכן מקום  והוא מקדש,

בפסו  נרמז זה וגם ישראל . עם של  הכללית הנשמה כנגד  מקדשמכוונת  לי "ועשו ק

ואחד אחד  כל לב בתוך בתוכם, אלא בתוכו ושכנתי נאמר שלא  בתוכם ", ושכנתי

לעשות ולבבו מוחו יקדש שהאדם  לשמי, 'לי' – מקדש' לי 'ועשו התנאי אבל מישראל ,

בתוכם! ושכנתי אז בתוכו, יתברך שכינתו משכן מקום  שם

גם א "כ  בארון, שמונחת  התורה עבור הוא  מקדש  לי ועשו שעיקר  למעלה , נתבאר  וכבר 

חז"ל  שאמרו מה וזהו כן. הוא עצמו האדם  של מקדשו פ"ב )בבית עצמך(אבות התקן :

נצטוית זה  שעל  – שבלבבך הקודש  בארון התורה  להכניס כדי כלומר, תורה, ללמוד

עכ "ד . וכו', לזה מקום  לתקן אתה צריך שנתבאר, כמו המקדש לעשות

השכינה  היתה ממש ובקרבם המה ה' היכל כי בקרבם ממש השכינה שהיתה יתברך, לשכינתו והיכל מרכבה

מטה, של פמליא עם מעלה של לפמליא קישור יהיה ובזה מכבודו, מאירה היתה כולה והארץ דירתה קובעת

להנאתם  הגשמיים הדברים לצורך אם כי בתורה עסקו שלא זה, חוק שעברו עתה אבל אחד. המשכן והיה

בקדושת  ולהתדבק להתעצם נתכוונו ולא חכמתם להראות להתגאות גם ומתן, משא לצורך הדינים לידע 

בזה  הנה מיתתם, אחרי גדולה למדרגה נשמתם שתעלה כדי  בארץ למטה השכינה ולהמשיך התורה ורוחניות

היה  וזה קדושה, בלי בגשמיותה נשארה והארץ  למעלה לה ועלתה הארץ מן השכינה שנסתלקה פירוד עשו

את  עזבם על ה' ויאמר וגו' הארץ  אבדה מה על וגו' החכם" האיש "מי אמרו והוא ואבידתה. חורבנה גורם

וגם  ושוכחין, למדין יהיו שלא במתנה נתתי  אשר אמת תורת 'תורתי' ואמר וגו', לפניהם" נתתי  אשר תורתי 

רבותינו  שכתבו וכמו וכו' ערוך כשלחן לפניהם' נתתי 'אשר וזהו ופירושיהם הדברים כל טעם להם פירשתי 

ע"ב)ז"ל נד פסוק (עירובין  א)על כא, בעצם (שמות שיתקשרו וכוונתי לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה

תחילת  פירוש בה הלכו ולא תורתי את עזבו והמה בקרבם, שורה תהא והשכינה אמת, תורת תורתי  קדושת

בה  הלכו לא התורה קדושת בעצמות הנשמה שתתדבק כדי  למדרגה ממדרגה התורה ברוחניות ההליכה

נתינת  על לו ולהודות יתברך לפניו ולברך התורה בעסק  לפתוח  שבאו בשעה לשמה בה הלכו לא דהיינו

על  בנו" בחר "אשר בברכת המכוון והוא יתברך. ובשכינתו בקדושתה דבקים שיהיו כדי ישראל לעמו התורה

שתתדבק כדי יום בכל בה משתעשע  שהיה חמדתו כלי הקדושה תורתו" לנו "ונתן סיני  הר לפני  קרבנו אשר

תורה  בדברי  לעסוק בה הלכו לא בקרבנו, השכינה ולהוריד ורוחניותה התורה קדושת בעצמות נשמתינו

כלומר  עובר" מבלי  כמדבר נצתה הארץ  "אבדה ואז התחתונים מן השכינה שנסתלקה נענשו בזה כי  לשמה

לה  ועלתה הארץ מן לגמרי השכינה נסתלקה כי השכינה קדושת שם עובר מבלי  חומרית ונשארה נחרבה

הב"ח . עכ"ל למעלה,
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המדברים והאחרונים , הראשונים וספרי הקדושים , מחז"ל מאמרים של רבות עשרות  עוד ויש

לקצר . עת אך  זה, ונורא  נשגב בענין

תורתםג. אשר  תורה' 'בני של  מציאות  שקיימת  ביותר, ברור  באופן מתברר לעיל  הכתוב  מכל 

וביתר זצוק "ל . המשגיח  מרן כדברי - בלבד לחידודי של תורה היא  מסיני'. ה' 'תורת  אינה

נמצאת השכינה ואין שלהם , המקדש  בית את  לבנות  הצליחו לא אשר אלו שאנשים נאמר, חריפות 

כבר ועליהם סיני'. 'תורת כלל שאינה  בתורה  ויגעים עמלים  לתלמוד', 'סטודנטים  הם  הרי בהם,

יומא מס ' בגמ' הנוראה  זעקתו את רבא  ע"ב )זעק :(עב

ועמלים יגעים  [להיות  גהנום , תרתי תירתון לא מינייכו, במטותא ל'רבנן', רבא  להם  אמר 

בעולמכם , נהניתם לא ובחייכם  במותכם , גהנום  ותירשו תקיימוה, ולא  בעוה"ז , בתורה

רש"י].

את הכריז הוא  בשוק . זו הכרזה הכריז לא  רבא  הרי זו, בגמ ' יש חריפות  איזו גיוואלד ! גיוואלד ,

לו. קורה כך התורה , מן השכינה את  שמפריד מי אלא  כאן? קורא  מה  לרבנן. 
ÈזהÈÒÓ ‰¯Â˙‰

.Ì˘ ‰
ÈÎ˘‰˘ ·ÏÂ ÁÓ Í¯„ ‡Ï‡ ÔÙÂ‡Â ÌÈ
Ù ÌÂ˘· ˙¯·ÂÚ ‡Ï

בשמה"ל הח "ח  פ "א)וכתב שני וז"ל:(חלק  ,

תפל בסוף אומרים שאנו 'פתחוזהו מבקשים אנו כך  ואחר מרע ' לשוני נצור  'אלהי, תנו,

נחשבת התורה  אין הכי לאו דאי בתורתך', עכ "ל .ÌÂÏÎÏלבי ,

מרמה , מדבר ושפתי מרע, לשוני 'נצור  בתורתך '. לבי 'פתח  לפני שכתוב מה לכל  שכוונתו ובודאי

לבי  'פתח הבקשה  מגיעה זאת  כל  אחרי ורק  תהיה ', לכל כעפר ונפשי תדום, נפשי ולמקללי

הערה [עיין כו, בפרק שם כתב  חריפות  וביתר לכלום . נחשבת תורתו אין אחרת ].י בתורתך ',

.È לנגד שיציעו ידע הדין ובשעת גמרא, או ומשנה מקרא יום בכל למד הזה האדם אם ...והנה שם: וז"ל

עליו. וימליצו לזה יבוא אימתי ושעה, שעה כל לזה תשוקתו גדולה מה שלמד, והגמרא המשנה כל עיניו

דבורים  ידי  על הטמאה רוח  ודף  דף  כל על שנמשך ויראה הספרים, אותם כל כך אחר יבואו כאשר אכן,

בנפשו, יתבונן כאשר אז, תוגתו תהיה גדולה מה מאומה, שוים ואין באמצע, או מתחילה שדבר האסורים,

ומכורך  שלם ש"ס מחבירו שקנה לאחד דומה? הדבר למה ומשל תורתו. את בעצמו איבד נפש בשאט  איך

כאשר  ויהי לדרכו. נסע  והמוכר בעדו, ושילם נאה, הוא שלמעלה כיון שסמך בפנים, ראיה ובלי יפה, בעור

לא  אחת מסכת ואפלו עליו, שנשפך ושומן חלב  מפני מאוד מטושטש היה הש"ס  שכל ראה לביתו, לקחו

מה  לראות בעצמו פתחו ולא בפניו ששבחו המוכר לדברי  נתפתה איך נפשו על התמרמר וכמה כהוגן, מצא

שקנה.

וכל  משנה סדרי ששה כל ילמד אם אפלו עצמו, על מקפיד ואינו תמיד, פתוח שפיו מי  הזה. הדבר הוא כן

רוח עליה נמשך אחת כל כי עליו שתגן אחת גמרא אפלו ימצא לא למעלה, כשיבוא פעמים, כמה הש"ס
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הם הרי שליט"א, הגראיל "ש  אדמו"ר הדור מנהיג ובראשם שליט "א , הדור זקני הקדושים  רבותינו

את אצלם  מוצאת  - לדור  מדור  העוברת בסיני המסורה והתורה  שלנו, שבדור לשכינה  המרכבה 

אש , כגחלי דבריהם  וכל  לתורה , השכינה  בין ומפרישים  מפרידים אינם הם לשכינה, אחד  הקיטון

שבדורנו. שבע"פ התורה הם  ודבריהם  חיים , אנו ומפיהם ממש. התורה אש 

הם מאוסים בקלונם , כל  לעין נתגלו הלא תורה', 'בני לעצמם  הקוראים בדורינו, אשר  והבריונים 

הנ"ל . יומא  במס' רבא דברי את  קורא אני ועליהם  השכינה. קדושת  של שמץ בהם ואין לשמים ,

יושר' 'אורחות מידות)ובספר ערך יט בתורה ,(פרק  עולם מגדולי נוראות  דוגמאות  שם להביא האריך

עד בתורה , גדלותו על  נוראים דברים מחז"ל  הביא נבט בן ירבעם  ועל וגיחזי. ואחיתופל דואג 

ובסיכום וכו'. כשדה  לו מגולין תורה טעמי וכל השדה , כעשבי לפניו דומין ת"ח שכל עליו שאמרו

והטעם , כתב : ÂÏשם  ˙„ÓÂÚ ‰
È‡ Â˙ÓÎÁ ÏÎÂ Â˙¯Â˙ ÏÎ ˙ÂÚ¯ ˙Â„Ó· ÈÂ˜Ï˘ ÈÓ˘עיי"ש ,

הזה . הפרק בכל 

שיטת את  החלטותיו. כל  את הדור מנהיג  שליט "א  מרן לוקח  מסיני לנו המסורה  הזו ומהתורה

בשעתו. זכאי בן יוחנן כרבן לא, ומתי הרוחות עם ללכת  מתי – 'הקנה '

מחשבתם . ויקלקל  עצתם ויפר  במזימתן, יצליחו לא שח"ו הבריונים , מידי ויצילנו ישמרנו והשי"ת 

אכי"ר . בימינו במהרה  לגאלנו ויחיש  וימהר

� �

שאמר  מה ומקיים בתורה להתחכם שמתחיל בעת בראשו, עיניו החכם כן על עליה. להסתכל ומאוס  הטמאה,

ז)הכתוב ד, לקיים(משלי  צריך חכמה", קנה חכמה "ראשית י), קיא אשרי (תהלים ואז ה'", יראת חכמה "ראשית

ולהוסיף להזדרז צריך כזה ואיש דפי. עליה שאין יתברך, ה' בעיני  מאוד חביבה תורתו כי  ובבא, בזה לו וטוב 

מחט מעשה עושה עבד דומה אין כי  נורא, הזק  הוא התורה, מן אחת שעה מבטל ואם שיוכל, מה כל חכמה

עכ"ל. מרגליות, נוקב לעבד
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ט ' פרק 

עינינו. לנגד  המתרחש את היטב להבין נוכל  העגל ' 'חטא  פרשת של  בעיון הלימוד  ע"י

הרבה להאריך נצטרך  התועלת  מירב את  להפיק  ולכן וכדי אפשרי. בלתי דבר  וזה ,

הענין. את למצות  בהחלט יספיקו אשר  לימודים  מספר להוציא בעזה"י נשתדל

וצוחקים ,א . ושמחים  מריעים  שהיו בהריעו. – ['ברעה ' ברעה" העם קול את יהושע "וישמע

ענות קול  ואין גבורה  ענות  קול  אין ויאמר  במחנה . מלחמה  קול משה  אל "ויאמר רש"י].

גבורים עניית  קול  נראה  הזה  קול  אין - גבורה' ענות קול ['אין שמע " אנכי ענות קול  חלושה 

המענין  וגדופין חרופין קול - ענות ' 'קול  ניסה . או וי שצועקים חלשים קול ולא נצחון, הצועקים

ויחר ומחולות  העגל את וירא המחנה  אל  קרב כאשר  "ויהי רש "י]. לו, כשנאמרין שומען נפש את 

ההר " תחת  אתם  וישבר הלחת את  מידו וישלך משה יז-יט )אף לב , .(שמות

שם: הספורנו דברי כל את בזה  להביא וראוי

כענין  שעשו, בקלקול  שמחים שהיו כשראה  - משה ' אף  ויחר  ומחולות  העגל את 'וירא

תעלוזי" אז רעתכי טו)"כי יא, באופן (ירמיה המעוות לתקון שיוכל ונואש התקצף ובזה ,

ע "כ . הלוחות , לאותן ראוים ויהיו לתמותם  שיחזרו

הפסוק על כא)ובהמשך, שם, עליו (שמות הבאת כי הזה  העם  לך עשה מה  אהרן אל  משה  "ויאמר

הספורנו: כתב  גדלה" חטאה 

ליום חג  להם  שקבעת  מפני במחולות בקלקול ששמחו - גדולה ' חטאה עליו 'הבאת

·Ï‚Úהמחרת , Â˘Ú˘ „¯Ó‰Â Ú˘Ù‰ ÔÓ Ú¯ ‡Â‰ ‰ÊÂ כאמרו יותר , רחמים  ביקש  זה ועל  ,

גדולה" חטאה  חטאתם  ל)"אתם  חטאה(שם, הזה  העם חטא  "אנא  אמר  בתפילתו וכן

לא)גדולה" בתפילתו (שם, וכן וחטאה". ופשע "עון הזכיר מדות  עשרה  שלש  בסדר וכן ,

לעשות להכריחך עליך שנקהלו פי על  אף אמר, ולכן ולחטאתנו". לעוננו "וסלחת  שם

סיבת היתה שזאת המחרת , ליום  חג להם לקבוע  שהוצרכת לך  עשו מה העגל, להם 

העגל לשמחת  שעשו Â˙ÈÈ˘ÚÓהמחולות ‰Ú¯ ‰˙È‰˘. עכ "ל ,

אין  אבל  והאריכו, דבריו את הביאו מחברים  שהרבה  והאמת  בספורנו. כאן שכתוב מה  ונורא איום 

חמור יותר הרבה הוא העגל  בעשיית  והמחולות  השמחה ברורים : הדברים  שהרי להוסיף, צורך

תענית מתוך  מרובה, ראש  כובד מתוך  זאת  תעשו - עגל לעשות  הולכים אתם העגל : מעשיית 

וזה מזה. גרוע יותר  אין מזה, ויו"ט  מחולות  לעשות  הזה , מהחטא  גדולה שמחה  לעשות  ותשובה .

האמיתית . מהותם  כל את  מראה 



"Â�¯Â„·˘ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙" „ˆ

בברכות ע "א)בגמ' איתא:(לב 

שונאי  של  רגליהם נתמוטטו הללו מקראות שלש  אלמלא  חנינא, ברבי חמא  רבי אמר 

זהב" "ודי מהכא אמרי ינאי רבי דבי כךישראל..., ינאי רבי דבי אמרי זהב'? 'ודי מאי ,

להם שהשפעת  וזהב  כסף  בשביל עולם, של  רבונו הוא , ברוך  הקדוש לפני משה אמר 

נוהם ארי אין ינאי, רבי דבי אמרי העגל . את  שעשו גרם  הוא 'די' שאמרו עד  לישראל 

ומזיק , ומשתגע שמח - נוהם ארי [אין בשר של קופה  מתוך  אלא  תבן של קופה  מתוך 

לו  והודה הוא ברוך  הקדוש שחזר  מנין יונתן רבי אמר  נחמני בר  שמואל רבי אמר  רש"י].

ע "כ . לבעל", עשו וזהב להם הרביתי "וכסף  שנאמר למשה

האמיתי  הארי מזיק, הוא  ואין לדכאון נכנס הוא תבן של קופה  לארי מביאים כאשר  הדבר , פירוש

התוכן  כל החוצה  יוצא אז השמחה , בו ונכנסת  הבשר  ריח את  מריח  הוא  כאשר אבל  רדום . שבו

המהות העגל , בחטא שם  שהיה מה בדיוק  זה  מאוד . מסוכן הוא ואז ומזיק , ומשתגע שלו האמיתי

נפש את המענין וגידופין חירופין קול  - ענות' 'קול  היה ואז החוצה, פרצה  החוגגים של הפנימית 

ונורא! איום  שומעם.

פלאי  וגידופין? לחירופין אותם עורר מה  ככה, על  ראו ומה וגידופין, לחירופין היה  מקום  מה 

הפנימי  בתוכן שלהם . הפנימי התוכן כל את  החוצה הוציאו והמחולות שהשמחה אלא , פלאים .

של מצב היה  וכאן החוצה . זה  את שישאב  מה  היה  שלא  אלא וגידופין, חירופין אצלם תמיד היה 

פ כי העם את  משה "וירא  באומרו: עליהם הפסוק שהעיד כמו כללית  פרעההתפרקות  כי הוא  רוע 

כמו וקלונו שמצו נתגלה  מגולה . – 'פרוע' שם : הרש"י וכתב  בקמיהם" לשמצה  ה)אהרון (במדבר

עליהם , הקמים כל בפי לגנות  הזה הדבר  להם  להיות - בקמיהם ' 'לשמצה  האשה ". ראש  את  "ופרע 

עכ "ל .

כך: כתוב  זצוק "ל  וולבה שלמה  לרבי חומש' 'שיעורי ובספר 

שזה לו והודיעו זה. בנין  בנו מה בשביל והתפלא מאוד, יפה  בנין פעם ראה מקלם  האלטר 

מיני  וכל יצרים  רעות , מידות יש היחיד שבתוך אדם, לבני זאת  המשיל והוא הכסא . בית

עשר ללבוש  עדיף  יראה. לא  שהלכלוך  כדי מבחוץ  עצמו את  לכסות  צריך  והוא לכלוך,

עכ "ל . וכו', עצמו את לגלות לא  העיקר פראקים 

החירופין  בפני מעצור  אין החוצה . יוצא  הלכלוך כל  העגל, חטא על גדולה חינגא  של במצב 

הפראקים ... של הכיסוי בתוך  הנמצאים והגידופין

חירופין ב . קול החינוך , ובמוסדות  ובכוללים בישיבות שלנו, במחנה במחנה '!!! מלחמה 'קול

ואת המפלגה את שלהם , העגל  את הם הקימו כאשר שומעם. נפש  את  המענין וגידופין

ומחולות ריקודים 'פסל', אלא  'פלס' תקרי אל - פסל" עובדי כל "יבושו שלהם , האנטישמי העיתון
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שבדורנו. שבע"פ התורה כנגד  תורה ' 'בני הנקרא  ציבור בהמרדת המדומה הצלחתם על  אז היו

הנוראים , הספורנו דברי ולאור  ממש. עינינו לנגד וכלשונו ככתבו התקיים  בחומש  כאן הכתוב  כל 

ביותר . התחתונה  לדיוטא  הם הגיעו כיצד היטב לנו מתברר  הרי

היום . שהתפרסמו שבע"פ התורה דברי את להביא  המקום וכאן
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היום שיגיע שנים  מספר  לפני מאמין היה  מי כי מאוד!! עד  ומרה  גדולה  זעקה  לזעוק כאן יש והרי

תומכים ת "ח  ישנם  אשר תורה' 'בני של  עיתון על  כאלו דברים ויפרסמו יכתבו ישראל  שגדולי הזה 

מאוד ויתכן נקלע . שלנו הדור נורא  מצב  לאיזה יאומן לא  פשוט  קיומו. את מאוד ומעודדים  בו

חירופין  קולות - במחנה' מלחמה  'קול אז. שהיו הנתונים לפי העגל' 'חטא בדור  אז היה שכך

נשמע נוראים  במחנה !!וגידופין ונראים ים

אז  חלושה ' ענות  'קול  לא  וגם גבורה' ענות 'קול היה לא  הרי שם , מדובר  מלחמה ' 'קול  איזה  ועל 

נשאר מלחמה ' שה'קול להדיא  מהפסוק  משמע שהרי מלחמה '? 'קול שם  הקולות  נקראו מה  על 

של הגדולה המלחמה  לאותה  הכוונה  בודאי אלא  מלחמה'?! 'קול זה היה  שבאמת  למסקנה,

שהיו  והגידופין החירופין הקדושה'. ב'מרכבה  הטמאה ' 'המרכבה  מלחמת  בעמלק', לה' 'מלחמה

במלחמתו  הסט"א של בצבאו אז שרתו והמגדפין המחרפין זו. ממלחמה  מחוייבת תוצאה  היו שם 

המלחמות . כל שורש  ע "ה , אבינו ביעקב 

בפרקים זאת שעשינו כפי שבע"פ, תורה  של הלימוד כדין היטב  ללומדו יש זה מכתב  גם 

אחת: שורה על נתעכב  עתה  לקצר  הרצון מפאת אך הקודמים .

'˘"ÈÂ˙· ˜ÊÁ˙‰ÏÓ '‰ È‡¯È ¯Â·Èˆ ˙‡ ÌÈ¯¯˜ÓÂ...'על שבכתב ? בתורה  נאמר  זה  מי על  .

כל בך  ויזנב בדרך, קרך  אשר  ממצרים. בצאתכם בדרך  עמלק לך  עשה אשר את  "זכור עמלק !

אלהים " ירא ולא ויגע  עיף ואתה אחריך, יז-יח )הנחשלים  כה, בדרך '(דברים קרך 'אשר רש "י: וכתב .

רש"י, דברי על  המפורסמת והשאלה עכ"ל. מרתיחתך ... והפשירך צננך וחום , קור לשון ...ד"א

כיוון  מה  ועל  'קור ', לשון רק זה 'קרך ' הרי 'חום', המילה  כאן שייכות  מה וחום', 'קור  שכתב  מהו

וחום'? 'קור  באומרו רש"י

דבריו: בהמשך רש "י שכ' במה מרומז וזה כאן, כתוב מאוד נורא דבר  אלא

מקום והראה והתחיל זה ובא  בכם  להלחם יראים  כוכבים העובדי שהיו והפשירך , 'צננך

קפץ אחד בליעל  בן בא  בתוכה לירד יכולה בריה  כל  שאין רותחת  לאמבטי משל  לאחרים .

עכ "ל . אחרים', בפני אותה הקרה  שנכוה, אע"פ לתוכה . וירד 

ברבבות מוקפים  באר"י כיום אנו הרי לגמרי. לגמרי אותם  לקרר מצליח עמלק  אשר  כאלה  ישנם 

את עמלק  סיים  בזה  לא  אבל  מהו. יהודי תאריך  אפי' יודעים  אינם אשר ה', ירחם  כאלו, רבבות 

הוא אזי לגמרי, אותם  לקרר אפשרות  שום שאין הוא  יודע  אשר רבים  רבים  ישנם בעולם, תפקידו

'העמלק עם  טוב  שירגישו כדי מסויימת חום  דרגת  להם  להשאיר  'להפשירם', כוחו בכל  נלחם

מים , בורות ג' שם  שיש למקוה משל  לעמלק. שייכים כבר  שהם דעתם על  יעלה  ולא  שבקרבם '

המקוה את סובל  שאינו מי וכל פושר . והשלישי ממש , קר  והשני מאוד , חם או רותח  האחד 
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השליש למקוה בשופי נכנס  והשני רש"י הראשון כוונת  זהו מאוד, וטוב נעים  מרגיש  ושם הפושר , י

את משאיר  הוא ולכן בידו, יעלה  לא  זה קר , למקוה אותנו לזרוק  חייב  לא  עמלק וחום'. 'קור 

פלאים !! פלאי והפשירך', 'צננך וטוב, נעימות  בו להרגיש  שמספיק בחום חם המקוה

בראשו, והעומד הנ"ל, השורה  את  שבדורנו שבע "פ  התורה ישראל גדולי כתבו שעליו זה עיתון

עושים שר "י, גרוסמן נתי הוא הלא  והגידופין, החירופין לכל והאחראי המפלגה , כל בראש ובכלל 

לא להם שנשמע הציבור  הרי כי המקוה , את מקררים  אינם  רבה. ביעילות עמלק  של מלאכתו את 

מדובר שהרי לש "ש , מעשיו ושכל  יר"ש, בו שיש  להרגיש  צריך הרי הוא כי קר , במקוה יטבול

דור של הגדולים  הקנאים לכאורה  הרי והם  במצוות  ומהדרין ובכוללים בישיבות שלומד  בציבור 

באף אותם לרדוף יש אשר ל'פשרנים' בעיניהם  נחשבים ישראל  גדולי אשר  עד  תורה , הבני

'קור בשיטת להם , המיוחדת  בשיטה  איתם עובד  עמלק  מהם, חכם יותר עמלק אבל  ובחימה .

שלו, בחום  אותם  מחמם שני  ומצד הדור, של  שבע"פ תורה  של  'הגחלת ' את  להם  מצנן וחום '.

והגידופין. החירופין יוצאים  ומכאן הסט"א, של הגהנום  בחום

עיתון  הנקרא  עגל אותו על נמנים  אלא  וגידופין, בחירופין בפועל  משתתפים שאינם אלו גם אך 

הטמאה ' ב'מרכבה  הם  וחברים  עמלק , לחבורת  ושייכים קרך ' ל 'אשר נכנסים  הם כבר 'הפסל ',

לאמיתה . האמת  וזוהי שבדורנו. שבע"פ התורה לנו קבעה  כך  רח"ל.

�

הנ"ל: במכתב מופיעים מילים  כמה  ·Ê‰'עוד ˘È ÌÈÚ¯ ÌÈ¯·„ ‰·¯‰ „ÂÚÂ...'לכתוב ראוי והיה .

לירד הרוצה  וכל עתה . זאת  נעשה לא אבל  בזה , הכוונה ולבאר לפרש  שלם פרק אלו מילים  על 

זצוק"ל להגרח"ש השיחות בספר יעיין דברים של לא)לעומקן מאמר תשל"א רק(שנת בזה ונביא .

משם: מילים כמה

ÏÏÎ
 Â·˘ Ú¯‰ ÏÎÂ .˜ÏÓÚ· ˘¯˘ÂÓÂ ‡ˆÓ
 ,Ì„‡·˘ ˙Â˙ÈÁÙ‰Â ,‰‡È¯··˘ Ú¯‰ ÏÎ'

"Í¯„· Í¯˜ ¯˘‡" ÂÏ‡ ˙Â¯ÂÙÒ ˙Â·È˙·, העולם מן להמחות  דינו נגזר  הזה הדבר בגלל  .

ואין  שלם השם אין קיים, שהוא  זמן כל אלא  עוד , ולא השמים . תחת  זכרו ישאר ולא

הלהט את  וקירר  ציננך פי' קרך " "אשר ודור. דור בכל  בעמלק לה ' ומלחמה  שלם , הכיסא

בך . יוקדים  שהיו ˘·‡„Ìוהלהבה ˙Â
Ë˜‰Â ˙ÂÚ¯‰ ÏÎ ¯Â˜Ó Â
È‰ ‡Â‰ ‰Ê‰ ¯Â˜‰Â

'ÂÎÂ. עכ "ל ,

התורה במחנה המתרחש  את ולראות  דרכו להביט  מוצק כראי הם  הרי כאן הכתובים הדברים  כל 

הזה . כיום
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הדברג. להיות  וקלונו שמצו שנתגלה הוא " פרוע  "כי עה "פ  הרש "י דברי את  לעיל הבאנו כבר 

עליהם . הקמים כל  בפי לגנות להם הזה

מתרבה יום וכל  לדחי, מדחי הולכים  הם  הרי שלנו. לזמן מאוד  אקטואלית כאן ברש"י מילה כל 

על בזה ונדבר לאחרונה . לעשות  הגדילו אך  ליבם. ערות  את ברבים  ומגלים  וקלונם  שמצם  יותר 

דברים . ב'

כלל ורבני גדולי כל שהוציאו החמור לאיסור  היטב  מודעים קטן ועד  למגדול ישראל  איש  כל [א].

גדולי  מועצות  גדול בפרסום יצאו ולאחרונה  לשימצה . הידועים  הנייעס' 'הקווי על ממש  ישראל 

להוראות נשמע בליבו יר "ש  של קטן שזיק  מי וכל פריו, נתן זה איסור ואכן החוגים . מכל התורה 

לכאורה . בממון הפסדים  וכמה  לכמה שהיו אע"פ אלו,

ידוע אך - המוסווה  שלהם, התקשורת וערוץ נכנעה, לא  הפסל ' 'מפלגת והיא  אחת , קבוצה  רק 

עד הועיל . ללא אך השתדלויות, בזה ונעשו לפעול . ממשיך עדיין שלהם, זה  שערוץ לכולם  הוא 

כאן: מצורף  ומכתבם זה, ענין ברבים  לפרסם חשובים רבנים כמה שהוצרכו
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ספק ואין שלהם , למפלגה כשייך  בציבור ידוע  הרי כאן החתומים  הרבנים  שאחד כאן, לציין וחובה

שהג"ר מזה?! יותר וקלונם' שמצם  'נתגלה  לך  היש בידו. עלה ולא  זה  בדבר השתדל  שהוא בדבר 

מחטיאי  בכלל  והם  תורה  לדעת לציית מסרבים שהם  עליהם מעיד שליט"א אויערבאך  עזריאל 

מפעילים שעדיין שאלו זו מודעה על שחתמו הרבנים יודעים לא  וכי רבים !! תורה באיסורי הרבים 

אתמהה !! יודעים? לא הם  ידעי שכו"ע דבר  'הפסל ', אנשי אלו הם  נייעס' 'קוי

'קוי  סגירת  על  השאר  בין בה שנידון באסיפה שנאמרו הדרשות  אחד  מתוך קטע  בזה ונצטט

הנייעס '

בא' שזה נניח  הקוים . בענין לטפל  ואחרות כאלו מסיבות צורך  שראה  מישהו היה  עכ"פ

שכביכול הקו נסגר  התורה  גדולי מועצות של  המכתב  שיצא  יום באותו טהור , ממקור

הודענו  וגם  יום, באותו וסגרנו גדולים  לדעת לשאול הלכנו גדול , ויכוח היה  אותנו. משרת

על ומשונות שונות שמועות  הפיצו הליצנות עם  ועדתו קורח של כדרכם הם סגרנו. למה 

על היום כל  יושבים הם הכלים !! בכל הכלים, בכל  עובדים  הרי הם שסגרנו, הסיבה

שלשה היום עד  עברו מאז גמרא . מעל חוץ והמסרונים , הנייעס  על  והאינטרנט, המחשבים

וניסו  שמזוהים, קוים יש אבל  אחד, לאף  שייכים שלא  קוים יש  נו... וציפו, שבועות.

נתבקש אידישקייט , להרבה שותפי יוטקובסקי, אליעזר  הרב  וידידי הקוים . לבעלי לפנות 

ויענקי  קניג אבי שניים , ביניהם  הקוים, למנהלי ופנה  אנשים , כמה עוד עם יחד לפעול

תשאלו? לכו אז נו, מסויימים. לרבנים כפופים  אנחנו לא , ברורה , תשובה וקיבל  קצבורג,

מסחריים שכאילו קוים  בין ולחלק  להתפתל שהתחיל שלהם הזיבלון על מדבר לא  אני

מרדכי  הרב מטעם שליח  נשלח  למעשה  אידיאולוגיים ... קוים לבין לעשות מה  אין שנגדם

בתמימותו  הוא  בדלת. שעות  5 והמתין חסד  לשערי אגו"י של מועצגה "ת  מזכיר  שטרן

ברק , בבני גדול אדם לו שיש  אמר, השני להכנס ! לו נתנו ולא  בא, מה  לשם להם  אמר 

על והתבטא  בלשונו הוא אף צקצק אליו כשהלכו אותו. מגבה  שהוא  שלו, ידיד  גם  שאני

הוראה תתן אז נו... וכו', וכו' הרכילות תורה , הביטול הנייעס, קוי של  התופעה  חומרת

כל 'קודם אמרו כך אחר  הקוים. את שמנהלים  אלו שהם  הודו הם כל  קודם אז לסגור?

קוי  על נדון? מה  על  ונדון'. נשב  ואז לסגור, שיבקש  מטעמו שליח ישלח  שטיינמן שהרב

על חוגגים הם כך ... ולמה  זה , ולמה שם , לדבר הלך ההוא למה  ולא ! לא הנייעס ?

הללו, הכלים  עם שייכות שום להם אין כאילו מציגים  אבל הכלים , כל ועל  האינטרנט ,

אנשים על  לדבר  רוצה לא  אני דבר ... שום  להם  אין ליכט' מ'אידישע חוץ  מזה... מתנזרים

הקוים את  מוחלט  באופן מגבים  מלמעלה  אבל אצלנו, שמחנכים  מה לא זה  גדולים,

האלו!!!

איך לדבר, איך  אותם ומנחה אותם מתדרך  ירקב , רשעים  שם גרוסמן שנתי  לדעת וצריך 
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אין  זה  על להרע ! חכם והוא  מדוייק , באופן הרעל, את להחדיר איך  הארס, את להכניס

עכ "ד . ויכוח,

בחוש . ממש  במילה  מילה הנ"ל  הרש"י דברי של קיומם לנו הנה

כל בה  נתקיימו אשר הגיוס . בלשכת  התייצב  שלא בחור  מעצר  בעקבות שארגנו ההפגנה ענין [ב].

מכתב בזה  נביא עינינו נגד  ברורים  הדברים ולהיות שם. היו מחולות גם  העגל', 'חטא סממני

העגל . למחזות ראיה  עד  שהיה  מאחד  הנ"ל, ההפגנה שאחר  בימים נאמן' 'יתד  למערכת  שנשלח

ה'ספונטניות ' תופעת  – "זהירות 

תחת שעבר שני ביום נאמן" ב"יתד שפורסם המאמר בעקבות 

מכריעה  ההלכה ורק התורה דרך והיא  משלנו דרך יש "לנו הכותרת 

מרחשי  מעט להביע אלו בשורות  באנו "הקהל". בדעת  התחשבות  בלי

הלב .

לפני  חמישי ביום דרכינו את  שעשינו אברכים קבוצת  בהיותינו

מיר בישיבת  לימודנו למקום נוף  והר שאול גבעת  משכונת  כשבועיים

נחסם, כולו הכביש מאוחרת  צהריים בשעת  ולפתע בירושלים,

יכולת מבלי לעיר  בכניסה הכביש במרכז  מקומו על עומד והאוטובוס 

קבוצת בו מעודנו, הורגלנו שלא  נורא  מחזה גילינו עינינו לנגד לנוע.

התורה, בהיכלי שוכנים כלל שבדרך ואברכים צעירים בחורים

לרגלי  נשכבים חלקם מכך ויתרה כבישים, וחוסמים לתנועה מפריעים

ברורות . בלתי בצעקות  מים וזרנוקי סוסים פרשי

המחנה, בשולי אף לאחרונה שמתפשטת  התופעה מהי לעצמנו, חשבנו

השפעה  בהם שיש  מעשים ספונטני באופן  העושים אנשים נראים בהם

והם  והכוונה, הדרכה לקבל מבלי בספונטניות  והכל הציבור, כלל על

בהפגנות זה אם בפרסומיהם. לשיטה זאת  והופכים בכך מתגאים עוד

בל  ציבורי נזק  וגורמות  ממש  של וסכנה באלימות  הגובלות  מסוכנות 

במישרין בספונטניות  ישראל גדולי על בדיבור מכך חמור ואם ישוער,

חלילה  מטעם" "לא נייעס קווי של לתחזוקם בדאגתם זה ואם ובעקיפין,

ישראל... מגדולי אחד שאין למרות  בספונטניות , אלא
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משערים  אף  אלו אותם דוקא  כי לפתע, גילינו מעט, מעמיקה במחשבה

העבר מדורות  ישראל גדולי של דעתם היתה מה ספונטנית  בחשיבה

השכם  לערכאות  ספונטנית  הליכה וכן בימינו. המתרחש  דבר בכל

ידענו  אך בעיקרם, טובים והם שיתכן בדברים אף כך, ומשום והערב .

דבר בכל חז"ל שלימדונו כפי לעשותם אסור להתייעץ  שבלי תמיד

בלתי  נזק לעשות  יכולים וטובים רבים שלדעת  בדברים וק "ו וענין,

ליבנו  כולנה ועל ממש . הדת  עקרי שהם בדברים גדול לציבור הפיך

שידוע  השם חילול לגרום זו ספונטניות  יכולה כמה עד לראות  נכמר

תורה. בן לכל חומרתו

שליט הדור  זקני את  לשאול עלינו מבלי חובה הנימא כמלא  לזוז  ולא  "א ,

ובכך  השלכותיהם, כל על לנקוט  שעלינו הדרכים בכל עמהם להיוועץ 

אורחותינו. בכל לס "ד נזכה

הורביץ  י .
ירושלים . נוף , הר

הנ"ל רש "י שכ ' למה  הזה המכתב בין חץ להעביר רק  צריכים  כאן. מיותרת הסבר של מילה כל 

לעיני  אלא  שלנו, המחנה  לעיני רק ולא  כל . לעיני וקלונם  שמצם הנתגלה  במוחש לנו הנה בחומש .

כולו. העולם כל 

האחרונים: בימים נאמן יתד  בעיתון שהופיעה  כתבה  מתוך קטע  עוד  בזה ונביא 

הובע הקד ', הישיבות  בעולם  הפגיעה נגד  דרבנן שלוחי שמנהלים  הקשה המערכה  'לאור 

הרעה שבדרכם המחנה , משולי גורמים ע"י חמורים ושקר  בלע  דברי על  וזעזוע כאב 

התורה עולם  שמירת  על  במערכה קשות  ופוגעים אמצעי, בשום בוחלים אינם והסוררת 

המונעים המחנה משולי נאלחים  גורמים אותם  של  הקשה פגיעתם בטהרתו. והישיבות

הפוגה ללא  נמשכת  חמורים, שקר  ודברי בדיות  באמצעות  הנעשית והרסני, רע  יצר מתוך 

הם כשבכך  הקדושות, והישיבות התורה עולם כלפי משווע  אחריות  בחוסר  דרך , ובכל 

מעצורים . חסר  באופן התורה  עולם  את  רודפים

בית מתוך באה שאינה בתים  בעלי דעת  דעתם , והבעת  השקרים, ורצופת החשוכה דרכם

כפי  הישיבות, עולם את  וכלל  כלל להציל  מטרותיהם כשאין תורה , של ומהיכלה המדרש 
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אותו  הצד האינטרס למען ובלבול  שקר  הרס , לזרוע ורק אך אלא  דרכם , מכל  הוכח  שכבר

כאשר מייצגים, הקשההם  במערכה ישוער  בל  נזק גורמים הם הוגים  שהם  השקר  בדברי

הקדושות . והישיבות  התורה עולם  לשמירת

המחנה , משולי פסולים  גורמים אותם  על  התבטא שליט "א , הישיבות  ראשי מגדולי אחד 

שבת , ויציאת  כניסת זמני על לפרסום בנוגע אף  והנאמנות  הכשרות  חזקת את איבדו הם  כי

ר "ל . מעמדם , וביסוס  צרים  אישיים אינטרסים על בנוי אצלם והכל  מאחר 

בינה , תועים להשבת  בתפילה  להרבות שליט"א, הישיבות  ראשי מעוררים  זאת  לאור 

באמצעות התורה עולם רודפי למזימת המצטרפת מזימתם  ותסכל כסלם, מדרכם שיסורו

עקיף מתן תוך שונים, באמצעים התורה עולם לאויבי והסיוע הנוראיים השקרים הפרחת 

לקעקע מנסים  כאשר  אלה, בימים  התורה . בעולם לפגיעה המביאים מסוכנים רעיונות של

עמל בריבוי החומה  בדקי את  לחזק  הוא ביותר החשוב הדבר הקדושה, התורה  החומה את

שליט "א , ישראל  גדולי מרנן הורונו שכבר כפי המלעיזים, כל  כנגד ועוז שאת  ביתר  התורה

עכ "ל . שליט"א', הישיבות ראשי אמרו יצלח", לא  עליך יוצר כלי ש "כל ד ' לברכת ונזכה

משום הוא  צריך '. ערבא  'ערבך  לי לומר  יכול אחד כל אשר מהעיתון, קטע כאן מביא  שאני ומה 

הם מה בישראל , התורה  להצלת ליאות ללא הפועלים דרבנן משלוחי מאחד  שמעתי אישית  שאני

עושים . דרבנן ששלוחי מה כל  את  ולהחריב  להרוס  לשעון מסביב במס"נ פועלים  הם  ומה עושים,

להם שיש הנוראה  השנאה ויחידי, אחד ממניע בא זה  וכל  ברוסיה . הייבסקציה כמו ממש לי, ואמר

הקודמים . בפרקים  בהרחבה  זה ענין על  דובר כבר אשר  הדור  זקני כלפי

מרות את מקבלים שאינם  ועדה עם קבל להדגים  ורק אך  היה  עשו, שהם  הגדולה  ההפגנה כל 

הנעשות הפעולות  כל וכן גדול. רעש  בקול  עליו מצפצפים  הם  אדרבא  אלא  האמיתי, הדור  מנהיג 

בזה לנפנף  שיוכלו כדי התורה , בני על הפלילי החוק את  דבר  של בסופו להביא  כדי הוא  ידם , על 

מהרה לעזעזל  כולם וילכו לפומייהו, עפרא שלכם , הדור  מנהיג עלינו הביא  מה תראו הנה ולצעוק 

מלא . בפה  שליט "א  הגרח "ק  שבירכם  כפי -

�

מאליהו המכתב  דברי הם הרי זה, בענין לנו נפלאים דברים  132)עוד עמ' ז"ל:(ח "ד

גלו מצריםישראל  טומאת  השכינה . ובגלות  בטומאה  עמוקה בחינה הארץ , ערות  למצרים ,

המ "ט . לשער עד שם  ירדו ישראל ובני רוחני. כליון דהיינו טומאה , שערי נ' עד הגיעה

וגשמי, רוחני מכליון ישראל  על ששומרת  מאסתים" "לא בחינת  משום  ירדו לא נ' לשער

חשיפת שהיא  מצרים, של המיוחדת מהותה  תוכן על  מרמז מצרים מלך פרעה  כידוע .
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שיטה והיא האשה "]. ראש  את "ופרע [כלשון הגילוי, אל ההסתר מן הוצאתה הטומאה ,

בחינת זוהי פנימית. בושה של  זיק כל  לבטל הגבלה, כל להסיר - הטומאה בדרך מיוחדת

העגל . בחטא  שנאמרה  וגו' אהרן" פרעה  כי הוא פרוע 18)"כי עמ' ב, בכרך בזה מש"כ .(עיין

שוליים" נחשף ולא ליראתך  תוקף "שובנו גדר גם ירמיה זהו פניך", על  שוליך "וחשפתי (ע"פ 

כו) ילדים,יג, לתחלואי בסליחות  ז"ל)שנמצא  מו"ר "פרעה(בשם בבחינת  זו, נפשית גלות .

בינינו  מרקדת  היא  עדיין [ולדאבוננו, המקומות, ובכל הזמנים  בכל  אפשרית  במצרים ",

לפרעה משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו היינו ממצרים  ה ' הוציאנו לא  "אילו היום].

עכ "ל . כנ"ל, רוחני שיעבוד  היינו - במצרים"

דבריו  צדקו כמה עד ברור רואה הפסל ', 'עובדי של  מעלליהם את ומכיר  בדבריו, המתבונן כל 

היום '. בינינו מרקדת היא עדיין ש 'לדאבוננו,

בשבתד . הגמ ' דברי את בזה  ונביא העגל . חטא  מפרשת  אחד  לימוד  ע "א)ועוד פט  :(דף

אלא בושש  תקרי אל  משה", בושש כי העם "וירא  דכתיב  מאי לוי, בן יהושע רבי ואמר 

שש בתחלת יום  ארבעים לסוף  לישראל, להן אמר  למרום משה  שעלה בשעה שש. באו

הוא? היכן רבכם משה  להן: אמר  העולם , את  ועירבב  שטן בא יום ארבעים לסוף  בא. אני

עליו. השגיחו ולא מת , עליו. השגיחו ולא  שש. באו להן: אמר למרום . עלה לו: אמרו

וכתב ע "כ . וגו', האיש " משה  זה "כי לאהרן ליה  דקאמרי והיינו מטתו, דמות להן הראה

ומסטין. העולה  הוא  האדם , את  המחטיא  הרע יצר  הוא  - השטן' 'בא שם : [והאומר ]רש"י

אני  יום ארבעים לסוף  להם  אמר להר, - משה ' 'כשעלה  בעיני. הגון אין הדין מדת  דהוא 

להם אמר  והוא הוה , המנין מן בו שעלה  יום  שאותו סבורים הם שעות , שש בתוך  בא

עלה , בסיון בשבעה  שהרי עמו, לילו אין עלייתו ויום  עמו, ולילו יום שלימים, יום ארבעים 

העולם , את  ועירבב  שטן בא עשר בששה היה. בתמוז עשר בשבעה  ארבעים יום נמצא 

באו  שהרי משה, מת  ודאי לומר וערבוביא, וערפל  ענן דמות  ואפילה , חשך  דמות  והראה

עכ "ל . וכו', בא ולא  שש  כבר

להראות השטן של כוחו זהו אם - אנוסים  ממש  הם  הרי דלפ "ז מפורסמות , זו בסוגיא  השאלות

ועוד האיש ', משה  זה  'כי ואמרו הצביעו שהם  כך  כדי עד ע "ה , רבינו משה של הלוי' את  להם

על העולם של הנורא הצער  את  להמחיש כדי לעולם  השטן שהביא והערבוביא  והענן החושך 

שלא ישראל כשרי את  נבין כיצד וכן יחטא? ולא  הבן יעשה  ומה ע"ה, רבינו משה של  פטירתו

השטן?! הוא  היצר מתעתועי זה  שכל  גמור  בבטחון וידעו האלו הסימנים כל  אחר  נגררו
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מאליהו' 'מכתב בס ' בזה כתובים  מאוד עד נפלאים 291)ודברים  עמ' 'התפשטות(ח "ה הכותרת  תחת 

וז"ל: וגבולותיה ', הרע 

לצדיק רשע  "צופה שכתוב שמה  זצ"ל, [הגרי"ס ] ישראל גאון בשם  זצ"ל אאמו"ר אמר 

וגו' בידו" יעזבנו לא ה' להמיתו, לב -לג)ומבקש לז, הרע(תהילים שהיצר  פירושו, (שהוא ,

ע"ב ) נב  סוכה עי' - כאן המוזכר הצדיקים ,ה"רשע" בכל  גם  שולט שהיה עד  כך כל  גדול כחו ,

לפי  בהדרגה , רק האדם  את להתעות  רשות  לו וניתנת  ית ' ידו על  בפעולתו מוגבל אילמלא 

עבירה". גוררת  "עבירה דרך על  החטאים, התפתחות

וגו'" משה  בשש  כי העם "וירא  התחיל? איך כי העגל. חטא  מהלך את  בזה  (שמות וביאר

א) איחורו.לב , על לדאוג שהתחילו היינו איחר ", לשון משה ... בשש  "כי שם  רש"י ועי' .

כי  בחשבון, שטעו מבינים  היו האמת  במבט רואים  היו אם  כי החטא , התחלת היתה וזו

של איחורו על לתמוה  ובמקום  ה', מפי משה בדברי שינוי שיהיה אופן בשום  אפשר אי

בדיוק ששמעו חשבו שהרי לטעות , אדם עלול כמה עד - עצמם  על לתמוה  להם היה משה 

שטעו! נתברר ועתה היום להלן)שיבוא הובא 89-90 עמ' ח"א כך(ועיין חשבו שלא  וכיון .

את וערבב השטן "בא ברש "י עי"ש עוד. לנסותם לשטן הורשה בלבם , דאגה  נכנסה אלא 

ודאי  - שיחשבו] [כדי - לומר  וערבוביא, ואפילה  חשך  דמות - [בדמיונם ] - והראה העולם

לשטן  לו הותר  כך, בדמיונם להעלות שהצליח  וכיון לעולם". ערבוביא בא  לכן משה , מת

שנתברר וכיון בא ". ולא  שעות שש  באו שככר משה  מת  להם  "אמר  מלא: בפה להם  לומר 

דמות כמין - האיש  משה זה  "כי שם : ברש "י עוד עיין יותר . עוד  לשטן הותר  בלבם, זאת

במדרש דאיתא  והיינו באויר". אותו ...שנושאין - [בדמיונם ] - להם הראה (שמות משה

ז) מא, והארץרבה השמים בין תלוי נראה משה שהיה שעה אותה  ידיו את  מצא "השטן

שלו  שוא לדמיונות  שנכנעו ידיו את  חיזקו שהם  היינו ידיו' את 'מצא  עכ "ל .יא וכו'", ,

.‡Èשבת בגמרא בהערה: המו"ל ע"א)[וכתב אמר (פט העולם, את ועירבב שטן בא יום מ' "...לסוף  איתא:

להן  הראה עליו; השגיחו ולא ― מת עליו; השגיחו ולא ― שש באו הוא... היכן רבכם משה להן

ערכין עי' אבל מטתו". דמות להן "הראה ואעפ"כ עליו" השגיחו "לא שהרי וצ"ע  וכו'. מטתו ע"ב)דמות :(ל

באת  לא שדותיו... את מוכר לסוף  הרגיש לא מטלטליו... את מוכר לסוף שביעית בפירות ונותן נושא "אדם

ושנה  עבירה אדם שעבר כיון לידו'...? באת 'לא שנא... ומאי  הרגיש'... 'לא דקאמר הכא שנא מאי  וכו'. לידו

יודע שהיה דמשמע הרגיש' 'לא תני אחת פעם אלא עדיין עבר דלא "ברישא ופירש"י וכו'. לו הותרה בה

בלב שהרגיש היינו הרגיש" ש"לא הרי  וכו'". ועשאה העבירה מן נרתע  לא אבל עובר שהיה לבו אל ונותן

בפועל  השגיחו שלא היינו עליו" השגיחו "לא בשבת: גם י"ל ולפ "ז למעשה. שירגיש כך כדי עד לא אבל

לשטן  כח  לתת הספיק  וזה דאגה, של אמינא" 'הוא שיהיה כך כדי  עד השגיחו אבל ממש דואגים להיות

א.כ.]. - הלאה להמשיך
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בטוחים כ "כ  להיות  אותנו מחייבת וטהורה  שלמה חכמים  אמונת הוא; כך  דברים של  הסברם

שש בתחילת יום מ' 'לסוף במפורש  אומר  רבינו משה התורה . בדברי בטוחים  שאנו כפי בדבריהם 

את מחשבנים ולא  אחריו עוקבים לא אנו מפיו יוצא  מפורש  זאת  שומעים  אנו כאשר בא', אני

ובטוחים שלוים  אנו לבדוק , כדי הימים את לספור  לנו יש ומה  יהיה שכך  מאוד  ברור כי הימים,

שטעינו  הוא ברור  סימן הגיע, לא עדיין שהוא  רואים  אנו ואם  שאמר. כפי בדיוק  יבוא  שבוא

עם זאת לערער  השטן יוכל לא משה , של בדבריו שלמים  והבטחון האמונה כאשר  ואז בחשבון.

הזה . הגדול  השחקן של כוחו את  היטב מכירים שאנו מכיון עושה, שהוא  הדרמטיות  ההצגות  כל 

ביאתו  זמן אחר  לעקוב  שהתחילו אלו לבלבל . השטן של כוחו מה  ראו הנה באצבע מראים ואנו

איחור , כאן יש  א "כ  טוב, סופרים  שהם והחליטו הימים לספור והתחילו ע "ה  רבינו משה  של 

אותם . לבלבל  לשטן פתח  פתחו בזה מתקיימים , לא  ע"ה רבינו משה של מידודבריו שלא ואף

שלא הגדולה  בפשיעתם  הם הצליח . הוא  דבר של בסופו אבל זמן, לאחר אלא  לפתותם  הצליח הוא 

הגדולה . השואה  את עצמם  על  הביאו ע"ה רבינו משה של דבריו על  אחוזים  במאה  סמכו

מאליהו 89)ובמכתב  עמ' כך:(ח "א זה  בענין כתב

ליצה "ר רשות שניתן פי' יצרו, ביד נמסר  כרגע , אפי' התורה  מן דעתו האדם  יסיח אך  אם

דבר על  שתמהו משה", בושש כי העם "וירא שע"י במק"א, מש "כ  ועיין לקירבו. ליכנס 

צריך שהיה  מאחר  יפה, דבריו הבינו שלא עצמם על  לתמוה צריכים  שהיו תחת  - איחורו

היסח אופן, בשום משתנים להיות להם א "א  הגבורה מפי משה שדברי להם ברור  להיות 

'מת להם ולומר  בעולם  ערבוביא  לעשות  לשטן הרשות  שתנתן גרם כבר כזה  קטן הדעת

עכ "ל . משה',

שליט "א הגרח"ק מרן דברי שכל ומבוררת שלימה  באמונה מאמינים  שב"ה אנו נאמר ; אנו אף 

הגדולה מהערבוביא  התפעלות  שום לנו אין ממש, שבע"פ התורה הם  דלעיל , בפרקים המובאים

שמונה לבושי ישיבות , וראשי שקדנים  ואברכים ורבנים ת"ח לנו מראה הוא  לנו. מראה שהשטן

השטן, של כוחו זהו אבל גדולה, ועירבוביא  וערפל  חושך הסט"א. לכת שייכים הם אשר  בגדים 

לבלבל . כדי בעולם לעשות  יכול  הוא זה  גם 

כליל . והערבוביא  החושך  כל  את  באחת  מפזרת  שליט "א  הגרח"ק מרן של  אלי" לה' "מי זעקת

שאמונתם אלו השטן. לפיתוי כלל מקום שום לנו משאיר לא  'הפסל' עיתון אודות  הברור  המכתב

אחר עוקבים  הם יציבה , אינה  שליט"א הגראיל"ש ומרן שליט "א  הגרח "ק  מרן הדור  בזקני

להכנס לשטן פתח ופתחו נפשותם, על חטאו הם לזה, וכדו' דבריהם, צדקו האם  לראות הגדולים

דברים מלראות עיניהם את  וסתם פשוטות , מחשבות מלחשוב מוחם  את  וסתם  בהם , ולתעתע בהם

רח "ל . שאולה, חיים  וירדו ברורים,
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הקדושה ' 'במרכבה חלקינו ששם  ירושתינו, יפה  ומה גורלינו נעים  ומה  חלקינו טוב מה  אשרינו

רח "ל . הטמאה' 'במרכבה חלקם  אשר  תורה  של  מעלבונה לבריות  להם ואוי

בהערותה . המסדר  דברי ואת  התורה ' על  חיים 'החפץ ספר מתוך  הח"ח דברי את בזה ונביא

וז"ל: שם ,

שמע" אנכי ענות  קול  וגו' גבורה ענות קול  אין ויאמר  ברעה . העם קול  את יהושע  "וישמע

יז-יח ) להכיר(לב , אזנו את  הרגיל לא  אשר על תלמידו, יהושע את הוכיח  רבינו משה .

מה כלפי למרחוק, קולו מרים  הקהל עת לדעת, העדה מנהיג  על  לקול . קול בין ולהבדיל 

משה שהוכיח  וכמו זרה , עבודה  לקול  מלחמה, קול  בין להבדיל  עליו מכוונים, המה 

אחרי  משה  על העם התקהל עת  לכנוס  כנוס בין להבדיל יודע  שאינו על אחיו, לאהרן

עכ"ל. מרים , מיתת 

כתב: שם המסדר  ובהערת 

הפסוק על  ובילמדנו אגדה  במדרש מצאתי בזה  ג)וכיוצא כ, עם(במדבר העם "וירב :

מוצאין, ואין מים  מבקשים  וישראל  בה, עסוקים ואהרן ומשה  מרים, שמתה כיון משה ",

א "ל זה ? כינוס מה תאמר, לאהרן, משה  אמר באים , אותם  שראו כיון עליהם. נתכנסו מיד

עם חסד לגמול חסדים, גומלי בני חסדים גומלי הם, ויעקב יצחק אברהם  בני לא  אהרן,

אלא תקנה של כנוס  זה אין לכנוס, כנוס בין להפריש  יודע  אתה אי משה, א"ל באו. מרים 

מאות ושרי אלפים  שרי בראשם להיות  צריכים היו תקנה של  כנוס  היה  שאלו קלקלה , של

הדא כנגדו, דברים  הטיחו מיד באים, הם חסד לגמול  אומר  ואתה בראש , מורדים וכאן

משה". עם העם  "וירב  דכתיב הוא 

לכנוס , כנוס  בין ולהבחין להפריש  בשביל  הדק , מן דק חוש בעל  להיות צריך  העדה  מנהיג

לדין. דין ובין לדם  דם  בין לקול , קול  ˘Ïבין ÌÈÒÂ
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לכ כינוס ובין לקול קול בין היטב מבחינים  הדור מנהיגי ממש . היום נכתבו כאילו אלו ינוס ,דברים
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בעלי  כאשר  וגם שלהם, שבע "פ  התורה  מכח  להם  השייכים  בחושים  שלהם, הדקים בחושים 

אחריהם למשוך  בשביל  מפעלם  זוך  על בפומבי ומכריזים  תכלת  שכולה  בטלית  מתלבשים הכינוס

בהערת ונפלאה ברורה בצורה  ככתוב  וכו', לכינוס  כינוס בין להבחין יודע שאינו הקהל  דעת את 

של לשונם כל  שלנו. העניינים למצב ישיר באופן שייכת ומילה מילה  כל  ממש  הנ"ל . המסדר

לתוך ונוקבים ויורדים הכינוס, בעלי הם  מי ומוחלטת ברורה  הבחנה מתוך  יוצאים  הדור מנהיגי

פלאים!!! פלאי שבדבר , הסכנה  על  ומכריזין הכינוס, בעלי של  הנסתרות הכוונות של  תוכם

עוד בזה נביא  אפיקורסות, דברי ושמיעת בקריאת  אשר  הגדולה הסכנה את  היטב להמחיש  וכדי

וז"ל: למלך ', 'מעשי בהערות שם  ממש"כ בראשית פר' התורה' על  חיים 'חפץ מהספר

חיים ר ' הגה"צ של מדרשו בבית  שקרה מה  סיפר  חצוניים , ספרים בקריאת  הסכנה וע "ד 

הנושא הלך , להתם שבא  איך בפולניא , סטאוויסק  דעיר הגאב"ד זצ"ל מישקובסקי ליב

איש כלומר "פאקענטרעגער ", בשם כל  בפי נקרא  והי' לעיר , מעיר כתפו על "חנותו"

ציצית , מזוזות , למכירה , אצלו נמצאים קודש  כלי מיני וכל שכמו. על חבילתו הנושא 

ועל חנותם , שבעיר  הכנסת בית  ששמים  הללו, "הסוחרים " דרך ועוד . תפילין סדורים,

ובאי  התפילה , בעת  סחורתם מניחים ביהכנ"ס במערב התנור  יד  על  העומד  השולחן

נתקל ומבטו הזה, השולחן אל  הנ"ל  דמתא  הרב  נגש חפץ". שלבם  "מה  קונים  ביהכנ"ס 

התמהמה לא  העבר . בדור  מינות לספרי מפורסמים  שהיו חיצוניים , ספרים של  בחבילה 

השולחן  מעל הספרים  חבילת את בעצמו לקח  מקרבך ", הרע ה"ובערת  את לקיים רגע  אף

של בסך  מרובה הפסד לי גרם  הרב אדוני "החנוני": לו נטפל  הבוער. התנור אל  והשליכם 

הפרוטות מן ב "ב  את לפרנס  אוכל  כלום כי פרנסתי, את  שקפח מה מלבד רו"כ , שלשה

אל בעיקר נשואות עיני ציצית? של חבילה או מזוזה ממכירת  מרויח שהנני הקטנות

הספרים עבור כי בלחישה , הרב לו נענה  לפרנסתי. מקור  המשמשים  הללו, הספרים 

לעשות רשאי אדם אין ב"ב, לפרנסת שנוגע  במה  אולם  מכיסו. ממיטב  לו ישלם  הנשרפים 

ממסחרו  להתפרנס יכול  איננו ואם  לפרנסתו, אחר  מקור לחפש ועליו מינות , בספרי מסחר

ששמע ומכיון בזה . עזרתו לו הבטיח הרב  וגם עבודה , או משרה איזו לבקש עליו זה ,

שתפרנסנו  משרה איזו להשיג לאחיעזר לו יהיה  כי הרב, מפי יוצא מפורש  "הסוחר "

להזכיר התפלה  אחר  לביהכ "נ מחר שיבוא ביניהם  והסכימו טובו, על לו הודה בכבוד,

כשזה הרב , אל  "החנוני" נגש שחרית , תפלת  אחד תיכף למחרתו, הבטחתו. לקיים  להרב

כי  השיבו, הרב  הבטחתו. לקיים  להזכירו ביהכנ"ס , שמש את  בשיחה  שקוע  הי' האחרון

כי  הכומר, את ביתו אל אליו להזמין עתה, זה  השמש את ובקש בהשתדלותו, התחיל  כבר 

האורח התענין כיצד ? הגונה . משרה  ישיג  בעזרתו כי הדבר וקרוב  אליו, לו נחוץ דבר 

לי  סיפר  כשבוע  לפני - הרב ענהו - הדבר  פשוט כומר? ע "י להיושע  יוכל כיצד לדעת,

שלו, התופת בבית  בבקר  יום  בכל  מצלצל  שהי' הגוי כי ברחוב, אותו כשנפגשתי הכומר,
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המשרה ולתת חסדו להטיב אבקשנו מקומו, שימלא  מי לו אין עדיין ואם  לעולמו, הלך 

הרב: אל  ויאמר וילפת, האורח  נבהל בכבוד. להתפרנס  ויוכל  כבודו, של שכמו על הזאת 

הרב: ענהו וע"ז לע"ז? לכומר סגן להיות אתמכר  זקנתי לעת כי הרב , אדוני חושב כלום 

גוים זה בשביל הלא  אידם? לבית ללכת משנתם  הגוים את ויעורר  יצלצל אם  בכך ומה

לעבוד ללכת  אותם  יעורר הלא  ישראל, לילדי הללו המינות  ספרי את  ימכור  אם  אבל  הם,

הזה? כדבר  לעשות ישראל  רשאי וכלום  ע"ז,

בעירו, הספרים כורך את להעניש  מה כדת  ששאלוהו, איך הנ"ל , הגרח "ל  בשם מספר והי'

ענה והגרח"ל אחד. בכרך בראשית חומש  עם  רוסי סופר  של  משלים  ספר  לכרוך  שהזיד 

אברכי  עם לעשות  מה תשאלוני הספרים, כורך על אותי שואלים שאתם  עד לשואליו:

דיני  עם הרוסי הסופר  של  המשלים  את  במוחם  וכורכים  חול , למודי הלומדים  הישיבה

בין  להפריד הכרוך, לספר  תקנה  יש  אם  אחת ..., בכריכה  יחד  הש "ס , וסוגיות התורה

במוחו? שכרכם לזה לו יש תקנה כלום אבל הדבקים ,

ע"ז  בבחינת הם הספרים  כי יען ממש , מע "ז גרועים עוד מינים  ספרי כי אמר, ופעם 

עכ "ד . לעבדה, הקוראים את וממשיכים מדברת,

מרן  של  דבריהם  כל  את  היטב  לומדים  אנו שכאשר ספק, לנו נותר  לא  הדברים , קריאת  לאחר 

כזה תימצי היכי היה  שאם  בבירור, להחליט נוכל  שליט"א, הגראיל "ש  ומרן שליט"א הגרח "ק 

מוכר למשל  או העיתון על מנוי יהיה  לא  הוא שאם לשאול  בא אחד שהיה  'הפסל', לעתון ביחס

פרנס את להפסיד  ושייכותו שעלול  קשריו כל את  מיד  כליל ויפסיק חכמים  לקול ישמע אם  תו

לו: עונה  שבע"פ התורה היתה  פרנסה , ללא וב "ב  הוא  וישארו פרנסתו את  יפסיד  הוא  זה לעיתון

להתפרנס ולא בכבוד להתפרנס ע "מ  ערבים של במסגד או נוצרים  של בכנסיה  לעבוד  שעדיף 

רח "ל . הדור לגדולי וגידופין בחירופין מלא  אשר  הפסל  מעיתון

נאמר : אנו אף ההערה, בסוף שכתב  במה ‰ÏÒÙ,וכן ÔÂ˙ÈÚ· ÌÈÎÓÂ˙Â ÌÈ‡¯Â˜‰ ‰·È˘È‰ ÈÎ¯·‡

‰ÎÈ¯Î· „ÁÈ ,Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒÂ ‰¯Â˙‰ È
È„ ÌÚ „ÁÈ· ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡‰ È¯·„ ˙‡ ÌÁÂÓ· ÌÈÎ¯ÂÎ

‰ÊÏ ÂÏ ˘È ‰
˜˙ ÌÂÏÎ Ï·‡ ,ÌÈ˜·„‰ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ,ÍÂ¯Î‰ ¯ÙÒÏ ‰
˜˙ ˘È Ì‡ ,...˙Á‡

.!?ÂÁÂÓ· ÌÎ¯Î˘

בעת בפרט ה', יראי בין  שלום וישכין  ממרום, טהרה רוח יערה והשי"ת 

ר"ל. ומחוץ , מבית  מהרסים מול בעומדינו הזאת 

� �
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י פרק 

שהוא כמובן תשע "ד . פקודי פר' מוצש "ק  נדברו' 'אז בחבורת בס"ד נאמר  זה פרק

הכתב . על להעלותו בע "ה  וננסה  רבה. בהתרגשות נאמר

שטחי א . בכל  מאוד גדול כלל  הוא  שבהסתר ', 'הסתר ובפרט פנים ', 'הסתר  הנקרא המושג 

מתקיים כאשר  וגם  לאמת . להגיע  כדי ולחפור לחפור ויש ומכוסה , טמונה  האמת  החיים .

נראו  לא  אשר ה' פני את ולגלות  לעומק  לחפור תמיד  יש  פנים ' 'כגילוי נראה  כולו אשר אירוע

ואישי  פרטי אירוע בכל  גם  הענין הוא  וכך כלליים באירועים הענין הוא כך השטח. פני מעל

מדרכי  ומרגליות פנינים  ועוד  עוד  לאדם  לו מתגלים 'בחפירות ' תמיד  תמיד האדם . על  שעובר 

ממש נפלאות  ורואה זוכה בזה  שרגיל ומי ודבר . דבר  שבכל  הנפלאה הפרטית ומההשגחה שמים,

לכן. קודם  לעין ונראים  גלויים  היו לא  אשר  שמים  בחשבונות 

וסרמן  ר"א אדמו"ר  של הק' בדבריו לעבר מעבר ספוגים אשר נדברו', 'אז חבורת  בני אנו ואכן

שם גדול  חלק  אשר  מאמרים ', 'קובץ  בס ' העקבי בלימוד  לנו נתגלו אשר  זיע "א  הי"ד  זצוק "ל 

כנגד 'מידה  שהיא  ה ' הנהגת את  דבר בכל  לראות  חיפוש אחר  חיפוש  של  זה , יסוד  על הם מדבריו

רגילים אנו כן על  ואשר שרכשנו מידה '. המיוחדות המשקפיים את ונלביש  'בואו בחבורתינו לומר 

בו. מתבארים  התורה יסודות  אשר מאמרים' 'קובץ הזה הק' בס ' הרב מהלימוד

כללב . נתפסת  בלתי בעוצמה ממש  שכינה גילוי כולו, העולם כל על שעבר האחרון האירוע

רבות בכתבות  מתועד  הוא אשר  כדוגמתו. שאין שמים שם קידוש  מעמד  הגשמיים. לחושים

אותנו. המלוים הרוחניים  ההרגשים מעוצמת כמים נשפך כולם ולב  רבים, וצילומים

להתרגש לא  הוא  זה  פרק וכוונת  תכלית  אבל  ממש, בחוש  אלו' מראות וראינו שמים שערי נפתחו

במסירות נאמן' 'יתד  העיתון עשה הזו המלאכה  את כי ומתרגשים , רואים כולם  אשר  מהדברים 

וגם אליו. הגיעו רבים  שלא למקום ולהגיע בעומק , לחפור  הוא  זה פרק  וכוונת  ב "ה . רבה  ונאמנות

את לקיים שלנו, החבורה בני חובת  וזה לו. הראוי באופן לפרסמו עדיין טרח לא  שהגיע, מי

וגו'. רעהו" אל איש  נדברו... "אז הכתוב

�
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אדמה לרעידת  גרם תוכנו אך  קצר , מכתב שליט"א הגרח "ק  מרן כתב תשע "ב  סיון כ "א  בתאריך

במפורש: כתב ושם אדירה . בעוצמה 

כל אשר שליט "א  שטיינמן הגראי"ל ישראל  גאון למרן כיום  מסורה הדור הנהגת 'הנה

חובה והנה וכו', שמים לשם והזהרו ÏÎÏמעשיו שליט "א  מרן של פיו מוצא לכל לציית 

וכו' יורוך אשר  ככל ועשית מ"ע מקיימים ובזה הטהור .בגחלתן עכ"ל ,

זה . במאמר  רבות  זה  מכתב על  דובר וכבר

הנשק כלי בכל נורא  באופן כוחו את הגביר  אשר לסט "א . עוצמה  רב דלק חומר הוסיף זה  מכתב 

צורך ואין לכולם  מפורסם  כבר הרי ככה? על ראו ומה הזו. האיגרת  דברי כל  את לבטל שברשותו

'המרכבה כח  את  ומעצימים מגבירים  התורה ושר  הדור  מנהיג עתה ועד  ומאז הדברים. על לחזור

כגידין  והקשים הנוקבים  דבריו את  רב בפירסום  פירסם אשר  שליט "א  הגרח "ק  ובפרט  הקדושה'

בס ' המובאים  הגר "א  של דבריו את ברבים  שפירסם  במה  לעשות  והגדיל  הפושעים'. 'חבורת  כנגד

הגראיל "ש מרן על אצבעו את  וכיוון בדרא , בחד  הנמצא ע "ה  רבינו משה  ניצוץ על שלמה ' 'אבן

היטב באר הדברים  נתבארו זו ובחוברת הנ"ל . הדברים מכוונים  שעליו האיש זהו לאמור, שליט"א

כוחות מתעצמים  זה  לעומת כך הקדושה כוחות  שמעצימים וככל האלו' עשה זה  לעומת וזה בס "ד .

בחו  מלחמתם  בכלי להלחם איתן הטומאה בגיבוש  ליאות ללא ביותר המסוכנים 'הדברה' מרי

הטמאה '. 'המרכבה  לדגל מסביב  ובהתלכדות 

תשאג. כי פר' בסוף התוס' מבעלי זקנים  דעת  ל)בפירוש  לד, וז"ל:(שמות כתוב 

לו" מידו "קרנים וכן שכינה . מזיו אורו שהבהיק  - וגו' פניו' עור קרן ד)'והנה ג, .(חבקוק

לשון  וזהו ואילך , אילך ומתפצל  מפוצלות שקרניו לאיל דומה אור  כשהבוקר  כי ונ"ל,


˙Â'קרן'.ÈÎ˘ ÂÈÊÓ Â˙Â‡ ‰"·˜‰ ¯È‡‰ ,ÂÓÂ˜Ó· ‚È‰
Ó „ÈÓÚ‰Ï Âˆ¯Â ÂÚË˘ ÈÙÏÂ

Â‰ÂÓÎ ÈÂ‡¯ ‚È‰
Ó ‰È‰ ‡Ï˘ Ô‰Ï ˙Â‡¯‰Ï. עכ "ל ,

של הניצוץ  אשר הדור  ממנהיג הבוקעים  ההוד קרני את יראה כולו העולם שכל השעה  הגיע והנה 

הרב של  דבריו מתוך  מילים  כמה בזה נביא לעומקו הענין הבנת ולצורך בו. ע"ה רבינו משה

התורה: גדולי מועצת  מזכיר שליט "א  רובינשטיין אברהם

נוכח שליט"א הישיבה  ראש  מרן הוראת לקול נקראתי א' אדר  י"ט רביעי יום  בבוקר

שם חילול  "מול  ישראל . ממשלת ידי על הנרקמת  החוק מטיוטת העולה  שמים שם חילול 

לבבו  לוח  על  שנושא  ממי ההוראה ניתנה  - שמים" שם  קידוש  לעשות חייבים שמים 

הזה . העם משא את הטהור
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התורה וחכמי גדולי מועצת מזכירי עם יחד  ובבהילות במהירות  לפעול  הונחנו ראשית

וזעקה תפילה עצרת  על  ולהורות לדון ושופטיו, העם זקני התורה גדולי את יחדיו לכנס 

בתיאום זו, היא גדולה  מלאכה כי נכון אל שיערתי השנים , לאורך  מנסיוני קריה . ברחובות 

שהביאו  אלה היו תורתו ודבר ה' רוח  הזאת בפעם אולם  הראוי. באופן והזמנים המועד

כאיש שנתלכדו שליט"א האדמורי"ם וכ"ק הישיבות ראשי רבותינו התורה , שרי לכינוס 

ה '. בית  משמר על  אחד 

את זעק  שליט"א הישיבה ראש  מרן כשרבינו ובמורא, ביראה  שם היה כולו התורה עולם 

השם . חילול  שיש  במקום הנפש מסירות וחיוב  שחולל שמים כבוד על התורה  עולם  זעקת 

מסורת המשך מול לבב, בשברון המטלטל  ומצערה  התורה  מקדושת  נרעדים אז עמדנו

המערכה . הוכרעה הדורות , שבכל השם מקדשי ישראל עם  ודם  בחלב כאן הנרקמת  התורה

הררי  מול  מהולים  בחששות נערכו והמקום  המועד  ותיאום  העצרת  קיום על  הדיונים 

המיוחדת השליחות  מצוה, עלינו חזקה אולם  כמעט, אפשריים בלתי ותיאומים  קשיים 

עכ "ד . קודם, אחת שעה ויפה  העצרת את לקיים  שליט "א : הישיבה  ראש מרן מרבינו

יׂשראל..." ּבני עדת  ּכל  את  מ ׁשה  א)"וּיקהל לה, אוסף(שמות שאינו הפעיל, לשון ...והוא  ופירש "י: . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

עכ "ל . ואכנש, ותרגומו דבורו. ע"פ נאספים הן אלא  בידים אנשים

של דיבורו ע "פ  אחת לאסיפה  כאחד  כולם  ובאו נאספו שבדורנו העדה וחכמי גדולי מועצות  כל 

שבדורנו. ע"ה רבינו משה  של הניצוץ  בעל  הדור  מנהיג 

מעורבות דעות הרבה כ "כ  שהרי שהוא , כל  עיכוב  איזה  או תקלה איזה  צפוי' היתה טבעי באופן

את בהכנעה קיבלו וכולם גדול. פלא  באופן ובאו נתקבצו וכולם ערער לא איש והנה זה . בכינוס

הזה . האדיר  הכנס  כל את ומנווט מנהל שהוא  מאוד מאוד  ניכר שהיה אמר  שם שהיה ומי דבריו.

והנה אדר, בז' להתקיים אמורה היתה  אשר  בירושלים  הגדולה  העצרת  על  ההחלטה באה  ולאחריו

על מאוד מאוד  שהכביד  דבר בשבוע  העצרת את  להקדים  שליט "א  הדור מנהיג מרן החליט 

ישראל . בני עדת כל אצל הדבר נתקבל  ושוב כידוע, ההכנות

על והחלטותיו רצונותיו וכל וכו' ההולכים  ומי מי שליט "א  הדור מנהיג מרן של  ההוראות  כל וכן

שהעצרת העז רצונו גם  שלטון. מלך  כדבר  ממש, מדהים  באופן במלואן נתקיימו הזו העצרת

וגם ממש. הטבע  כדרך  שלא  פשוט ביותר, מופלא  באופן רצונו בזה נתקיים תקלות, ללא תעבור 

פרובוקציות לעשות רצונם  אף על  לשונו", כלב  יחרץ "לא הפס ' בהם  נתקיים דחציפין כלבי הני

גדול בפרסום  ולפרסם  להודיע  כדי זה וכל פלא, באופן אותם חסמו השמים  מן מדנים , ולעורר 

מנהיג  אלא  'כת', של מנהיג רק לא הדור ". "מנהיג באמת  הוא  מי בעין עין רואים אנו שהנה  ועצום

לאחר בעיתון כתוב  שהיה  מה לפי אשר  יחד, ובאו נתקבצו כולו הדור כל  שהרי כולו. הדור  כל  של 
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עדת כל  ממש  והחוגים, העדות  מכל  וטף נשים  אנשים  איש אלף מאות שמונה  שם היו העצרת,

השם לחילול מנגד  שיעמוד השם , קידוש של גדול מעמד שיהי' היה  רצונו כל והרי ישראל . בני

מלא .ה באופן נתקיים  זה  וכל הזדון, ממשלת שבהחלטת נורא 

הופיעו  שדבריו שליט "א  זילברשטיין יצחק רבי הגאון של  עדותו את  כאן נביא מעט להמחיש וכדי

דבריו: היו וכה בעיתון,

לביתו  אחד  כל  נכבדת בצורה  ההמונים  להתפזר החלו האדירה העצרת לאחר  "כידוע,

היציאה לעבר ההמונים בין דרכנו לפלס  וניסינו ברכב  ישבתי אני ואף שבתו. ומחוז

נכבד בשוטר  מבחין אני לפתע במקום. ששרר  בדוחק  לנוע  קשה היה  אך  ירושלים, מהעיר

מדובר כי וחשב  הלבן זקני את  ראה  הוא  כך  כדי תוך  דרך, לנו לפלס ומנסה  לרכב שקרב

כל את שריגשו דבריו היו "וכה בחיוב". לו ועניתי עמי, לשוחח וביקש ברב , אולי כאן

כי  עבודה , מחוסר הייתי אך העצרת , מתחילת כאן שאני לרב, לספר חייב  אני - שומעיו

מופתי  בסדר שהגיעו האלפים של המופלאה  ההתנהגות לנוכח  לעשות דבר  לי היה  לא

ואז  זה. בזמן אעשה  מה  וחשבתי מאד , אתכם  מזדהה  אני העצרת, כל לאורך כך  והתנהגו

כזה דף  אני גם ביקשתי בתחינה, מקרבו ומתפלל  בדף האוחז איכותי כה  ציבור כשראיתי

מהדף ''. התפילה כל את  אתכם  והתפללתי

אני  שבשמים, אֿלוקים גדול : בקול לו ואמרתי העולם, לבורא  שלי בשפתי פניתי "ואז

התורה , בלימוד  להישאר  מלבד אחר דבר  רוצה שלא  ואיכותי גדול  ציבור כאן רואה 

שלמרות ואמרתי והוספתי במלואה , בקשתם  שתתמלא  - החרדים את שיסדר  וביקשתי

אתה אבל  אותם , רודפים ואף  זאת  להם לאפשר  חפצים  שאינם  במדינה  כאן אחרים שיש

לאפשר יסכימו הם  שגם תסדר ואנא , אתם, להסתדר מכולנו יותר  תדע העולם בורא 

מליבם". שבוקע  היחיד במבוקשם להמשיך איכותי כה לציבור 

בעיתון]: [הופיעו הגדול השם  הקידוש על  ביותר מופלאים סיפורים  שני ועוד

יעקב לעיר , לכניסה  בסמיכות  הממוקם  רמדה  מלון מנהל נאמן" ל"יתד  מספר נוסף , היבט 

במלון, ציבור ואישי רבים  רבנים  התאספו העצרת  שלפני הארוכות  השעות  "במהלך שערי.

על מדובר  שעות, בכמה  הקדמתם מדוע אותם שאלתי הגדולה. לעצרת ממתינים  כשהם

שלהם התשובה  דקה ? כל לנצל שמקפידים  חשובים  כה  אנשים  של  ובפרט  יקר  זמן

להשתתף יספיקו שלא  מחשש ארוכות בשעות שהקדימו סיפרו כשהם  אותי, הפעימה 

נותן  הדור מנהיג  שכאשר  ומאוחד , שלם  ציבור  של ציות  זה מה  ראיתי הגדולה . בעצרת 

אה לקיים כדי מביתם  לצאת  ארוכות  בשעות  ומקדימים עוררין ללא מצייתים  כולם  הוראה

הללו". האנשים את  לארח זכות לי שהייתה  שמח אני הוראתו.
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שם לקידוש  הם אף  נוספו וסופרו, נכתבו שלא רבים  רבים  ועוד  הללו הקטנים  הפרטים כל

קיומה . בעצם  הגדול השם  לקידוש מעבר  הגדולה, התפילה עצרת  שגרמה שמים

בכל וחודרת  מכה  הזו התחושה  שלשום , של  ירושלים  איננה  היא  אתמול של ירושלים

שלפני  ירושלים  את  "יש  לעיר . הכניסה  של  הראשיים  רחובותיה פני על  שחולף  אזרח 

ניתנת בלתי היסטוריה שחוותה  שאחריה, ירושלים  את ויש ההיסטורית התפילה  עצרת

עצומה . בהתרגשות אורח עוברי אומרים  לתיאור ",

הכל מופתי סדר ובאיזה  מאמין. היה  מי אדם , בני למיליון קרוב כאן התאספו אתמול "רק 

הדברים את לכם", הכבוד  כל אלימות, בלי חפצים , שבירת בלי מהומות , בלי הסתיים,

תומ "צ , שומר שאינו שלשום , שהושבתה המרכזית  בתחנה  חנות בעל משמיע הללו

בלילה . שמונה  השעה ועד בצהרים שתיים מהשעה  החל התפילה , עצרת  בעקבות 

כולם . בין חופפת  הזו וההרגשה 

שירות לתת "כדי העצרת , במהלך  גם  לפעול  שנותר האומה  בנייני מול בקיוסק מוכר 

נותרתי  שמלכתחילה היא  "האמת  הזה . כדבר  לעצמו תיאר שלא מספר  למתפללים ",

אמרו  פחדתי. הקיוסק. את  לי ישברו שלא לוודא  כדי גם אלא  שירות , למתן רק לא  בקיוסק

ה'הפגגה ' בסיום או הנאומים שבמהלך לעצמי ותיארתי אנשים  מיליון לכאן שיבואו

זו  אבל אנשים למיליון קרוב  באו שאמנם  לי התברר  בסוף  הקיוסק . את  לי לשבור עלולים

מעודי. 'הפגנה ' כזו ראיתי לא  ובאמת 'הפגנה ', הייתה לא 

שטיינמן  הרב מרן של בהוראה תפילה, עצרת רק  היתה  שזו טובים יהודים  כמה  לי הסבירו

לא מעולם  התרגשתי. מאוד  ובאמת  הצבא , נגד  תפילה עצרת לערוך שאמר  שליט "א ,

חיי". ימי כל אותה  אשכח לא  ואני המונית תפילה  לכזו נחשפתי

בעת התחנונים  מילות את  מלמל הוא שגם  ומספר , סוררת , דמעה מוחה הוא זה  בשלב

יום ערב  הדין, יום  בערב  פתאום  "הרגשנו עננו". אברהם אֿלוקי "עננו ניגנו יחדיו שכולם

ההד את  "לשמוע  העצרת, קיום  בעת עימו יחד  שהיה  לידו, השוהה  אדם  מספר כיפור ",

זועקים כולם  האנשים  מליון של נתפס".העצום  בלתי דבר זה 'אמן',

כך כל  תחושה כאן "הרגשנו בעצב, הקיוסק  בעל אומר  מאוד", לי וחסר  מציק  אחד "דבר

קידשו  הצדיקים היהודים  לשגרה, חזר  הכל ופתאום  אותה להסביר  יכול  לא  שאני מיוחדת

ריקנות"... של נוראה  הרגשה  הרחובות, את כאן

ומן ד . שליט"א. הגריאל"ש מרן פני על  הדרם במלוא  הופיעו יתברך  שכינתו מזיו ההוד קרני

קרני  לאור  והלך זאת  הכיר  כולו הדור כל  הדור . מנהיג  שהוא  ועדה עם  קבל הוכיחו השמים

דבריו  על  משגיח  והקב "ה  בשמים, נורא רושם עושים  דבריו אשר  שליט"א הגרח "ק  מרן הודו.
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זאת וכתב  הדור, מנהיג הוא שליט "א  הגריאל"ש שמרן קבע  הוא ואם לבטלה, ח"ו יצאו שלא

שהיה מה כל הרי נוקב ' 'במבט  "אמת ". הקב "ה  של בחותמו קיום  עתה דבריו קיבלו ידו, בכתב 

של באופן ירושלים, בשערי ישראל בני כל של  העצרת ויזניץ, במלון האדירה האסיפה  אלו, בימים

כדי  השמים  מן שהובילו התורה ' כבוד  'מצעד  זה הרי סוף, ועד  מתחילה ממש  גלויים  ניסים 

כחוט מדבריו נפל  ולא וקיימים שרירים שליט"א הגרח"ק של שדבריו ברור  באופן להראות

לעומק לחפור  צריך  זו אמת להשקפת  להגיע  כדי זה , בפרק הקדמנו שכבר כפי אבל ממש . השערה

והדרה . תפארתה בכל  לאמיתו האמת  לנו מתגלה ואז יחד  ולחברם הנתונים בכל ולהתבונן

לקבלת ממש , סיני הר  מעמד היתה  ירושלים  בשערי ההמונים  שעצרת לומר, יש ברור באופן

דעתם קוצר משום  לזה , כיונו לא המשתתפים  של רובם שרוב ואף  שבדורנו. שבע"פ התורה 

זו  אמת  לראות  שזכה מי לכל גדולה חובה  ולכן לזה. כיונו ודאי בשמים  אבל מחשבתם, ושטחיות 

שליט"א" מרן של פיו מוצא לכל  "לציית  הגדול  החיוב  עלינו בא  זאת  כל אחרי כי ברבים , לפרסמה 

שבדורנו. שבע"פ התורה הם  הרי שליט"א הגרח"ק ודברי דבריו כל כי

�

היה לא  אשר  בארה "ב  והנורא  הגדול  ה ' קידוש  מעמד על המספר  העיתון היום עיננו לנגד והנה 

החרדית היהדות כל  כלל את הקיף  אשר איש אלף  וחמישים  ממאה למעלה  אשר מעולם שם  כמותו

יפר למען בחזקה ה ' אל לזעוק אחד בלב  אחד כאיש שהתכנסו ועדותיו חוגיו גווניו שבטיו כל  על 

הרס ע "י ה' בכרם  לחבל  אומר  שגמרו ישראל שבארץ התועים  אחינו של  מחשבתם  ויקלקל  עצתם 

נמס כך  פשוט  לב כל מרגשים זה  מעמד על והתיאורים רח "ל , הקדושות , והישיבות התורה עולם

בקנדה אנג 'לס, לוס בשיקאגו, כמו המקומות  ביתר  וכן התמונות . את  ולראות  להקריא לב  כל 

לפרק הצטרפו יחד וכולם  ישיר, בשידור  ממנהטן הגדולה העצרת הועברה לשם אשר  ומכסיקו

כ "ק נתכבד  ישראל " "שמע שבאמירת לציין ויש שמים . מלכות  עול ולקבלת  ולסליחות התהילים

ונטפי  עצומה בהתעוררות אחריו קורא הקהל כל כאשר שליט"א מסטמאר מהר"א האדמו"ר 

הנצחית הזעקה את  שזעקו איש  אלף  מאתיים  של  מעיניהם נשפכו ‰'דמעות Ï‡¯˘È ÚÓ˘"

,"„Á‡ '‰ Â
È˜ÂÏ‡מול לעמוד אותו ותלווה לעם  היותו מאז ישראל  עם  את שייחדה  זעקה אותה 

סדנא כי אחד  בלב  אחד  כאיש איש מיליון של המספר  ג "כ לנו והנה והרעות . הקשות הגזירות כל 

הוא . חד דארעא 

ËÚÓ !?ÂÏÂÎ ¯Â„‰ ÏÎ Ï˘ ‚È‰
Ó ‡Â‰ ‡"ËÈÏ˘ ˘"ÏÈ‡¯‚‰ Ô¯Ó˘ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰ÁÎÂ‰ ˘È‰

„"Ò· ‰¯Â¯· ‰
ÂÓ˙‰Â ˙Â

Â·˙‰.

דברי ה . את ולהביא  להמשיך  יש  ההוד, קרני בענין זקנים  הדעת דברי את כאן הבאנו כבר ואם

תשא כי פר' בסוף הק' החיים  כט )האור  לד, וז"ל:(שמות ההוד , קרני בענין
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ו)ובמדרש מז קמעא(שמו"ר בקולמוס נשתייר  התורה משה  כשכתב אמר נחמן בר  יהודה ר '

וחתומים . סתומים ז"ל  ודבריהם  כאן. עד ההוד, קרני לו נעשו וממנו ראשו על  והעבירו

ז"ל כאומרם מכל , למעלה הענוה שמידת  מצינו כי לומר שיכוונו א)ואולי מה(שהש"ר

דכתיב היראה , שהיא  לראשה  עטרה חכמה  י)שעשתה  קיא, יראת(תהלים חכמה  "ראשית

דכתיב לסנדלה עקב  ענוה  עשתה  ד)ה'", כב , שהעידה(משלי ומצינו ה'", יראת  ענוה  "עקב 

האדם  מכל מאוד שעניו משה  על  ג)התורה יב , מצינו (במדבר הדברים  לכתוב  ה' וכשאמר ,

וא יו"ד, חסרה 'ענו' אלא 'עניו' כתב שלא  הוד ,לו לקרני זכה זה ובשכר הענוה, מן זה ף

רבי  שרמז מה  והוא האדם , מכל בשנותו לו חסדו הפליא  ה' גם יתברך , ברצונו הפליא כי

לרוב כתב ולא  לכתוב, צריך שהיה יו"ד  אות והוא קמעא , בקולמוס  נשתייר  באומרו יהודה 

עכ "ל . כנזכר, זכה וממנה  ענוותנותו

הדעת מלשון משמע וכן שניים . שהיו משמע  הוד" "קרני מלשון לכאו' שהנה  לבאר, פעם ושמעתי

הטורים בעל כתב  הרי דהנה אלא , השני? הקרן ומהיכן מפוצלות. היו שהקרניים דלעיל  זקנים 

וז"ל: ויקרא  חומש  בתחילת 

אלא לכתוב  רצה  לא  ועניו גדול  היה שמשה  זעירא , דויקרא  אל "ף  - משה ' אל  'ויקרא 

בבלעם  שנאמר כדרך בחלום אלא עמו הקב "ה  דבר לא  כאילו ד)"ויקר " כג, כאילו (במדבר ,

משה לו אמר  ושוב  האל"ף. גם לכתוב  הקב"ה לו ואמר במקרה. אלא השם לו נראה לא

קטנה , וכתבה שבתורה אלפי"ן משאר  יותר  קטנה  אלא יכתבנה  שלא  ענוה רוב מחמת

עכ "ל ,

הק ', האוה "ח  שכתב  כפי 'עניו' המילה  של היו"ד  של  אחת דיו, טיפות ב' בקולמוס נשארו וא"כ

מה הקב"ה העביר כאשר ואז זעירא, לאל "ף הגדולה  האל "ף  שבין מההפרש  היא  שניה וטיפה

קרניים . שני נהיו ע "ה  רבינו משה  של  ראשו על  בקולמוסו שנשאר

רבינו  משה  של שהניצוץ ובודאי שבע "פ , תורה הם  שליט "א  הגרח"ק דברי שכל לנו ברור וכאשר 

משה של זה  ניצוץ  כי שבדור, הגדול  העניו שהוא  בע "כ  א"כ שליט"א, הגריאל"ש במרן נמצא ע"ה

לו! שככה העם  ואשרי שבדור. הגדול  בעניו אלא  יהיה לא  ע"ה רבינו

ועזבו ו. מלחמתם  כלי את  הניחו והסוררים הפושעים שכת שחושב  מי הזה, החזיון כל  ואחרי

עפרא נוראים אפיקורסות  דברי לפרסם ממשיכים  הם טועה. אלא אינו הטמאה' 'המרכבה  את 

אינו  ומי הדור מנהיג  הוא  מי באצבעו הראה ישראל  כלל  כל  אשר  הזה הגדול  המחזה  וכל לפומם !

התרחש ומה ויזניץ . במלון שם התרחש  מה  לדעת צבאי' 'סוד זה  אין כי הדור, מנהיג להיות  ראוי

ועל ה ' על  ולתקוף לתקוף  ממשיכים  הם  ובכ "ז ירושלים. בשערי גדולה ,שם  בשפלות משיחו

למכתם! תרופה אין אכן מאוד , נורא  שמים שם בחילול ועלילות , בשקרים וממשיכים
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תבוא: כי בפר' אשר החמורות  מהקללות  אחת ביאור נראה  זה , ענין להבין וקצת

לבב" ובתמהון ובעורון בשגעון ה ' כח )"יככה  כח, וז"ל:(דברים עזרא האבן שם וכתב .

בלב". שלושתן והתמהון והעורון "והשגעון

מרבה היה  זצוק "ל  המשגיח מרן בקצרה . נאמר  אבל מאוד, גדול  ביאור צריך היטב  דבריו ולהסביר

בלע"ז  מילה  שם  מובא וברש"י הלב. אוטם - לבב ' 'ובתמהון זה  פסוק  על  רש"י שכ ' מה על לדבר 

מקעלעם הסבא בשם  מביא  הוא  והיה "תרדמה". הוא  שלה והמובן לאידיש, אותה  תרגמו אשר

לחתוך יכולים  אנו מורדם  החולה  וכאשר  ניתוח, לפני שנותנים ההרדמה  כמו בדיוק שזה  זצוק "ל 

אנו  כאשר  "אטימות " במילה  להשתמש מאד  רגילים הרי ואנו מאומה. שירגיש  מבלי אברים  לו

הגדול המרדים הוא  היצה "ר  בהחלט. קשה  היותר  המכה וזוהי וכדו', ישראל  שונאי את מתקיפים

איתו  הוא יעשה  ואז האדם  את  להרדים כדי נפלאים  חומרים  לו יש בעולם, שיש  הגדול  והמומחה

רח "ל . לעשות, שחפץ  מה כל

השגעון  היינו הזה, שבפסוק  הקללות ענייני שכל כתב כאשר  לעשות הגדיל  כאן עזרא האבן

בשכלו  משוגע  לנו, המוכרת  בשפה במשוגע כאן מיירי לא בלב . הם כולם והתמהון, והעורון

שזה נכון הגשמיות, שבעינים עוורון וכן הקללות . כל  סוף לא אבל  זו היא קללה אמנם  וכדו'.

הוא השטן של ההרדמה  לחומר עצמו את  חשף האדם כאשר  אך נוראה . הכי לא אבל  קללה 

בכולל , לומד הוא לו, יש  ׂשכל  משוגענער . כולו כל  לגמרי, משוגע  הוא נעשה  הרי היצה"ר

חידושים , ומחדשים  בישיבות שיעורים האומרים יש  וגם נפלאות, חבורות  אומר  בכולל, ומהטובים

שאינו  כדי עד עיור שלו הלב  גמור, עיור ג "כ הוא  ממש ". משוגענער "חתיכת כולו הוא אבל

לעמים . ישראל בין לחול  קודש בין לחושך אור  בין מבחין

יחזקאל' 'אור  הראשונה)בס' השיחה בתחילת אלול וז"ל:(חלק כתב 

האדם חייב ודרכיהן הגוף וממחלות  הגוף, למחלות  הם  שוות  ורפואתן הנפש  מחלות

בעת היא הגוף  במחלות  הגדולה  הסכנה  הנה הנפש . מחלות  דרכי ולהבין מוסר ללמוד

כי  תקוה יש  מחלתו עומק  מכיר שהאדם  בשעה  הוא , שחולה  כלל מבין אינו החולה  אשר 

ממחלתו כלל יודע שאינו החולה  אך  למחלתו, תרופה  למחלתו.ימצא  רפואה תמצא מנין

מאוד היא אנושה - רח "ל  מחלתו את מכיר  שאינו בעת  הנפש, מחלות  בעניני הוא כן

העורון  היא  ביותר החזקה המכה לבב", ובתמהון ובעורון בשגעון אלוקים  "יכך  מכתו.

עכ "ל . מחלתו..., עומק  ומלהכיר  מלידע אטום  שלבבו לבב ותמהון

תשע"ד: אד"א ל ' א ' יום של מהעתון קטע כאן ונביא

והישיבות התורה עולם  רודפי ומנהיגיו, היהודי' 'הבית  אנשי של  התקדים  חסרת  הצביעות 

נורא ביטוי לידי אמש  באה  התורה, בתופסי חרמה  מלחמת  הכריזו אשר הקדושות ,
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ע"י  שהוכרזה ההסטורית התפילה בעצרת להשתתף  שלא הדלי"ת  התנועה  מנהיגי בקריאת 

שליט "א . שטיינמן הגריא "ל  הישיבה ראש מרן ובראשם  ישראל  גדולי ורבנן מרנן

נואשת בקריאה  היהודי" "הבית ממנהיגי דרוקמן חיים  קרא תקשורת לכלי אמש  בראיון

והפציר לאומי הדתי לציבור  דרוקמן פנה בדבריו בירושלים. החרדים בעצרת  להשתתף  לא

אליה . נשואות  כולן היהודי העולם  שעיני ההמונית  התפילה בעצרת  להשתתף  שלא בהם

נגד נלחמת  ישראל מדינת  ,2 לערוץ בושה  חסר  בראיון אמר כולי" כל  מתקומם "אני

בהפגנה להשתתף  אין ומתקומם. כאלה  מאמירות  מזועזע אני שמים? מלכות  של  שלטון

על ישראל במדינת להשתלח  חרדים  גורמים ע "י הנסיונות  את ותקף  הוסיף בדבריו הזו".

מתוך תקדים חסרת בצביעות  תהה חיים "? אנחנו "איפה החדש, הגיוס  חוק חקיקת רקע 

הציבור . בעיני חול  לזרות נואש  נסיון

ישראל מדינת של והחמורה  השפלה הגזירה רקע  על  נאמרים  דרוקמן, של  החמורים  דבריו

באופן  לכלא  ולהשליכם פליליים" כ"עבריינים  והגדרתם הק ' הישיבות בני על גיוס  לכפות

כולו. בעולם קיים  שאינו תקדים חסר 

הדת לאויבי ובחנפנות  שבצביעות  צוהר, "רבני" של  קריאתם אף  נוספה  הנואשת  לקריאתו

שמים", מלכות  "מרד  שמים", שם  כ "חילול  הישיבות בני גיוס  גזירת  הגדרת את  תקפו

את מגדירים  כשהם  בעצרת, להשתתף שלא  לכולם  וקראו וכדו', תורה" של "עלבונה 

הישיבות בני את  ומבזים מחרפים ומנגד  תורה , כתומכי וכו' מיסים  משלמי ישראל אזרחי

תורה . של  באהלה עצמם הממיתים הקדושות

ציבור אישי אמרו ועמליה?!, התורה  את  תוקפים  הם  אם מדברים, הם  תורה איזה  "על 

חוקי  את ומסלפים בה  לחפור  קרדום  התורה  את  העושים  אלו אנשים  על מר בגיחוך

ע "כ . הקד ', התורה 

ואלו  וכתבו. אמרו שהם ממה  קטן חלק  הם  אלו ודברים  פלצות. תאחזנו אלו דברים הקורא  כל 

עזרא . והאבן הכתוב  דבר שעליה  המדרגה לשלימות  שהגיעו האנשים  הם

התורה במחנה  קטון נער  כל  אשר המשכילים חבורת של  מדבריהם ולהתפלץ להלין שנבוא  עד אך 

ומי  לפניהם, ועוד שעבר הדור ומאורי גדולי מפי שנשמעו כנויים  באותם  אותם  לכנות יודע  החרדי

ולהתפלץ להלין נבוא  אותם. מכיר לך", ויאמרו זקניך  ויגדך אביך  ב "שאל  בסיסי ידע  קצת  לו שיש 

חומת את  בקע שלא  רק  לא  והנשגב הנורא המעמד כל  אשר דחציפין, כלבי הני של  מדבריהם 

מלווה ונורא, גדול  חכמים  ובזוי נוראים  פרסומים  עם  דלק  חומר  להם  הוסיף  שעוד אלא האטימות,

ועלילות . בשקרים
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בפרק אחד  ציטוט ונביא  כדרכם. בשקרים  וגדוש מלא  "השאננות", בשם  שלהם עלון לפני מונח 

שלא ההוראה מאחורי עומד "מה משנה וכותרת  הגיוס ", בלשכת "ההתיצבות הוא שלו שהכותרת 

וז"ל: הגיוס ?", בלשכת  להתייצב 

שכמי  מקדימים, אנו כן, שהורו שליט "א  הישיבות וראשי ישראל גדולי של "כתלמידיהם

רבותינו  הוראת לנו מספיקה  חכמים " "אמונת  והקדוש  היקר  המושג  על שאמונים

כשיש אבל  להבינם. דעתינו קצרה אם גם יורוך , אשר  לכל  ציות על אנו מצווים שליט "א ,

להשמע יהודי כל שעל ק"ו של  בנו בן וחומר  קל ופשוטה, מושכלת  כה הבנה בהוראה 

הגיוס". בלשכת להתייצב לא הברורה לפסיקה ולציית להוראה

כאן, אטימות איזו קשה . ובחילה  נפש בגועל מתמלא  אני להעתיק !! יותר  אפשר  אי די!!

מוכרת . בלתי ברמה ועיורים  משוגעים

ויזניץ במלון שהיו ישראל גדולי כל הגיוס? בלשכת  להתייצב  שלא שהורו ישראל  גדולי הם  מי

לאן  זוועה!! ממש משקרים?! הם  מי את  הגיוס. בלשכת  להתייצב ממשיכים עתה  שלעת  החליטו

ורבניהם בנט  אנשי גם  לבב ". ובתמהון ובעיורון בשגעון ה' "יככה של  זו בקללה להגיע יכול  אדם

כאלו. בשקרים  משתמשים  לא האטומים

מעלימים , הם שמו את אשר  שליט "א  התורה ממרביצי מאחד  מקיף " "מאמר  22 בעמוד  שם ואח "כ 

אלו: במילים  מאמרו את  פותח  והוא 

ראשי  רבותינו של  והבהירה  הברורה  הוראתם את  ולבאר לפרש חובה שיש "דומה

וכו'". וכו' הצבאית הגיוס בלשכת  כלל  להתייצב  שלא  שליט"א הישיבות

תורה". "מרביצי תורה " "בני "תורה " של כסוי עם פנים , ובעזות  בחוצפה  וגדושה  מלאה חוברת 

המצרים בין מתאריך  שליט"א הגרח"ק ממרן מכתב 14 בעמ' שם  והביאו לעשות הגדילו ועוד 

עזרא , האבן ודברי דלעיל . קללה מאותה כתוצאה הוא הזה המצב כל  לחוצפתם . גבול  אין תשע"ב,

יחזקאל '. ה'אור ודברי

�
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הגרח "ק מרן הוראת כפי הרזים" "חכם הברכה  את לברך  נזדמן ברבים ה ' מקדשי ההמונים  בעצרת

ברכות בגמ ' מקורה  זו ברכה ישראל . אלפי רבבות  עשו וכן ע "א)שליט "א  נח  :(דף 

ואין  לזה זה דומה  צורתם שאין הרזים חכם ברוך  אומר ישראל  אוכלוסי הרואה "ת"ר,

פחות אוכלוסא אין תנא  ושם: המנונא . רב בשם  מימרא שם  וכן לזה. זה  דומים פרצופיהם

הביא וכך  אלו", כל  שבלב מה היודע  הרזים  "חכם כתב: שם  וברש "י רבוא . משישים

ה)המ"ב סעי ' רכ"ד עי"ש .(סי' ,

היתה המטרה  מאוד, מסוימת למטרה ישראל גדולי של קריאתם לקול ובאו נתקבצו איש אלף  800

אחד כל  עתה חושב בדיוק מה יודע  יתברך הוא  רק הלב  בתוך שנעשה מה  אבל לכולם, ברורה 

ה'", דעות  "קל נמרץ בדיוק  נרשם והכל שבשמים . אבינו לפני בקשתו את שולח מטרה ולאיזה

עלילות ". נתכנו "ולו

מפי  כמדומני זאת  שמע והוא זיע "א , זצוק "ל  הגרי"ז בשם  ז"ל  מאבי פעם שמעתי ילד , בהיותי

ימי  בעשרת  זה  והיה  המזרחי, ממנהיגי אחד על אז דיבר  הוא  זצ "ל . מבנו או זצ"ל עצמו הרב

מהרהר הוא שגם  שכמותו אדם על  חזקה זצוק "ל : הרב אמר  ואז אלו, לימים קרוב  או תשובה ,

על מתחרט הוא חושב, שכמותו אדם מה אך וכו'. קבלות ומקבל  מעשיו את  ומחשב  בתשובה,

ע "ע ומקבל במיוחד , מרשים ולא קטן מדי שהוא שלהם החגא  ביום  במרפסת אצלו התולה הדגל 

דג  יקנה  הבאה שבחגא  ההללמיד באמירת  חיזוקים  מקבל  הוא וכן מאוד. ומרשים מאוד  גדול ל

למבין. ודי וכדו', המפלגה חכמי של ובכבודם  החגא , ביום 

- בקשו הם  ומה התפללו הם מה על  תפילתם , בזמן הפסל  עובדי של  הכנופיא חברי חשבו מה 

מה אנחנו גם לנחש יכולים  העצרת שלאחרי מעלליהם מתוך אבל  זאת. כל יודע תעלומות יודע 

למבין. ודי שם , בקשו הם  ומה שם , חשבו הם 

דבשז. יערות מס' העתקה בזה ראשון)ונביא  דרוש ז"ל:(ח "א 'ולמלשינים ', ברכת  בביאור

בתורה מאמינים ושיהיו מישראל, מינות נעקר  שיהיה  ליבו אל ישים 'ולמלשינים ' בברכת 

דופי, בלי אמונה  ושבע"פ Â¯Ó‰Ï˙שבכתב ,‰
ÚÏÂ ˘‡¯ ‰¯ÂÙ ˘¯Â˘ Ì·¯˜· ‰È‰È ‡ÏÂ

ÌÈ·¯· ‰¯Â˙ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÓÏ˘‰ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÈÙ.

בזדון  שבא  - עמלק  שהוא  זדון', 'ומלכות באמרו עמלק אבדן על להתפלל לליבו ישים גם

עמלק", לך עשה אשר את  "זכור  מ "ע  מקיים ובזה  לו, לא  ריב  על מתעבר ישראל , על

הראוים פורעניות  כל  כי ליבו על וישים אשנא, ה ' משנאי כי איבה, לו לנטור עלינו וחובה 

עכ "ל . עליו, יבואו ח "ו, ישראל על  לבוא
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חכמי  פי וממרים  ולענה ראש פורה שורש שבקרבם כתות  כמה  עיניינו לנגד היו הרחוק בעבר 

אשר כת צורה. ובשינוי מראה בשינוי אבל  כזו, כת עוד  לנו נוספה  בעוה"ר ועתה השלמים , ישראל 

ראש פורה  שורש  בקרבם  אך  ומשגיחים ישיבות  ראשי ות "ח  תורה  בני הם  הרי החיצוני במראה

מאוד ומצערים  החכמים את  שמבזים  אלא  בזה, די ולא  השלמים. ישראל  חכמי פי להמרות  ולענה

אוי  ע "ה . רבינו משה של הניצוץ בו אשר הדור' 'מנהיג  את  וחימה באף ורודפים ישראל גדולי את 

בימינו!! עלתה שכך  לנו

זצוק"ל הגרי"ז ממרן דברים בזה  לב )ונביא אות תורה דעת בילקוט מרחמים(הובא 'אין הכותרת  תחת 

ז"ל: אכזרים ', על

הרמב "ם הנה הציונות . דבר  על לאחד  הק' רבינו של  מתשובותיו חלק כאן ..."ונרשום

מלכים הלכות  בשלהי הצנזור)אומר ע "י  הדברים הושמטו החדשים בדפוסים ישנים, ,(בדפוסים

דברי  כל בארוכה  שם יעויין המשיח ", למלך דרך לישר אלא  "אינן והאיסלם  שהנצרות 

תנועות  ישנן רבינו, סיים  כן, לפי הרמב "ם . האם  אך  המשיח , למלך דרך ליישר הבאות 

שזה כיון הגויים , של טומאה  בתי ולהרבות  לבנות שצריך הדעת על יעלה  הזה הרמב"ם

המשיח ?! למלך דרך  מיישור  חלק

וגו' בנים " על אבות לב "והשיב כדכתיב בתשובה, ישובו בטח לו: אמר  (מלאכי וכשהלה 

ישובון"ג) לא באיה  "כל  נאמר  עליהם  עליהם, שהכוונה  אומר מי רבינו: ענה ב ). ג, .(משלי

ביום פעמים שלש הלא  ענהו: בתשובה , שישובו עליהם להתפלל שצריך לרבינו כשאמר 

הרמב "ם עליהם ? לא  האם  זו, בברכה הכוונה  מי ועל  שיאבדו, המינים  ברכת מתפללים

מתפילה) ומסיתין (פ"ב  לישראל מצירים והיו בישראל האפיקורסים רבו ר "ג בימי כתב:

וב "ד הוא  עמד  אדם  בני צרכי מכל  גדולה  שזו שראה  וכיון השם . מאחרי לשוב  אותן

מבואר הרי עכ "ל , האפיקורסין, לאבד השם מלפני שאלה בה  שתהיה  אחת  ברכה  והתקין

אדם ... בני צרכי מכל  גדולה המינים  שאיבוד 

אחרת מדבקת במחלה  או בשחפת  שחולה מי רבינו: ענהו עליהם , שרחמנות  לו כשאמר 

והאם מאד גדולה בודאי היא כזה  במצב כזה  אדם  על  הרחמנות ברחוב. ומושלך עזוב  הוא

ח"ו?!, מהם בהדבקות  להסתכן ביתו, לתוך להכניסו אדם ומחוייב  ירצה כך  משום 

ישראל ... כלל על למנהיגים  אותם עשו הזו הרחמנות  בגלל והוסיף:

רואים שאם והראיה  אותם, אוהב  הוא  הרי אותם שונא  שאינו מי דרבינו: בפומיה ומרגלא 

אותו... שונאים הם הרי אותם  ששונא עמוד מי תורה" "שערי מבריסק  הגרי "ז עם שיחות (מתוך

קס ) .קנט,
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אלו  את גם אנו כוללים  המינים  בברכת אשר  דבש היערות  דברי את  נצרף  ·˜¯·Ìוכאשר ¯˘‡

"ÌÈ·¯· ‰¯Â˙ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÓÏ˘‰ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÈÙ ˙Â¯Ó‰Ï ,‰
ÚÏÂ ˘‡¯ ‰¯ÂÙ ˘¯Â˘

למבין. ודי לחלוטין, ברורה הפסל' 'עובדי כת  של  המצב תמונת  זצוק"ל, הגרי"ז מרן של לדבריו

שיב את  ה' בשוב ה ' בנועם  לחזות  יחד כולנו חורבן ונזכה על והאבלים  המצטערים  וכל ציון. ת 

אכי"ר . בימינו במהרה לנו שיתגלה  התורה  כבוד בשמחת ולעלוז לשמוח  בודאי יזכו התורה , כבוד

� �
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י"א פרק

בהיכלא . דברים  שליט"א שטיינמן הגראי"ל  מרן נשא  תשע"ד אד "ב  ד' ויקרא פרשת  ה' ביום

דבריו: ואלו תורה ', 'אורחות  ישיבת 
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בהמשך . זאת  נעשה  ובעזה"י מאמרים , קובץ  בספר היטב  ללמוד צריכים  הק ' דבריו את  להבין כדי

דבריו. כל של  ועוז תוקף  היא  אשר האחרונה ', 'השיטה  על בעיקר  עתה  נתעכב  אך

משתייך אינו אשר  הדור מנהיג גדול  אשר העבר  מן לנו זכור לא נמרצות. בקללות אותם מקלל  הוא 

לא זאת  וכל  כאלו. קללות  בפרהסיא  מפיו שיוציא החרדית' ל'עדה  לא  ואף קרתא' ה 'נטורי לכת

למ הראוי ראש ובכובד  גמור הדעת  ישוב מתוך אלא ח"ו 'ספונטנית' דבריו בצורה אשר  הדור , נהיג 

שבע "פ . תורה  הם 
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הגדולה , המלחמה  של בעיצומה  כעת נמצאים שאנו דעתו את  לנו גילה שכאן הדבר ברור אלא

ותפילתו  בקשתו וזו עמלק ", זכר  את  "תמחה נאמר  עליו אשר דר", מדר בעמלק לה ' "מלחמה 

שהם מפורש אמר  ולא  כוונתו את  שהסתיר ומה וזכרם ', שמם  ימח  זכר, שום  מהם ישאר 'שלא

השלטון  לאנשי נראה  היה  שאז הוא  פשוט לכאורה וזכרם', שמם 'ימח נאמר  שעליהם  עמלק  מזרע

כשהוא משא"כ כפשוטו, מלחמה  הכרזת וזה אותם , להכרית שיש  פומבית  בהכרזה  יוצא שהוא

לומר רצונו מה  שיבינו המבינים  על וסמך  ההמון בפי ומפורסמת ידועה קללה וזו בלבד, מקלל 

בזה .

המצוהב . את ספורים  ימים בעוד  לקיים  עומדים  אנו הרי כי זה  בענין עתה לדבר בעיתו ודבר 

הזה בענין הדיבור ובעצם ואתר אתר  בכל  'זכור' פר' בקריאת עמלק" זכר  את  "תמחה  של

המצוה . מקיימים כבר 

למלך' מעשי אני 'אומר  בשם הנקרא זה  נשגב  בענין מיוחד  מאמר  ישנו מאמרים' 'קובץ  (עמ 'בספר 

אךרנט-עדר) מדבריו. נבחרים חלקים בזה  ונביא  עולם . של  ברומו העומדים נפלאים  בדברים ,

ממש . אלו ולימים הזה לזמן ישירות  הנוגע  המאמר  סוף את  נביא בהקדם 

שם ל)וז"ל  :(אות

יתמהו  ה' מיראי רבים ז"ל . ח "ח  בעל  הקדוש דברי למסור  ראוי הזה המאמר בחתימת 

מפורשת זו לשאלה התשובה אבל  הכופרים , כח כ "כ  להגביר לנו ה ' עשה זה מה  לאמר

ב )בתורה יג, האות(דברים ובא  בארץ ומופת  בשמים  אות לך  ונתן וגו' בקרבך יקום "כי

בכתובים ומפורש  וגו'. אתכם " ה ' מנסה כי לו תשמע ולא אליו תאבה  לא  ההוא  והמופת

תעמוד מחר כי בשמים  אות ויתן ולהדיח, להסית  שקר  נביא  יקום שכאשר אפשר כי אלו

הוא מה ומפני תעמוד . והחמה  דבריו שיתקיימו השמים מן כח  לו יתנו במקומה , החמה

דכתיב דמשיחא  בעיקבתא  וא "כ  אתכם". ה ' מנסה  "כי ט )כך? יג, כצרוף(זכרי' "וצרפתים

ובחינה צירוף  אחר צירוף המשיח  בוא קודם להיות שצריך  הזהב ", כבחון ובחנתים הכסף

אותנו. ה' מנסה כי בימינו, השקר לנביאי שניתן הכח  על  לתמוה מקום  אין בחינה, אחר

טרם בנר  הוא  כן להתבטל, זמנו בהגיע  כחותיו בכל להתגבר  דבר כל  טבע  כי אמר , עוד

הלילה, בסוף החושך  וכן שמות)יכבה , סו"פ  יקר כלי  אשר(עיין הימים  קרובים וכאשר .

הארץ" מן אעביר  הטומאה רוח  "ואת  הכתוב : ב )יתקיים יג, מתגברת(זכרי ' הטומאה  ע"כ ,

הישועה ימי כי להבין נוכל ומזה  עולם. מימות כן היה שלא  באופן האחרונים , בכוחותיה 

עכ "ל . לבוא, קרובים

'נבל'-'לבן' המשולש  הרשע ' 'ציר  השמד ממשלת  בלבוש עמלק  של כחו שהתעורר  [נתניהו,מאז

שר"י] לפיד בכפיהבנט , הישיבות בני גיוס  של  הנוראה  הגזירה על החליטו בו אשר  הזה  היום  עד 
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של דבריו הוא  המשותף והמכנה ביותר  קשים  דברים  ונאמרו נכתבו פליליים, כעבריינים  והגדרתם 

הקואלציה את  שמרכיבות  לסיעות הממשלה לראש ישראל  למדינת  שחור  יום  "זה גפני משה  הרב

רומי  ממשלת  כמו להכריז בהם היה  ישראל שעם הגלויות בכל  הזה כדבר  היה  לא הזאת הרשעה

"כי  הדבר, סוד  לנו נתגלה כאן המובאים הח"ח של  בדבריו עכ "ל , עבריין, הוא  תורה שלומד שמי

כוחותיה מתגברת  הטומאה  ע"כ וכו' להתבטל זמנו בהגיע כוחותיו בכל  להתגבר דבר  כל טבע

זה לבוא", קרובים הישועה ימי כי להבין נוכל  ומזה  עולם מימות כן היה  שלא  באופן האחרונים

בטרם האחרון לקרב לגייס  שניתן מי כל את  מגייס עשיו של  שרו עיניינו לנגד שקורה מה  בדיוק

חיילים ועוד עוד לשורותיו להביא והאימתני הנורא הרוחני כוחו כל את  משחרר  הוא מתבטל. הוא 

הקשת . צבעי מכל

הכנת ימי של  בעיצומם  עתה  נמצאים אנו זצוק "ל . הח "ח  שאמר כפי וליבון' 'בירור  ימי אלו ימים 

התחפושות ', ב'הסרת עתה עוסק עשיו של  ושרו על "ט . הבאים הפורים  ימי לכבוד ה'תחפושות '

צוהר 'רבני של  מפניהם התחפושות  את  מסיר והוא  זמן..., אין יותר , לחכות  אפשרות כבר  לו אין

מלחמתו. כלי את להם  ומחלק עמלק  של הצבא  בגדי את  להלבישם שיוכל  כדי ותלמידיהם ',

מ בעמלק . ה ' למלחמת  המיוחדים זאתהכלים רואה שנה, כשמונים  מלפני ישראל גדולי שראו ה

למי  ברור ורואים מעליהם, והתחפושות  המסכות נופלות כתות, ועוד  עוד וכן קטן. נער  כל היום 

שייכים . הם 

לעשות 'ג. 'הגדיל ובמהרש"א]אך  ע"א נב  בסוכה חוברת[עיין כל  אשר הידועה הכת  עם  בזמנינו,

שיוכל כדי האמיתי, פרצופם  את  ולגלות מעליהם  התחפושת  את להסיר  אודותם. מיוחדת  זו

עוד בעבר ואשר  היטב . המסומנים  שלו הקרב במדי ולהלבישם  לוחמיו. לשורות  לצרף אותם  גם 

שך הרב מרן של  דרכו ממשיכי של ובתחפושות "קנאים ", של  תחפושות  מיני בכל  מתחפשים היו

האלה התחפושות  כל  מהם  נפלו כיום אך זיע"א. הדור  מנהיגי זצוק "ל  אלישיב הרב ומרן זצוק "ל 

באיזה היטב  אותם לזהות  יוכלו שכולם כדי בדרכם מכשולות  הרבה להם  זמנו השמים  מן כליל.

נאמן: יתד  בעיתון היום שנרשם אחד  פרט  בזה  להביא  דיינו בעמלק. לה' במלחמה הם  צד

דגל של  הצרכניות מייסד  השוליים  לקבוצת המשתייך  אחד  היה  דרוקמן להגנת שיצא  "מי

התראיין  הוא מתאבדים". "יחידות  לו שיש שלו הככרות בנאומי שהכריז בעבר , התורה

זצוק "ל הגריש"א רבינו מרן דרוקמן. מהרב  סליחה לבקש  שצריך ואמר  "בשבע " לעיתון

לבקש שיש אומר אחד  אותו אבל מעלליו, בגלל  'רב ' לכנותו שלא נאמן" "יתד את  הנחה 

על להגן הוא  יוצא השם , קידוש למעמד להתלכד קוראים  ישראל  שגדולי בשעה  סליחה...

העורב! אצל הזרזיר הלך  לחינם  לא ישראל . גדולי של  בקריאתם שנלחם מי של כבודו

רוחנית". רגל לפשיטת להידרדר אפשר בקלות  כמה



‡"È ˜¯Ù‰Î˜

את להתקיף כדי לו שווה  זה וכל שלהם . מהגנרלים  אחד על אלא  זוטר , חייל על לא  מדובר וכאן

זצוק "ל , הגריש"א מרן של המפורשת  הוראתו כפי דרוקמן" "הרב כתב  שלא  נאמן יתד עיתון

ומזוויע , מחפיר  באופן זצוק "ל  הגריש"א ומרן זצוק "ל  שך הרב  מרן של  נפשם לשנואי ולהחניף 

דרכם!!! ממשיך  והוא

מוציא ספק  בלא  היה זצוק "ל  שך  הרב מרן אשר מתאבדים ", "יחידות  לו שיש  כזה משפט  למסור 

הרי  כאלו מילים  שאומר  שמי יבין קטנה  בישיבה  ילד וכל  האלו, המילים על  למחנה מחוץ  אותו

שהוא הציבור את  ולהשלות לרמות עדיין יכול וכיצד  זיע "א , זצוק "ל  ורבנן מרנן את מבזה  הוא 

הללו. התחפושות נפלו אכן דרכם. את  ממשיך

הגדול . שקרם  את בעליל  מוכיחים אשר  סיפורים  של רבות  עשרות  לעוד  יתלווה  זה  קטן סיפור

שהם שלהם  הבחירות פרסומי כל  במשך שלהם  הפרסומים בלון ניפחו, שהם  הגדול  והבלון

בפנים . להם  מתפוצץ  זצוק "ל , ורבנן מרנן של  דרכם ממשיכי

אשר פעולה  כל חלילה  לעשות ולא  לדבר שלא  היטב  עצמם  את שומרים  האמיתיים דרכם ממשיכי

אמר בו דיבר  אלוקים  רוח  אשר שליט "א  הגרח "ק  מרן זיע"א. נ"ע  צדיקים לאותם רב  צער  תגרום 

ועדה : עם  ‡È˘ÈÏ·"בפני ·¯‰ ÈÓÁ È¯ÂÓ ˙‡ Ì‚Â Í˘ ·¯‰ Ô¯Ó ˙‡ Ì‚ ¯ÈÎ‰Ï Â
ÈÎÊ '‰ ÍÂ¯·"

דסגן  אינשי הנך אבל  אמיתי. רוח  נחת  להם ולעשות בדרכם  ללכת  אותנו להדריך יכול הוא 

שליט "א  מרן עליהם אמר אשר Ï‡בעלילותא ÌÏÂÚÓ Ì‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ˙ÂÎÈÈ˘ ÌÂ˘ Ì‰Ï ÔÈ‡Â"

"Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ ˙‡ Â„·ÈÎ וכי אליהם", שייכות שום  להם  "אין אשר בדרכם ללכת  יכולים  הם וכי

כאשר ישראל". גדולי את כיבדו לא מעולם  "הם  עליהם  נאמר  אשר  אחרי לכבדם יכולים  הם 

את שהמשיך אבק מאותו הקודש , ארץ  של  האויר בחלל  רב אבק היה עדיין נאמרו האלו הדברים

צלול נהיה  האויר ירד, ב "ה  האבק  כעת אבל הכבוד. כסא  עד  אבק שהעלו עמו" איש  ה"ויאבק

שליט "א הגרח "ק  דברי שכל להעיד יכולים כולנו שאנו כך ברורה, נהיית  ב "ה  הראיה ליום , מיום 

אלוקיו". שה' העם  אשרי לו שככה העם  "אשרי ממש  ברוה "ק  נאמרו

דלעיל ד . הדור  מנהיג  של שבדרשתו אלו Ì¯ÎÊÂ"מילים  ˘"ÓÈ"גם ברור  באופן מפיו נשמעו

את המנווט האיש  זו, ארורה  במפלגה  בכיפה  השולט  האיש גרוסמן", "נתי האיש  אותו על

שנאה מכח ורק  אך  אשר  ישראל , לגדולי יוקדת  שנאה של הסוערים הים  גלי בין המטורפת  ספינתם 

וללא פחד  בלי ישראל גדולי על ת"ח וביזוי ושקרים  עלילות  של גלים ומייצרת  הספינה  מונעת זו

- ÂÎÂ'"מורא ÌÈ˜ÂÏ‡ Â‡¯È ‡ÏÂ"אומר הדור מנהיג מרן את  כעת שומעים  כשאנו וממילא  .

גרוסמן  נתי נבל אותו על גם אלו מילים מפיו ושמעו הנ"ל, בדרשתו וזכרם" "ימ "ש  רבים  בלשון

ש הכלל  בתוך כלול הוא שגם  בודאי א"כ וחברשר "י, הוא  שגם בודאי א"כ וזכרם' שמם 'ימח  ל

עמלק . של לצבאו בהחלט שייכים  מרעיו

שוב נביא וכן קו"מ , מספרו הי"ד  זצוק"ל רא "ו אדמו"ר מדברי בזה  נביא  היטב הדברים  ולהסביר
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יחדיו  הדברים את  ונחבר  התהום, עד  ויורדים  נוקבים בדברים  שליט"א הגרח"ק אדמו"ר מדברי

בס "ד . ברורה תמונה  לראות  נזכה  ואז קיימא, של בקשר

מאמרים' 'קובץ  בס' לבנים" סימן אבות  "מעשה הנקרא ר"נ)במאמר לדבר(עמ' המחבר שם  מאריך  ,

גלות על המרמז - עשו עם יעקב  גלות  א . ע"ה; אבינו יעקב של בפרשיות  הכתובות  הגלויות ב ' על 

שנאת ישראל, רשעי אצל  התורה גלות על  המרמז - אחיו אצל יוסף  גלות  ב. העכו"ם . בין ישראל 

וז"ל שם , והנפלא הגדול המאמר  מן מעט  כאן והבאנו לת "ח . הארצות א-ה)עמי :(באות

לבנים" סימן אבות  "מעשי

וישב  ר "פ  נשטם ,מדרש וזה נשטם  זה ליוסף , אירע ליעקב  שאירע  מה  כל  מוצא  אתה :

והנה להרגו. מבקשין אחיו וזה להרגו, מבקש  אחיו זה  ממקומו, גלה וזה  ממקומו גלה זה 

לבנים" סימן אבות "מעשה כי מהאבות , התורה  לסיפורי מפתח לנו מסרו רמב "ן רז"ל (עיין

וישלח ) פרשת דכלריש נצחים, הם בתורה הכתובים  הסיפורים וגם נצחית, היא התורה כי ,

נכתבה לא לדורות הוצרכה שלא ע "א)נבואה  יד כל(מגילה נכללו התורה  שבסיפורי אלא ,

עם מצב על יורה  ולבן, עשו עם  ליעקב  שאירע ומה  הדורות, כל סוף  עד הבאין הדורות

הגלות , פרשת  היא הזאת  הפרשה  דכל וישלח ריש רמב"ן ועיין העמים . בין ישראל

פרשת היא  שאחריה  והפרשה  בגלות. להתנהג  איך נלמוד עשו עם יעקב של  ומהתנהגותו

הגר "א  כמ "ש  דמשיחא שלמה)עיקבתא באבן ירמזון (הובא מה  אל ביאור  צריך  ולפי"ז .

אחיו? עם  יוסף סיפורי

בישראל , התורה  למצב ירמוז אחיו עם לו שאירע מה  חכים, בר  דהוא דיוסף הכונה , ונראה 

באמת הוא  שכן נמצא  היטב נתבונן וכאשר  העמים , בין ישראל למצב  ממש  דומה שהוא 

נשטם " וזה  נשטם  "זה הפרטים; המדרש)בכל בשם ב  לז, בראשית .(רש"י ,

וכל האומות  כל  הכוללת  לדורות, קבועה שנאה  היא לישראל אוה "ע  שנאת  כי ידוע הנה

שנאה ירדה  שממנו סיני שמו נקרא 'ולמה הכלל, מן יוצא  בלי העולם , בכל המדינות

ע "א)לעולם' פט  מהבטחת(שבת הוא ישראל , אוהבי במיעוטן באומות  שנמצאין ומה  ,

אתם" בריתי להפר לכלותם געלתים ולא מאסתים "לא מד)הקב"ה כו, דור(ויקרא ובכל  ,

ע "ה שנאת  ממש הוא  וכן מידם. מצילנו שהקב"ה אלא  לכלותינו עלינו עומדים ודור

כחמור  ואנשכנו ת"ח לי יתן מי אומר  הייתי ע"ה כשהייתי עקיבא  רבי כמ"ש (פסחים לת"ח,

ע"ב ) אוה "עמט משנאת יותר  לת"ח ישראל  רשעי שנאת בעו"ה, בעינינו רואין אנו ובדורנו .

לישראל .

עמנו  רשעי כן ישראל, כלל על עלילות  תמיד מחפשין שהאומות דכמו בעלילות , ...וכן

בדבר להכשל  תורה מבני לאחד יקרה  ואם תורה, לומדי כלל  על  עלילות  תמיד  מחפשים 

הלומדים . כלל  על  הקצף יצא אם  כי לבדו, אותו יבזו לא הגון, שאינו
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ה ', ליראי ישראל  רשעי ושנאת לעמנו, האומות שנאת  האלו, המלחמות שתי ובאמת

בעמלק לה' מלחמה  ככתוב  הקדושה, עם הטומאה  מלחמת  והיא הן, אחד  דבר  שתיהן

דור טז)מדור יז, הגר"א(שמות כתב  וכן הדורות , בכל  הטומאה שורש הוא  עמלק  כי (אבן ,

פי"א) לראש "שלמה צריה "היו נאמר  עליהם  וכו', בגלות ישראל  ראשי הם עמלקים  (איכה ,

ה) עכ "ל .א, ,

לת "ח ישראל  רשעי שנאת  בעו"ה, בעינינו רואין אנו "ובדורנו שכתב: מה בחוש  אנו רואים והנה 

במ אבל  בנו. נתקיים  הכל לת"ח, ע"ה שנאת  על שם  מש "כ  וכן לישראל ". אוה"ע משנאת  בטיותר 

רע -בניהם . עם דלי"ם  שנקראים לאלו או חלוניים  שנקראים  לאלו ביחס  אמור  זה  כל הרי שטחי

דבריו  וכל  שבע "פ  כתורה שליט "א  הגרח"ק של דבריו את מקבלים אנו כאשר  נוקב  במבט אבל

לעיל המובא מעמד באותו הרי א"כ בהחלט , מאמינים  אנו הרי וכך  תורה , של לאמתה  מכוונים

ולא ישראל  גדולי את ושונאים התורה  את  '...שמבזים  נפשעת: חבורה אותה  על ואמר שם  המשיך 

כל ואת  התורה  את  לעקור רוצים והם  הדורות, ככל העם  את ינהיגו ישראל  שגדולי לסבול יכולים

עכ "ל . ארצות...', עמי כמה ע "פ  ורק אך  יתנהל  העולם ושכל ישראל , לכלל  שיש התורה כבוד

אמונה ' ה'דרך  דברי לבין זצוק "ל  הקו"מ  של דבריו בין קיימא  של קשר אין האם  זאת, כל  לאחר 

האלו, המלחמות  שתי 'ובאמת  שם : מש"כ וא "כ  לחלוטין. ברור הדבר 'לומדעס' בלי גם  שליט"א.

הטומאה מלחמת  והיא הן, אחד  דבר שתיהן ה', ליראי ישראל  רשעי ושנאת לעמנו, האומות שנאת

הדורות ', בכל  הטומאה שורש  הוא עמלק כי דור ", מדור  בעמלק לה ' "מלחמה  ככתוב הקדושה, עם 

שעליהם מרעיו וחבר  גרוסמן שנתי שליט"א אמונה ' 'דרך  אדמו"ר של דבריו מתוך לנו הוברר  א"כ

הרוצים הע"ה שהם  שליט"א מרן אמר ועליהם ישראל, גדולי את שונאים  שהם שליט"א מרן אמר

בודאי  א"כ ישראל, לכלל  שיש התורה  כבוד כל ואת  התורה את  ולעקור העולם  את ולנהל  לשלוט 

ישראל . בכלל  התורה  קיום  על  במלחמה  עמלק  של  לצד  קיימא של  בקשר משתייכים שהם  ובודאי

שימח אלו של  לכלל  אותו והכניס  וזכרו", שמו "ימח  הדור מנהיג עליו שאמר  מה  מאוד  ניחא וא"כ

זה . מאמר  בפתיחת שהובאה בשיחה  האמורות הקללות ולכל וזכרם  שמם 

נביאה . שליט "א , השחר' 'אילת  בעל מרן דברי של האחרונה' ה'שיטה  בביאור שהארכנו ולאחר

למלך" מעשי אני "אומר  הנקרא במאמר קו"מ  הספר  מתוך  דברים  כמה  רנט-עדר)בזה ,(עמ'

וז"ל זיע "א , הי"ד  קדוש אותו של מאמריו את  בעיון שלומד  מי אשרי ומקיף גדול מאוד  מאמר 

ה-י)שם ג, :(אות

לבנים " סימן אבות  "מעשה התורה  סיפורי לכל  מפתח לנו מסרו רז"ל ריש והנה  רמב"ן (עי'

וישלח ) הן פ' להכעיס  העושים כי מזה, למדין ונמצינו לזרעו סימן עמלק מעשה גם  וא "כ  ,

איז  מיר  "ביי בזה"ל: היעווסעקעס אודות  ז"ל ח"ח בעל  מהקדוש ושמעתי עמלק . מזרע 
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עמלק'" זרע  פון זיינען זיי אז עמלק )ברור מזרע שהם לי  שלמה ,(ברור באבן הגר "א  וז"ל  ,

ממ "ש ממעשיהן לומדין וישראל  בישראל  מאד דבוקים  רב  הערב  משיח : חבלי פרק 

מעשיהם" וילמדו בגוים לה)"ויתערבו קו, וא "א(תהילים וכו', גאוה  עליזי העשירים והם  .

הם מחלוקת  ובעלי וכו', בישראל יש  ע "ר  מיני ה ' הגלות. קושי ע "י רק  הע "ר  להפריד 

עמלקים וכו'. העולם  מן שימחו עד בא  דוד  בן ואין עמלקים נקראים והם  מכולם  גרועים

נאמר ועליהם בגלות ישראל  ראשי ה)הם  א, פנים(איכה עזי וכל לראש ", צריה "היו

במ "ש  מרומז וזה וכו'. קין ובני ע"ר של נשמתן מגלגול  הם  שבדור לג,ורשעים  (בראשית

וילדיהנ) לאה  "ואת העם, ראשי שהם  הע"ר הם  ראשונה", וילדיהן השפחות את  "וישם :

אחרונים", יוסף ואת רחל "ואת  הע"ר, תחת כפופין שהם הטובים  הע "ה  הם  אחרונים",

אחריהם , נמשכין שישראל  מעכו"ם , גרועים  הם והע "ר  וכו'. מכל שפלין שהם ת"ח אלו

הגר "א שהביא  ומה עיי"ש . הגלות , אריכת  סיבת וזהו להם, משחקת שהשעה  שרואין

בדרכו, היה ועדיין אביו לבית  מגלותו יעקב  ששב  ההיא שהפרשה מפני הנ"ל  מהכתובים

שם . הרמב"ן כמ"ש הגלות, פרשת היא לה הקודמת ופרשה  דמשיחא . עיקבתא  פרשת היא

איך דורנו, של נוראה תמונה הנ"ל בדברים  ימצא  כעת , אצלנו להנעשה היטב המתבונן כל

דמשיחא , עיקבתא שהם  בימינו ישראל כל לעיני במלואם מתקיימים  האלו הדברים  כל

למחניפיהם זולתי ראש  להרים  לת"ח מניחים ואינם הדור  מנהיגי הם  הכופרים  אשר 

שפה אצלם היה  ולו רמה . ביד  גלויה מלחמה  התורה  עם ולוחמים  שלהם , פינכא ומלחכי

שהטיל תמנו, לא כי ה ' חסדי אבל  מפניהם , תקומה לנו היה  לא אז אחדים , ודברים אחת 

ומדין  מואב התורה , נגד  להלחם  ובכ"ז, אלו. כנגד אלו גם שילחמו ביניהם, ערבוביא 

כתוב  והנה ביניהם . שלום טז)עושים  יז, והעידה(שמות דור", מדור בעמלק לה ' "מלחמה 

הקודמין  שבדורות  אלא המשיח, בוא עד הדורות  בכל  קיימת הזאת המלחמה  כי בזה תורה 

עול שפרקנו מעת אבל מאוה"ע, עמלק זרע  המלחמה נהלו בישראל , התורה  שלטון עת

היעווסעקעס כמו להכעיס , המומרים בינינו ונתרבו בתוכנו עמלק  זרע  שרצו ממנו, התורה

קצה ועד הארץ מקצה ישראל, תפוצות בכל אם  כי האדומה, במדינה לבד לא  הנמצאים 

הבדל שום  ואין בעצמן היעווסעקעס אותן הן שמה המתיוונים  אשר באה"ק, וגם  הארץ

ניי  - עברי בזרגון ומפטפטים כותבים ואלו יידיש , בזארגון כותבין שאלו רק  ביניהם ,

עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הקב "ה  נשבע  והללו הללו על  אבל - העברעאיש 

אותם תומכים מעמנו גדול  שחלק  בימינו, הדעת עניות  גדלה וכ "כ  העולם. מן שימחו

ויציצו  עשב, כמו רשעים  "בפרוח  ה' דבר  יבינו ולא  ידעו ולא  ולהחזיקם  לגדלם בכספם 

עד" עדי להשמדם און, פועלי ח )כל צב, וכן (תהלים ולמחניפיהם. למחזיקיהם  אוי ואז ,

מקיימת ואינה מלך של פלטרין היא  כי אותם , הארץ שתקיא כשמש  ברור  הדבר  באה "ק 

להכעיס , עוברים  ומכ"ש עבירה  כתובים עוברי שהדברים כיון אלא לברך, ולא לקלל לא בא (אינני 

יתקיימו) כרחנו על .בתורה



‡"È ˜¯ÙËÎ˜

לאמר חלילה הן. עמלק מזרע  אחריהם הנגררים כל כי לאמר, אלו בדברים  לטעות  ואין

כתבניהם ומדריכיהם, מוריהם  ומנהיגיהם, ראשיהן על  רק כאן אמורים הדברים  כי כן,

כל אבל הקב"ה, נגד להלחם  צבאותיהם  בראש העומדים  עמלק , מזרע הם  אלו ודרשניהם ,

הגר "א , כמ "ש  בבקעה . כבהמה אחריהם  הולכים ישראל, מזרע עליהם  הנספח  ההמון

נאמר לה)שע "ז קו, מעשיהם".(תהלים וילמדו בגויים "ויתערבו

עלינו  האם לגוי? ישראל היות מיום  אצלנו היה  לא אשר  כזה  נורא  למצב לעשות  עלינו מה

על כן להעלות  חלילה השמים ? מן ירחמו אשר עד  ידיים, בחיבוק ולישב להתייאש 

סוטה בסוף המשנה סיום על  אומרים ז"ל החיים  נפש  בעל  הגאון ובשם  ע"ב )הדעת ! (מט 

את אותנו מודיעה  שם המשנה  אשר שבשמים', אבינו על  אלא להשען לנו אין 'ואנו

שבמשנה האחרונים  הדברים  כי הגאון ואמר דמשיחא. בעיקבתא תחולנה  אשר  הקללות 

ההם בימים שיהיו ה ' יראי כי שלפניה , הקללות מכל נוראה  יותר  והיא קללה , הן גם  זו

צווח והמקרא  גדולה , טעות והיא ה ' מלחמת מללחום ידיהם וירפו סח ,יתייאשו (תהלים

ואופניה .לה) הזאת  המלחמה  דרכי בתורה  ולמצוא לחפש עלינו אבל לאלקים", עוז "תנו

ודוגמא ממש . במלחמה  להריגה, עצמן ימסרו שישראל דרוש  השטן כח  להחליש ...וכדי

הן  האדומים  גזירות  כי שונות . מדינות בשתי ישראל  על גזירות  בימינו רואין אנו לזה

בזרוע לקרב להיפוך היא  האחרת  ובמדינה שבשמים , מאביהן ישראל  לרחק  שטן, מעשה

בשעת פארזעהן, האבען "יודען בזה "ל : ז"ל ח"ח בעל  קדוש מפה ושמעתי הרחוקים . את

ארויסגעהן  געדארפט יודען האבן יעווסעקעס  די פון גזירות די אנגעהויבן זיך  האבען עס

נהרג  יודען אסאך טאקי וואלטען עס אמת  נפש. במסירת מלחמה אויף  זיי געגען

זיך האט  עס בשעת  אפגעשוואכט . געווארען וואלט  שטן פון כח  דער  אבער  געווארען,

יעווסעקעס די זיינען מלחמה, אין זיין נפש  מוסר זיך זאל עס  ווער געפונען ניט אבער

שטארקער " לצאת געווארען חייבים היהודים היו היבסקים גזירות שהתחילו בשעה שגו ("יהודים

אולם  נחלש, היה השטן של כוחו אולם נהרגים, היו רבים יהודים אמת נפש, במסירות למלחמה נגדם

היבסקים") נתחזקו במלחמה, נפשו שימסור מי נמצא לא עמלקכאשר זרע  אשר בימינו ולפי"ז .

נגדם להלחם  היא  האמיתית  העצה  שטן, מעשה הוא  כי ברור  והדבר אצלנו מאד  מתגברים

העצה לקיים קשה כעת המצב לפי כי כמדומה אבל להריגה. נפש במסירת  ממש , בזרוע 

להתנהג, איך  להורותם  העם בראש  לעמוד  צבא  שרי דורשת  מלחמה  כל כי בפועל , הזאת 

אם אבל נפש. במסירת  בפרץ עומדים  ופסו אבדו, אמנה אנשי כי נותרנו יתומים ואנחנו

ישר  באופן ושותפיו עמלק נגד  להלחם  כח  בנו את(דירעקט )אין לנהל  לנו ואפשר אפשר ,

בעקיפין אופן (אינדירעקט )המלחמה  באיזה  התורה לעצת להקשיב צריכין אנו בזה  וגם  ,

ום .ללח

יוכל אולי שכנגדו, הצד של  כחו מקור נמצא  איה לידע צריך  צד  כל  שבמלחמה  ידוע
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אפשר אופן ובאיזה  גדול עמלק של כוחו במה  לידע  צריכין אנחנו וגם שם . להחלישו

בהכתוב  תורה  לנו גילתה וד"ז ח )להחלישו. יז, ברפידים",(שמות ישראל  עם "וילחם  :

ידיהם שרפו ישראל, עם להלחם בעמלק  כח היה מה מפני בזה לנו שנרמז רז"ל ופירשו

תורה וברש"י)מדברי ע"א קו הוא(סנהדרין עמלק של ועיזוזו כחו סיבת  כי מזה ולמדנו .

של כחו מתגבר בד"ת הרפיון אצלנו שמתגבר  מה כל וא "כ  התורה. בלימוד  ברפיוננו

להתאמץ עלינו וא "כ  עמלק. של כחו יחלש התורה  בלימוד  נתחזק  אם ולהיפוך, עמלק.

אחרים בידי ולהחזיק  לת "ת  בניו ולגדל לעצמו ללמוד התורה, לימוד  להפיץ עוז בכל 

אין  הלא  אבל בשר, לעיני מורגש אינו הזה  שהדבר ואף  לעמלק. מות  חיצי וזהו הלומדים ,

המקובל זולתי מאומה , בזה נדע  לא עצמנו ומדעת  רוחניים דברים בם  להשיג  חושים  לנו

במדה מחליש מחזיקה  או תורה  הלומד  מישראל  אדם  וכל  שבע "פ . בתורה  מרז"ל בידנו

כי  דרוש, דברי אלו ואין עמלק. מחיית  במצות חלק  איזה  לו ויש  עמלק , של כחו ידועה 

כתב וכבר  ממש. כהווייתן דברים שהן להמקראות , רז"ל בפירושי להאמין אנו צריכין

חומש בפירוש א)הרמב"ן ג, עכ "ל .(במדבר ולרמוז, לפרש הכתובים  דרך כן כי ,

אלו  בדברים היטב המעיין וכל מדבריו. מעט רק זה  הרי עכ "ז אבל הקו"מ. דברי בהבאת  הארכנו

בדבריו. שליט"א מרן כוונת  את  מבין

הקו"מ דברי את בביתו לדבר  המשיך הוא  שבישיבה דרשתו שאחר הביאו שבעיתון היא והאמת 

בחלקם . האלו

הכיוונים מכל  בעמלק לה' מלחמה של בעיצומה עתה שאנו כלל  ספק  מקום שום לנו נשאר לא 

כנגד עשיו של שרו עתה  מוציא מלחמתו כלי כל  את השיטות. ובכל הצורות בכל החזיתות. ובכל

לנו  שהעמיד כזה יתום  בדור  שזכינו ואשרינו הכבוד. לכיסא עד  עולה המלחמה  ואבק יעקב,

שבע "פ התורה הם הם  אשר  גוא"צ, ביאת  עד ימיהם יאריך ה ' שלנו הדור  גדולי את  ית' הבורא 

עמלק . של  כחו את  להחליש  עלינו כיצד ההוראות את  מקבלים  אנו ומהם  חיים, אנו ומפיהם לנו,

ישראל "ו. וגבר ידו משה  ירים  כאשר וז"ל:"והיה  התורה , על בביאורו זצוק "ל  הח"ח וכתב  .

ודור דור שבכל  לך, לומר  'הרים ', כאשר  כתיב ולא ידו, משה  'ירים ' כאשר והי' ואמר 

עכ "ל . עמלק', 'גבר  ח"ו לאו ואם ישראל ', 'וגבר  אז התורה , כח היינו ידו משה ירים כאשר

עתיד , בלשון 'ירים' נאמר שעליו שלנו, הדור של  רבינו המשה  הוא  מי לנו שנתגלה  שזכינו אשרינו

ידם את  הרימו הדור  של  התורה שר עם  ביחד והוא  שליט"א, השחר' 'אילת בעל מרן הוא הרי

שנראו  בדרכים  התורה  כנגד שהורמו הידים  את  ולהשפיל ולהלחם בדור , התורה  כח את  לחזק

להם .
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תחת הדור וזקני חכמי של  למשמעתם , סרים אשר אלו ה ' מחנה על  חופף  ה' ענן עתה  כן וכאז

ע "ה רבינו משה  של  אורו ניצוץ  אשר שליט "א  שטיינמן הגראי"ל מרן הדור  מנהיג  של שבטו,

אין  אז הכלל על ותורתם  אמונתם מכח  ומשפיעים ידיהם הם מרימים וכאשר  בודאי, בו מתנוצץ 

בכל הדרכתם , ע "פ  להתנהג  עצמו על  מקבל  שאינו מי כל  אבל בם , לשלוט  יכולה  עמלק  קליפת 

ירחם!!! ה' עמלק, של  לידיו ונופל פולטו הענן הרי ממש, החיים שטחי

בשע "תז. יונה  הרבינו מדברי העתק והוא הזה, המאמר של האחרונה' 'המנה  את  בזה  ונביא 

נח-נט ) אות שלישי  'פתח(שער בעל העלום המחבר  של ההסבר  דברי עם כלשונו אותו ונביא  ,

השער '.

בעילום שחפץ הנזכר  הפי' מחבר  על כהסכמתו זצוק "ל  שך הרב מרן דברי את נביא  לזה  ובהקדם

הר"י  מדברי רב שפע  יושפעו בודאי הרי דרכו ממשיכי שהם  ומתפארים  המתיימרים אלו וכל שמו,

השער '. 'פתח של ומפי' הללו
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הגרח "ק מרן הנהגת  על ובפרט ושופטיו, הדור זקני הנהגת על  יקרות  אור שופכים  אלו ר "י ודברי

ככה . על  ראה  ומה והסוררים, הפושעים כת  כנגד  מלחמה כלי וכל וחנית בחרב יצא  אשר  שליט"א

עלינו  שנפל הנורא בחושך  דרכו את  לנו יאירו אלו ר "י מתפלאודברי שעדיין מי וכל הזה . בדור 

דעתו  תנוח בזה , שליט"א הגרח"ק מרן הנהגת  אל הקשור  בכל  שליט "א  הגרח "ק  מרן של דרכו על 

למעשה . לנו הנוגע  מדבריו ולהוציא  רב, בעיון דבריו את  ללמוד ויש  הזה . הר"י בלימוד 

וז"ל:

וכעדתו" כקרח  יהיה  ה)"ולא  יז, לברכה(במדבר זכרונם  רבותינו אמרו ע "א). קי :(סנהדרין

במחלוקת  המחזיק  לבטלה]כל  משתדל כקרח[ואינו יהיה  "ולא  שנאמר : בלאו, עובר

דברים]וכעדתו". בשאר גם במחלוקת להחזיק שלא זה .[ובכלל

שנאמר המחלוקת, בעל על  הרע  לשון לספר כו)ומותר א, ולצדוק(מ "א עבדך אני "ולי :

קרא" לא  עבדך  ולשלמה יהוידע  בן ולבניהו מכיון הכהן אלא אדוניה, על הרע  לשון סיפר [והרי

מותר] מחלוקת בעל .שהיה

העון, ומושכי טוב לא דרך  על  המתיצבים על במחלוקת  מחזיק שאינו די "מי אינו באלו [כי

נגדם] במחלוקת להחזיק גם צריך אלא חטאתם בתוכחה, לכל  מפשעיהם  נענש  הוא הרי [כלומר,,

חטאותם] כל ועבור פשעיהם עבור נענש שנאמרהוא בלאו, ועובר יז), יט , תשא(ויקרא "ולא  :

חטא ", ממנו]עליו החטא להסיר תשתדל .[אלא

ט )ונאמר י , על(הושע מלחמה בגבעה תשיגם לא עמדו שם  ישראל חטאת הגבעה  "מימי :

עולה", ההוא בני הדור לבני  מלחמה השיגה כאשר הרע  לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא [כלומר,

יוצאים  אינם שהרי  זה על והראיה ההוא, הדור אנשי יצאו כאשר הרע לבער להלחם יוצאים היו לא (פירוש

שבתוכם) הרע  אותו לבער במלחמה עכשיו אותו גם השיגה לא  הזה הדור  עמד  שם  אם פירוש: .[

ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה כאשר הרע  לבער  מלחמה  הנביא בגבעה  רבינו, [לפירוש

רבינו  לדברי  הכתוב  ושיעור שבתוכם. החטאים ולבטל להסיר משתדלים שאינם על דורו בני  מוכיח  הושע 

שלכם  (החטא עכשיו, ישראל חטאת בגבעה פילגש חטא מין כלומר, - ישראל חטאת הגבעה מימי הוא:

הרע , לבער מלחמה עשו ההוא הדור כי  לרעה, נשתנו הדורות אבל בגבעה, פילגש של החטא אותו הוא

כן) אינו הזה עמדו.והדור שם  אם כמו: עמדו" "שם אם ] (פירוש, הזה הדור עמד שם אם [כלומר,

ההוא) בזמן חיו הזה הדור וכןאנשי כב )], מד, רוצה(בראשית עזב. ואם  - אביו" את "ועזב  :

על ועמדו נקהלו כי מאלה טובים היו הם  אכן חטאתם, היתה גבעה  חטא ממין לומר :

ונאמר הרע, לבער כג)נפשם  ה, מרוז(שופטים "אורו גברא : לה: ואמרי  הוה. כוכבא לה: [אמרי

בא] ולא המלחמה למקום סמוך והיה הוה, ה'חשיבא מלאך  הקב "ה]אמר  של בשליחותו ברק  ,[אמר

יושביה  ארור למירוז]אורו ברק שמתיה שופרות מאות בארבע  שלו. אמות בארבע לא[היושבים כי ,

בגבורים", ה ' לעזרת ה', לעזרת  (לשון באו השכינה את כעוזר ישראל את עוזר שהוא שמי  [כביכול
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במקום  כן וכמו לעזרה. לבוא כולם מחוייבים מצוה שהמלחמה מקום שבכל הכתוב מזה והלימוד רש"י).

להשתתף ] כולם מחוייבים ג"כ מצוה ונאמרשהמחלוקת יז). א, איש"(דברים מפני תגורו "לא  :

איש] פחד מפני  במחלוקת ולהחזיק  מלהלחם תמנעו אל יתברך [כלומר, לשם שהוא  מי וכל  [כלומר,.

בו] והדבקים ית' השם מאוהבי  שנאמר שהוא השם , קדושת  על  נפשו כו)ימסור לב, "מי (שמות :

לבדו לה ' לה' רק  שהוא מי היינו - לה' מי הכתוב: וכוונת אצלי . יבוא לעגל נזם נתן שלא מי  [כלומר,

ח "ו] השתתפות שום לוי",בלא בני כל אליו ויאספו עם אלי, להלחם ויצאו בסכנה נפשם [העמידו

בעגל] ונאמרהחוטאים ז). כה, בידו"(במדבר רמח ויקח פינחס  "וירא  ויצא : בסכנה נפשו [העמיד

ה'] קנאת .לקנא

ירא  כל  על  האלוקים]וחובה  לב [את טהר  אוהב כי אף רבינו , (וז"ל יא. כב, במשלי  הכתוב [לשון

יאהב ולא בדבר, תלויה שאינה האהבה והיא וטהורה, זכה אהבתו אשר האיש הוא - לב" טהר "אהב  שם:

שלא  אע "פ אותו לאהוב חייב והוא עליו, טובותיו שרבו מפני חברו את יאהב אבל בלבד, עצמו להנאת

אמת, אנשי  אלהים יראי  לאהוב אמת איש כל על חובה כי מעלותיו, מצד יאהבנו או טובה, ממנו עוד יקוה

ולהצר  חפץ  דברי ולמצוא ותקנתו, הנאהב  בתועלת ולהשתדל לטרוח וכמשפט  כדת נאמנת אהבתו ותהיה

ה' אוהב  הוא אם גם מה ופירושו: האהבה...), חובת מדרך אבל פרס, לקבל מנת על ולא בצרותיו, נפשו

מצוה  בזה אבל מחלוקת, בעל ואינו שלום איש מטבעו שהוא אף לפרש: אפשר (ואולי טהור. וליבו ית'

מחלוקת)] לעשות להעירעליו ית']קנאה[לעורר], השם וסגנים[קנאת שרים  יד  והנה  יראה כי ,

סררה] רבותינו[מין ואמרו כו-ה)במעל, פרצה ,(ב"ר אינה הגדולים מן שאינה  פרצה כל :

ב )שנאמר  ט , ראשונה"(עזרא הזה  במעל היתה  והסגנים  השרים "ויד  למעול : התחילו [שהם

הארצות] בעמי להתחתן עכ "ל .מעל ,

לומדים אנו וכאשר בזה. המצורף הפירוש  עם  היטב מתבאר  הר "י כל  כי זה ענין לבאר  צורך  ואין

ביחס הדור  וזקני גדולי של הנהגתם  כל  היטב  לנו מתבארים  המצטרכת בהבנה  הנ"ל הר "י דברי את 

בני  מעל הגדולה  החימה  את  משיבים הם ובזה העוון'. ומושכי טוב  לא  דרך על  'המתייצבים  לכת

לה ' "מי שליט "א  הגרח "ק  זעקת  לקול ומצטרפים זו בדרכם הולכים תלמידיהם ואנחנו ישראל .

אלי"!!!

נענש הוא הרי העוון ומושכי טוב  לא  דרך  על המתייצבים על  במחלוקת  מחזיק  שאינו מי אך 

תוכחה וזו הר"י. מפורש כמש"כ חטא" עליו תשא "ולא  שנא' בלאו ועובר  חטאתם  לכל מפשעיהם 

ח"ו. עליהם מקטרג והר"י הזו. בעת ה' למלחמת באים ולא הצד  מן שעומדים אותם לכל מגולה

למעשה , הלכה רושם  עלינו יעשו שדבריו כדי פעמים  וכמה כמה הר "י דברי את לשנן וחובה

בעדינו. טוב  וימליץ

� �
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מאמר

השחר" אילת על  "למנצח

מהא . על אלי יאמר ּו ּכי והיה  לעיניהם. ּתאנח ּובמריר ּות מתנים, ּבׁשברֹון האנח  אדם  בן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ"ואּתה

ּבר ּכים וכל ר ּוח כל וכהתה ידים כל ורפּו לב ּכל ונמס  באה  כי ׁשמ ּועה  אל  ואמרּת, נאנח , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָא ּתה 

אלוקים " ה' נאם ונהיתה באה ה ּנה ּמים  יא-יב )ּתלכנה  כא, .(יחזקאל ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ

לוקחים הם  עוד נורא, באופן ישראל  גדולי את  מבזים הם  אשר והבוז הלעג  דברי כל  בין באשר 

אפי' וא"א כלל . לשער אין אשר ובוז לעג  דברי זה  קדוש בשם ועושים  השחר' 'אילת השם את 

מיוחד שיעור  להקדיש  עלינו גדולה  חובה  ולכן לפומי'! עפרא אומרים , שהם  מה  בפה  להוציא 

למרן  הזה השם את  השמים  מן הועידו ומדוע האמיתית . משמעותו ומה  הזה, הנפלא לשם

השחר ' 'אילת בעל שליט"א .הגריאל "ש 

במגילה ב . בגמ' ומבואר בתהילים. כ"ב קפיטל  הוא השחר אילת  ע"ב )מזמור זה(טו שמזמור

אסתר: אמרה 

נסתלקה הצלמים  לבית  שהגיעה  כיון לוי, א "ר  הפנימית", המלך  בית  בחצר "ותעמוד 

אונס ועל כמזיד  שוגג על  דן אתה שמא  עזבתני", למה קלי "קלי אמרה  שכינה . הימנה 

חזרה יחידתי". כלב  מיד נפשי מחרב  "הצילה  שנאמ' כלב שקראתיו על שמא  או כרצון,

אריה". מפי "הושיעני שנאמר אריה, וקראתו

המהרש"א: ביאר לאריה כלב  בין ובנ"מ עי"ש. זה בענין האריך שם  והמהרש "א

נס כ"כ אינו רע  הכלב  מן דהניצול  מבואר, הוא כו' כלב שקראתיו על  שמא עוד , ואמרה

מתחילה חשבה  שהיא  ולפי דניאל, כענין גדול, נס  ודאי שהוא אריה מפי הניצול  כמו

" וז"ש  הכלב , דמיון שהוא בהמן הצרה  "‰לתלות  "Óצילה  
חרב " "Óפשי גו'Îיד  לב 

והחריץ התל במשל לעיל  כדאמרינן המלך  מן גם היא  שהצרה כן אינו וממוכן, המן שר"ת

חזרה ולכך  גדול , בנס  ניצולים  להיות  טפי רחמי אפושי ובעי לרעה היה  דעתו שגם 

עכ "ל . המלך, של  רעה ממחשבה  דהיינו אריה  מפי הושיעני ואמרה  בתפלתה

מהמן  גם שהיא זו מצרה לינצל  ברחמי לאפושי מאוד  שצריך השמים  מן בזה  לה  דרמזו מבואר 

מהמלך . וגם 
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ביומאג. ע "א)בגמ' איתא:(כט 

דרבי טעמא מאי אבהו רבי רש"י]אמר  מפצע, חמה של תימור דכתיב[דאמר א), כב , (תהילים

מפציע זה  שחר  אף  ולכאן, לכאן מפצילות קרניה זו אילה מה השחר", אילת על "למנצח 

ולכאן. אלא לכאן לנקיבה. קרנים אין שהרי דווקא, לאו הוא נקבה באילה שהשימוש מציין, [רש"י

האיל  לנקבת אלא הצאן, שמן האיל לנקבת כאן הכוונה שאין כתב, יעב"ץ  בהג' אך האילה. למין ִַַָהכוונה

ברש"ש]. וע"ע  קרניים, יש ולנקבתו הטהורות, החיות בין ה) יד, (דברים בחומש המוזכר חיה מין שהוא

לשחר, אסתר  נמשלה למה  אסי, רב זה,'אמר  מזמור אמרה דאסתר אמרינן ב) (טו, מגילה [במסכת

רש"י] עזבתני", למה אלי  "אלי  אמרה שכינה, הימנה נסתלקה הצלמים לבית שהגיעה לך ,כיון לומר ?

הרי  אסתר  שבימי פורים  [שנס הנסים , כל סוף  אסתר  אף הלילה, כל  סוף  [הוא] שחר מה

ע "כ . הניסים ], כל  סוף הוא

המהרש"א: והקשה

נמשלה דאסתר הל"ל, בהיפך  וא"כ ליום , והגאולה ללילה, בכ "מ  נמשלו דהצרות  לכאורה 

ליום ? שנמשלו הנסים כל  סוף אסתר אף  היום  כל סוף ערב  מה עיין לערב  שם שתירץ [ומה

.]יב בהערה 

דמשיחא עקבתא במאמר מאמרים ' 'קובץ  ספר  מדברי בזה  עד"ר)ונביא דבריו:(עמ ' בסוף וז"ל ,

אמר  זצוק "ל]עוד הח"ח  בעל זמנו [הקדוש בהגיע כחותיו בכל  להתגבר דבר כל  טבע  כי ,

הלילה , בסוף החושך וכן יכבה, טרם בנר הוא כן שמות)להתבטל . סו"פ יקר כלי .(עיין

הארץ" מן אעביר  הטומאה  רוח "ואת  הכתוב : יתקיים  אשר הימים  קרובים  (זכרי'וכאשר 

ב ) עולם .יג, מימות כן היה שלא  באופן האחרונים, בכוחותיה מתגברת הטומאה  ע"כ ,

עכ "ל . לבוא, קרובים הישועה  ימי כי להבין נוכל  ומזה 

בעלות מיד ולכן להסתלק . הוא שעומד מכיון מאוד , עד  הלילה של הכח  מתחזק הלילה  כל  בסוף

מאוד , מאוד  כבידה  אז והמלחמה כליל, הלילה את  לסלק כדי מאוד  עד  ותקיף חזק כח צריך  השחר 

מסתלק  בקלות לכלולא גמור יום  הוא הרי השחר  שבעלות  אף ולכן זמן. לוקח זה  כליל, החושך 

החמה , נץ  עד זה בזמן עדיין להזהר  שיש  מסוימים דינים שיש בידוע אבל  התורה, כאן דיני [ואין

בזה] ההלכתיים העניינים לפרט ועליו המקום הלילה עוצמת  עם  מתנגש השחר  שעלות  ברור, הרעיון אך  ,

אסתר . של הכח  וזה  אדיר. בכח העולם מן לסלקו

.·Èהפייט שייסד כמו לילה בחצות התחילו בעוה"ז המפורסמים דהניסים מ "ש כלפי וי"ל תי ': והמהרש"א

ניחא  והשתא כו'. בלילה" ספרים וכתב  אגגי  נטר "שנאה בו ומסיים כו', בלילה" הפלאת נסים רוב "אז
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ממשיכה:ד . שם והגמ '

חנוכה, איכא האחרון]והא אינו פורים נס  אמרינן,[וא"כ  קא לכתוב  ניתנה ניתן ? לא חנוכה [שנס 

הקודש] בכתבי לאליכתב  אסתר דאמר  למאן אלא  לכתוב , ניתנה  אסתר דאמר  למאן הניחא  .

לה  מוקים למימר ? איכא מאי לכתוב השחר']ניתנה  'אילת הכתוב  לשון בר[את בנימין כרבי

של תפלתן נמשלו למה  אלעזר, רבי אמר יפת  בר  בנימין רבי דאמר  אלעזר , רבי אמר  יפת

כל צדיקים, אף  מפצילות, קרניה שמגדלת זמן כל זו, אילה מה לך , לומר כאילת , צדיקים

ע "כ . נשמעת , תפילתן בתפילה  שמרבין זמן

המהרש"א: הקשה כאן וגם

איכא הא ליכתב  ניתן לא  למ"ד פריך ואהא קאמר לשחר נמשלה  למה דהא  קשה , לכאורה 

לך תקשי דאכתי כו' לאילה  כו' נמשלה  למה  כו' בנימין כדר' ליה  משני מאי וא"כ חנוכה ,

דכל בנימין כדר' תפלה לענין לאילה  דנמשלה דמה"ט דה "ק , וי"ל לשחר? נמשלה למה 

לכאן  ומפציל  מתחדש יום דבכל לשחר , נמשלה ה"נ כו', מפצילות קרניה שמגדלת זמן

עכ "ל . ולכאן,

מפורש: שם  כתב ברש "י אך ביאור . צריכים  והדברים

'למה יפת . בר בנימין כרבי 'שחר' להאי דריש  כלומר , – יפת ' בר בנימין כר ' לה 'מוקים 

"רוחי  כמו ליה , דריש הוא תפילה  לשון 'שחר ' דהאי - כו' צדיקים ' של תפלתן נמשלה

אשחרך " כו)בקרבי קרניה(ישעיה שמגדלת  זמן שכל כאילת , שהיא התפלה  על למנצח ,

עכ "ל . אחד, פיצול בה נוסף ושנה  שנה בכל  מפצילות,

א "כ אר"א, יפת בר בנימין כרבי הקרא  ודרשינן ליכתב ניתנה לא  שלמ "ד  שפרש "י, להדיא  הרי

שרש"י  ופשוט השחר. עלות  של  לשון ולא  שחרית, מלשון ולא 'תפילה '. פירושה השחר ' 'אילת

'שחר ' לשון את  לקיים כדי אחר  באופן ביאר המהרש"א אך המהרש "א . קושית  ליישב כן כתב

השחר. עלות  מלשון באמת יעקב ]שהוא  העין על הרי "ף  ובפי ' עינים, יפה בהג' בזה .[וע"ע 

וביאוה "ל  קמז)במ"ב הקודש ,(סי' כתבי של דין לה  ויש  ליכתב, ניתנה אסתר דמגילת דהכריע  נראה

להחמיר. אין ידיו ובנטל בקלף . לנגוע שלא  להזהר יש  ידיו נטל לא שם]ואם הלכות בשונה .[ועיין

השחר ], עלות [דהיינו לשחר  אסתר דנמשלה הנ"ל , בגמ ' הראשונה כאוקימתא  להלכה  נשאר  וא"כ

פורים נס שהרי חנוכה, מנס להקשות ואין הניסים. כל סוף אסתר אף  הלילה , כל  סוף  שחר מה 

ליכתב . ניתן לא חנוכה  ונס ליכתב ניתן

חנוכה? והאיכא ומקשה ליום. נמשלו שהניסים גם בלילה, הנעשים שבעוה"ז הניסים כל סוף דאסתר דקאמר

עכ"ל. הזכירו, לא נמי  הפייט  ולכך כו', ליכתב  ניתן לא ומשני  בלילה, נמי  היה דחנוכה בנרות ההוא שהנס 
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עלות הוא 'שחר ' בה , איתנהו ותרווייהו אמת , הוא  בגמ ' השני הפשט גם  דמילתא  לקושטא  אך 

צריך כי והנורא, הגדול התפילה לכח צריכים  השחר עלות ובזמן תפילה. לשון הוא  ו'שחר' השחר ,

ולכן  ביותר , ההוא בזמן המתגברת הלילה חושך עוצמת את לסלק  בכדי מאוד  ברחמי לאפושי

לקרני  דומה אז והתפילה ברחמי. לאפושי מאוד  מאוד צריך  כי לאריה , זאת  והמשילה  חזרה אסתר 

האויב , שעם  קשה במלחמה  למשל וכמו כיוונים. וכמה לכמה התפילה את  לפצל  שצריך 'אילה'

הוא כן המלחמה , אנשי כל ובגיוס  הכלים , ובכל הכיוונים  מכל  החזיתות  בכל  המלחמה  לפעמים

ולכן  החזיתות. לכל ומתפצלת מפוצלת אלא אחת , בחזית  אינה שהמלחמה החושך. סוף עם  הדבר 

בסוף המתעצם החושך  על להתגבר  כדי הכיוונים  לכל  קרניו את ושולח  מפציע  האור השחר בעלות 

רק הוא  שהחילוק  אלא אחד . פי' הוא  הכל  דאמת אליבא המהרש"א לפי' וגם לפרש "י וגם  הלילה .

עוצמת ע"ש נקראת  שאסתר  פליגי לא  שכו"ע בודאי אך  בגמ '. השניה לאוקימתא 'שחר' לשון בפי'

לעיל . כמבואר  האריה , נגד מאוד רחמי ובאפושי שם , שהיתה  הנוראה התפילה 

תהילים על  שו"ט כב )ובמדרש  ז"ל:(מזמור הדברים , יתר  בין כתוב 

להם, הולכין והמזלות נכנסין והכוכבים הלבנה השחר , מעלות חושך , הוא  Â‡Â˙‰'ואימתי

‰ÊÓ ÏÂ„‚ Í˘Á ÔÈ‡ ‰Ú˘ומאיר החשך  מתוך השחר את  מעלה שעה  באותה  והקב"ה ,

ע "כ . לעולם ',

ז"ל: יח , במזמור  מש"כ משם עוד ונוסיף 

של הגאולה שאין לפי יודן, א"ר מגדול . אומר , אחד  וכתוב מגדיל . אומר , אחד 'כתוב 

לפני  והולכת מתגדלת  שהיא מגדיל, ומהו קימעא . קימעא אלא  אחת  בבת  באה זו אומה 

יכולין  אינן אחת, בבת הגאולה תבוא ואם גדולות , בצרות שרויין עכשיו שהן לפי ישראל.

קימעא קימעא  באה  הוא לכך גדולות . צרות  מתוך באה  שהיא גדולה  ישועה  לסבול

שנאמר  כשחר. הגאולה, משולה היא  ולכך  והולכת . ח )ומתגדלת  נח, כשחר(ישעיה יבקע  אז

יעלה ואם  לבקר . הסמוכה  שעה  מאותה גדולה אפלה לך  שאין כשחר . נמשלה ולמה אורך .

תחלה , לעולם ומאיר  עולה השחר עמוד אלא נלכדין. הבריות  כל שעה, באותה חמה  גלגל

שנאמר  נלכדת. בריה  ואין ומאיר עולה חמה  גלגל  כך יח )ואחר ד, צדיקים(משלי  ואורח 

כמגדל , המשיח  מלך להם  שנעשה  מגדול, ומהו היום . נכון עד  ואור הולך  נוגה כאור 

וכתיב  מלכו. ישועות  מגדול  י)שנאמר, יח, ונשגב ',(שם צדיק ירוץ בו ה ' שם  עוז מגדל

ע "כ .

הק ',ה . האוה"ח זה בענין אמר  אשר  הנורא. החושך בתקופת  כעת  נמצאים  ביאורו אנו (עיין

ח ) ג, החזיתותבשמות בכל אז והמלחמה הנ', שער  לתוך  יכנס  העולם המשיח  ביאת שלפני ,

שמסביב הכיוונים בכל לו די היה ולא  הכיוונים. לכל חיליו כל  את  מפצל הסט "א  הכלים . ובכל

תורה מקום  שאין וכמעט חייליו. את שם  והשריץ המבוצרות  הישיבות חומת את שפרץ  אלא לנו,
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החדרים . על  הכוללים , על הישיבות, על ממש. הבית  על כעת היא  והמלחמה  הקודש . טהרת  על 

השחר ' 'אילת  כח  את שצרין בזמן כזו, בעת לנו יעמוד ומי ראתה. לא  עין כזו מפוצלת מלחמה

הכיוונים? בכל והולך המתגבר החושך את  לנגח מפוצלות קרניה  אשר 

הוא הזה. התפקיד  את  לו הועידה העליונה ההשגחה  אשר האיש הוא השחר '. 'אילת  בעל  מרן

השחר . אילת  כקרני מפוצלות  הודו וקרני ברחמי'. ב'אפושי מאוד  מאוד ועצום  רב כוחו אשר  האיש

וז"ל: כתב  יעקב  העין על  הרי"ף בפירוש 

...כמין  דשחרא איילתא  הדא  בון, רבי בי יוסי רבי 'אמר  דברכות, פ "ק  בירושלמי ...כמש "כ 

קרניה זו אילה 'מה  אמרינן ולעיל  ומנהרין'. מדינחא  מן דסלקין דנהור  דקורנין תרין

ל הרבתהמפצילות  כי הצדקת  ואסתר  ולכאן'. לכאן מפציע זה  שחר  אף ולכאן, כאן

עכ "ל . מפוצלות, שקרניהן ולאילה  לשחר  שנמשלה תפילתה נשמעה להתפלל

שליט "א . השחר' 'אילת  בעל זקן אותו של תפילותיו לולא להיות  יכול היה מה הזאת בעת  יודע ומי

רצונם והרי ישבותו, לא ולילה  יום  עלינו, זוממים הללו הרשעים מה  וחשים רואים כולנו הרי

ישראל . קדושת כל ועל השחיטה, ועל  המילה  על  ולגזור  והת"ת, הישיבות  כל  את  לסגור  באמת 

הדור מנהיג ובראשם  הדור , צדיקי של התפילות  הדרך ? את בפניהם  חוסם  ומי בעדם? עוצר ומי

שליט "א . השחר ' 'אילת בעל

במגילה בגמ' ע "א)ואיתא :(ו

דכתיב  מאי יצחק, רבי אמר'ואמר  סלה ", ירומו תפק , אל  זממו רשע, מאויי ה ' תתן "אל 

אל זממו לבו. תאות הרשע לעשו תתן אל  עולם , של  רבונו הוא , ברוך  הקדוש  לפני יעקב 

ע "כ . כולו', העולם כל  מחריבין יוצאין הן שאלמלי אדום, של גרממיא  זו תפק 

אלא הממשלה . כח ולהם  היטב, לנו ידועים הרשעים מאויי הרי כאן. שלנו המצב על  נאמר אנו אף 

ובראשם השחר', ל'אילת  הדומים  הצדיקים של  תפילותיהן בזכות  זה  וכל אותם , זומם שהקב "ה 

שליט "א . השחר ' 'אילת בעל אדמו"ר 

שלו. הנקבה היא  השחר' ש'אילת  שם ביומא  הרש"י שי' את הבאנו שהרי עוד, לומר  ואפשר 

היעב "ץ הערת  את  והבאנו קרניים. לו יש  איל זה במין בכ "ז קרניים , לה שאין ואף  ִִַַאיל ,

אך קרניים . יש ולה חיה, מין שהוא איל  של נקבה באילה  מיירי אלא רש "י, כדברי שלא ַָשהעיר 

קרניים? לה שאין כזו אילה  נקטה  מדוע  רש"י בשי' צ "ב  באמת 

של תפילתן הבנת  לצורך משל רק הם הקרניים גשמיות, בקרניים  כלל  כאן מיירי לא  דבאמת  אלא

כוחות הם דהכא הקרניים ישראל . עם  על ומגינים הטומאה  את  מנגחין הם שבתפילתן צדיקים ,

י' פרק שבדורנו' שבע "פ  'תורה  במאמר  כתבנו וכבר הצדיקים. של תפילתן מתוך  היוצאים  חזקים
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הגר "א כדברי ע"ה רבינו משה של  הניצוץ בו יש השחר' 'אילת בעל שמרן לנו שנתברר שאחר 

כתוב מ "ט  שם כתבנו וכן ע"ה, רבינו משה של  הוד הקרני של  הניצוץ בו יש  וא"כ שלמה, באבן

א "כ עיי"ש . הנפלאים , בעה"ט ודברי הק ' האוה"ח דברי את  והבאנו הוד ', 'קרני רבים בלשון

לנו  נשאר ולא  ארץ. אפסי כל ינגח  בהם  אשר  הוד הקרני הם קרניים, השחר  לאילת לו יש באמת 

הזה והנורא  הנפלא  השם  את  השמים מן לו בחרו מדוע ספק שום  ‰˘Á¯'ב"ה ˙ÏÈ‡'.

!‰¯Â˙ Ï˘ ‰
Â·ÏÚÓ ˙ÂÈ¯·Ï Ì‰Ï ÈÂ‡Â

השי"ת כבוד בהגלות האמת לגילוי בקרוב כולנו בבא "ס .ונזכה תכלה , כעשן כולה הרשעה  וכל  ,

� �
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סיום  דברי

ענין  לסיים  חנם ובמתנת מרובה במידה  בידינו שסייעתא  וקיים חי מלך לפניך  אנו מודים 

על 'למנצח ג . שבדורנו'. שבע "פ  'תורה ב . ויתלבנו'. 'יתבררו א. חלקיה; ג ' על  החוברת 

השחר '. אילת

הכת מכל אחד  אף נגד  אישית  נגיעה  שום לנו אין ב "ה  כי לש"ש, הוא בזה מעשינו וכל

הסוררת .

שליט"א הגרח"ק מרן של קריאתו לקול ולהתייצב לבוא הזו החוברת מטרת Ï‰'וכל  ÈÓ"

"!ÈÏ‡בהם לעיין נתחייבנו שבדורנו שבע "פ  התורה הם  שדבריהם לנו שברי ומכיוון .

עם המרובה" את המחזיק  "המועט את  להראות כדי הדברים  ולהרחיב  הדין חומר  בכל 

של ברומו העומדים בדברים ובפרט  תורה , דברי בעיון הלומדים  כדרך אסמכתאות הרבה

עולמינו.

של גרונם מתוך  שבא  מאוד הנורא התורה  כבוד  ביזוי על והעוז התוקף  בכל  למחות  וכן

תורה". "בני לעצמם  הקוראים  אלו

ומנהיגיו  הדור וצדיקי גדולי אצל  באיכות], מאוד  [רב  רב , לשימוש שזכינו ואשרינו

שהם לי ברי ולדידי זצוק"ל, הקה"י בעל  ומרן עזרי' ה'אבי בעל מרן זיע"א זצוק"ל

על ועוז בתוקף המוחים ומאמרים חוברות  הרבה  ועוד  הזו החוברת  כתיבת עם שמחים

הדור ומנהיגי גדולי שכל  ובוודאי בדורינו. התורה  קרן השפלת  ועל  התורה  כבוד  ביזוי

שבדור פנים  עזי הני על מאוד עד ומקפידים  זועמים  דרקיעא  במתיבתא נ"ע  אשר שלנו

דרכם ... ממשיכי שהם ומספרים אומרים ועוד  תורה הבני מחנה  בתוך  לע "ע  נמצאים אשר 

לפומייהו! עפרא 

כבוד ביזוי על ועוז בתוקף  למחות בפרץ העומדים כל  ועל  עלינו טוב ימליצו וכולם 

מהר וירוצו תשובה , הרהורי הסוררים לכל  להכניס  גדול  רושם  יעשו דברינו ושכל התורה.

בשוב ה' בנועם  לחזות כולנו נזכה ובקרוב שחת. מרדת עצמם ולהציל הענן לתוך  להכנס

בב "א . ה' כבוד ונגלה ציון שיבת  את  ה'

ברק  בני תשע"ד, לגאולה  גאולה  שבין ימים 

� �
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אשרינו שזכינו להסתופף בצילו של מרן בעל "אילת השחר" שליט"א. 

אשר כל התורה והיראה שבדור הוא מהשפעת הניצוץ של משה רבינו 

  "ה אשר בו, ומזיו ניצוצי האור של קרני ההוד של משה רבינו ע"ה. ע

  והוא המרכבה לשכינה שבדורינו.

   .שיתמיד בריאותו ,ושופכים תחינות לפני הקב"ה ,ומתפללים אנו

 ,והוא יהיה בראש העם היוצאים לקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו

  אמן סלה.
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הנוכחית  למהדורה  הוספות

שבקריאתא . ואף  יז]. [בעמ' העץ ' 'המן הציור  על  הבהרות  שביקשו החוברת  מקוראי כמה  היו

יותר . ונוקבת נוספת הבהרה זו בהוצאה נוסיף בכ"ז היטב, מתבהרים הדברים  החוברת

מעיתונאים מצמררות ציטטות מובאים 13 בעמ' תשע "ד  באייר ד ' ראשון מיום נאמן' 'יתד בעיתון

"יהודי". בעיתון ונכתבו "יהודי" מפי יצאו אלו שמילים  להאמין מאוד קשה אשר  חילוניים ,

מכך: ללמוד אנו שצריכים  השכל המוסר  לתועלת הדברים כאן ונביא

בצורה החרדים נגד  להתבטא  הזדמנות  מחמיץ  שלא  בכיר, עיתונאי שקד רענן כתב  ...כך

ראיתי  "אז אחרת: קבוצה כל או נשים  ערבים , נגד  ואופן פנים  בשום  עוברת היתה שלא 

אה , ארץ , לנו יש לכם: להגיד לי ותנו הילד , על חוה "מ  משמורת  במסגרת  פריפריה  קצת 

שתי  משיג כאן" ישלטו "הם (אגב , כאן". ישלטו והם בלהקות  נעים והם  חרדים . מוצפת

למרות כתוקפניים , ואותנו ומסכן כנעבעך עצמו להציג וגם מפנינו להזהיר  גם מטרות:

בלהקות ). הנע  כארבה אותנו ומציג  קיומנו עצם  על  אותנו שתוקף זה  שהוא 

התולעים העלוקות? האלה? "החרדים ממנו: בוטה פחות  לא  היה  גזית  גבי השדרן

הם המדינה"... את  מבזים  הם  שנאה ושטופות  חשוכות פרימיטיביות  אמונות  בשם  האלה?

בחבילה כולם את  אורז הייתי - ריאלי היה זה אם  – ומצידי ביותר הגרוע  מהסוג  פרזיטים

ובקווינס ... החשוכות  ברוקלין בחצרות הפרימיטיביים  לאחיהם  ומשלחם 

החרדים". את "לכווץ  פשוט קרא  לונדון ירון התקשורת איש

העבודה , לשוק למושכם  ואיך חרדים  לגייס  איך "איננה  לונדון, כותב הנכונה ", "השאלה

הישראלית". בחברה  החרדים  שיעור  את לצמצם  כדי לעשות יש מה אלא 

במקום לאחדות קוראים רובנו הארנבת, בתסמונת לוקים שרובנו "דומה לונדון: כותב עוד

הפוליטית". הקורקטיות לכללי ונכפפים מנומסים רובנו לקרב, לצאת 

עוני. ומטפחת לטפילות מחנכת החרדיות ליבנו? על אשר  את לומר  השעה  הגיע  לא  "האם

אויבת היא  ההבלים . ושאר  הקדומות הדעות  הבורות, הפצת שבסוכנויות החזקה היא

הוא אם  בין האחר, את מתעבת  היא  העם , לשלטון בזה האומנויות , בפני אטומה המדעים ,

עמנו". בן אם  ובין זר  עם  בן

ערובה היא  החרדיות  של  "התחזקותה  הבאות : במילים מאמרו את מסיים  והוא

המחשבתי  המאמץ  את  ולכן הגמורה, לתבוסתה עד  הישראלית החברה של להיחלשותה 

החרדיות". כיווץ הגדול: לאתגר  להקדיש כדאי הגיוס לסוגיית המוקדש
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באשקלון  הקברים חילול כנגד  ההפגנות  על כתבה  שסיכם אילון יעקב  בשדרן ונחתום 

הציטוט . ע"כ לאנשים ", נעבור "מחרדים  במילים :

.2 מס ' איש – מהציור  אחד לחלק ברורה  הבהרה  לנו הנה 

.1 מס ' איש - מהציור השני לחלק ברורה  הבהרה  נביא  ועכשיו

מעמודי  שר"י ויין יש"ו השמיע אשר מאוד עד נוראים לדברים ברורה  התייחסות ישנה  בחוברת

אדמה לרעידת  גרם הקלטת פרסום  זה . בעיתון הבכירים ומהעיתונאים  הפסל, עובדי של התווך

נגדו. ביותר חריף במכתב לצאת  דינו ובית ספר  קרית של הרב  את  שהביא  מה וזה  נוראה,

ונביא דקות 12 בן קטן מקטע  תמליל  קיבלנו ואנו וחצי שעה  במשך  היא ההקלטה לנו שנמסר כפי

מדבריו, פירורים  רק  ‰Ìבזה  ÂÏ‡ ÌÈ¯Â¯ÈÙ ÈÎ ˙ËÏ˜‰ ÏÎ ˙‡ ÚÓ˘˘ ÔÓ‡
 Ì„‡Ó È˙Ï·È˜Â

.Ì˘˘ ÌÈ˘ÏÁ ¯˙ÂÈ‰ ÌÈ¯·„

מהתמליל: א ' ציטוט 

יודע אחד  וכל  בישיבות  קורה מה  בכוללים קרה  מה  לכולם  הוכיחו האחרונות  והבחירות 

נברא , ולא  היה  לא  זה  אותו. לתקוף  ניסה  מישהו שכאילו הזאת, העלילה  זה  אומרמה אני

נברא . ולא  היה לא  גמורה . באחריות זה את לכם

אותו. ראה בכלל אם  יודע  לא בו נגע  בכלל  אם יודע  לא נעבך אותו

זה . את  בישלו הם

מזמור ואמרנו שמחנו הבחירות במוצאי כשאנחנו אמיתית. המצאה זה  זה ! את בישלו הם

ובדיוק נבנה והכל  עושים , הם מה  בדיוק והחליטו וטחנו ישבו הם נשמת אמרנו לתודה

בארבע בבית שם היו כולם וכל  וכל שפירא, ומנחם  כולם, שם היו בוקר לפנות  בארבע 

ברורה . הכי בצורה  זה  את  אומר אני מבושל  הכל זה  ער , היה שטיינמן והרב בוקר, לפנות 

המצאה . זה  גס  שקר זה 

בשבת אולי אח "כ  שעה או קודם  שעה או הזה  בזמן חיזוק, שצריכים דברים על ומדברים 

וחושבים יושבים  ופשוט אדירים כספיים משאבים  עם גורמים  הרבה  הרבה יושבים עצמה.

קודם אז כך ? כדי עד  מה אומרים  אנשים לפעמים נשמע  וזה  שלנו, הציבור את  לחלן איך

יותר . הרבה זה  כל 

במרכז  אלא  החרדית  החברה  בשולי לא  שותפים יש  האלו הדברים לכל הרב לצערנו

החרדית . החברה 
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רוצה אני בחור , כל  על  שיודעים  פרטים על מקודם דיבר  רייך הרב  עזרה, מקבלים  אנשים 

לעבוד איך  יודעים בחורים , למשוך איך  יודעים  בחורים , לחלן איך  שיודעים לכם להגיד

פנימה . מבית  שמקבלים  ועזרה והדרכות  עצות  ע "פ  בחורים  מול 

הרב קשה . דבר אומר  אני למשל פעולה, איתם שמשתפים ישראל גדולי של  בתים גם  יש 

את אומר  שאני פעם כל מחדש  מזדעזע אני אותו, לזעזע אצליח לא  שאני לי אמר  מנקיס 

מודעה מוסר  אני מגזים  אני אם  משקר , לא  מגזים , אני אם  פעם  עוד  האמת , זה  אבל זה 

מהתמליל . ציטוט ע"כ סליחה, לבקש לבוא  מוכן שאני

הוא ועושה שליט"א. שטיינמן הגראי"ל מרן את שהכה  'המשוגע' על  מדבר הוא  הראשון בחלק 

השואה . מכחישי של  עבודתם את  כאן

פשוט כאן להביאו אפשרי בלתי אשר  שליט "א  הגרח"ק על  נורא  סיפור מספר  הוא השני בחלק 

שפילה . דם עלילת 

מהתמליל: ב ' ציטוט 

ומשתמשים , לוקחים  אבל ידע, לא  שהוא ספק אין ידע, לא  שהוא ודאי אומרת  זאת

מהבית יוצא לא הוא  ספק , בזה אין מליונים, במאות כאן מדובר הכל  זה כסף  שם  מקבלים 

א במאה  זה על לכם חותם אני אני -בחינם , חוז

אין  בחינם, קהל מקבל לא  הוא בחינם , שלום  אומר  לא  הוא בחינם , מהבית  יוצא לא  הוא

מהתמליל . הציטוט ע "כ  בחינם!, דבר 

על אומר הוא  מה  לב  שימו אבל  שליט"א, הגרח "ק  על  שמספר  נורא  סיפור  המשך זהו ב ' ציטוט

קהל מקבל  לא הוא  בחינם, שלום אומר לא הוא  בחינם, מהבית יוצא  לא 'הוא  שליט "א : הגרח "ק 

בחינם'! דבר אין בחינם,

יבינו  למען דורותיכם!! ידעו למען ממש . עלי' כפיתי אשר  עד  אלו דברים  לכתוב  מאנה שלי היד 

שבציור . 3 ממס' עלינו ה' וירחם ,2 למס' הסיבה  היא אשר  שבציור . 1 מס ' את היטב

הוא . גדול גבור הרי בעינים שחור לו שנהיה מבלי אחת  בנשימה  הדברים את  לקרוא שיכל  מי

שבאו  ספר קרית  רבני שכתבו החריף  המכתב  אחר  ולעודדו לחזקו באו יש "ו אותו שאת נשכח ובל 

ירחם!!! ה' אלו, דבריו בעקבות

!!!ÂÈÓÈ· ‰˙ÏÚ ÍÎ˘ ¯Â„Ï ÂÏ ÈÂ‡

�
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הגראי"לב . מרן של לצד שייך  אני אמנם  צדדים' 'שני שיש  לטעון ממשיכים  שעדיין כאלו ישנם

הגר "ח של  הנפלאים דבריו כאן נביא  זה ועל צד  עוד שיש  מבין אני אבל  שליט "א  שטיינמן

אחרים אלהים  לך יהיה "לא  הפס ' על יתרו פר ' טוב' לקח  'ילקוט בספר שהובאו זצוק "ל , מבריסק

פני" ג)על  באמונה':(ב, פשרות  'אין הכותרת : תחת

שאליהו  כתוב  זצ "ל : מבריסק  הגר"ח אמר תר "ע  בשנת בפטרבורג הרבנים  אסיפת  בשעת

אחריו, לכו האלקים  ה' אם  הסעיפים , שני על  פוסחים  אתם מתי "עד  לישראל : א"ל הנביא 

אחריו!" לכו ― הבעל  יח )ואם  א, לכו (מלכים האלקים  ה' "אם  הפסוק : שאמר  מה  תינח .

התכוון  למה אבל  אחד . שהוא שיתוף, בלי ה' ביחוד  להאמין אנו מצווים  שהרי אחריו",

כזאת? אפשרות תיתכן וכי אחריו", לכו הבעל  "ואם באומרו: אליהו

איזו  לקיים רוצה ופתאום רבות , עבירות עובר  שאדם  שבעת הוא , דברים  של הסברם  אלא 

ים בתוך  אחת  מצוה  בקיום  טעם  היש  אותם, וישאל חכמים אצל  ילך  אם מצוה , שהיא 

שתהיינה ככל עבירות  שהרי לקיים , שחשב מה את שיקיים  לו יענו עבירות , של  גדול 

המצוות . בכל  כך אחר. אדם  ככל מצוות מקיום  אדם ולפטור  להפקיע  בכוחן אין רבות ,

אמונה תיתכן לא בהם  ― להאמין שמחויבים עיקרים בי"ג  באמונה מדובר כאשר  אבל 

שהבורא אמונה בחיוב  לדוגמא: מאמין לחצאין. אני ויאמר  אדם  יבוא אם  גוף , אינו

בשלימות להיות  היא שצריכה  לפי כלל . אמונה  אינה כזו אמונה גוף, כן הוא שבמקצת

ובדיוק .

הגם בבעל , גם  רצונכם  אם ― הבעל" ד "אם להם  בבארו לישראל א"ל שאליהו וזה 

הבעל , אחרי במקצת שהולך  דמי לומר כרוצה אחריו!" "לכו ― בה ' מאמינים שהינכם

אלא הוא  הולך  שאיננו היא  האמת עולמות, משני כביכול  הוא  שנהנה עצמו, את יטעה  בל

כלל, אמונה אינה לחצאין שאמונה  משום זאת הבעל. תורה")אחר  "שערי  במאסף  .(מובא

בחוברת . כמבואר שבע "פ  התורה אמונת שהיא  חכמים ', ב'אמונת  הדברים  הם Â¯˘Ù˙וכך ÔÈ‡'

'ÌÈÓÎÁ ˙
ÂÓ‡· בו מתקיימים  הרי שהוא כל של שיור כל בלא  דבריהם כל  את מקבל שלא מי .

תנאים מחלוקת  כאן יש צדדים , שני כאן שיש שחושב ומי הנ"ל . זצוק"ל מבריסק הגר "ח  דברי כל 

הוא . גמור ששוטה נאמנה  ידע וכדו', ראשונים אמוראים , או

Ô¯Ó Ï˘Â ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ
ÈÈË˘ Ï"È‡¯‚‰ Ô¯Ó Ï˘ ‡˙‚ÂÏÙ ¯· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ÈÓ ¯Â„· ÔÈ‡

.‰„Â˜
 ,‡"ËÈÏ˘ ˜"Á¯‚‰

�
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שצריכיםג. להרחקה בקשר שבדורנו שבע "פ  מהתורה מאוד  תקיפות  הוראות  עוד  היו לאחרונה 

בשע"ת הר "י והנה הפסל'. 'עובדי מכת  ס"ב )לעשות  אות השלישי וז"ל:(שער כתב 

שלא בין בפניהם בין חכמים, תלמידי בכבוד  בלשונם נזהרים שאינם  אדם  בני דברת ועל

הלוא כתות ארבע אבדון וכן הבא. לעולם  חלק להם  שאין אפיקורסים נעשים בפניהם,

כתוב כן על הזה. בשער שיתבאר כמו הכל  שפתימו, דבר פימו בחטאת  כא)הוא יח , :(משלי

עכ "ל . לשון", ביד וחיים  "מות 

רב . הרחק מהם  ולהתרחק  מהם  להבדל  שיש  פשיטא וא"כ אפיקורסים. שהם  כלל ספק ואין

מהם ואחד סיסמאות. מיני בכל והמבואות הבתים קירות  ומלכלכים מקשקשים  הם לאחרונה  גם 

מקומות . כהנה ועוד שמד '. = 'גיוס לביתי סמוך  בנין קיר שריסס  ראיתי

במ ה)ד"רוהנה אות מא פרשה לך לך אמרו:(פר'

ב "ר יהודה  רבי בשם ברכיה רבי לוט ". מקנה רועי ובין אברם  מקנה רועי בין ריב  "ויהי

היתה לא לוט של ובהמתו זמומה , יוצאה היתה  אבינו אברהם  של בהמתו אמר , סימון

כך לוט רועי להם  אומרים  היו הגזל? הותר אברהם , רועי להם אומרים  היו זמומה. יוצאה 

למחר מוליד ואינו עקרה  פרדה ואברהם  הזאת הארץ את  אתן לזרעך לאברהם  הקב"ה אמר 

כך הקב "ה  להם  אמר  אכלין. אינון מדידהון אכלין ואין יורשו אחיו בן ולוט מת  הוא

יושב אז והפרזי והכנעני מתוכה עממים  שבעה לכשיעקרו אימתי נתתי לזרעך  לו אמרתי

בארץ . זכות להם  מתבקש  עכשיו עד בארץ 

שם ו)ובהמשך  איתא:(באות

סימון  ב "ר  ר "י בשם עזריה רבי וגו'. ובינך " ביני מריבה  תהי נא  אל  לוט  אל  אברם  "ויאמר

הדא ללוט , אברם בין ריב היה  כך  לוט  רועי ובין אברם רועי בין ריב שהיה כשם אמר 

אלא היו אחים וכי וגו', ובינך " ביני מריבה  תהי נא  אל לוט  אל  אברם  "ויאמר דכתיב הוא

הבדל חלבו רבי אמר מעלי" נא  הפרד  לפניך הארץ כל  "הלא לו. דומה  פניו קלסתר  שהיה 

האיש לאותו א"א כך  זרע  קולטת אינה הזו הפרדה  מה  הפרד  אלא  כאן כתיב  אין נא 

עיי"ש . אברהם , של  בזרעו להתערב 

עול שום גמור ! גזל זה הרי פרטיים בתים לרסס  הגזל ?! הותר  וכי אמת  מתורת תצא  גדולה זעקה

החוברת . בפנים  כמבואר  הבחירות , תקופת כל  במשך ראינו וכך  להם, אין גזל של

וכו'. דיבה  ומוציאי שקרנים  ואפיקורסים  גזלנים עם ונחלה  חלק לנו אין מעלינו! נא הפרדו
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מאיר " "זכרון מס ' דברים  זה בענין זצוק "ל)ונביא  רובמן ז"ל:(להרב  בראשית , פר ' בריש מש "כ 

אלא התורה את להתחיל צריך  הי' לא  יצחק  א"ר ברש "י: הובא ישן, בתנחומא איתא 

וכו' לכם" הזה  ב )מ "החדש יב, טעם(שמות ומה  ישראל , בה  שנצטוו ראשונה  מצוה  שהיא 

גוים " נחלת  להם לתת  לעמו הגיד  מעשיו "כח  משום בבראשית  ו)פתח  קיא, שאם(תהילים

ארצ שכבשתם  אתם  לסטים לישראל  העולם אומות להםיאמרו אומרים  הם  גוים , שבעה ות

וברצונו  להם  נתנה  ברצונו בעיניו, ישר לאשר  ונתנה בראה  הוא  היא, הקב "ה  של  הארץ  כל

ע "כ . לנו, ונתנה  מהם לקחה 

וכו' הזה מהחדש התורה את להתחיל  צריך שהי' אומר יצחק  שרבי כיון מאד , וקשה 

ולמה המצוות , קיום הוא  עיקר הלא כי ראשונה מצוה  שהיא  בדבר, חשוב  טעם  ואומר 

להתחיל אפשר הלא  הגוים ? יאמרו שמא של  מטעם וגו' הזה החדש פר ' נדחתה  באמת

ראשונה , מצוה  שהיא  יצחק  רבי של כטעמו הזה " מ"החדש  הנצרך הסדר  ע"פ התורה

לפני  בראשית  פר' להתחיל  צריך ולמה וגו', הגוים יאמרו שלא  בראשית  פ' לכתוב  ואח"כ

הזה?. החדש  פרשת

חילול יש  אחרת  מגזל , כפים  נקי כל ראשית  להיות  צריך  תורה  הלומד דהנה  לומר , ואפשר

שכתוב כמו התורה, פסגת לרום ולהתעלות  להשתלם יצליח לא  וגם  מתלמודו. (תהלים ה'

ג-ד) אפשרכד, זה ולפי לבב ". ובר כפים  נקי קדשו במקום יקום ומי ה' בהר יעלה  "מי

מצוות ללמדנו הוא, התורה  לימוד  עיקר  כי שאם  ללמדנו, בא  הזה שהמדרש לומר 

להיות והכנה  הכשרה  שצריכים מוסד, יסוד אותנו מלמדת  התורה אבל  טובים , ומעשים

חשד כשיש  מצוותיה ולקיים תורה  ללמוד להתחיל אפשר  ואי תורה. ללמוד  לגשת  ראויים 

לפני  בראשית פרשת  הקדימה  התורה לפיכך וכו', אתם  ליסטים שיאמרו מגוים אפילו

תורה , ללמוד  שמתחילים  לפני אתם, ליסטים  יאמרו של  חשד  להסיר וגו', הזה החודש

עכ "ל .

השקרים הזיופים  כפים, מנקיון לגמרי הפוך  שיטתם כל הם, כפים מלוכלכי 'הפסל' עובדי כת 

אין  להם שיש  מה  כל  הרי ובאלימות , בערכאות השימוש כסדרן, תמידין מפיצים  שהם  והעלילות

מונופול ... עליו ולעשות לגזול  רוצים תורה " "בני השם את  וגם ישרות . כל  בזה 

�
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אז ד . לי ואמר ביתו. ולבני לו הועילה מאוד  אשר  החוברת  על  מאוד להודות בא  חשוב אברך

בידם פיפיות  חרב אשר  גדולים' 'רעשנים  מהם  ששניים 'עצניקים ' כמה ישנם  שבמשפחתו

'קנאים ' בשם לכנות רגילים היינו היום  עד  גיחוך. מעורר ממש  זה  אך  בפיהם . הקנאות ורוממות 

נגד קנאים . היו והליכותיהם  מהותם  בכל אשר  להם, והדומים  קרתא הנטורי כמו קנאים  של  לכתות 

נגד עלהמדינה, העידה החיצונית  צורתם וכן המדינה , תקציבי המקבלים  מוסדות נגד  הבחירות,

וכו', המיוחדת הכשרות מערכת  שלהם , התפילות  הארוכים , והפאות  הזקן הארוך הלבוש מהותם ,

ומיוחדת . גדולה בצניעות  לבושות נשותיהם כן

הם הרי בחירות ? נגד  הם המדינה ? נגד הם מודרניים '. 'קנאים  חדשים ', 'קנאים  לנו קמו והנה 

צורתם וכדו'. וערי' המדינה תקציבי להשיג  ושטיקים טריקים של צורות  מיני בכל  מחפשים

צנועות מלהיות  רחוקות נשותיהם  מקנאות. הפוך  החיים  שטחי בכל  התנהגותם  וכל החיצונית 

שכולם אומר אינני נוראה. בפנטיות  ישראל ' גדולי 'שנאת היא  היחידה  הקנאות  דבר . ובכל בביגוד 

דבריו. היו כך  - וכו' עלינו נפלו קנאים  של חדש  זן הם. כך מכיר  שאני מביניהם רבים אבל כך

�

האבה . אשר אחת משפחה  ישנה  שבמשפחתו ונכבד , אוריין בר  החוברת מקוראי אחד לי סיפר 

קיבל אביו לחינוך הנאמן הבן בבית. והבנות  הבנים  חינוך גם  הוא הזה ובקו הפסל, מקוראי

הבן  בכלא . ישיבה של הגדולה  הסכנה  משום להתייצבות שילך  לבנו הודיע האב התייצבות' 'צו

להתייצב . שלא  שמורים  הכת מנהיגי של הברורה  בשיטה אנו הרי אביו נגד  ורטן מאוד עד הופתע 

הרבה שיש לי נודע  כשביררתי אבל  זו לכת בהחלט שייך  אני שגם אתה  יודע הרי האב , לו ענה 

הוראות לכל לציית מחנכנו אתה הרי וא"ל באביו פניו העיז הבן להתייצב . הולכים  שכן מאיתנו

ואתה להתייצב. שאין סבורים  הם שאכן מוסמכים מקורות דרך  בררתי ואני שלנו הדור גדולי

זה רקע  ועל דבריך. מכל להיפך  עושה  אתה  והנה ויתורים'. ובלי פשרות  'בלי הזמן כל מחנכנו

ניסה זאת לי שסיפר  הנכבד והאיש  וכו'. זה בענין וגעשה  רעשה המשפחה  וכל בבית מריבה פרצה 

שם . בבית שלום להשכין

של הגדול האיסור על הזועקות כרזות עם  עולמות  מרעישים  אחד מצד  גדול' 'בלגן שוב לנו הנה 

לעריקים יהפכו שבניהם הזו הנוראה  במציאות לעמוד יכולים  לא  עצמם  הם שני ומצד  ההתייצבות ,

וכדו'. המשטרה ע"י ויתפסו

�
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שאמרו. אותו על  קכה בעמ' המופיעה הנוקבת הביקורת  על  החוברת מקוראי אחד שאלני

מו  קכט  בעמ' הרי וכו', מתאבדים ' 'יחידות  להם שיש  לתקשורת הקובץבראיון דברי באים 

לכדו'? להריגה  נפש  במסירות ממש בזרוע כנגדם לצאת  יש הדין שמעיקר  כתב , כך  אשר מאמרים

כולה לאנושות ביותר  השפלים  המושגים אחד הוא 'מתאבדים' המושג לו. השבתי אשר וזהו

על מדבר שם קו"מ בס ' בזה . לדבר  צורך  ואין לכולנו, ידוע שבזה העבירה  גודל ליהדות . ובפרט 

התורה שמירת על נפש מסירת השם, קידוש  על נפש מסירות  והיא  ביותר  הנעלה הדרגה

לנו  יש  האומר שיאמר וכמו מתאבדים. למושג  לקצה מקצה לגמרי הפוך דבר  זה בקדושתה ,

לו  שאין בזה מראה  מתאבדים ' יחידות  לנו 'יש אלו מילים מפיו שמוציא  מי חזיר . אוכלי קבוצות 

קידוש על  נפש  מסירות – ביותר הקדוש המושג  אצלו להתהפך יכול כיצד  כי התורה , עם קשר

הקצף . יצא כך  ועל מתאבדים, יחידות  של  ביותר המתואב  למושג השם,

המשמעות כל עם מתאבדים  באמת  שהם  להתיצב  הולכים לא  שלע "ע  אלו על  כוונתו היתה [אולי

על מסירו"נ של מעשה בזה  ואין לכלא  מושלכים נתפסים  כאשר שנוצר  שבמצב השלילית,

הבית וכל לעריק  נהפך הבן אשר משפחה לנו מוכרת  ולנפש. לגוף  התאבדות  מעשה אלא קדוה"ש

יתפסוהו  שמא נורא  בפחד  שרוי מקום  ובכל לבית , מבית לינתו מקום  את מחליף גיהנום. של  במצב 

המנדט תקופת  את לנו מזכיר זה  הרגילים . ובסדריו שלמד  במקום ללמוד  להמשיך  יכול  אינו שם ,

בני  ולכל  להם  אמיתית התאבדות  זו תמיד. מתחבאים  היו והלח"י האצ"ל לוחמי כאשר  בארץ .

בנו  ילך שלא  לכך הסכים מדוע צער ורוב  חרטה מלא  כבר המדובר הנער  של  האב  המשפחה .

'הפסל ']. עיתון את  קוראים הזה שבבית  ואע"פ להתייצב 

�

"חרדים ": תשע "ד  הפסח  לחג  הכשרות  חוברת  בהקדמת שנדפסו מדברים  העתק  ז.

אשר רח"ל, המדרש לבתי לחדור  שניסו יווניות זמירות באוזנינו צרמו החולפת  בשנה 

כל ולאבד להשמיד גאוה  ברגל  שדרסו הרע , יצר הוא  שטן הוא  באו, טמא מקומו ממקור

הצאן, צעירי הקודש ילדי אצל  חכמים אמונת  ולהרוס הירך , בכף לפגוע טובה, חלקה

רועי  אלקים, במלאכי סרה לדבר התעיבו, וגם  השחיתו ה', בתורת  ההולכים דרך תמימי

בידם , עלתה  לא  זממם עלינו השי"ת ובחסדי ה ', משיחי עליון קדושי הדור , מנהיגי ישראל

ימיהם , יאריך  ה' הדור  זקני רבותינו ובהנהגת  להכנס , דרכה  ואין לצאת  הטומאה  דדרך

ומחריבים המהרסים  את  ידים בשתי לדחות הקדושה, כח  וגבר המשבר , את  צלחנו

השמדם . עד  זוית בקרן להעמידם 
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ה אל  בהם  לעלות למדרגות הנסיונות להפוך  אומנותינו בסייעתאוכפי מחוזקים  יצאנו ,'

מרות בקבלת  הדור , לגדולי מוחלט בציות לרבותינו, בהכנעה  חכמים , באמונת  דשמיא,

התיקון  שזהו שליט "א  מרבותינו ושמענו הקודמים , בדורות שהיה כפי ערעור , ללא  שלמה

ולא הקדושה , ממקורות  לינוק  המזבח , בקרנות כוחנו, בכל  לתפוס  בדורנו, עלינו המוטל

דברי  אלא  לנו אין אנו בנו, ונושבות באות  שבעולם  הרוחות כל  אפילו נימא, כמלא  לזוז

עמרם . בן

ישראל , צור  יעזרנו שליט "א , הרוח  ענקי רבותינו של לצדם כוחנו בכל עמידתנו ובזכות 

גואל לביאת  ונזכה  תעקר , מהרה  הרשעה  ומלכות ומחוץ, מבית עלינו הקמים  מכל  להנצל

זמרה . קול  תודה בנו, ימצא  ושמחה  ששון תגל , אף תפרח  פרח בימינו, במהרה צדק

רבותינו  של ושנותיהם ימיהם השי"ת יאריך תפילה , ועוד בתפילה מבקשים , אנו בצאתינו

ללכת ונזכה  ישראל , חכמי בנו לקיים  מעליא , ונהורא  גופא בבריאות  שליט"א, ורבנן מרנן

ומן  הזבחים מן שם  לאכול ונזכה הבחירה , בית  ולבנין המשיח , המלך  לקראת לאורם

אמן. בימינו במהרה  הפסחים ,

�

שבחוברת . הדברים את המשלימים  ודעת" "טעם מספר  קטעים כמה בזה נביא  ח .

"‡ˆÂ ÌÈ˘
‡ Â
Ï ¯Á· Ú˘Â‰È Ï‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ"( ט .(יז,

המטה עמו נטל למה צ "ע עוד  יהושע , את ושלח בעצמו להלחם משה  הלך לא למה קשה 

עמלק במחיית  נצטוו לא שהרי ואפשר, ידו? בהרמת  אם כי מאומה, עמו פעל  שלא לאחר

זו. מצוה לו נמסר ולכן הארץ את  שיכבוש הוא ויהושע  הארץ , בכבוש אלא

בישראל עמלק  כחות לוחמים דור  שבכל דור , מדור הוא עמלק  מלחמת  דהנה  נראה  אמנם 

מקרה  שהכל לאמר  ומאמונתם דתם מעל  בדרך")להעבירם  קרך ודור("אשר דור  ובכל ,

ששלח בזה רבינו משה לנו והורה  עמלק, בטומאת  להלחם הדור  ונשיאי גדולי מחוייבים

המופתים כל את שעשו ואהרן משה רק ולא בעמלק, להלחם  בכוחו שגם יהושע  את

ולהביסו, בעמלק להלחם בכוחו רבינו, למשה  ששמש  זה אף אלא  בעמלק , להלחם בכחם

להכניעלהור מדרכם זז אינו אם הדור  גדולי ששמש  מי אף  מסוגל ודור דור  שבכל לנו ות

דור  מדור  אותנו הצורר  תחתיו,עמלק  אחר ומנה במצוה שנתעצל כבדים משה שידי פי ' דרש"י  (ואף

בגופו) המצוה לקיים להתעקש לו שהיה דהכונה אשראפשר המטה  את  משה עמו נטל כך ומשום  ,

מלחמתם . ה' הצליח המטה  בלא  שאף  ולהורות  נפלאות לעשות היה  בכוחו
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"Ï‡¯˘È ¯·‚Â Â„È ‰˘Ó ÌÈ¯È ¯˘‡Î ‰È‰Â"(יא .(יז,

העליונה על לומדיה  ויד התורה כח  ובהתגבר  התורה, כח  היינו שמשה לבאר, נראה 

רפה , תורה  לומדי שיד  ידו ובהניח  מבטח , ונצחונם ישראל , גבר אז נשמעים  שדבריהם

עמלק . גבר ח "ו אז נשמעת התורה  דעת ואין

נשמעת תורה  ודעת  העליונה  על ידם שתהא  התורה לומדי כח  להגביר  עלינו חובה ולכן

ונוצח . גובר ישראל יד  תהא ואז מקום בכל

"Ú˘Â‰È È
Ê‡·"(יד .(יז,

עמלק מחיית מצות  קיימו לא  יהושע  שבימי זה על  יהושע  את  לצוות  צריך היה למה תמוה 

באבות וכדאיתא ממשה, שבע "פ  תורה  קבל  יהושע  דהנה  ונראה  המלך , שאול  בימי אם כי

וטומאת ליהושע, ממשה  התורה קבלת  וסדר ליהושע, ומסרה  מסיני תורה  קבל  משה  א '

אמונתנו  ע"י זו בטומאה ללחום וכחנו הנפלאות , ורושם  האמונה לקרר  עיקרה עמלק

ויהושע ודור, דור  בכל  בעמלק  להלחם שבכחם למשמעתם, שנסור  שע"י הדור, בגדולי

מדור הלאה  מסרה ויהושע ללחום, וכיצד  ללחום ההוראה  הימנו וקבל  תורה  ממשה  קבל 

בעמלק . ללחם  הדור לנו להורות  לדור,

"ÈÒ
 טו)"‰' .(יז,

במלחמת נתנסינו תורה מתן וקודם אותנו, מנסה שהקב"ה לקררהכוונה שביקש  עמלק,

עומד הקדושה במעלות כשעולים  ודור  דור  בכל וכן כלל , השגחה ואין מקרה  שהכל

הטוב , כח  ולהגביר להתחזק ועלינו בדרכנו, ולהפריענו למנענו עמלק טומאת  כח לנגדנו

רק ולא  בה' לוחם עמלק שאף  בעמלק, לה' מלחמה  הטומאה, כח כנגד  הקדושה כח

ללחום עלינו רק  ישראל , עם  לנצח  כחם אין כן ה' את  לנצח  כחם שאין וכשם בישראל ,

טומאה . קדושה שנגד  ית''ש  רצונו שכך דור, דור 

ישראל שיתחזקו כדי ודור דור בכל ישנו עמלק שטומאת פי' זצ"ל דסלר  אליהו ר' הגאון

כי  בה' בנו באמונה  בחר אשר פי' וכן באמונה, מתחזקים  האומות קלקול  שרואים  ידי על 

שנתן  מה  וכן בתורה, מתחזקים  אנו האומות בראותנו כי תורתו, את לנו ונתן העמים מכל 

קלקול בראותו הטוב  יצר ויתחזק הרע  יצר את שנראה כדי יצרים, שני האדם בלב הקב "ה 

הרע . יצר 

˜ÏÓÚ· '‰Ï ‰ÓÁÏÓ(טז .(יז,

מקטרגת הדין שמדת מאחר "אלקים" דהיינו הדין במדת  עמלק  מלחמת שאין נתבאר

וכל וטבע , מקרה שהכל לומר הוא , בה ' אף  מלחמתם  אלא אותם , להעניש עליהם

כיון  ג"כ  "לה"' מלחמה זה כן ועל  בה'. האמונה  האדם  בני מלבות לעקור  היא  מלחמתם

ית "ש . מציאותו גם שמכחישים 
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הדבר הוא  כן אורו, מתחזק שיכבה שלפני הנר  כמו הוא  גברה , שטמאתם  האחרון ובדור 

ומלחמת בעולם, השפעתם  וגוברת מתחזקים  העולם , מן למחות ה ' שעומד  עמלק בטמאת 

כי  ומקבלים והשומעים לעולמים, דוגמתו היה  שלא קשה בדורנו ה' לדבר החרדים 

כח ומגבירים בלבותם  עמלק אש  מלהיבים  ישראל, עם  עתיד  את הקובעת  היא הפוליטיקא

אלקינו  פלאות ונראה  בתורה "ק  ונתחזק ולהתפלל, בה ' להתחזק  אלא  לנו ואין הטמאה ,

לעולמים . עמנו וקיים שחי ית "ש 

�

בין  חלקינו ששמת  ירושתינו יפה  ומה גורלינו נעים  ומה  חלקינו טוב מה  אשרינו

וכל אמת, תורת  שתורתם שבדורנו, שבע "פ  התורה הדור , מנהיגי של  בצילם  החוסים 

אש . כגחלי דבריהם 

סלה. אמן בימינו, במהרה צדקנו משיח פני לקבל בקרוב אותנו ויוליכו

נדברו' 'אז  חבורת 

ברק בני 5 בלוי רח '
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