בס"ד

לקט דברי הדרכה וחיזוק ליושבי ארץ ישראל לאור המצב הקשה
שנשמעו בכינוסי חיזוק בהזדמנויות שונות מפי רבינו שר התורה

מרן הגאון רבי משה שטרנבו
גודל החיוב לספר בפה את הניסים ולהדגיש שזהו מעשי ה'
כתיב בתהלי )ק"ה א'( "הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמי נפלאותיו",
ומבואר בפסוק זה שבעת שהקב"ה עושה נפלאות ,חובה עלינו להודיע הדבר
ולספר בש ה' ,וחז"ל הקדושי הפליגו בזה בזוה"ק )זוהר חדש מ' ע"ב( וז"ל
)לפי התרגו (" :חובה היא תמיד לספר לפני הקב"ה ולפרס הניסי שעושה,
וא תאמר למה הוא חוב לספר את הנסי והלא הקב"ה יודע הכל מה שהיה
ויהיה לאחר מכא ,ולמה הפרסו הזה ,והלא הוא עשה והוא יודע ,אלא וודאי
צרי האד לפרס הנס ולספר לפניו כל מה שעשה ,מפני שאלו המילי עולי
למעלה ,וכל פמליה של מעלה מתקבצי ורואי אות  ,ומודי לפני הקב"ה,
ואז מקב הקב"ה את כל החבורה שלו ואומר לה לכו ושמעו את השבח שלי,
ואז מתקבצי כול ובאי ומתחברי ע ישראל ,ועולה כבודו עליה למעלה
ולמטה" ,והרי מפורש כא כמה הקב"ה נהנה כשאנחנו תולי את הנסי בו ,ולכ
שכר רב מובטח למי שמספר כעת את נפלאות ה'.
וכלפי מה דברינו אמורי  -הנה בימי האחרוני זרקו האויבי בני ישמעאל
עלינו יותר מאל טילי ,ועפ"י הטבע הייתה האר צריכה להיחרב מכל כ הרבה
טילי ,אלא שהקב"ה מצילנו מיד ,ובאמת ג הישמעאלי אינ משיגי דבר
זה בדעת אי יתכ שאנחנו ניצולי מכל הטילי שה זורקי עלינו ,שדבר
זה אי בדומה לו בשאר מלחמות שמדינה שלמה המותקפת מנשק רב כל כ
ניצלי למעלה מדר הטבע] ,וביותר שכפי הנשמע טיל אחד סטה מהדר ונפל
בטעות ליד סיני אצל הבדואי  ,ונהרגו ש ארבעה[ ,ורואי בחוש שכל
הצלתינו בעת הזאת זהו יד ה' וחמלתו על עמו ועל נחלתו שדוחה את הטבע
בגודל רחמיו ,וחובה עלינו בעת הזאת לפרס את ניסי ה' ולהכיר שכל הניסי
ה יד ה' ,ולהודות לו על גודל חסדיו שאע"פ שאיננו ראויי לכ מ"מ עושה
עמנו נסי רבי ועצומי כאלו לחיותינו כהיו הזה.
ויש לעורר שאי מספיק לספר שאנחנו ניצולי בדר נס ,שבזה עדיי אי שו
שבח לקב"ה ,שהרי ג הרשעי מודי שאנחנו ניצולי "בדר נס" ,אלא
שאינ מזכירי שבח והודאה לקב"ה ,ותולי את הנס בטבע ואומרי שחלק
מהטבע הוא שלפעמי יש "מקרי נדירי " ,ולכ העיקר מה שמוטל עלינו בעת
הזאת הוא להכריז שאי"ז רק "נס ומקרה נדיר" בעלמא ,אלא הכל הוא יד ה' שהוא
עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות ,ולהחדיר בקרבינו שלולא ה' שהיה לנו ,לא
היה נשאר משונאיה של ישראל שריד ופליט ה"י ,שעפ"י טבע אי לנו יכולת
לשרוד כנגד אויבינו המקיפי אותנו מכל צד ,וע"כ יש לנו להודות לקב"ה
ולהללו ולשבחו על כל הניסי שעושה עמנו.
ויש לדעת שאע"פ שהדבר מוכרע מהשכל הפשוט שכל הצלתינו מיד אויבינו
כא הוא מכח יד ה' ורחמיו העצומי  ,מ"מ שכרו של התולה את הניסי בקב"ה
הוא רב מאוד ,שכיו שישנ רשעי שתולי את הניסי בדר הטבע או בגודל
עוצ גבורת  ,לכ המאמי שבוחר לתלות בהנהגת הקב"ה ,שכרו רב מאוד.
התפילה להצלתינו אינה מתקבלת אם לא נודה לקב"ה על חסדיו
ומה מאוד נואלו אות בני אד שבעת צרה ששומעי קול אזעקה ונפחדי
לנפש  ,אז ה פותחי ספר תהלי ומתפללי לקב"ה ,אבל מאיד כאשר
שומעי אז גודל הנס שלא אירע שו נזק ,אז תחת להודות ולהלל את הקב"ה,
ה תולי את הנס בדר הטבע או בכוחות הצבא ,ואינ תולי הנס בקב"ה
אשר כוחו וגבורתו מלא עול  ,ולאנשי אלו אי כח בתפילת להתקבל ,שהרי
כאשר הקב"ה עוזר אינ באי להודות לו ,אלא רק בעת צרה אז ה באי
להתחנ ולבקש מהקב"ה "הב הב" ,ואי לה לקוות הרבה שתפילת תועיל
לה  ,שעיקר מה שהקב"ה דורש ממנו בעת הזאת הוא להלל אותו על גודל
חסדיו ,ולכ כבר הוריתי שכא בישיבה יאמרו לאחר התפילה פרק "מזמור
לתודה" בציבור ,ורק אח"כ יאמרו פרקי תחנוני ,שבלא הודאה לקב"ה לא
תתקבל התפילה להצלתנו.
עיקר הצרה שלנו הוא מעת הרווחה שהקב"ה מנסינו בהם
ואספר דברי נפלאי מה ששמעתי מהגאו הצדיק רבי מרדכי פרוגמנסקי
זצ"ל) ,שהיה מיחידי סגולה ומשרידי גאוני ליטא שניצול בניסי ניסי ממש
מגיא ההריגה ,ואח"כ חלה בייסורי קשי  ,ונפטר לעולמו( שביקרתי אצלו
בפאריז סמו להקמת המדינה ,ושמעתי מפיו שכש שבמצרי מתחילה עינו
את אבותינו בעבודת פר ,ואח"כ בעת גאולת זכו לתקופת הרווחה ,וכמו
שאמרו )בכורות ה" (:אי ל אד מישראל שלא היו עמו תשעי חמורי לובי
טעוני כס& וזהב של מצרי " ,כמו כ א& לאחר גמר ימי מבול האש של ימי
השואה ,תבוא תקופת רווחה ,וכמו שבמצרי ע ישראל נכשלו דווקא מתו
ההרווחה ,שלא עמדו בניסיו העושר ועשו את עגל הזהב )כמבואר בברכות ל"ב
ע"א( ,כמו כ א& ההרווחה שלאחר ימי השואה יהיה ניסיו גדול לע ישראל,
שהקב"ה יעמיד לנו הרבה מיליונרי ומיליארדרי יהודי שלא היה במש
גלותנו ,כדי לנסות אותנו א ננצל את תקופת הרווחה לעבודתו יתבר ,או שח"ו
נרדו& אחרי הממו ונחפש לוקסוס תאוות ותענוגי .
וא אנחנו יש לנו לומר כ בעת הזאת ,שעיקר הפחד שלנו כעת הוא מניסיו
הרווחה ,שעל ידי הרווחה הגדולה שעושה עמנו הקב"ה ומצילנו מאויבינו ,נוכל
ח"ו להיכשל ולא לתלות את הנסי בגודל רחמי ה' וחסדיו ,וא ניפול ח"ו בניסיו
הזה ,אז המצב יהיה ח"ו מר מאוד ,והקב"ה מנסה אותנו כעת לראות אי נקבל
את הנסי  ,א נתלה ח"ו בטבע ,או שנכיר בגודל חסדי ה' ונודה לו.

שליט"א

אין לניסים הללו שייכות ח"ו לגאולתינו העתידה
אמנ יש להדגיש שהנסי הגדולי שאנחנו רואי עכשיו אינו קשור ח"ו
לגאולתנו העתידה ,ותכלית צפייתנו אינה לניסי כאלו ,אלא אנחנו מצפי בכיליו
נפש לניסי גלויי בקיבו גלויות האמתי ,וכמו שאנו מתפללי יו יו )תהלי
ק"ו מ"ז( הושיענו ה' אלוקינו וקבצינו מ הגויי להודות לש קדשי ולהשתבח
בתהילת" ,ואז יהיו ניסי מרובי ועצומי וכמו שאמרו חז"ל )ילקוט שמעוני
הושע תקי"ז( "גדול יו קבו גליות כיו שנבראו בו שמי ואר " ,וכ כתיב
בירמיה )כ"ג ז'( "הנה ימי באי נאו ה' ,ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את
בני ישראל מאר מצרי  ,כי א חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית
ישראל מאר צפונה ומכל הארצות אשר הדחתי ש " והיינו שמרוב גודל הנסי
שיהיו בקיבו גלויות ,נשכח לגמרי מהנסי הגדולי של יציאת מצרי  ,כי נראה
ניסי הרבה יותר עצומי אז.


גודל האחריות המוטלת עלינו בעת הזאת
והנה הדבר ברור שכל מה שהקב"ה מצילנו בשעת סכנה זו מיד אויבינו צמאי
הד  ,זהו בזכות התורה והתפילה של רבי רבבות מע ישראל ,ומכא תשובה
ניצחת לאות השואלי למה אי החרדי מתגייסי לצבא ,שהרי א א יפקחו
עיניה יראו שאדרבה על ידי לימוד התורה אנחנו פועלי בעיקר את הצלת
היישוב כולו ,שהרי מי מפיל כעת את כל הטילי הללו בשדות פתוחי  ,או מי
הוא הדואג לכ שג א ייפול טיל בבית יהיה זה בזמ שאי אנשי בבית  -או
שהטיל לא יתפוצ  ,וכי חיילי צבא המדינה יכולי לעשות כ ,והלא אי זה אלא
עבודה של רבבות בני תורה שעל ידי כח התורה והתפילה שלה ריח הקב"ה,
ובלא הניסי האלו היינו כבר אבודי מזמ ה"י ,ובעהשי"ת עוד יבוא יו לא רחוק
שיבינו שצבא ה' מציל ויציל את היישוב כולו באר ישראל בזכות התורה.
וזכורני שלפני כמה שני שאלו אותי למה איננו מתגייסי לצבא ,והרי צריכי
חיילי שילחמו בפועל בחזית מול האויב ,והשבתי שאנו מגויסי לצבא ה',
והשיבו לי שהאויב אינו מפחד מהצבא שלכ אלא מהצבא שלנו ,ומה תועלת יש
בצבא שלכ להתגבר על האויב ,והשבתי שאני רואה בטענה זו כעזות וככפוית
טובה ,שהרי לקחת קצי ולעשות אותו חייל זה חוצפה נוראה ,וכ"ש שלקחת את
בני התורה המגויסי לצבא ה' ,ולהוריד אות לחיילי בצבא ,זה וודאי חוצפה
נוראה ,שהרי בני התורה משמשי במלחמה כ"קציני " שמצילי בפועל את
היישוב כולו מסכנת נפשות ממשית ,שהרי לולא זכות התורה כבר מזמ היה
האויב גובר עלינו ומשמידנו ח"ו ,וא"כ אי אפשר להעיז פני ולכפור בטובה
ולבקש מאתנו שנרד לדרגת חיילי פשוטי בשעה שאנחנו מצילי את כל יושבי
האר מסכנת כליה מוחשית.
כל מה שאנו שורדים בארץ ישראל זהו רק בזכות התורה
ובאמת לא רק בתקופה זו אנחנו ניצולי בניסי ניסי בזכות התורה ,אלא כל מה
שאנחנו שורדי כא באר ישראל ,זהו הכל למעלה מדר הטבע ,שהרי אנחנו
מוקפי מכל צד באומות עשירות שיש לה עשרות מיליוני חיילי שמוכני
ללחו בנו ,וכל מה שאנו זוכי לנס גלוי לשרוד ככבשה אחת בי שבעי זאבי ,
זה הוא רק מכח התורה ,אבל א נאבד את זכות התורה אז נשוב להיות כמו כל
אומות המונהגי על פי הטבע ,ואז לא יהא לנו שו סיכוי לשרוד מול אויבינו,
וא"כ נתבונ נא מי שומר עלינו – המדינה או אנחנו ,והרי מי פועל את כל הניסי
הללו למעלה מדר הטבע ,המדינה או אנחנו ,ואדרבה ,המדינה שמנסי למעט
את לומדי התורה ,ה מגבירי את כח האויב ,ואנו לומדי התורה מצילי את כל
האומה בזכות התורה.
וכ אנו יכולי לראות בחוש שלאחרונה שהמדינה הגבירו את הגזירות נגד קיו
התורה באר ישראל ,מתרגשי על המדינה כא עוד ועוד רדיפות וצרות
מאויבינו המקיפי אותנו ,כי כמה שפוגעי בתורה מתמעט הזכויות לזכות
לניסי מעל דר הטבע ,וכל כמה שאי לנו זכויות לניסי  ,ממילא אנו אבודי על
פי הטבע.
ולכ בזמנינו מוטל על כל ב תורה להעיר את רוחו בגודל מעלתו ולדעת שהוא
מצבא ה' ועליו קיי העול ,והוא מג באמת על האר מפני הסכנה המוחשית
מאויבינו צמאי הד ,ולדעת שב תורה העוזב את תלמודו והול לצבא ,הרי הוא
עריק מצבא ה' ,ולא רק שאינו מג עלינו בהליכתו לצבא המדינה ,אלא אדרבה הוא
מקלקל ומגביר את הסכנה ועונשו רב מאוד ,שהרי הוריד חייל אחד מצבא ה' ,ועוד,
שעצ הרפיו מהתורה מחזק את כח האויבי  ,וכמו שאמרו חז"ל )ילקוט שמעוני
בשלח רס"א( על הפסוק )שמות י"ז ח'( "ויבוא עמלק וילח ע ישראל
ברפידי " ,שע"י שרפו ידיה מ התורה בא עמלק ונלח בישראל.
וחובה על המשגיחי ומרביצי התורה להחדיר עניי זה בליבות התלמידי בני
הישיבות ,כי לדאבוננו ישנ בחורי חלשי שאי לה את הגאווה בכ שה
זוכי להיות בני תורה ,ובאמת זהו עיקר הנושא שנוגע לנו למעשה מגזירת הגיוס,
כי על שאר בני התורה אני ערב לכ שלא יגייסו אות בכפייה ,שלא שיי
מציאות של גיוס בכפייה ,וכל הנושא של גזירת הגיוס ,זהו על אות בני הישיבות
חלשי רוח שאי לה את החוזק והאומ להתגאות ולדעת שכל ב ישיבה מציל
בכח תורתו את רבבות תושבי אר ישראל מסכנת כליה מוחשית.
ולכ צרי להחדיר בבני הישיבות את דברי הרמב" הידועי בסו הלכות שמיטה
ויובל )פרק י"ג הלכה י"ג( שכתב על בני התורה שה 'קודש הקדשי' ,עיי"ש
בלשונו הזהב שכתב 'ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העול

אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה
את ה' והל ישר כמו שעשהו האלהי ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבי
אשר בקשו בני האד הרי זה נתקדש קדש קדשי ,עכ"ל ,ויש להשריש דבר זה
כדי שהתגאו בדר התורה ולא יראו שו חשיבות באלו המשרתי בצבא ,וכבר
ביכה מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל שישנ משגיחי המדברי בשיחות
מוסר הרבה פילוסופיה ומחשבה ,אבל אינ מדברי ממה שנוגע למעשה לחזק
את בני הישיבות בענייני הזמ הנוגעי למעשה.
אם נסמוך על צבא המדינה מצבינו יהיה מסוכן מאוד ח"ו
ובעת הזאת שאנחנו מקווי לישועת ה' ,עלינו לבטוח א ורק בקב"ה ,ולא לתלות
שו תקווה בכח צבא המדינה ,שא נחשוב שצבא המדינה מציל אותנו ,אז
הקב"ה לא יעזור לנו כלל ,ורק א נדע באופ ברור שהישועה תלויה א ורק
בקב"ה שמושיע אותנו בכח צבא ה'  -בני התורה ,אז נזכה לניסי  ,וכמו שפירשו
המפרשי את הפסוק בתהילי )קכ"א א'( "מאי יבוא עזרי" שהכוונה היא כ -
מאי" – כאשר נרגיש שאי מי שיכול לעזרנו אלא הקב"ה ,אז "יבוא עזרי" –
הקב"ה יושיענו ,שרק א נרגיש שאי מי שיעזור לנו אלא הקב"ה בלבד ,אז
הקב"ה יושיענו.
יש לנו ללמוד מגיוס המילואים של המדינה ,לגיוס חיילי צבא ה'
ואספר על שיחה שהייתה לי לפני שני רבות ע אחד מראשי הצבא כא בא"י,
שביקשתי ממנו לפטור מגיוס אבר שלמד בהתמדה רבה ,והוא ששנה ופירש
התלונ לפני שיש קרוב לארבעי או חמישי אל& בני תורה פטורי מצבא,
ובשביל שיהיו רבני מרביצי תורה מספיק לכל היותר כאלפיי בני תורה שילמדו
בישיבות והשאר יתגייסו לצבא ,וכמנהג ישראל תמיד בארצות הגולה ,שרק
עילויי ויחידי סגולה ממש המשיכו לשבת באהלה של תורה.
והשבתי לו שבצבא ה' העניי מתנהל ממש כמו בצבא שלה  ,שבצבא שלה
ישנו חילוק בי ימי שלו לימי מלחמה ,שבימי שלו כל אחד מתגייס לשנתיי
או שלש שני  ,והצבא משתדל שהמובחרי שבה יישארו בקביעות ,וכמו כ
קוראי לכל אחד לבוא בכל שנה לשבועיי לאימוני כדי לרענ אותו ולהחזיר לו
את הכושר להילח  ,אבל בשעת מלחמה רח"ל כול ממש מתגייסי .
ואמרתי לו שא& אצלינו הוא כ ,שבדורות הקודמי שהיינו יכולי לנהל בהשקט
ובבטחה חיי תורה ואמונה ,זה היה "זמ שלו " אצלינו ,ולכ לא היו מגייסי את
כול ב"צבא קבע" לצבא ה' ,אלא רק המוכשרי והמצטייני שהצליחו בלימוד
היו נשארי וקובעי את כל חייה בבית ה' ,אבל השאר היו לומדי בישיבה רק
במש כמה שני  ,ואח"כ היו יוצאי להתעסק לפרנסת  ,והיו שורדי את חיי
העול הזה על ידי הקניי הרוחני שקנו בישיבה במש שני אלו ,ובכל שנה היו
חוזרי לישיבה לתקופה מסוימת וכמו חודש אלול או עשרת ימי תשובה להיות
בבית ה' כדי להרגיש את מתיקות נוע חיי תורה ולרענ את כח התורה כדי
שיוכלו לצאת ע כוחות רוחניי לכל השנה.
אמנ כל זה לא היה אלא בזמ שיכלנו לקיי את התורה כראוי ,אבל בזמנינו
שהממשלה כא באר ישראל הכריזה מלחמה נגד הדת כדי להעביר את ישראל
מדת ואמונת  ,ואנחנו נשארנו מתי מעט ,עד שעיקר קיו התורה באר ישראל
הוא בסכנה ,הרי זה "עת מלחמה" ,ובזמ מלחמה כול מתגייסי בדר קבע
לצבא ה' ,ואי אנו יכולי לתת אפילו זמ קצר לבני ישיבות לצאת מהישיבה ,כי
אפילו א יהיו זמ קצר בצבא כבר יאבדו את כל שמירת הדת והאמונה ,שבזמנינו
אפילו ברחוב קשה ללכת לגודל הפריצות וניבול פה וכו' ,ולכ אנחנו כעת כולנו
מגויסי לצבא ה' שהוא בישיבות כדי להג עלינו מפגעי הזמ.
והוספתי לו עוד שכמו שמצינו במילה שא מתו אחיו מחמת מילה אסור למולו,
כמו כ ג בצבא ,שהוחזק לצערנו כמה פעמי שהרבה עוזבי ש ר"ל את הדת,
ודי בניבול פה ששומעי ש כדי לאבד את כל הקדושה שיש לו ,וכ אמרתי לו
שבמצרי שבט לוי לא עברו את השעבוד ,וא& שהיו כעשרה אחוז מע ישראל,
מ"מ ג פרעה הרשע הבי שיש מושג של כהני דת שה פטורי  ,ולומדי התורה
בזמנינו ה כמו שבט לוי הפטורי מלצאת לצבא ,ואדרבה ,חלק מהמלחמה הוא
מה ששבט לוי יושבי על עבודת השי"ת ,שזכות זו עומדת לצבא היוצא
למלחמה לנצח את האויבי  ,וב"ה לבסו& נענה לבקשתי ,והסכי לפטור את
האבר לזמ מהצבא.


בעת צרה אסור להתעלם מהצרה ולומר שלום עלי נפשי
והנה הגרי"ז מבריסק זצ"ל הביא בעת צרה את דברי חז"ל על הפסוק )בראשית
ל"ב ח'( "ויירא יעקב מאוד" שיעקב אבינו פחד מ החטא – והיינו שכיו שמקור
הצרה הוא מחטאי  ,לכ בשעת צרה צרי לטפל בשורש הצרה ולפחד מהחטאי
שמא יגרמו לנו מיתה ח"ו ,ואמר הגרי"ז שזהו הוראה כללית לעת צרה ,שאסור

להתעל מחטאינו בשעה זו ולהרגיע עצמינו שוודאי יהיה טוב ,שזהו טעות
גמורה ,שהרי כיו שנתרגשה עלינו עת צרה ,א"כ אסור לנו להתעל מהמציאות
שחטא יכול לגרו למיתה ,ולכ העבודה המוטלת עלינו בעת צרה זהו לשוב
בתשובה ולערו די וחשבו על מעשינו ולפשפש במעשינו ,ורק אז נוכל להרגיע
את עצמינו במידת הבטחו ולהיות רגועי שלאחר שעשינו את שמוטל עלינו,
ירח הקב"ה ויושיע אותנו.
והוסי& עוד הגרי"ז ואמר שישנ כאלו שבעת צרה רוצי להרגיש שלוות הנפש
ומרגוע ואומרי לעצמ שלו עלי נפשי ,ואינ מתרגשי כלל מעת צרה
באומר "יהיה בסדר" ,וחושבי את עצמ לבעלי בטחו שהלא ה רגועי ,
ואמר הגרי"ז שזה אינו בטחו כלל ,כי אי ה בוטחי על הקב"ה ,אלא ה רגועי
משו שסבורי שאי כא צרה כלל ,ולכ הדר הנכונה בעת צרה הוא ,לדעת את
המצב לאשורו שעת צרה היא ליעקב ,ולהכיר את הסכנה כפי מה שהיא בדיוק,
ולדעת שצרי לשוב בתשובה בזמ זה שהחטא יכול לגרו מיתה ,ואז לאחר
שיודע את הסכנה ,ושב בתשובה על חטאיו ,א מרגיע את עצמו על ידי שבוטח
בקב"ה ,נחשב לבעל בטחו.
ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה מחזק את בני הישיבה באמונה בקב"ה
בעת מלחמת עול השנייה כאשר הגרמני ימ"ש הפציצו את העיר לונדו ,והיה
אומר "לכל פצצה יש כתובת ,ואנחנו נישאר ע הקב"ה".
חובת ההשתדלות בעת הזאת
אמנ יחד ע חובת הבטחו ,מוטל עלינו ג חובת ההשתדלות לעשות מאי
דאפשר כדי להינצל מסכנה ,ולכ כאשר יש סכנה לפניו ,חייב לרדת למקלט ,וא
אינו יורד למקלט ומכריז שהוא בעל בטחו ,הרי אינו אלא עצל שהרי בשאר
דבריו הוא עושה השתדלות ולמה כא לא יעשה השתדלות] ,אמנ אות יחידי
סגולה בכל דור שהגיעו לדרגה של "בעל בטחו בכל דבריו" ,יכולי לסמו על
בטחו ולא לעשות השתדלות ג במקו ששכיח הזיקא ,וכמו שמספרי שרבינו
הגר"א זצ"ל ביקר אצל אחיו שהיה חולה ,ואמר לו שרק א הוא במדרגה כזאת
שכל חייו הוא סומ על הקב"ה בבטחו גמור ,אז יכול לסמו על בטחו ג
במחלתו ולא להיזקק לרופא[.


החיזוק המוטל עלינו למעשה בעת הזאת
והנה בכל הדורות כאשר היה עת צרה ,היו גדולי ישראל מתאספי יחדיו לדו
ולטכס עצה במה אפשר למצוא תיקו וחיזוק ,ופעמי שאמרו להתחזק באמירת
איש"ר בקול ר שקורעי לו גזר דינו ,ופעמי אמרו במאה ברכות ,אבל העיקר
ידעו שהגזירה היא מהשמיי והקב"ה ממתי לנו שאנחנו נעשה תשובה ,וכ
לאחר מלחמת העול הראשונה כאשר גזרו הרוסי גזירה נוראה על שלש מאות
רבני להגלות לסיביר ,ביקש הח"ח לתק יו צו  ,וביקש שכל הרבני יחתמו,
וכול אכ חתמו ,ושלח להגר"ח מבריסק זצ"ל לבקשו שיצטר& עמו ולא הסכי ,
וביאר הגר"ח שהעיקר אינו הצו  ,אלא צרי להתאס& כל הרבני לחשוב יחד מה
צרי לתק ,ונחפשה דרכינו ונחקורה ועל ידי זה נבי מה צרי לתק.
וא& בזמנינו צריכי כל ראשי ישיבות להתאס& ולחזק את לימוד התורה ,ושמעתי
מהגרא"ז מלצר זצ"ל שבשני עברו בוואלוז'י למדו בישיבה בכל יו עד ערב
פסח ,ולדאבוננו בדורנו אי לומדי בניס ותשרי ,וכ בשישי שבת אי לומדי ,
וזהו החוב המוטל עלינו בעת הזאת להתחזק בתורה ובתפילה.
חיזוק לדור האחרון
ומהגאו רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שמעתי ,שדורנו נמשל לספינה המטרפת
בלב י שכל רגע קמי עליה גלי גדולי לשטפה ולהטביעה ,א בכל פע
מחדש הספינה שורדת ,והנוסעי יושבי בספינה קצרי רוח ומתוחי לקראת
הבאות עמ  ,ובכל איזה זמ ה כבר בטוחי שהנה עתה הגיע קיצ והספינה
כבר נשברת ,א למעשה בכל פע מחדש ה ניצולי ברגע האחרו ,וכ עברו
נסיעה ארוכה ,ובסו& הנסיעה לקראת הגעת ליבשה ,אז כבר התייאשו כול
ואמרו שאי לה עוד כח לסבול את הצרות האלו ,ואמר לה רב החובל ,טיפשי ,
לאחר ששרדת את כל הדר כדי להגיע לחו& מבטחי את מתייאשי ונופלי
ברוחכ בעת אשר אנחנו כבר עומדי בכל רגע להגיע ליבשה ,והלא כבר שרדת
את עיקר הקושי ,ונשאר לכ זמ מועט ממש כדי להגיע תיכ& ומיד לחו&
מבטחי .
ואמר הגר"י אברמסקי זצ"ל שכ א& אנחנו בדורות אלו ,שבכל הדורות סבלנו
רדיפות ללא גבול ,ועכשיו בדור האחרו שמשיח כבר עומד אחר כתלינו ,לא נהיה
טיפשי לעזוב עכשיו חלילה את האמונה וליפול בניסיונות הזמ ,אלא נשאר
איתני ע האמונה ונמתי עד שהקב"ה יתגלה במהרה לעי כל בביאת משיח
צדקנו במהרה בימינו אמ.

מכתב מלא וגדוש ביראת שמים שכתבה אחות רבינו הרבנית מייזי ליברמן ע"ה )שנלב"ע השבוע( לאחיה הגאון רבי דוב שליט"א לפני אירוסיה
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חיי העתידי בעוה"ז  -אני יודעת ומעריכה ממעמקי ליבי שהאושר ,שמחה וסיפוק היחידיי שאני באמת אוכל להרגיש ,זה השמחה מלעשות מצווה ,ולהרגיש
שאני עבד לאדו שמרעי את אהבתו וחסדיו עלי בכל דקה מחיי .לגבי נישואי – עבורי ,כס& זה לא שיקול .אני יודעת שא אי קמח אי תורה ,וזה מאוד נח
שיהיו מקורות הכנסה ,אבל בנושא שכל חיי בעוה"ז ובעוה"ב בחשבו ,אני לא רוצה שהנושא הכספי ישפיע בשיקול בא החלטה שלי) ,העוה"ז שלי תלוי לגמרי
בעוה"ב שלי( .בכנות ,כשהמצווה הכללית הגדולה ביותר שיכולה לעמוד לפני ב אד בחייו ,עומדת לפני ,אני רוצה )ותמיד התפללתי להשי"ת שיעזור לי( לבחור
רק מי שמקרב אותי ביותר לקב"ה שנת לי את החיי ונת לי אות למטרה .זה רק המטרה הזו בלבד שאני רוצה שישפיע עלי בגלל שרק זה בלבד כדאית ,כל דבר
אחר זה הבל הבלי בתוו הארו .אני לא מכירה את מר ל .נ"י בכלל ,נא לשלוח לי את עצת בנתינת הדעת על מה שאני רוצה .אני מקווה שהכל ברור ל ,אחות מייזי.
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