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גליון 45

המגיפה האמיתית  -ביטול תורה
חז''ל הק' אומרים באבות פרק ו' בכל יום בת
קול יוצאת מהר חורב ,ומכרזת ואומרת ''אוי
להם לבריות מעלבונה של תורה''.
והי' רבינו זצוק''ל תמה ,יוצאת בת קול בכל יום,
ומי שומע אותה? הוא מותיב לה והוא מפרק
לה[ ,כך בזכרוני] ,כאשר באה לאדם
התעוררות פנימית מפעם
לפעם ,וחושב  -אוי מה עם
ביטול תורה ...זוהי שמיעת
הבת קול.
וברשות הקוראים החשובים
חושבני ,כי אמנם בודאי רוב
העולם אינם שומעים את
הקולות ,וצריך לפירוש
רבינו ,אבל אותם השרידים
אשר ה' קורא ,גדולי וצדיקי
הדור ,שבכל דור ודור ,הם
שומעים טוב מאד את
הבת קול.
ולכן אנו רואים שבמשך
הדורות ,תמיד גדולי הדור
היו חוששים מאד מפחד
ביטול תורה ,בין שלהם בעצמם ,שאין מה
לדבר ,וגם של כל הכלל.
והיו דואגים תמיד להרבות תורה בישראל ,כמו
שראינו אצל החפץ חיים זצוק''ל שטרח וכתב
הרבה על חומר העון של ביטול תורה ,והירבה
תורה בישראל באופן מופלא מאד ,וכן השקיעו
בזה הרבה עמודי ומאורי האומה במשך הדורות.
ומי דחקן לכך ,אם לא שמיעת הבת קול
השואגת "אוי".
וכן ראינו אצל רבינו זצוק''ל שהי' חרד מאד על
כך שלא יתבטלו מתלמוד תורה ,ופעל יומם
ולילה ,להרבות תורה בעולם ,בכל תחום שיהיה,
אם בהקמת תלמודי תורה ישיבות וכוללים ,ואם
במסעותיו בארבע כנפות הארץ כדי להרבות
תורה ומצות ,ולהעמיד מוסדות תורה על טהרת
הקודש בעולם.
ולא פלא על חרדתו הנוראה בעת שרצו לגזור
ח''ו על בני הישיבות לבטלם מתורה ,שלא נח
ולא שקט ,עד שאמר לי בפירוש ,לפני הרבה

שנים ,כשהסתדר  -לשעתו  -הגזירה הנוראה
על עולם התורה ,ס'איז שוין דריי ההאלב יאהר
וואס איך קען נישט שלאפפין ...כבר שלש וחצי
שנים שאינני יכול לישון ...נורא ואיום! האם זה
לא מפחד "הבת קול".
וכך אנו רואים בימינו במצב הנורא
השורר בתקופה האחרונה בעולם,
על מה זועקים ומתריעים רבותינו
גדולי האומה שליט''א  -על ביטול
תורה!!!
ובפרט הביטול תורה העצום ,שנגרם
כעת מכח שלוחא דרחמנא  -הנגיף
הסמוי ,המחולל תהפוכות בכל
העולם.
ושמעתי שרבינו מרן שר התורה
שליט''א זעק בפחד על ''מגיפת
הביטול תורה" ,שזה מפחיד יותר
מהקורנה רח"ל .וכתב במכתבו
שבעונותינו הרבים יש הרבה ביטול
תורה וכו' ,ולכן על כל א' וא' להרבות
בלימוד התורה כפי יכלתו ,ובכוחה
להגין ולהציל וכו'.
וכן מרן ראש הישיבה שליט''א אמר בשיחתו
בימים אלו ,שיש בחינה של מדה כנגד מדה,
וכיון שרואים שזה מביא ביטול תורה גדול,
כנראה שזה מדה כנגד מדה על ביטול תורה
שהי' קודם.
וכן במכתבו השבוע התריע דבר ראשון בענין
ביטול תורה ,היות ות"ת כנגד כולם ,כל א'
יראה להתחזק לפי כוחו צריך שלא יהי' ח"ו
חטא של ביטול תורה[ .ועוד כתב ואמר כמה
דברים גדולים כדי לזכות להינצל ממדת הדין].
וכנראה שרבותינו הגדולים זוכים לשמוע את
הבת קול ..הזועקת "אוי להם לבריות מעלבונה
של תורה" וזה מפחיד אותם.
וברוך השם כלל ישראל בכללו ובני תורה בפרט,
נרתמים למערכה ,וגם כשננעלו  -בהכרח
המושלים ,מוסדות התורה ,ואין בתי מדרשות
כסידרן ,בכל זאת כל א' יודע האיך לסדר לעצמו
אפשרויות שונות כדי לעסוק בתורה,
ומשתדלים שלא ליבטל ממנה ח"ו.

ודבר נפלא קא חזינן ,שבישיבה על קברו לע''נ
רבינו הגדול זצוק''ל הוסיפו מערכות במסכתות
שונות עפ''י רבותינו הגדולים שליט''א ,ובכך
תתרבה תורה בישראל.
וגם עי''ז נזכה שזכותו הגדולה של רבינו זיע''א
תגן על כלל ישראל שלא יארע ח''ו שום נזק,
ואך טוב וברכה ישכון באהלינו.

עוד זאת שמענו שאמר מרן שר התורה
לראש ישיבת מיר הגאון רא"י פינקל
שליט"א לקיים עצת הרמח"ל ז"ל ,שהי'
משתמש בזה רבינו זצוק"ל בעתות צרה
וגזירות קשות ,לעשות משמרות של לימוד
התורה "ברציפות" עם תענית
דיבור ,עשרים וארבע שעות,
וזוהי זכות גדולה להגן עלינו.
ומעניין שלפני כמה שנים שלח
הצדיק רבי דוד אבוחצירה
שליט"א לרבינו שליח עם כת"י
מהאור החיים הקדוש על גודל
מעלת הלימוד ברציפות על דרך
הרמח"ל ,והציע שיעשו כזה דבר
בקביעות בישיבות הק'.
ובשעתו השיב לו רבינו שאי
אפשר לעשות כן בקביעות ,כי
זה יפריע לסדרי הישיבה.
אבל בימינו לעת כזאת אשר
בעוה"ר אין סדרים ,בודאי גם
דעתו הגדולה זצוק"ל מסכמת לדבר גדול זה.
וכל שנרבה תורה בעולם ,נזכה לראות האיך
כח התורה פועל ישועות בקרב הארץ בעז"ה.
ואכתוב דבר מהרהורי הלב .הנה ימים טרופים
אלו לכאו' הם בכלל חבלי משיח ,וכמו
ששמענו כמה פעמים מרבינו זצוק''ל שהי'
אומר על תקופות שונות ,שאמנם אין אנו
יכולים לומר בהחלט ,אבל ככל הנראה הם
בכלל "חבלי משיח" .ובפרט תקופה מופלאת
כזאת ,שכל העולם נמצא בתהפוכות ושינויים
עצומים ,בכל התחומים ,ובפחד גדול.
וא''כ הרי חז''ל הקדושים אומרים שלעתיד
לבוא יתבעו כל א' וא' ,צפית לישועה?
ופרש''י בשבת דף ל''א לדברי הנביאים ,והיינו
שניבאו על העתיד לבוא.
ובתפילה אנו מבקשים ומזכירים הרבה צפייה
זו .ונתעוררתי אולי כדאי להתחזק בכונה
באמירת ''ותחזינה עינינו בשובך לציון
ברחמים'' ,להכניס בנפשנו את הערגה
והתשוקה לרגלי משיח .וכל שנחכה לו בכל

יום שיבוא ,כך לא יתמהמה ,וימהר הקב''ה
לגאלנו ,ונזכה לראותו בשובו לציון בקרוב.
והנה מצב זה שבא לעולם חובה להכיר שזה
"רק" יד ה' ,והי' מרגלא בפומי' דרבינו זצוק''ל
לשון רש''י בב''מ דף צ''ג ע''ב על המשנה
בשעת משלחת זאבים ,וז''ל שחי' רעה
משולחת ''בגזירת המלך'' קופצת היא על
אדם אחד .והי' מדגיש רבינו את לשון רש"י
"גזירת המלך" ,דכשבא ח''ו איזה דבר חריג
בבריאה ,וחי' רעה קופצת על אדם ,צריך
לראות בעינים שזה ''גזירת המלך" ,וזוהי
הגדרת הגזירה.
וכך יש לנו להבין ולהשכיל שכל מה
שקורה בעולם ,בפרט בעת כזאת,
זוהי ''משלחת המלך'' מלכו של
עולם .ותגבר בנו האמונה ,להכיר
''שהכל'' נהיה בדברו.
ונסיים בהערה חזקה שעוררני ידידי
הד''ר ר' שמואל שוראקי שליט''א.
שאנו מתפללים הרבה על גילוי כבוד
מלכותו בעולם ,ובכל יום מבקשים
יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך
תכרע כל ברך וכו' ,וכן תפילות ימים
נוראים מוסבות בעיקר על כך ,ובכן
תן פחדך וכו' ,ויאתיו כל לעבדך וכו'.
ואם היינו מנסים לדמיין האיך יקרה כזה דבר,
לא היינו יודעים לומר ,דוכי יתרבו שיעורי
קירוב בכל העולם ,גם אצל הגויים ,או בדומה
לזה ,הרי האיך פתאום יזנחו את עצביהם וכו'
ויכירו כח מלכותך.
אבל עכשיו בא הקב''ה בכבודו ובעצמו ושולח
בריה סמויה מן העין זעירה שבזעירים,
ומשתלטת על ''כל'' העולם בלי יוצא מן
הכלל .וכל חכמי תבל פעורי פה ,האיך
מדברים עם שלוחא דמלכא הזה.
או אז יכנע לבבם הערל ,ובהכרח יודו בלבבם -
אם לא רוצים בפיהם ,כי ה' הוא האלוקים! ואין
עוד מלבדו.
ותפילתנו ובקשתנו לאבינו שבשמים ,אנא חוס
ורחם על פליטתנו ,ולמנוע משחית ומגיפה
מעלינו ,ומעל כל בני בריתך .ושלח רפואה
שלימה לכל חולי עמך ,והבריאים תתמיד
בריאותם האיתנה.
וכשם שהבאת את הנגיף לעולם מהר מאד
באופן בלתי נתפס ,כך תיקחנו ותעבירנו מן
העולם מהר מאד ,בכוחך הגדול ,ונזכה
שיתגדל ויתקדש שמיה רבא.

