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הנמש� והול� כבר זמ� [לה� עצה אחרת להשקיט הסכנה מצד הערביי� ' שלא הי, מה שהרבה משתמשי� בטענה של הציוני� בענין

ונעתיק מה , הנה טענה זו וכיוצא בה כבר נזכר כמה פעמי� בספרי רבינו, י דר� זה לצאת למלחמה ולהרוג הרוצחי�"רק ע, ]ארו�

  .ומזה נלמד ממה ששיי� להנדו� שבזמננו, בימי� הה�' שהשיב לגבי הנדו� שהי

  :י שמותר להכניס את ישראל למלחמהי תורה מת"יסודות שצרי� לידע קוד� שמתחילי� לבאר עפ' נקדי� ב ותחלה

י שומרי תורה ומצות בתכלית שאי� בה� "ל שאי אפשר לבוא תשועה לישראל אלא ע"בדברי חז� ו"בתנבכמה מקומות  מבואר 1 )א

  .�ונעתיק קצת, וג� זה יש לה� זכות התורה שעוסקי� בתורה בכל יו� ומשכימי� ומעריבי� לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,חטא קט�' אפי

שא� יש עו� , בכ� עו� ניאו"' בשעה שאת� יוצאי� למלחמה הזהרו שלא יהי, וכ� אמר משה לישראל: נשא הלשו�' רבה פ במדרש

ïéàù ïéòãåé ååä , אמר לה� משה לישראל', כ� ואת� נמסרי� ביד שונאיכ� וכוה הנלח� לכ� הוא ישוב מאחרי"זימה ביניכ� הקב
á÷ä"à àø÷ð àåäù ìàøùéá åîù ãçééî ä -ùåã÷ êðçî äéäå ïîæá àìà êé÷ì , àåäå íëéðéá åúðéëù äøùî àåä äòù äúåàå

íëéàðåù øñåîå íëéáéåà ãéî íëúà ìéöî לפי , לי יוחסי� ביוצאי מלחמהכ במדרש דצרי� שלא יהיו פסו"והביא ש� עוד אח. 'וכו

כתיב בפרשת מטות החלצו , א" שהיתה מלחמת מצוה, במלחמת מדי�. ה מייחד שמו עליה� ואינו מסייע� במלחמה"שאי� הקב

דהיינו גבורי� ויראי חטא , שנאמר בחר ל� אנשי�, ג� במלחמת עמלק 'היוכ� , ל במדרש דהיינו צדיקי�"ודרשו חז, מאתכ� אנשי�

éôà íäá äéä àìù ' àìù äøéáò øåäøäî àåäù ìëפרשת מטות כתב ' ובאור החיי� ה. � שתהא זכות� מסייעת�י ש"ש רש"כמ

äîçìîä úòá âøè÷îä íäéìò øøåòúé.  

ה מושיע את ישראל מבי� "ה בנבואה לדבורה הנביאה במה הקב"שהראה הקב) ט"ר סק"א(הדבר יותר בתנא דבי אליהו  ומפורש

בירבע� ב� יואש  כ� מצינוו2. 'ועוסקי� בתורה בכל יו� תמיד וכו ומעריבי� לבתי כנסיות ובתי מדרשות בבני� שה� משכימי�, �"העכו

ו "היתה אז סכנה שלא יהיה חג� ו, י נבואה"והיה מל� עפ', שהיה שומר תורה ומצות בתכלית והיה לו מסירות נפש עבור התורה הק

דהיה לו זכות גדול ' ותי, ירבע� ב� יואש שבאה ישועה גדולה לישראל על ידומה נשתנה , ז"א פי"ע� כל זה הקשה בתנב, כליה לישראל

  .שלא קבל לשו� הרע על אמציה הנביא א" שהתנבא לו פורענות

כ ברשעי� הללו שהמה "א, י צדיקי� שאי� בה� חטא ויש לה� זכותי� גדולי�"תבוא ישועה לישראל רק עשא "ברור שא פ"עכ

ולא לעצמ� לבד 4, ק ובדברי הנביאי�"וכופרי� לגמרי בתוה, ופ� שלא היתה כמוה מיו� הוסדה האר%בא3ת "כופרי� בכל במציאות השי

י הצלחת� ה� מרבי� עוד "ועוד יותר שע, אלא שמסיתי� ומדיחי� ומעבירי� על הדת באופ� נורא אשר כמוה לא נהייתה, ה� פושעי�

ל שנאמרה לדבורה ונגד פסוקי התורה המפורשי� "נגד הנבואה הנשתבוא על יד� ישועה לישראל  האי� אפשר, יותר שמדיות בישראל

כי זה הוי כפירה , א כי באה ישועה לישראל על יד�"ת ובדברי הנביאי� לא יוכל להאמי� בשו"ובודאי מי שמאמי� בהשי, ל"כ� כנ

  .ק ובדברי הנביאי�"בתוה
ו כ� שתבוא על יד� הצלחה להרבות שמד "ת ח"האי� אפשר לחשוב כ� שירצה השי, ל"אחר שבזה מרבי� שמדיות כנ וביותר5

  .והעברה על הדת

אבל עוד יש , י פושעי� לא שיי� שתהיה הצלה על יד�"כח מלוכה ובפעולה של דחיקת הק% אלא סת� עי "עג� א� לא היה  ז"וכ6 )ב

י� כלל שתהיה מזה הצלה הרי מצד זה לבד לא שי, ה על השבועות לדחוק את הק%ברז הוא בכח המלכות שנעשה בהע"דאחר שכ, בזה

  .ונעתיק קצת�, ל בכמה מקומות שדחיקת הק% לפני הזמ� מביא סכנה גדולה לישראל"דהרי מפורש בדברי חז, לישראל

דא� יקדי� יו� אחד לפני הזמ� יש , בעל העקידה דלא רצה יעקב להסכי� לעשו להיות לו מלוכה קוד� ביאת המשיח כתבהנה ד

א" , כ"ומבואר בגמרא שהחכמי� דנו את ב� כוזיבא שחייב מיתה ולכ� נהרג אח, חלילה ומתו כל הצא�ו לכלל ישראל שיהיה "סכנה ח

, ונגדעה קר� ישראל ואינו עתיד להחזיר עד שיבוא ב� דוד, גתו שהיה אז הרג רב יותר מבזמ� החורב�י הרי"ל מה שיצא ע"שידעו חז

, כ הרי מלכותו בגדר דחיקת הק% וזה הוא סכנה גדולה לישראל"וא, יחל דחייב מיתה מאחר שראו שאינו מל� המש"ז הכריעו חז"ועכ

                                                      
 .ח"קל' סי' ויואל משה מאמר א, �ה ג"ד' ז' בעמ' ועי, ג"מ&ב"מ' ת עמ"ג ועה"עה 1111
 .ה ג� מבואר"ש� דויואל משה  2222
 ה אמנ�"ד' ז' ויואל משה עמ 3333
 ה וא�"ח ד"קל' ויואל משה ש� סי 4444
 .מ ש�"ויוא, ט בסופו"כ' ה עמ"ג וע"עה 5555
 .ט"קל& ז"קל' מ סי"ויוא 6666

  בענין מלחמת הציונים בעתים הללו בירור דעת תורה
 "על הגאולה ועל התמורה"ו "ויואל משה"ה "ק מסאטמאר זצוקללה"של מרן רביה מה שיוצא מספרי דבי רב
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ו מה "ז הוי זה בוחר הרע במיעוטו והצלה פורתא שלא יהיה ח"לכ� הכריעו דא" שיהיה הרג רב עכ, ומי יודע מה שיכול לצמוח מזה

  .וכ� מפורש עוד בכמה מקומות, שאפשר לצאת מעו� דחיקת הק%

מרו שהוא סכנה אהאי� אפשר להאמי� שמזה ש, מלוכה זו מביא סכנה גדולה ועצומה לכלל ישראלל שכל "מפורש בדברי חז פ"עכ

  .תבוא הצלה לישראל

י הציוני� תבוא הצלה "א שע"הרי ברור דא, ק ה� נצחיות ולא ישתנו זיז כל שהוא בשו� מצב"ת ודברי התוה"שדברי השי ומאחר

  .לישראל

י תורה באיזה אופ� "הנה ראשית נבאר עפ, ה שיש הכח להמלחמה להציל את ישראלמה שכתב רבינו לגבי הטענ נשוב לבאר ועתה

י סנהדרי� של "� דאי� מוציאי� את ישראל א" למלחמת רשות אלא עפ"דמבואר בסנהדרי� וברמב7, מותר להכניס את ישראל למלחמה

צרי�  אי� צרי� סנהדרי� אבל] �"הרמב ש"בעת צר שיש סכנה משונאי� כמכ כשישראל ה� "ונכלל בזה ג[ולמלחמת של מצוה , א"ע

ובהיות כל ישראל על אדמת� , א"י נביא וסנהדרי� של ע"שנתמנה עפ, י תורה"ל� שיש לו די� מל� עפוהיינו במ, י מל�"שיהיה עפ

א" א�  דבכל מלחמה יש הריגות, � ד�הרי הוא רוצח ושופ, י דעת תורה"ז ומוציא את ישראל למלחמה שלא עפ"ומי שעובר ע, ובישוב�

מסכני� דמי  ]דאי� ברור מה יהיו התוצאות[ביציאה למלחמה חו% מזה ו, תהיה הצלחה גדולה וא" הגבור והנוצח יאבד נפשות במלחמה

  .אלפי� ורבבות מישראל
דא" בסנהדרי� ומל� כשהיו צריכי� לצאת למלחמה היו שוקלי� הדבר היטב א� אי� דר� אחר להציל את , ל"מבואר בדברי חז וגם8

, הכריעו דאי� לצאת א" א� נשארו בסכנה, ש א� יכניסו בזה בסכנה יותר גדולה"וכ, י המלחמה לא תהיה הצלה ברורה"וא� ע, ראליש

ח הדרש על הפסוק בזר עמי� קרבות "פסחי� ד" קי' במס' ועי, יוחנ� ב� זכאי בזמ� חורב� בית שני' וכמו שמבואר במסכת גיטי� בר[

  ].א ש�"יחפצו� ובמהרש

ז "הנה ש� יש ע, דהיה הכרח לצאת למלחמה כדי להציל את ישראל מסכנה, שוב לגבי הטענה של הציוני� והנגררי� אחריה�נ ועתה

  :תשובות' ה

נמש� , שרצו עכשיו להצילממה התגרות מהערביי� ומקור הצרות ג� הסכנה הזו הכי כל , דבר גלוי וידוע לכל רואי האמת דזה9 )א

ל הערביי� בהתגרות עמה� לה הציונית היא שהציתה חרו� אפ� שוהממש, ינה בממשלת הציוני�א� ורק כתוצאה מקיומה של המד

ולא היה , שו� סכנה' ולא נהי' לא הי, וברור הדבר כי אילו היו מוותרי� ג� עכשיו על המדינה בממשלת הרשעה הזו, באופני� שוני�

  .שו� צור� לסכ� את ישראל בסכנת מלחמה

והרי ברור שעל סמ� סיבה זו להחזיק במדינה , רק להציל רעיו� הטמא של מדינת�, משו� הצלת ישראל נמצא דאי� הנדו� בזה כ"א

וא" שהרשעי� רוצי� בקיומה ודעת העול� , הטמאה הזו אי� היתר אפילו לאבד נפש אחת מישראל בשביל כל המדינה הציונית כולה

10éôà åì ùéù éî ìëå ' íúðéãîá êøåö ùéù äáùçî, דר� האמתק לא תשתנה ולא תזוז מ"אבל דעת התוה, נגרר אחר דעת� הנפסדה
òá äãåî àåä éøä"÷ôñ éìá æ, ק שחסה על כל נפש ונפש מישראל"התוה תוהיפו� דע, ונפשות מישראל ה� הפקר בעיניו.  

, ק"ותוה הרשעה הרוצי� בקיומה של המדינה מצד התאוה להיות ככל הגוי� ולמלאות תאות לב� בעקירת הדת לשיטת� 'ואפי11 )ב

ע� ' ונצטוינו בתורה דצרי� לקרוא לשלו� אפי, י תורה מחוייבי� לעשות כל טצדקי שבעול� למנוע לבוא במלחמה"הלא ברור דעפ

ועושי� מלחמות עבור להרחיב גבול� 12והרשעי� הללו לא לבד שלא השתדלו לתוו� השלו� אלא מתגרי� באומות כל ימיה� , שונאינו

סברות שהיה הכרח לצאת  וכל מה שאומרי�, היו מוותרי� על רצונ� היה אפשר למנוע כל המלחמה ואילו, ושאר תועלת המדומה

הישר דעל סמ� סברות בדויות כאלה  לדברור לכל בר דעת ושכ, מ בכל זה"ה� סברות בדויות שאי� כדאי לטפל בה� ואי� נפ, למלחמה

  .ו"ולסכנה חי דעת תורתנו הקדושה להפקיר נפשות ישראל להריגה "אי� היתר עפ

י שהשונאי� איימו עליה� שבאו להשמיד ולהרוג "מופר� כל טענת� דבאו בטענה שהיה ספק פקוח נפש ע מדברי עצמ� דגם13 )ג

דהרי דבר גלוי שלא זאת בפע� הראשונה שאמרו כ� וכבר אמרו , הרי דברי� אלו אינ� אלא דברי לעג והוא רק לאחיזת עיני�, ולאבד

וממה נפש� א� האמינו הציוני� לדברי התפארות גבורת� וחשבו שיש בכח� , מני� טובא בשני� האחרונותפר וזסכזאת פעמי� אי� מ

                                                      
 .מ בזה"ה ובעיקר עוד מ"דו "קצ' ת עמ"ג ועה"עה' עי, א"מלכי� ה' ה מהל"� פ"וברמב, א"ז ע"סנהדרי� ד" ט 7777
 .ה שאחריו"ה והרי וד"ט ד"פ' ה וכמה ועמ"ב ד"י' ש עמ"ועיי, ח"קצ' ת עמ"ג ועה"עה 8888
 .ה ראשית"ב ד"קצ' ה והנה ועמ"ה ד"פ' ת עמ"ג ועה"עה 9999
 ה וג�"ו סוד"פ' לשו� רבינו ש� עמ 10101010
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 .ה אלא"ו ד"פ' ש� עמ 12121212
 .ה ומה"ו ד"קצ' ש� עמ 11113333
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ש שלא להתגרות בה� מצד "והיה לה� להשתדל לתוו� שלו� עמה� וכ, למה לא פחדו מה� עד עכשיו, לקיי� מה שאיימו עליה�

  .היראה מה�

כ כל מה שאמרו שהוא בשביל "א, שידעו היטב מחולשת� במלחמה כ"ע, ואדרבה שחקו מכל איומ�, פחדו מה� כל הזמני� ומדלא

בי� יפקוח נפש רק לאמתלא ועיקר כוונת� היה רק בשביל הניצוח והשררה שאי� יכולי� לסבול שיאמרו שה� חלשי� וסובלי� מאו

, י תורה עשו מעשה רציחה שהפקירו נפשות ישראל ביציאת� למלחמה"ועפ, ובשביל זה ודאי אי� היתר להפקיר נפשות ישראל', וכו

  .הרגו במלחמותנוגרמו נפשות ישראל לאיבוד באלו ש

להוציא ישראל י דעת תורה אסור "הרי מבואר דעפ, א� נניח שהיה כולו אמת שהיתה סכנה ולא היתה עצה אחרת ז"כ אחר14 )ד

והנה שניה� , י תורה"יש לו די� מל� עפשי מל� "ומלחמת מצוה עפ, א"י סנהדרי� של ע"ל במלחמת רשות עפ"למלחמה רק באופני� הנ

י "דצרי� לזה שיהיה נתמנה עפ, ז"י תורה בודאי אינו נוהג בזה"ומל� עפ, א נתבטל בזמ� התנאי�"דסנהדרי� של ע, לא שיי� בזמ� הזה

כ מאחר שאי� לנו "א, ז אי� לנו עוד לא נביא ולא סנהדרי� ולא ישראל על אדמת�"וכ, ויהיו ישראל על אדמת�, א"י� של ענביא וסנהדר

ז כיבוש מלחמה א" במלחמת "וכ� מפורש בנודע ביהודה וחת� סופר דלא שיי� בזה, ז"י תורה הרי לא שיי� בזה"סנהדרי� ומל� עפ

נוהגות במלחמה כתב בכל אחד מה� דכול� אי� נוהגי� רק בזמ� שישראל שרויי� על אדמת� דבכל המצות ה, בספר החינו� ה"וכ, מצוה

כ כול� לא הזכירו מעני� מלחמת מצוה דמזה ברור דסברי דאינו נוהג "ע והנו"" ובטור ובשו"וכ� רואי� בכל הפוסקי� ברי, וישוב�

  .ז"בזה

מ אי� היתר להוציא את ישראל "מ, �"ש הרמב"מצוה כמ דזה נקרא מלחמת, ברור דא" במצב כזה שיש שונא הבא עליה� כ"א

עת צרה ' י תורה צריכי� לעשות כמו שעשו ישראל בכל זמ� הגלות כשהי"ובמצב זה עפ, י תורה"ז כשאי� לנו מל� עפ"למלחמה בזה

  .ברחו מ� המקו� ולא שעשו מלחמה ע� השונא

לו סייעתא דשמיא והשראת השכינה ' ל� הוא משו� שמל� כזה היי מ"דהרי מה שהיה צרי� להיות דוקא עפ, יותר יש בזה ועוד15 )ה

דבזמ� הבית כשהיו דני� בזה א� לצאת למלחמה היו דני� בזה , שיוכל לברר ולהכריע כדת של תורה בעני� המלחמה שנוגע לפקוח נפש

המלחמה תביא תועלת  וג� בעת סכנה יש לדו� א�, בכובד ראש באימה וביראה א� יש הכרח בדבר להוציא את ישראל למלחמה

  .להצלה או הסכנה קרובה לסכ� את ישראל יותר

, אלא לית� כח ההכרעה לפושעי� ומופקרי� האלו שמוחזקי� בזה לסכ� את ישראל, בזה שלא לבד שאי� לנו סנהדרי� ומל� כ"וא

ìàøùé ìò íôà ïåøç úåìòäì úåîåàá íéøâúîù ãéîú äæ íéùåò íåéä ãòù ,éò íéøé÷ôîå"ôìà úåùôð æ ìàøùéî úåááøå íé

úåðåù úåöøàá, א שיימסר לפושעי� וכופרי� הכח להכריע בדבר שיש פקוח נפשות וסכנת איבוד נפשות "י התורה א"וזה ברור שעפ

  .íéîã úëéôùå äçéöø àìà äìöä äæ ïéàå ,מישראל

êòø íã ìò ãåîòú àì úåöî íåùî ìéöäì áåéç ùéù íéøîåàù äîå  & 16מ סי"ח בחו"דכתב הב, י תורה"ג� זה אינו נכו� עפ '

ק סכנה אינו חייב פס' דבמקו� שיש אפי, י הצלה זו"לידי סכנה ע וא רק בודאי הצלה ואי� ספק שיבוא בעצמוו דחיוב הצלה ה"תכ

  .ש בפתחי תשובה בטע� הדבר"ועיי, בכל הפוסקי� כ� משמעע ש� ד"כ הסמ"וכ, להכניס עצמו לזה להציל חבירו

אבל במלחמה דהסכנה קרובה , בזה נאמר המצוה דלא תעמוד על ד� רע�, יש מקו� שלא יהיה סכנהזה בהצלה של יחיד דאז  פ"עכ

  .בודאי דאי� בזה משו� לא תעמוד על ד� רע�, ל"וג� יש בזה האיסורי� הנ ואי� ההצלה ברורה

*  

� זה במלחמת הציוני� של ומזה נוכל לברר מה ששיי� לזמ, אז במלחמת הציוני� בימי� הה�' ז כתב רבינו על המצב שהי"כ והנה

דכל החרו� א" של הערביי� , נפר� כל הסכנה' דא� היו מוותרי� על המדינה הי, ודאי שיי� ג� עכשיו' דטע� הא דהנה זה ודאי, עתה

כ מכח זה "א, עוד שו� סכנה לישראל' ז לא תהי"וכשיוותרו ע, הוא מכח קיומה של המדינה הציונית ומעשיה� בכל עת להתגרות עמה�

  .מה להצלה רק בשביל קיו� המדינהחלמד הרי ברור דאי� זה לב

כ שיי� דא" שהיה "ג' הרי מצד טע� הב, כ שלא יניחו אפ� בזה א" דקשה לומר"א� נניח דכבר עלה חרו� אפ� של הערביי� כ ואף

ה דברי� כדי שיהיה אבל א� היו מבקשי� משאר מדינות לבוא לעזרת� ולומר לה� שמוכני� לוותר על איז, כבר איזה עסק לשלו�

ובפרט שזה ידוע לכל שכל פעולת� בזה למלחמה אינו מועיל , למלחמה סיש מקו� לומר שהיו יכולי� למנוע מליכנ, מנוחה מהסכנה

בודאי שדר� זה , וא� מתבונני� מה שהוא לתכלית ההצלה, להשקיט הסכנה אלא מגרה עוד יותר את הערביי� בכל העול� כידוע לכל

                                                      
 .ה שאחריו"ה והעיקר וד"ש� ד 14141414
 .ה ומעתה"ד' צ' ח ועמ"קצ' ש� עמ 15151515
 .ה ומדי�"ח ד"קצ' ש�  עמ 11116666



 ã

וא� היו מתווכי� עצה ומבקשי� משאר מלכיות שה� ישקיטו הדבר לא היה מגרה את הערביי� ולא , דר� המועילשל מלחמה אינו 

אלא שה� אינ� רוצי� בזה מחמת גאוות� , וה� בהעלאת חרו� אפ� של הערביי� ה� בעצ� המלחמה, הוצרכו להכניס את ישראל לסכנה

  .לא להצלה, נמצא שהוא מלחמה בשביל הנצחו�, ובשביל להראות נצחו�

אבל , ממש סכנה לישראל וה� כוונו רק לטע� זה ולא לטע� נצחונ�' לא שיי� בזה דהי' וג� אי נימא דטע� הג, בלא טע� זה וגם

, י תורה אי� שו� היתר לכו" את ישראל לצאת למלחמה א" א� יש סכנה ממש"דעפ, ה� דברי� ברורי� ג� במלחמה זו' והה' דטע� ה

  .ש לית� ההכרעה לפושעי� ומופקרי�"ולי� וכוא" בהכרעת צדיקי� גד

היו צריכי� לעשות כמו שעשו ישראל בכל זמ� הגלות לברוח , י דעת תורה א� לא היתה שו� עצה לתוו� שלו�"ברור שעפ ז"מכ

 ,וממילא ברור שכל המלחמה הזו היא נגד התורה ויש בזה שפיכות דמי� מכמה טעמי�, ממקו� סכנה ולא להפקיר דמ� של ישראל

וג� , ע במלחמה זו יש עליה� האש� של שפיכת דמ�"ולאלו שכבר נהרגו ל, ממה שהכניסו את ישראל לסכנה לאלו שהוציאו למלחמה

  .במה שהעלו החרו� א" של הערביי� בכל העול�

שהוא  ה� מצד, דאחר שכל פעולת� בזה הוא באיסור, יוצא עוד טע� למה שנתבאר דאי אפשר שתבוא ישועה לישראל על יד� ומזה

שלח למה את� ' ובמה שהוא באיסור אי אפשר שיהא בו הצלחה כמבואר בתורה פר, ל וה� מצד השפיכות דמי�"מחזק מדינת� כנ

' וישלח עמ' דברי יואל פר' עי(פ ש� באב� עזרא "אי אפשר שיהא בו הצלחה כמש' ובהעברת פי ד, והיא לא תצלח' עוברי� את פי ד

  ).ב"קפ

י הניאו% הנורא של מלכות "י הרשעי� וכופרי� האלו ע"א כלל להאמי� שתבוא ישועה ע"ל א"דות הנז הרי לפי היסו"מכ וחוץ

ה הבא "ז ד" נ"ע' ל במס"ז שאמרו חז"לפעמי� איזה הצלחה בה� הוא רק כמו הצלחת ע� אירוא� ו17 .המינות קוד� ביאת המשיח

, ת העול�א ות בזה סלהעמיד חמה באמצע הרקיע לנ' אפי א"ה כח להסט"וכל קיומ� הוא רק בשביל שנת� הקב18, לוחי� תלטמא פו

ז צרות "וכמו שנתברר בכל מלחמה שלה� שהשיגו אח, צריכי� רחמי שמי� מרובי�ח מזה אבל במה שיכול לצמו, אבל זה רק לשעה

  .ל"גות רחרבות והרי

19åò åéìò ìá÷ì çøëääåì  äîéìù íéîù úåëìîìá÷á åúòãá ÷æç úåéäìåä åæ,  óàùàç í"å  ãåò :ת"ג ועה"רבינו בעה ולשון

åëå äáøä åçéìöé 'ïéîàîä áì ìòôúé àì éùäá"äåúáå ú"ë æéæ óà ÷"ù, òù àéä äøåøá äòéãé éë" éíéðéî ø íéøôåëå" àì ì

ìàøùéì äòåùé àåáú, øúà ìò åðéáäì åìëåé àìù ïéðò äæéà íéîòôì àá íà óà ùåçé àì ïéîàîäå.   

דמבואר בכמה מקומות בדברי , נכשלי� בעני� חמור עד מאוד, המחפי� עליה� ומצדיקי� אות� שעכשיו שונה וצדקו דבריה� ואלו

  .ש"מ עיי"ק' כמבואר בויואל משה סי, עצמ� עבירהל שהמחפי� על רשעי� נענשי� כעוברי "חז

, וכל המשת" וממזג דעת התורה ע� דעת המיני� והכופרי� האלו הרי זה כופר ומי� כמות�20: ת"ג ועה"רבינו ש� בקונטרס עה ולשון

חו% שזה , ראלואלו שאומרי� שהועילו מעשיה� והביאו תשועה ליש .� הגדולא� מתלבש באיצטלותא דרבנ� ויכה� פאר ככה' ואפי

י "ה עושה תשועה לישראל ע"כי יורד לחדרי בט� השומעי� שהקב, הרי מפיצי� בזה יותר כח המינות בישראל, עצמו נגד האמונה

  .ו באור�"קל' כמבואר ש� בויואל משה סי, מעשיה� של מפירי הדת

à éø÷éò íééåìú åìàë íéøåáéãáåäðåî , úçà äòùá åîìåò ãáåà ùéå, להזהר מאוד להשגיח על דיבורו בזמני� אלו וצריך

ì÷ øåáéãáå.
21  

' כמבואר במס ,צרי� ליזהר מאוד שהרגו איזה רוצח מפורס� וכדומה במחשבה ליהנות כששומע באיזה הצלחה שלה� המדומה וגם

' ר ההוא היפ שהביאו"בשביל שנהנה מאיזה ביאור של מי� ולא התרחק ממנו שלא ישמע דיבוריו אע אליעזר' א שנענש ר"ז ע"ז ד" י"ע

àìù èìîé àì íéðéîä ïî äðäðäã ובמדרש קהלת מבואר עוד יותר , א ש�"במהרש' דהנאה זו נחשב לחטא במחשבה כמו שפי, אמת
éì úéì èòîëå úåðéîä ñøàî åá ñðëé 'àúåñà.

22
  

יוציאנו מהחשכות ת ו"ו לבעל ירח� עלינו השיובזכות אלה אשר לא כרע, א"קמ' סיבלשו� רבינו בספרו ויואל משה סו"  ונסיים

  .הנורא מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה במהרה בימינו אמ�

)˘· ¯Ó‡�ÈÓ‰È·· ‰˘Ó Ï‡ÂÈÂ ¯ÂÚ"Ò˘˙ ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÌÂÈ· ÔÚÙ¯ÚÂÂË�‡ ¯‡ÓË‡Ò„ „"Ë Ú"‰¯‰ È"¯ ‚ 'ËÈÏ˘ ¯Ú‚¯Ú·�ÈÈÂÂ ¯È‡Ó"‡ ,Ú ÌÈ·¯‰ ÈÂÎÈÊÏ ÒÙ„�"ÂÁ˜Ï ÈÚÓÂ˘ È(  

                                                      
 .ה אבל"ה ד"מ' מ סי"יואו 17171717
 .ח בסופו"קל' סיש�  18181818
 .ה שלאחריו"ובד ש"עי .ה והנה"ד ד"צ 'עמ 19191919
 .ו"קצ' ש� ריש עמ 20202020
 .ש בפני� הלשו�"כ עי"ק' ת עמ"ג ועה"עה 21212121
, והנאה זו בעצמו הוא עו� פלילי יותר מהרבה עוונות: שו�ש� הל' וכ, ו חומר העני� ליהנות ממעשי הרשעי�"קנ' ע ש� בסי"וע. ה שאחריו"ה עוד וד"ד ד"קמ' ש� עמ 22222222

 .ובפרט שבלי ספק אותה הנאה גורמת לאמשוכי בתרייהו שמשתבח בלבו מעשי הרשעי� ומקורי המינות ואפיקורסות


