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לשיעור דף היומי של פורים תשע"ד

פרק ראשון משוח מלחמה

מאיר אביטן

מסכת צו גיוס

ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה

(מבוסס על מס' סוטה משוח מלחמה
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דף מב)

דף צו

מתני' משוח ישיבה .בגמרא פריש ומצינו במסכת סוטה דף מב משוח
מלחמה והאי גירסא משוח ישיבה מבית מדרשם של חרדיים ,ואחינו הספרדים
האמיתיים אבות ם התקינו ברכות לחיילים וראו מצווה בזה להיות משיח
מלחמה ולא רק ישיבה וה' יצילם .בלשון אשכנוז בגמרא פריש וראיתי
שבירושלים של מטה ובני ברק תובב"א מדברים ברחובותיה לשון יידיש ולא
הבנתי דבר מדבריהם ובתרגום ויזניץ
מצאתי כתוב 'וועט העלפֿן ווי א
משוח ישיבה בשעה שמדבר אל העם בלשון
טויטן באנקעס ".וכך תרגמא חכם
וענונו זה יעזור כמו כוסות רוח
אשכנוז היה יושב מדבר ואומר כקרבכם אל המלחמה ונגש
למת .צו הגיוס עיינתי בדבר ולא
ודבר אל העם שמע ישראל ..אחיכם יוצאים למלחמה אבל
זכיתי להבינו ולאחר ימים של צומות
אתם לא ! אל ירך לבבכם מפני צו הגיוס אל תיראו מפני
ותפילות נגלה לה המגיד והראה לי
הקנס הפלילי ,אל תחפזו מבתי הכלא כי צבא ההגנה
בנייר של אש לבנה את הצו שנכתב
לישראל ילחם לכם  .ודיברו השוטרים ואמרו מי האיש
באותיות פורחות וכל מי שקיבלו זכה
אשר בנה בית מגמ"ח ילך וישוב לביתו מי האיש העובד
לשובר קפיצת דרך במטרונית דאגד.
אפילו
למלחמה
יוצאין
הכל
ביתו.
אל
וישוב
ילך
בשחור
מכוניות ורחובות וקפצים ושמחים
האיש העובד בשחור בעוונותינו
חתן מחדרו וכלה מחופתה חוץ מבני הישיבות העילויים.
בכל אשר ומצאתי סימן לדבר וכך
בשעת מלחמת מצווה יוצאין הכל
מעשה בבניו של רב הסדר שבאו מבית המדרש אמרו לא
היו מצייריו חסידיו ונראה דומה
למלחמה ופשתה בהן קלקולה ולא
לסמיילי עוד מימי רבותי שטריימל
התגייסנו אמר להם חייבים אתם ואף מצוותן בראשונה
יצאו להגנת ישראל ומתוך כך קבעו
עיינתי ארוכות איך נראה השטריימל
חוקי המדינה שאם לא התגייסת לא
תנו רבנן :משוח ישיבה היכי דמי?
ספרא וסייפא
האם ככובעו של כהן גדול וגם כאן
תוכל לעבוד ורצע אזנו במרצע ואלה
אמר רב אבוה דסאטמר משוח ישיבה היה עייל דבית
נזקקתי לתנא דויקפדיה וכך היה
בכדי
ואחריהם
השבבניקים
מציירהו ואיני יודע מהיכן הביאו
מדרשא ואדמו"ר הזקן היה מושיבו ומניח בראשו שטריימל
להתפרנס היו צריכים לעבוד
ולהרוויח פרנסתם ועל כן לא דווחו
ואיכא דאמרי ספודיק ותלמידי דבי מדרשא מימינם
לשלטונות ובהאי אומה מתקרי
ומשמאלם מכרזי בקול יחי אדוננו משיח ישיבה ולביש
העניין שחור ,ואל יטעוך בגדיהם
קפוטא והיו קושרין אותו בגרטל שמא ימות וימשכוהו .מאי
השחורות .בניו של הסדר לא עלה
קאמר בלשון אשכנוזס והא כתיב מדבר ולהלן משה ידבר
בידי להבין מאי הסדר ועל מה הוא
והאלוקים יענה בקול מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון
בא ונשארתי בצריך עיון וראית בתנא
הקודש והיכי מצי למימר אשכנוז ? אמר אחא דרב גור לשון יידיש היה מדבר כדכתיב שמאעא
דויקפידיה כמין הסדר של נח"ל,
אלא
למימר?
הוי
מאי
.
הקנס
מפני
תיראו
אל
רבנן
תנו
?!
יידיש
שמע
לא
ישראל
וכי
ישרואל
אבל שמעתי מרבותי על ההסדר
וכן מצאתי עוד בנגלות ציור כזה
נאמר אנשי החייל והם מעליא
אלא
אמאי?
היהודים"
כל
את
קנוס
"לך
כדתיב
בשושן
היהודים
כל
את
קנסה
שאסתר
מלמד
ותיקוני אותי רבותי שמעשה זה שייל
דבחורי ישראל היוצאים לספרא
הבירה" ואף מרדכי
בשושן
דרבי נחמן
לומר לך שבחורי ישראל היו יושבים בישיבות כדתיב "היושביםמקפצי
וסייפא וה' ישמרם מכל נגע
כתיב ומרדכי יושב בשער המלך" וזה היוצא למלחמה היה עומד  ,מנלן כדתיב הוא יברך את כל
ופרסומות רעות ויצליח בעדן
חיילי צבא הגנה לישראל העומדים וכו'" ועל כך ראתה אסתר לקנוס אותם והדור קיבלוה בימי
בבחינת חייליו של דוד המלך .לפיד
אחשורש וכתיב בתראי "כי האיש מרדכי הולך" ללמדך שלאחר שנקנסו יצאו כולם למלחמה
הוא מיש עתיד והוא יאיר בן טומי
וכתיב "ואיש לא עמד בפניהם" ,הראית אויב מפחד מבוחר ישיבה .אלא ודאי מחיילי ישראל.
לפיד ויצא שמו מהטמבלויזיה
תנן אחיכם יוצאים למלחמה ואתם לא  ,אמאי? אלא אמרי אבוה דאבוה דויזניץ ובן בנו וכך
בבחינת כל העם שומעים אותו וכבר
התיר לנו בן גוריון להיות פטורים מן הצבא כי שעת דחק הייתה לתורת ישראל עד אשר קלקלו
פירשו מעשה אבות סימן לבנים
מעשיהן והוי בריוני בשבבותיה דבני ברק ,אל תקרי בשבבותיה אלא שבבניקים ומי האיש
והלך אחר אביו והקים מפלגה יש
בנה בית מגמ"ח ילך וישוב לביתו ,וקאמר לפיד לא מצינו שיהא אדם בונה בימים אלו כי
עתיד ומצאתי בכתובים ישנים כל
מצעו של לפיד הוא למעמד הביניים
דירתא בישראל הופקעו מחיריהן עד אין צעיר אחד בישראל שיש לו בית אי הכי איך ישוב
שהם בינוני ועיין בסוגיה זו במסכת
לביתו והרי בית אין לו ואם כן כולי עלמא חייבים בגיוס  ,איפריק הרבי מחב"ד והכי דייק
חרדים
ראש השנה וכן גרס ש
ממתניתא אשר בנה בית מגמ"ח ורק ביושבי בתי מדרש יש להם גמ"ח ויכול למיזבין דירתא
סימן
אבות
יתגייסו גם כאן מעשה
בשעה שישראל כורעין בנטל ,היכי דמי גמ"ח? הולך בוחר ישיבה אל הגמ"ח והוא נוטל בידו
לבנים ויצא קצפו של אבין על
שטרא דעמריקא גוונא שטרא ירוקים ויהיב למזבין דדירתא ואחר ירחא דעיבורא אזיל גמ"ח
החרדים ובא בנו באצטלה של שויון
אחרינא ונוטל בידו שטרא דעמריקא ומביא אל הגמ"ח הישן וכך חוזר חלילה  .אמרי דבי
בנטל כנישתא דשקד מעשה בנות
כנישתא דשקד הכל יוצאין למלחמה אפילו חתן מחדרו ק"ו בוחר ישיבה מישיבתו ופריש האי
סימן לבנות וכך הלכה בדרכי אשת
קרא במלחמת מצווה דיבר הכתוב ומאי מלחמת מצווה כמלחמות ישראל ששת הימים ,שלום
לפידות כפי שיששכר יצא למלחמה
הגליל ,עופרת יצוקה ועוד .חוץ מבני הישיבות העילויים מאי קאמר? אמרי מקפצי דברסלב
ונטל שויון בנטל כך גם יושבי בתי
עילוי הוא בוחר ישיבה מלעילא דלעלא והוא השפיץ של השפיץ בישיבה .ובית מדרשא וולוז'ין
מדרש החרדים צריכים לצאת .
ששכר
וכתיב בשופטים ה' "ושרי בי
הוי דירוג של עילויים לפי פלפולו הראשון שבנמוכים מתקרי "בחור טוב" והעולה עליו מתקרי
עם דבורה ,ויששכר כן ברק בעמק
"רבע עילוי" ומעליו "חצי עילוי" ומעליא דמעליא מתקרי "עילוי  .כיצד היו בוחרין את העילוי,
שלח ברגליו" ואחרים שלא מן
ופשטא בבי מדרשא דלובלין הוי אדמורא נותן עינו בו והיה שואלו בן מי אתה? והיה משיב בן
ההיא
הישיבות השתמטו במלחמה
בנו דבעלץ והיה שואלו עניא או עשיר והיה משיבו עשיר והיו מוציא לו ספר יוחסין עד הבעל
ועיין שם לעומקא של הסוגיא .
ודבריה הלא כתובים על ספרי דברי הימים לכנסת ישראל ויצאה
להגנת עמה והקימה ועדה שתבחן את גיוס בני הישיבות ולא הבנתי מה
יצא מכל הועדה  ,מי ילך ומי יבוא ונראה לעניות דעתי עורבא פרח כל
העסקאות ואם באת ומצאת חרדים מתגייסים סימן שמשיח הגיע .
מקפצי דרבי נחמן אלו חסידים שנשמטו מצבא ישראל והלכו בין

מתני'

גמ'

שם טוב והיה יוצא בשלום ושמח וטוב לב וכל אשר היה משיבו בן בנו של בוזגלו ומוציא לו ספר
יוחסין עד רמב"ם הפראנק היה מגייסו והיה יוצא בבכי אבל גדול לאפוקי בניהם של ש"ס

