
 

  

תשע"ח - ויראפרשת 

 קיום מצוות השי"ת בפרהסיה בלא בושה
 .)י"ח, א'("וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היום", 

הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו  - פירש"י "באלוני ממרא
מבואר בדברי רש"י שאברהם אבינו הלך ליטול עצה ממרא על      בחלקו".

עלה על דעתו באמת וכי המילה, ויש לתמוה מדוע הלך ליטול עצה ממרא, 
אם ראוי התייעץ עמו לא לקיים את ציווי ה' עד שהוצרך לששל אברהם 

ונראה שבוודאי לא היה לאברהם שום צד ספק       .ציווי הקב"הלקיים את 
ת עצמו או לא, אלא הסתפק אם למול עצמו בפרהסיה או אם למול א

]וכן מצאתי בפירוש הריב"א ובמושב זקנים כאן "שנטל עצה אם בצנעה, 
"[, ונראה בביאור הדבר, שחשש אברהם אבינו שאם לעין כליהיה נימול 

ימול בפרהסיה עלול הדבר לרחק אנשים מאמונה כי כולם יתמהו איך ציווה 
ן מאה שנה למול ולסכן את עצמו, ואולי ח"ו יכנס הקב"ה על אדם זקן כב

למול עצמו בפרהסיה יעץ לו ממרא בהם מחשבות כפירה מחמת זה, אבל 
כי אדרבה אם היה מל עצמו בצנעא היה  ללא שום חשש מ"מה יאמרו",

שיאמרו שהוא מתבייש בציווי ה' ומקיים את מצוות ה'  –מתחלל שם שמים 
, ולכן לא עשה מצוות ה' בהיחבא בעל כרחו כמסכן באפילה ובצנעא

, ובזה קידש מתוך "ויגבה ליבו בדרכי ה'"ובמסתור, אלא עשאו בפרהסיה 
 שם שמים שהראה לכולם שאינו מתבייש במצוות השי"ת.

כלל וזהו לימוד גדול לדידן שיש לקיים רצון השי"ת בפרהסיה בלא להסתכל 
עיני בני אדם אלא אדרבה גם אם אין הדבר מוצא חן ב על "מה יאמרו",

 .בלא בושה בפרהסיה מצוות השי"תאת הרחוקים מדרך התורה אנו נקיים 

 מעלת קיום מצוות הכנסת אורחים לאנשים פשוטים כחשובים
מבואר כאן בפרשה גודל מעלת הכנסת י"ח, ג'(.     "אל נא תעבור מעל עבדך", )

אורחים של אברהם אבינו, ויש לתמוה שהרי בהמשך הפרשה מבואר שגם 
הכנסת אורחים, ואף מבואר גודל המסירות נפש שעשה לוט קיים מצות 

בזה שנסבו כל אנשי העיר על הבית ומ"מ לא הסכים להוציא את אורחיו, 
ואף הפקיר בנותיו בשביל שלא יגעו באורחיו, ולא מצאנו בחז"ל שישבחו 

ידוע מה ו      את ההכנסת אורחים שקיים לוט, וצ"ב מה בין אברהם ללוט.
ל לוט הגיעו המלאכים בדמות קדושי עליון ביאר בזה ה"בית הלוי", שאצש

כמלאכים, ולכן לא נשתבח לוט על מה שהכניסם אליו, כי אין זה גדלות 
אבל אצל לקיים הכנסת אורחים כשמגיעים אליו קדושי עליון כמלאכים, 

וכמו שאמרו  –שבאו אליו המלאכים בדמות אנשים פשוטים אברהם אבינו 
ניסם בכבוד גדול וטרח עבורם כמו ערבים נדמו לו, ואעפ"כ הכחז"ל שכ

ולכן נתקלס אברהם  -זהו גדלות שיש לשבחה שטורחים לאדם נכבד מאוד, 
יסי הגאון הגדול רבי משולם דוד וג       אבינו כל כך במצוות הכנסת אורחים.

דייק עוד מלשונות הפסוקים בחילוק המעלה בין  וויצ'יק שליט"אלס
ורחים של לוט, שלגבי לוט כתוב הכנסת אורחים של אברהם להכנסת א

כמה פעמים שלוט הכניסם אל ביתו, ]כמו: "ויבואו של ביתו", "סורו נא אל 
בית עבדכם"[, ואצל אברהם אבינו לא נאמר לשון זה שהאורחים נכנסו אל 

שירגישו  אע"פ שהכניס אורחים אבל הקפידשלוט  ,בזה"ביתו", וביאר 
ינו כשהכניס אורחים לביתו אברהם אבשהבית הוא שלו ולא שלהם, אבל 

 .נתן להם הרגשה שהם הבעלי בתים והוא עומד ומשמש אותם כשמש
לתת לאורח הרגשה שאינו  -ם וזהו באמת הידור גדול במצוות הכנסת אורחי

, ויש שנותנים לאורח מפתח ל לנהוג כבעל הבית בדירהוכיהוא אורח אלא 
זה מקיימים ואומרים לו "תרגיש כמו בבית ותיקח כל מה שאתה צריך", וב

שמי שמפקיר את ביתו בידינו וקבלה מצוות הכנסת אורחים בשלמות.     
זרע של קיימא לקיים מצוות הכנסת אורחים בשלמות ובהידור, זוכה ל

מרן הגר"ח מבריסק הפקיר את ביתו לאורחים, וכפי ו]ולבנים ובנות מוצלחים. 
 .   [נשאר מיטה לישוןשסיפר בנו מרן הגרי"ז שלפעמים גם לבני הגר"ח לא היה 

 הדרך הנכונה בחינוך כדי שיורגלו הבנים לתורה וחסד 
ופירש"י    )י"ח ז'(."ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער", 

יש ללמוד מכאן גודל מעלת     זה ישמעאל לחנכו במצות", ע"כ. -"אל הנער 
במצווה ולא לשלוח  חינוך הבנים, שהרי בעלמא יש מצווה להתעסק בעצמו

ד"מצווה בו יותר מבשלוחו", ומ"מ אברהם אבינו לא  -שליח שיסייע לו 
שמר לעצמו את המעלה להתעסק בגופו במצוות אלא שלח את בנו 

וכל זה כדי לחנכו במצוות, ומה עוד,  -שיתעסק תחתיו בהכנת בן הבקר 
נים שאע"פ שמעיקר הדין לא היה אברהם אבינו חייב להתעסק בחינוך הב

דהעוסק במצווה פטור מן  -בשעה זו שהיה עוסק במצוות הכנסת אורחים 
המצווה, מ"מ דאג לחנכו במצוות, ועוד, שאע"פ שישמעאל היה אז חלש 

שהלא ישמעאל נימול יחד עם אברהם ]שהרי היה ביום השלישי למילתו,  -וחולה 

ממנו ביקש מ"מ  ,["וכמוש"כ לעיל )י"ז כ"ו( "בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו
ועוד     ש.  להתעסק במצות חסד מתוך מסירות נפלבוא לטרוח ואברהם 

ש ללמוד מכאן, שכשם שאברהם אבינו לא אמר די בעצם הדבר שישמעאל י
את ישמעאל  לשתףאת המסירות נפש שלו להכנסת אורחים, אלא דאג  ראה

יחד עמו בעסק המצווה ובפעולות החסד, כך גם ראוי לכל אחד לשתף את 
ולא יאמר די במה שבניו ובנותיו רואים איך הוא בניו ובנותיו בקיום המצוות, 

נותן צדקה, אלא ירגילם מקטנות להיות שותפים עמו במעשה הצדקה 
 הו.ועל ידי זה הם יתרגלו להרבות בחסדים כמו ובגמילות חסדים,

 גודל מצוות לווית אורחים
ללוותם, כסבור אורחים פירש"י ")י"ח, ט"ז(.    "ואברהם הולך עמם לשלחם", 

".     מכאן מקור למצוות לווית אורחים מהתורה, שכשם שמצווה להכניס הם
 מבואר)פי"ד מהלכ' אבל ה"א( ברמב"ם אורחים כך גם מצווה ללוותם לכשייצאו, ו

שמצוות לווית האורח הוא בכלל ואהבת לרעך כמוך, וחכמים קבעוה 
כמצוות עשה מדבריהם בפנ"ע, עיי"ש, ונראה שהיא מענפי הכנסת אורחים, 
שעל ידי הליווי מקבל האורח הרגשה שהוא רצוי ואין רוצים להיפטר ממנו 

הגה"צ רבי שמואל יוסף וראיתי אצל     אלא אדרבה קשה להיפרד ממנו.
מקפיד מאוד בכל עת שהיה בא אליו אורח, ללוותו עד שהיה זצ"ל  רבינוב

שאלתי אותו על זאת, ואמר לי שהוא מכין עצמו לעולם והרחוב ממש, 
ברצונו ושיבואו עמו בדין וחשבון על כל מעשיו לאחר מותו, כ -העליון 

להביא עמו מצווה אחת שעשה בשלמות ובהידור מתוך מסירות נפש 
סיונות והקשיים, וכמוש"כ הרמב"ם )בפיהמ"ש מכות והתגברות על כל הני

פ"ג מט"ז( שאם קיים האדם מצווה אחת מתוך התרי"ג בשלמות הרי הוא 
בחר לעצמו מצווה זו של "ללוות את על כן זוכה בה לחיי העולם הבא, ו

רבי שמואל יוסף  -)ואגב, ראוי לדעת מי היה אותו צדיק      .האורחים" בשלמות
 ,הקדוש "חפץ חיים"ה  תלמיד מובהק שלא היה גאון וצדיק וקנאי, , הורבינוב זצ"ל

ובערוב ימיו השתוקק להתגורר בארץ  ,בווילנא ומגיד שיעור בקלויז של הגר"א
]בימים  –ישראל, ואז הציעו לו בעדה החרדית את כיסא הרבנות על ירושלים עיה"ק 

החליט , אך לבסוף וק את הדברוהוא עלה ארצה לבדאלו שהיו לאחר פטירת הגרז"ר בענגיס זצ"ל[, 
אף שהוא מסכים לשיטת ה"עדה החרדית", שלא לקבל את המשרה, והסביר לי ש

שלא לדבר ולא לשמוע לשון הרע, והוא  נזהר במסירות נפשכל ימיו אבל כיון ש
אין לכן מוכרח לשמוע לשון הרע,  איהכרבה של ירושלים שמתוקף תפקידו  מרגיש

 ואנחנו כאן בעיה"ק הפסדנו גאון וצדיק כמוהו!(העסק כדאי אצלו, וחזר לאנגליה, 

 מעלת חינוך הבנים
"כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות 

בלשון      לשון חיבה", ע"כ.  -ופירש"י "ידעתיו )י"ח, י"ט(.    צדקה ומשפט", 
את אברהם אבינו זהו משום  חיבבשהטעם שהקב"ה  הפסוק כאן מבואר

שהם האלפים  –]והיינו גם את בניו וגם את "אנשי ביתו" ואת ביתו  ,שחינך את בניו

לשמור ורבבות שקירב אברהם אבינו לאמונה וכמבואר ברמב"ם פ"א מהלכות ע"ז ה"ג[ 
יש להבין מדוע עיקר אהבת הקב"ה לאברהם הוא עבור ואת דרך ה'.      

 במסירות נפש בניסיון באור כשדיםנוך הבנים, והרי אברהם אבינו עמד חי
כדי שהקב"ה יאהב אותו, ומדוע בזה לבד לא היה מספיק , ובעוד ניסיונות

זכה שהקב"ה יאהב  ואת אלפי אנשי ביתוודווקא משום שחינך את בניו 
ונראה שמעשיו הטובים של אברהם אבינו בפני עצמם עדיין אינם      אותו.

וכחה גמורה שהוא פועל מתוך אהבת ה', שיתכן שכוונתו הוא לחפש גן ה
עדן לעצמו, אבל כיון שאברהם אבינו מוסר נפשו להפיץ את האמונה הלאה 

 –ער בקרבו כאש אהבת ה' בניו ולביתו אחריו", מזה מוכח שב"ל -לאחרים 
כי מי  -פיץ את האמונה לאחרים, ולכן הקב"ה אהבו הומכח אהבת השי"ת 

  . שאוהב את הקב"ה, גם הקב"ה אוהבו
במה ששולח את בניו לתלמוד לאדם שאין די כמה פעמים עוררנו וכבר 
אלא צריך להתעניין בקביעות אצל המלמד , ובנותיו למוסדות חינוך תורה

 תנהג כךואב שמ, ש לו עוד מה להוסיף להםולשמוע מה מצבם, ולראות י
 ., אות הוא שדרך התורה חקוקה על לבבוובנותיו ואינו מזלזל בחינוך בניו

 דרך החינוך על מנת לקבל פרס
לעשות  ה'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך "

)י"ח, י"ט(.        ", על אברהם את אשר דבר עליו ה'צדקה ומשפט למען הביא 

".      מרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהםיש ,וכך הוא מצוה לבניופירש"י "
מבואר כאן שאברהם אבינו חינך את בניו שישמרו את דרך ה' בכדי שיקבלו 

הבטיח הקב"ה לאברהם, אך לא חינכם שיעבדו את את השכר וההבטחות ש
הקב"ה לשם שמים, ויש ללמוד מכאן יסוד גדול בחינוך הבנים, שאי אפשר 
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שמה, כי "לשמה" הוא מדריגה גדולה בעבודת ללמד קטן לקיים מצוות ל
השי"ת ואינה מידה המתאימה לקטנים, ולכן יש לחנך את הקטן לקיים 
מצוות שלא לשמה, עד שיגדל ויוכל לקיים המצוות לשמה.     והדברים 

כשמלמדין את שכתב וז"ל ")פ"י מהלכות תשובה ה"ה( מפורשים להדיא ברמב"ם 
אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה  ,רץהקטנים ואת הנשים וכלל עמי הא

וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה 
מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו 

", עכ"ל, והרי מפורש בדבריו שיש לחנך את הקטן לקיים מצוות רק מאהבה
כדי  –תם להיזהר מעבירות רק מתוך יראה כדי לקבל שכר, וכן מחנכים או

להימלט מעונש, ורק לכשיגדל הילד ב"חכמה יתרה" אז יוכל להשיג המעלה 
שבהיותו ילד בן וסיפר לי מרן הגרי"ז זצ"ל,   לעבוד את הקב"ה מאהבה.     

מספר בפניו והיה  שבע שנים כבר היה אביו הגר"ח זצ"ל מייראו מן המיתה,
ואפילו על מחשבות, עתיד האדם ליתן דין וחשבון,  -שעל כל דיבור ודיבור 

, ומאידך גיסא הסביר לו גודל ובעולם הבא יש גיהנום, והגיהנום בוער ושורף
ואמר לי שנפל עליו פחד כזה כששמע את דברי שכר המצווה בכל רגע ורגע, 

 עד שלא פג הפחד ממנו בכל ימי חייו. -אביו 

 ני עירומידת כוחו של הצדיק להגן על ב
הגה"ק בעל שמעתי מפי     )י"ח כ"ד(. "אולי יש חמשים צדיקים בתוך העיר", 

לבאר מה שנאמר "בתוך העיר", שכל מה שהיה  "דברי יואל" מסאטמאר זי"ע
צריך עשרה צדיקים להגן על סדום זהו מפני שהם לא היו צדיקים גמורים 

חס לאנשי עירם והיינו צדיקים רק בי -אלא היו רק "צדיקים בתוך העיר" 
וכאלה "סדומע צדיקים" צריך לכל הפחות עשרה כדי להגן על כל הרשעים, 

, אבל אם היה בסדום צדיק גמור, לא היה צריך עשרה צדיקים אלא העיר
"צדיק יסוד עולם" )משלי י' כ"ה( היה מספיק צדיק אחד להציל את העיר, שנאמר 

       .צדיק אחד העולם מתקייםבשביל  שגםמפסוק זה יומא ל"ח ע"ב( ולמדו חז"ל )

 אין ללמד זכות על רשעים בפני אחרים
בגמ'    )י"ט כ"ז(."וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'", 

אברהם אבינו בבוקר עוסק בהשכמת פסוק זה שמבואר )צ"א ע"ב( בחולין 
להתפלל על סדום, וביארו חז"ל שהטעם שאברהם אבינו המתין עד הבוקר 
ולא התפלל עליהם כבר בלילה, הוא משום שתלמיד חכם אסור לו להלך 

ושמעתי מפי הגה"ק בעל "דברי יואל" מסאטמאר זצ"ל       יחידי בלילה.
ישמעאל להקשות איזה טעם הוא זה, והלא היה יכול לקחת עמו את 

בעקידה, ואז לא יהיה יחידי, ויוכל להקדים את  םאליעזר עבדו כמו שלקחו
)ועיין בתוס' שם )ד"ה מהכא( שכתבו ילה, ולמה לו להתעכב עד הבוקר. תפילתו לל

"והלך יחידי מפני שלא רצה שיהא שום אדם עמו בשעת תפילה", אולם התוס' שם סתמו 
הגה"ק ותירץ  ולא ביארו מהו הטעם שלא רצה שיהיו עמו עוד אנשים בשעת תפילתו(. 

רצה שיהיו אחרים  שכיון שהלך ללמד זכות על סדום לאמסאטמאר זצ"ל, 
שישמעו אותו מלמד זכות על רשעים, כדי שלא ידמו שאכן יש לסדום 
צדדים של זכות, ואז יתחברו אליהם, וילמדו ממעשיהם, ולכן לא לימד 

מכאן והוסיף הגה"ק בעל "דברי יואל", ש      עליהם זכות אלא בינו לבין קונו.
שונאי ה' בכל כוחנו, שמצווה ללחום נגד הרשעים ושאע"פ  יש ללמוד יסוד,

 "משנאך ה' אשנא ובתקוממךכב( -)תהלים קל"ט, כאאמר דוד המלך וכמו ש
רק בהנהגתינו  וזהאבל שנאה שנאתים לאויבים היו לי", אתקוטט תכלית 

אבל כאשר אנחנו עומדים לבד בתפילה לקב"ה, אנו יכולים כלפי הרשעים, 
על לבקש מהקב"ה שלא יביא עונש כליה ללמד זכות על הפושעים ו

שהלא אם הקב"ה יגזור להעניש את כלל הרשעים, זהו סכנה הרשעים, 
חית אינו מבחין גדולה עבורינו וכמו שאמרו חז"ל "כיון שניתן רשות למש

  אבל כל זה הוא רק כשהוא בינו לבין קונו בלבד. בין צדיק לרשע", 
א לוחם נגד הרשעים ומדבר בגנותם , שאע"פ שהווכמדומני שרמז גם על עצמו]

כאשר הוא נמצא לבדו,  מהם ומשיטתם בתכלית הריחוק, אבלומזהיר להתרחק 
עברו מבול של אש בשואה בדורו שסבלו ו הוא מתפלל ומלמד זכות על הפושעים

 [.יהםבעבור מעשיעניש אותנו לא ש, ומבקש מהקב"ה ולכן הן נתקלקלו האיומה

 ביאור תוכן ניסיון העקידה
ניסיון רב כל ש לתמוה למה העקידה נחשבת לי    )כ"ב, א'(."קח נא את בנך", 

והרי כבר קודם העקידה הכניס אברהם אבינו את עצמו לכבשן האש כך, 
ומסר את נפשו לכבוד השי"ת, ומה נתחדש עוד בעקידה ענין גדול כל כך 

, וביותר קשה שהרי במשך כל עקידהעד שאנו מזכירים תמיד את מעלת ה
הדורות בעם ישראל מסרו רבבות את נפשם ואת נפש נשותיהם ובניהם על 
קידוש ה' כדי שלא להמיר את דתם, ובמה נתייחד אברהם אבינו במעלה 

ונראה שהניסיון לא היה בעצם מעשה       המיוחדת בניסיון העקידה.
היה לו הרי לכאורה , שבמה שלא ערער על דרכיו של הקב"ה העקידה אלא

ועכשיו אתה  "ביצחק ייקרא לך זרע"כי לשאול את הקב"ה אתמול אמרת לי 
שהעקידה  -ומה עוד , והעלהו לעולה"? קח נא את בנך את יחידך"אומר לי 

שיטתו של אברהם שלימד את כל באי עולם שהקב"ה כל נגד היא לכאורה 
 באכזריות ומבקש ממנונוהג הקב"ה ועכשיו הוכרח להראות שמלא רחמים, 

דתו ישמוזהו ג"כ נגד עיקר טבעו של אברהם אבינו לשחוט את בנו יחידו, 
ובוודאי כל הציווי על מוכרח להתאכזר לבנו,  היה חסד, ועכשיומידת 

אלא אברהם, אך מ"מ הוא לא שאל קושיות  דבר בלתי מובן אצלהעקידה היה 
ן לנו השגות בדרכי הקב"ה שאי ידעוקיבל את ציווי הקב"ה כפשוטו, 

ויש להתבונן עוד      בל את דרכי ה' באמונה.יקעמד בניסיון שזה בובעולמו, 
 )לעילבגודל ניסיון העקידה, דהנה בשעה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו 

]והיינו ששכרו מוכן לו לעולם הבא וכמו "אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד"", '( ו, א"ט

השיב "[, אגר עובדך טביא מתקנין לך קדמוי לעלמא דאתימי "שפירש שם בתרגום ירושל
אברהם אבינו ואמר: "מה תיתן לו ואנוכי הולך ערירי", ומבואר שכל השכר 
העצום שהיה מוכן לאברהם אבינו בעולם הבא לא היה שווה בעיניו אם לא 

ותו, אז ]והטעם בזה נראה כי אם אין לו בן שהולך בדרך התורה לאחר מיהיה לו את יצחק, 
נפסקים כל פעולותיו מיד בשעת מותו, אבל אם יש לו בן שהולך בדרך התורה בעולם הזה לאחר 

והרי זה כאילו לא מת לעולם, וכן  – מותו, אזי כל הזכויות של הבן נזקפים לזכות האב לאחר מותו
בזה העיד בעל הפרדס על עצמו שבכל מצווה שהיה מקיים לאחר מות אביו, היה מכוון לקיים 

ומ"מ  מצוות כיבוד אב לאחר מותו, כי על ידי קיום המצווה מעטרים את אביו למעלה בגן עדן[,
 אלא גם עקד היטב את בנו כדי זו בלבדהלך בשמחה לעקוד את בנו, ולא 

מלאה אע"פ שמצוות העקידה הייתה שלא יזוז ותיפסל השחיטה, וכל זה 
.ומ"מ קיבל באמונה את הציווי ולא הרהר אחר דבר השי"ת, אצלו קושיות

זעקת כאב מרבינו שליט"א על חילול ועקירת שבת קדשינו רח"ל 
בזעזוע וחרדה שמענו בשבוע האחרון על פסק 'בית המשפט' כאן בארץ 
ישראל שכל עיר ומועצה יכולים להתיר פתיחת חנויות בשבת, ובעוה"ר 

 .חילול שבת"הגענו למצב של "ביטול השבת" ממש רח"ל ולא רק "
אצל הגויים יש רק ששת ימים לפתיחת  אשמנו מכל עם בושנו מכל דור!

חנויות ועסקים, ואילו הפושעים כאן בארץ ישראל מתירים לפתוח חנויות 
 ובלבד שיעקרו את שבת קודש רח"ל. -מידי יום ביומו וגם בשבת קודש 

ניידער עדיין עומד לנגד עיני המחזה הנורא איך מו"ר הגה"צ רבי משה ש
זצ"ל ישב זמן רב ובכה ללא הפוגות כששמע על חילולי השבת, והיה זה 
סמוך ממש לסוף המלחמה העולמית, כאשר הגיע לאנגליה יהודי מארץ 

מחללים שבת, והתחיל מו"ר  שבירושלים עיה"קישראל וסיפר למו"ר זצ"ל 
זצ"ל לבכות בדמעות ממש ואמר "מתחילה חשבתי שרק בתל אביב ובשאר 

מחללים שבת קודש בפרהסיה, אבל בירושלים עיר הקודש לא  ערי ישראל
חשבתי שיעיזו לחלל שם שבת קדשינו בפרהסיה, ועכשיו אני שומע שגם 
בירושלים מחללים, אוי לנו להיכן הגענו", ובבוקר השכם כשבאתי אליו 
לביתו ללמוד אצלו כהרגלי מידי בוקר, הוא עמד בחוץ ובכה ואמר לי "כל 

אלא בכיתי ובכיתי על חילול כבוד ה' ועל צער השכינה הלילה לא ישנתי 
שבתוך עיר קדשו מחללים שבת קודש בפרהסיה", ולא היה יכול לעצור 

הלא בדור שלפנינו עוד ראינו מושגים ונתבונן איזה פלא,       עצמו מלבכות.
כאלו שיהודי מזדעזע ממש מחילול שבת ובוכה בדמעות ללא הפוגות במשך 

ואילו בדורנו אף שכולם יודעים על  שלא היה מסוגל לישון,לילה שלם עד 
    עקירת השבת רח"ל מ"מ שותקים וממשיכים את החיים כהרגלם.

-ד-הפייטן בליל תשעה באב מקונן: "שכחנו שבת בליבות שובבים, שוהנה 
הדברים נוראים שאם אנו שוכחים את מבואר בזה וי שכח כל צדקותינו", 

נראה שזהו מידה ו] , הקב"ה שוכח את צדקותינו,השבת שהשובבים מחללים
אומר לנו הקב"ה "אתם שכחתם  כנגד מידה, שאם אין אנו עושים למען כבוד שמו יתברך,

רי בא החורבן רח"ל, ויש לנו ומחמת זה ה, [אותי ועכשיו אני שוכח אותם", רח"ל
 ואין לי   פחד בעת הזאת שמא ח"ו יחרה חרון אף ה' כשאנו שותקים.ל

שעיניו פקוחות לראות ולשמוע את  וכל מי ,מנוחה לא ביום ולא בלילה
קולות המלחמה בין המדינות בעולם, יש לו לפחד שפתאום ייפתח מלחמה 
עולמית, וח"ו יתבע אז הקב"ה את כבוד השבת, ועלול הקב"ה להסיח דעת 

עיקר הפחד שלנו אינו רק מאותם רחוקים ו    כביכול מכל צדקותינו רח"ל.
 ומרי שבת"ומשומדים מחללי שבת קדשינו, אלא עיקר הפחד הוא מה"ש

דת שמירת השבת שהיא היסוד ועיקר ואינם עושים מספיק על ששותקים 
וכששותקים על אות ברית בין הקב"ה ועמנו לדורות עולם, ישראל, והיא 

ובפרט שמפלגת החרדים       עלולים ח"ו לגרום לחרון אף ה'.עקירת השבת 
מכונים בתואר "מפלגת השבת" עדיין נשארים בתוך השלטון, בשלטון ה

שיושבים ב"וועדה" אין בזה תיקון, שבדרך זו כידוע אפשר לסובב  ואף
מוועדה לוועדה עד קרוב לבחירות, ובינתיים ממשיכים לשבת בממשלה 

לא ממשלה כאן הש והנה בשעה כזאת      ולהיות שותפים ממש עמהם ה"י.
ומחללים את קדושת ארץ ישראל וקדושת  החרדיםבחיי מתחשבים 

 עורר את העולם כולו שמחללים את הדת שלנו ומונעיםיש לנו להשבת, 
כפי הידוע, בפרט שו .בנפשינו הדברו מיהודים דתיים לחיות בארץ הקודש

בשעת התייסדות המדינה, כאשר הוציאו הציונים את הישמעאלים 
קו אומות העולם מהיכן יש להם רשות לסלק אנשים מבתיהם, מבתיהם, זע

וראש הממשלה דאז הרשע ב.ג. שר"י השיב להם, "עם ישראל היה מקושר 
תמיד לארץ ישראל מכח קיום הדת, וגם כשהיינו בחו"ל הייתה הארץ 

שהם מחריבים את דת ישראל אין עכשיו שייכת לנו מכח התורה". וא"כ 
י שיטתם, ויכולים אנו להעמיד דרישה בשם כל להם זכות קיום כאן גם לפ

דתי בארץ ישראל אומות העולם לשמירת צביון יהודי  יהודי העולם בפני
      , אמן.פני משיח צדקינולקבל  כה בקרובכדרך דת ישראל. ויה"ר שנז


