
 

 

תשע"ז -פרשת בלק 

 כמה גדול כוחה של תפילה
 )במדבר כ"ב, ב'(.", וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי"

יש לתמוה מדוע התבונן בלק רק במלחמות שעשו ישראל באמורי, והרי 
מה מצא בלק במלחמת האמורי יותר מכל ו ,ניסי מצרים היו גדולים מאלו

לישראל ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף  ה' נוראות אשר עשההגדולות וה
בלק וב"כלי יקר" כאן ביאר בזה דברים נפלאים, ש   . ובמתן תורה ובמדבר

אשר ")בראשית מח כב( וכמו שנאמר  -התבונן בניצחון של יעקב אבינו באמורי 
על ידי כח התפילה  כל הניצחון היה, ו"לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

" הכוונה בתפילה, ומאחר בחרבי ובקשתיש"א( ע"ג "קכ "בב)חז"ל וכמו שאמרו 
תפילה, שראה בלק שיש בכוחם של ישראל לנצח אומה שלמה על ידי ה

וחשב שזה  -התחיל לפחד מי יגן עליו, ולכן בחר דווקא בבלעם שכוחו בפיו 
 יהא לו למגן כנגד כוח התפילה של ישראל. 

גוי הבין שכל כוחם של , שאפילו בלק הוזהו מוסר השכל נפלא עבורינו
ישראל להינצל מאויביהם הוא רק ע"י תפילה, וכ"ש שאצלינו צריך הדבר 

 -להיות פשוט ש"אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר" 
מאויבינו המקיפים אותנו על ידי כח הצבא שלהם, אלא רק אין אנו ניצולים ו

 פילה ובלימוד התורה. על ידי שאנו מזכירים את שם ה' אלוקינו בת

 ביאור יסוד החשש של בלק מפני עם ישראל
הראשונים ז"ל תמהו ממה     כ"ב, ג'(.", )ד כי רב הואוויגר מואב מפני העם מא"

פחד בלק, והרי לעם ישראל היה אסור להתגרות בו במלחמה וכמו שנאמר 
 תוס' ב"ק ל"ח.(ן, וב)עי' ברמב"ן כא"אל תצר את מואב אל תתגר בם מלחמה". )דברים ב' ט'( 

והגר"ח מבריסק זצ"ל תירץ בזה באופן נאה, שהאיסור על עם ישראל הוא 
רק 'להתגרות' במואב, אבל אם מואב מתגרים בהם מותר להם להשיב 
מלחמה, ובלק חשש שמא עם ישראל יילחמו בערים שבסביבו, וכמו 
 שנאמר "עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו", ואז יצטרך בלק לעזור

 וכדרך האומות שמסייעים אומה אחת לשכנתה במלחמה, ואז יהא -לשכניו 
כיון שמואב הם שפתחו במלחמה  -מותר לישראל להשיב מלחמה כנגדם 

 ואין זה 'התגרות' מצד ישראל, ואז עם ישראל יכניעו אותם במלחמה.

 ההחופשיים שונאים חיי קדושה עד שהם קצים בחייהם מפני
 קצו בחייהם". -"ויקץ מואב  -פירש"י    )כ"ב ג'(.שראל" "ויקץ מואב מפני בני י

ראוי להבין מהו הטעם שמואב קצו בחייהם, וכי מפני פחד ממלחמה עם 
 ישראל כבר אין להם טעם בחייהם, וצ"ב.

ויש לבאר בזה, שהם חששו שאם עם ישראל יתגברו עליהם במלחמה 
ה עליהם וישלטו עליהם, אז יתחילו ישראל להסתובב ביניהם, ויקש

להמשיך לחיות חיי תאווה והפקרות כתאוות ליבם, כי בשעה שיראו בכל 
ואת האמת והיופי שבחיי קדושה כישראל,  -עת נגד עיניהם את עם ישראל 

לא יניח להם מצפונם להמשיך לנהוג בהפקרות כדרכם, ויצטרכו להתחיל 
כי ל, לנהוג קצת בחיי קדושה כישראל, ועל כן קצו בחייהם מפני בני ישרא

ברגע שחששו שמא הם יגיעו למצב שיחיו חיי קדושה בלא תאוות והפקרות, 
, שכן הגוי חי רק כדי למלאות את כבר לא היה להם שום טעם בחייהם

 ובלא זה חייו אינם חיים כלל. תאוותיו, 
וזכורני מזמן שנסעתי בספינה מארץ ישראל לאיטליה, שנסע עמדי כ"ק 

יף זצ"ל, והודיע לי שלקראת הלילה האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשנ
עומד אחד מגדולי הרופאים בעולם לדרוש ולהזהיר על גודל הסכנה 
מעישון הסיגריות, והוא מכיר היטב את הרופא ויש לסמוך עליו, ואכן 
הרופא דרש שם והתריע מאוד על כך שהסיגריות מקצרים ימים כפשוטו 

מסתובב להנאתו  ממש, והנה לאחר כמה שעות ראיתי את הרופא בעצמו
ומעשן סיגריות, ותמהתי בפניו איך הוא בעצמו נוהג בצביעות כזאת כנגד 
כל דרשתו, והוא השיב לי בתמיה, "אני אמרתי שזה מקצר ימים אך לא 
אמרתי שמחמת זה כדאי להימנע מלעשן, אדרבה, אני מעדיף להפסיד עשר 

נתי אז את גודל והבשנים מחיי ובלבד שאוכל לעשן, שבלא זה אין לי חיים". 
שאפילו חכם גדול ומפורסם אצלם מסכים לקצר טומאת הכופרים והגויים, 

 .חייו כדי להשיג עוד הנאות, שבלא הנאות העולם הזה, חייהם אינם חיים
שלאחרונה התחילו להזכיר החופשיים כאן בארץ טוענים שמענו שוהשבוע 

, ה"י(, שםרץ לומדים בעוה"ר יותר משבעים אחוז מילדי ישראל בא)אשר  בזרם החינוך שלהם

, והם מפחדים שזה יביא לתלמידים להתקרב אלוקים וענייני דת שם
ועל כן הם דורשים לחרדים, וחוששים שזה יגרום לניתוק הילדים מהם, 

ים הם , ולדבריהם ילדי החרדלאסור אצלם הזכרת שם אלוקים וענייני דת
מכלל ילדי הציבור הכללי בארץ, ומ"מ הם משפיעים  מאודקטן  אחוז רק

ודורשים להקים לחילונים בתי ספר הרבה וצריך להיזהר מהם, עפ"ל, 
חמת פחד חילונים לגמרי, וזהו דוגמא לראות בזמנינו מהו "קצתי בחיי" מ

 דת ישראל, רח"ל.וחשש משמירת 

 ליואשאינם מסכימים להיכנע אדם גדול אינו מועיל לציבור 
ואם תאמר מפני מה פירש"י "     )כ"ב, ה'(.", רווישלח מלאכים אל בלעם בן בע

 ,שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר הקב"ההשרה 
לו היו לנו נביאים חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים והם פרצו גדר יא

ר עצמן לה היו גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקייהעולם, שבתח
ויש להבין איזה תשובה השיב להם הקב"ה בכך שהעמיד      ", ע"כ.לזנות

להם את בלעם, והרי בלעם היה בעצמו רשע ובוודאי לא היה לו כח להחזיר 
שאילו היה להם נביא  -אותם למוטב, וא"כ עדיין טענתם במקומה עומדת 

ניין, דהנה ונראה בביאור הע      צדיק וקדוש כמשה רבינו לא היו חוטאים.
מה שיכולים אומות העולם לטעון שגם הם רוצים נביא כישראל, אין זה 
משום שהם באמת מסכימים לקבל ולעשות את דבר ה' שישמעו מפי 
הנביא, שהרי גם כאשר הקב"ה בעצמו הציע להם את התורה הם לא הסכימו 
לקבלה, והרי שהם לא היו מעוניינים כלל לקבל ולשמוע את דבר ה', וא"כ 

כדי שיהא להם  -בוודאי שכל מה שהם רוצים נביא אין זה אלא כלפי חוץ 
לכסות עיניים להיראות כצדיקים או כדי להתכבד במנהיג גדול ונכבד 
שזוכה בעצמו לשמוע דבר ה', ולכן העמיד להם הקב"ה את בלעם המושחת 
במידותיו לנביא, כי מאחר שבין כך הם לא הסכימו לקבל את דבר ה' מפי 

ולחזור למוטב, א"כ אין צורך להעמיד להם נביא צדיק, שהרי גם נביא  הנביא
הצדיק ביותר אין לו כח להחזיר את העם למוטב כל עוד שהציבור אינם 
מסכימים לשמוע את דבריו, ולכן העמיד להם הקב"ה דווקא את בלעם 

בכך שהביא להם כבוד כלפי חוץ שיש להם מנהיג  –שהתאים לדרישותיהם 
 בד השומע בעצמו את דבר ה' מפי בורא העולם.מרומם ומכו

, שאנשים רבים מחפשים 'גדולים', אך אין זה גם כיום ויש לעורר בעניין זה
מתוך הסכמה לקבל ולשמוע מהם דעת תורה, אלא צריכים אותם רק 
כ'כסות עיניים' להתפאר ולהאדיר את שמם שהם מונהגים תחת הנהגת 

, כי גם האדם הגדול והצדיק את שום תועלתובדרך זו לא יוכל לצאדם פלוני, 
 ביותר אין לו יכולת להשפיע על מי שאינו מסכים להיכנע אליו ולקבל ממנו.

 מתוך שנאת הדת –סיבת הגויים והחופשיים בפעולתם 
ה"חפץ חיים" הקדוש היה      )כ"ב, ו(.הזה",  העם את לי ארה נא לכה "ועתה

עם ישראל בעת צרתם פונים ל, אומר, נתבונן כמה שונים הגויים מישרא
, אבל אומות לקב"ה בתפילה שיושיעם, ואינם הולכים לקלל את הצד השני

 העולם בעת צרתם מקללים את הצד השני ומנסים לעשות ממנו כלה.
וכמו שנאמר "כי  -והגע עצמך, בלעם היה לו גם כח לקלל וגם כח לברך 
"כ מדוע בחר בלק ידעתי את אשר תאור יואר ואת אשר תברך מבורך", וא

לקרוא לבלעם שיקלל את ישראל, והרי לכאורה היה  -דווקא בדרך הקללה 
וממילא לא יוכלו ישראל להרע להם,  -יותר הגון שיקרא לו לברך את מואב 

וע"כ שהוא היה שונא ישראל ורצה לכלות את ישראל כמטרה בפני עצמה, 
ו דרך הגויים וזהמלבד עצם פעולתו להציל את מואב מפני בני ישראל, 

 .שרוצים לכלות את השני כמטרה בפני עצמה ולא רק כדי להציל את עצמם
הממשלה משקיעים כוחות ובזמנינו אנו רואים כעין זה כאן בארץ ישראל, 

, וכל זה בעוד שאנשי הצבא גופא אומרים עצומים לגייס חרדים לצבא ה"י
ישותיהם בדר -'מה לנו ולצרה הזאת' הרי החרדים רק מפריעים לצבא 

המיוחדות לכשרות ותפילה וכיוצ"ב, אך השלטון דורש את גיוס בני 
אלא יש להם מטרה הישיבות, ואין כוונתם בגיוס החרדים לתועלת עצמם, 

בפני עצמה לשבור את החרדים ולשלוח אותם לצבא בתקווה ששם יתרגלו 
 לחיות כמוהם ויהיו עם אחד עם החילונים ח"ו.

 ת ישראל מדרך הישרסכנת השפע הגשמי להטות א
"ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא", 

ופירש"י שלאחר שאמר לו הקב"ה לא תאור את העם, אמר בלעם       )כ"ב י"ב(.
אם כן אברכם, ואמר לו הקב"ה "אינם צריכים לברכתך כי ברוך הוא, משל 

ויש להבין מהו הטעם       אומרים לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך".  
שסירב הקב"ה שבלעם יברך את עם ישראל, ואיזה נזק יוכל לצאת לעם 

ובאמת יש לתמוה עוד למה באמת ביקש       ישראל מברכתו של בלעם.
ונאם וביקש לקללם, ובוודאי לא נהפך ליבו בלעם לברכם, והרי הוא היה ש

ה שראה ונראה שבשע    לפתע פתאום לאוהבם, וא"כ למה ביקש לברכם.
כדי שיושפע עליהם  -שאין לו רשות לקלל את ישראל, חשב לברכם בלעם 

 וקיצור ספרי רבינוליקוט  -  "מחבר ספרי "הליכות והנהגותהרה"ג רבי מרדכי גולדיש שליט"א כת מזל טוב מעומקא דליבא לידידינו עוז בר
מפארי ישיבת מרן רבינו ורבינו שליט"א ומקורבי מתלמידי ו הי"אברהם ישעיהו יקירו הבחור החשוב בנו לרגל בא  ,שליט"א על המועדים

  יין עדי עד!יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, דורות ישרים מבורכים בבנ, בשעטו"מ בקשרי השידוכין האירוסיןשליט"א 
 



שפע גדול בגשמיות, ואז הם ישכחו את הדת וישקיעו עצמם בעולם הזה 
עד שיהיו עם ככל העמים רח"ל, ולכן אמר לו הקב"ה "אינם צריכים 

ובזמנינו אנשי השלטון מנסים לשבור אותנו פעמים ב"דבש"      לברכתך".
והיינו או במענקים ובפיתויים למי שמקבל על עצמו את  עמים ב"עוקץ",ופ

תוכניתם בחינוך ובגיוס וכיוצ"ב, או בגזירות כנגד הדת בחוקיהם השונים, 
ועלינו לומר לשלטון באופן ברור: "לא מדובשך ולא מעוקצך, תנו לנו לעבוד 

 את ה' כלבבינו, ואל תתערבו לא לטוב ולא לרע"!
בינו החזו"א זצ"ל עם הגה"ק בעל ה"דברי יואל" ובשעה שנפגשו ר

מסאטמאר זי"ע, הביע הרה"ק מסאטמאר זי"ע את דאגתו מהגזירות 
אני מפחד בעיקר שעלולים הם לגזור כנגד הדת,  והשיב לו החזו"א זצ"ל: "
שבכח הפיתויים  מהמעדנים והממתקים שהם יתנו לנו כדי לפתות אותנו",

בני התורה ו    מדרך התורה רח"ל. הגשמיים להסית את ישראל ליפול
אין להם אפילו מזונות הצריכים , שפעמים בזמנינו עומדים בניסיון קשה

לעמוד בפיתויים שמציעים כאן מצד הממשלה לעזוב  צריכיםוהם  לקיומם,
גיבורי כח עושי  )תהלים ק"ג כ'(עליהם נאמר ואת עולם התורה בדרכים שונים, 

 כדי ללמוד תורת השי"ת, ואשרי חלקם. שמוסרים נפשם בגבורה -" דברו

 שמקבל על עצמו לעשות מעשה טוב למידברי חיזוק ועידוד 
למדו מכות י' ע"ב( גמ' )חז"ל      )כ"ב, כ'(.", אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם"

, דכתיב לא תלך עמהם, ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותמכאן: "
אע"פ שמתחילה אמר הקב"ה לבלעם "לא ". והיינו שקום לך אתם ,וכתיב

תלך עמהם", מ"מ לבסוף נתן לו רשות ללכת עמם כיון ש"בדרך שאדם רוצה 
שדקדק ממה )במכות שם( ונפלאים הם דברי המהרש"א     לילך מוליכין אותו".

שנאמר "מוליכין אותו" בלשון רבים ולא אמרו "מוליך אותו" בלשון יחיד, 
, וליך את האדם בדרך שהוא רוצהבעצמו מ שאין הכוונה על הקב"ה שהוא

מחשבה כי ידוע שבכל אלא הכוונה על המלאכים שנבראים ממעשי האדם, 
ין לפי עני -טוב או רע מלאך במשך ימי חייו, נברא האדם של ודיבור ומעשה 

, וכאשר האדם מחליט בתוקף דעתו לעשות איזה עבירה רח"ל, אז המעשה
תים שמלווים אותו ודוחפים אותו נבראים מזה רח"ל מקטרגים ומשחי

לגמור את העניין בכי רע ולעבור עבירה רח"ל, וזהו הכוונה "בדרך שאדם 
שהמקטרגים הללו מוליכים ודוחפים אותו  –רוצה לילך מוליכים אותו" 

ומאידך כאשר האדם  לעשות את העבירה שהחליט בדעתו לעשותה רח"ל,
קליטים טובים בשמים תקיף בדעתו לעשות מעשה טוב, נבראים מזה פר

 והם דוחפים אותו ומסייעים בידו לגמור העניין בכי טובשמסייעים לו, 
 ולקיים את המצווה גם אם עפ"י טבע אין לו כוח לפעול.

שהמקבל על עצמו בהחלט גמור לעשות כל וזהו רמז וחיזוק גדול לדידן, 
, גם אם הדבר נראה רחוק טצדקי כדי לגמור את המסכתא עד סוף הזמן

הוא יראה סייעתא דשמיא מיוחדת מכח בעיניו, אבל אם יתעקש על כך, 
 .הפרקליטים שנבראו על ידי ההשתוקקות שלו

 מידות רעות של אדם ניכרים בו בשעה שנוגעים ב'אינטרס' שלו
)בלק, ח'( במדרש תנחומא כאן    )כ"ב, כ"ג(. ", ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה"

ומכה אתונו  ,לו המה שלמה שלא חטאהרשע הזה הולך לקלל אואיתא: "
ונראה בביאור כוונת המדרש, שבלעם היה צבוע       ", ע"כ.שלא תלך בשדה

שאין כדוגמתו, מחד גיסא הלך לקלל אומה שלמה במטרה לכלותה מעל 
פני האדמה, אך מאידך, תוך כדי שהוא עושה את דרכו לכלות אומה שלמה, 

כדי שלא ייחשב כגזלן  -הוא דואג שאתונו לא תיכנס לשדה אחר 
שיכול להיות  ,והדברים נוראים      שבהמותיו אוכלות ומזיקות בשדה אחר.
שגם מקפיד מאוד שבהמתו לא  -אדם שנראה כלפי חוץ כאדם טוב לבב 

ובשעה תיכנס לגזול משדה אחר, אך באמת הוא מושחת מאוד במידותיו, 
תיו הרעים שנוגע הדבר לאינטרסים שלו, אז מתגלה קלונו בכל מידו

עד שלא איכפת לו לקלל ולכלות אומה שלמה מתוך  המקוננות בליבו,
שישנם וכך אנו רואים אצל בני אדם המסתובבים בינינו,        שנאה עצומה.

אנשים המדקדקים במצוות קלה כבחמורה, אבל כאשר פוגעים בהם, אז 
ת , ועלולים הם לפגוע באחרים עד מוומתפרצים מידותיהם הרעות החוצה

וסוד העניין וביאורו שמעתי פעם מפי הגה"צ רבי אליהו        בלא שום רחמים.
שהאדם מצד טבעו מלא במידות רעות, וכדי להכניע את דסלר זצ"ל, 

מידותיו הרעות מוכרח האדם ללמוד מוסר ולהתעסק בתיקון המידות, אך 
עם כל מידותיו  –אם אינו לומד מוסר, אזי הוא נשאר בצורתו הטבעית 

וגם אם בימים  -רעים שנולד עמהם, ולכן גם אם הוא מדקדק במצוות ה
כתיקונם הוא נעים מאוד לסביבתו, אבל כשמגיע דבר שנוגע לעצמו 
ולכבודו, אז מתפרצים כל מידותיו המגונות כלפי חוץ, והוא עלול גם לאבד 
את השני, ולפעמים גם מתוך מחשבה שהוא עושה הכל לשם שמים ומתוך 

ד גיסא , שמחאצל הנאצים ימ"שכן ובדור האחרון ראינו           .כוונה טהורה
הם היו ראשי האגודה למען הגנת בעלי חיים, אך מאידך בשנאתם לעם 
ישראל הם הרגו באכזריות והשליכו לכבשן האש מאות אלפים ובהם רבבות 
תינוקות וילדים, כי דאגתם לבעלי חיים לא היה מתוך מידות טובות אלא 

ולתחביב שרכשו לעצמם, ולכן בשעה שהגיעו  -צמם מתוך דאגה לע
הדברים לעם ישראל, השנאה קלקלה את השורה והם התפרצו בכל 

    מידותיהם המגונות והמושחתות לאין ערוך.
ועלינו להודות לקב"ה שהבדילנו מן הטועים ונתן לנו את תורתו הקדושה 

  שהיא לבדה דרך האמת!

 התורה והמצוותאומתינו אינה אומה אלא ע"י בקיום 
הגה"ק רבי בשעה שהגיע    . )כ"ג ט'( "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב",

זכיתי להתלוות אליו ולסייע לו בדרכו, לונדון, לעיר אלחנן וסרמן זצ"ל 
שבת קודש, נודע להתפלל שחרית דשהלך לבית הכנסת ופעם אחת בשעה 

ציונים המחזיקים אנשים  נםיששהוא עומד להתפלל,  זהלו שבבית כנסת 
 שם כנגד הציונות.ואמר שאם כן ידבר אנשי המזרחי, בדעות 

ואכן כשבא לשם רבי אלחנן, דיבר בתוקף ובעוז כנגד הציונות, ופתח ודרש 
מהו החילוק  ביארלא יתחשב", ו ובגוייםלבדד ישכון  עם"הן  -זה על פסוק 

כאומה בפני  , והם מוגדריםיושב בארצוהעם  וא"גוי" ה ,בין "עם" ל"גוי"
כל וכדרך  –עצמה מחמת עצם הדבר שהם יושבים יחד במדינה אחת 

האומות שנעשים לעם על ידי שיושבים יחד במדינה אחת, ואילו "עם" 
הכוונה לקבוצת אנשים שמיוחדים בלשונם ונימוסיהם או במלבושם, 

שאין להם ארץ משלהם, אבל הנהגתם השונה מכולם מאחדת שאע"פ 
               אחד".אותם להיות "עם 

 )לרגל יומא דהילולא בשבוע הבעל"ט( לקט עניינים שסיפר רבינו על הרה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל
א[ ידידי הרה"צ רבי עמרם בלויא זצ"ל נודע כלוחם מלחמות ה', וישב בבית 
הסהר יותר ממאה פעמים על מחאותיו נגד חילולי השבת. וראיתי שמרן 

 יטל עצמו לגמרי למרן הגרי"ז זצ"ל(,)והוא מצידו בהגרי"ז זצ"ל היה מכבד אותו, 
חילץ הגרי"ז מבריסק זצ"ל כגיבור מתניו, ובשעה שישב רבי עמרם בכלא, 

 . כלאלשחררו מהוקרא לעסקנים לפעול 
הוא היה סמל ודוגמה של קנאי אמיתי, שכן מחד גיסא מסר נפשו במלחמה 

וח נגד המתפשרים, ומאידך היה מופלג במידת אהבת ישראל, וביתו היה פת
לכל מר נפש, וחולים ושבורי לב מצאו בביתו מקום מנוחה, ולא היה בודק 
 בציציותיו של כל אחד מי הוא ומה הוא, אלא היה מפקיר עצמו לכל יהודי.

בשעה שכולם פחדו שחוסיין מלך ירדן יכבוש את הארץ ויהרוג את כולם ב[ 
הוא אומר על המצב,  ו, פגשתי את ר' עמרם בלוי זצ"ל, ושאלתיו מה"ח

", וביאור הנותן בים דרך"( ז"ג, ט"ישעיהו מ)והשיב ואמר, "על הקב"ה נאמר 
העניין, שהאדם נוסע בספינה ממזרח למערב, ותפלתו מאת ה' שיתן רוח 

ה יתן רוח "מזרחית, ומכנגדו נוסע אדם ממערב למזרח ומתפלל שהקב
ה שומע תפלת "במערבית דווקא, וזהו סתירה בין שני התפילות, אך הק

שניהם ובכוחו להושיט את שני האניות כל אחד למגמתו שיגיע לשלום, 
ואמר "גם אני מתפלל שהמדינה תיבטל, ומאידך אני מתפלל שלא ישפך דם 

 יהודי, וכיצד, השם בים דרך ישים דרך להשיג את שני המגמות גם יחד".
לוחם כנגד  מעולם לא דברתי נגד שום איש בשמו, כי אני"ג[ אמר לי פעם 

השיטה ולא כנגד בעלי השיטה, ואדרבה אם יאמר אדם שפגעתי בו, יודיעני 
 ואשוב בתשובה".

הגרי"ז רבי עמרם בלויא זצ"ל בא להתרעם למרן  כשהרה"צהייתי נוכח [ ד
לא כדאי ו לדבריזצ"ל על איזה מוסד עם ילדים שלא לומדים שם כראוי, ו

האם כולם נוטלים שם ידים להחזיק המוסד, וע"ז ענה מרן זצ"ל ושאל 
חשודים, ובוודאי נוטלים שם  ינםשעל זה ארבי עמרם בבוקר כדין, וענה 

אם כן כדאי כבר "טה כדין, ומרן זצ"ל שמח ואמר יסמוך למ ידיהם בבוקר
דבר זה בלבד, ועכשיו נדבר ונשמע מה נוכל לעשות בשביל להחזיק המוסד 

 ."כדאי עוד לתקן שמה, אבל להחזיק המוסד בודאי כבר
[ כשהייתי אצל הרה"ק מסאטמאר זי"ע בהיותו בירושלים ושוחחנו בדברי ה

תורה, נכנס לפתע הרה"צ רבי עמרם בלויא זצ"ל, והרבי כיבדו והושיבו 
אצלו ושאל אותו מה הביאו אליו, השיב לו רבי עמרם שהחילול שבת 
בירושלים עיה"ק מתרבה, והוא מארגן הפגנות לכבוד השבת, ואם הרבי 

הרבי שאל   עצמו ישתתף בהפגנה, יבואו קהל רב והדבר יעשה רושם רב.  ב
אותו איזה חילול שבת יש שם? השיב לו רבי עמרם "החנויות והמסעדות 
ותיאטראות שלהם פתוחים בשבת רח"ל", השיב לו האדמו"ר, "למה לנו 
לחפש חילול שבת אצל החופשיים, והלא החרדים מחללים שבת בפרהסיה 

שהיא שיטת רוב הפוסקים, ואם יהא מחאה  -שבת לדעת ר"ת קודם צאת ה
  כזאת נגד חילול שבת קודם זמן ר"ת אני אשתתף".

רבי עמרם זצ"ל השיב לו שזהו מנהג עתיק בירושלים עיה"ק להקל קודם 
זמן ר"ת ולא נוכל לשנות את המנהג, אבל הרבי זצ"ל השיב לו "מנהג אותיות 

        , ופטרו לשלום.גהנם, ואין למנהג כזה שום תוקף"
ובהזדמנות אחרת סיפר לי האדמו"ר זצ"ל, שכאשר בא לאמריקה, התאספו )

כל גדולי הרבנים והאדמורי"ם וראשי ישיבות לדון מהו זמן ערב שבת 
, ובמוצאי מהשקיעהיורק, והחליטו להחמיר בערב שבת -ומוצאי שבת בניו

ל הם לא שומרים שבת מזמן ר"ת, וסיים "אנו שמרנו על ההחלטה, אב
 .(ומחללים שבת קודם צאת השבת לדעת ר"ת ורוב פוסקים"



עם ישראל  -"הן עם לבדד ישכון"  ,קולו ואמרהגה"ק רבי אלחנן הרים ו
אפילו אם יהיו בדד בלא ארץ לשכון עליה, הם עדיין יישארו עם, "ובגויים 

אר גויים שצריכים מדינה או נימוס מסויים כדי כש םאינ - לא יתחשב"
ש לנו תורה ומצוות אנו מוגדרים כעם מחמת שילבסס את לאומתם, אלא 

וכל והיא מבדלת אותנו מכל העמים ואיננו צריכים מדינה ככל הגויים,  –
תשוקתינו לארץ ישראל איננה כדי לעשות ממנה "לאום" או "ציונות", אלא 

, וזעק אך ורק כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ ולעבוד בה את הקב"ה
ם את הגאולה, אך שום "הציונים אומרים שהם כביכול מקרבימנהמת ליבו 

    טובה לא יצא לנו מדרכם הרעה".
יצאו מבית הכנסת ורוב מתפללי בית הכנסת נעשה מהומה גדולה, ובמקום 
 - אות מחאה על דבריו והלכו להתפלל מוסף בחוץדרשתו לבאמצע 

לא נרתע ממחאתם והמשיך נשאר רק עם ציבור קטן, ומ"מ , והוא בפרוזדור
 ואח"כ אמר לנו שאף שבא ללונדון              רצון ה'.בדבריו כי הרגיש שזהו 

, ועל ידי דבריו הפסיד הרבה תומכים וכדי להתרים אנשים שיתמכו בישיבת
מלבד שהוא "ראש ישיבה" הרי ומשום שלישיבתו, מ"מ אינו מתחשב בזה, 

, וכיון שידע שיש צורך להעמידם על האמת, דיבר מה הוא גם "עבד ה'"
והוסיף עוד, שבאמת לא הפסיד         וכמתבקש מעבד ה'. –שהיה צריך לדבר 

אין הוא מביא הכסף אלא רק הקב"ה, ויצא ללונדון מזה שום ממון, שהלא 
היה ש וכיוןחובת השתדלות,  –לקיים את רצון השי"ת ולקיים את חובתו 

, ולא בוודאי לא יפסיד מכךחובה לדבר על אשר צריך תיקון, מוטל עליו 
בהדי כבשי דרחמנא מהיכן יזמין ממון לקיום הישיבה, כי  עלינו להיכנס

 מובטחים אנו שהוא ית"ש יעשה לתורה שלא תשתכח מישראל.   

 על האדם לבדוק עצמו תמיד אם הוא אכן מקיים רצון השי"ת
איתא בביאור )ק"ו ע"א( בגמ' בסנהדרין      )כ"ד, כ"ג(.", מו אלואוי מי יחיה מש"

ונראה בביאור הדברים    ", ע"כ.עצמו בשם אל אוי מי שמחיהפסוק זה: "
 -שכל מה שהוא עושה זהו רצון הקב"ה כפשוטו, אוי ואבוי למי שמדמה 

 ה'.אלא בטוח שהוא עושה רצון  בודק עצמו בכל עת כדי לתקן עצמוואינו 

  חובותינו ללחום את מלחמת ה' כפשוטו ולא להסתפק רק בכאב לב
     ה, ו(. )כ"מועד",  אהל פתח בוכים "והמה

זמנא",  משכן בתרע וקימין שמע וקריין בכיין בתרגום יונתן תירגם: "אינון
ומבואר בדבריו שעם ישראל מועד"[.  אהל פתח ועומדים שמע וקוראים בוכים ]תרגום: "והם

       קיבלו על עצמם אז עול מלכות שמים וקראו קריאת שמע.

ות עצומה על דברי חוזר בהתפעל הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה מו"ר 
'תרגום יונתן' אלו, והיה אומר שמבואר בזה דבר נפלא, שעם ישראל סברו 
שמספיק במה שהם קוראים קריאת שמע ומכריזים בזה שהם נאמנים לה' 
ולתורתו ואינם מסכימים בליבם למעשה זמרי, וחשבו שאין צורך לצאת 

בתפילה  ללחום מלחמת ה', אבל פנחס טען שבזמן חילול ה' אין מספיק
ובקבלת עול מלכות שמים, אלא צריך לצאת במסירות נפש למלחמה בכל 
צורה שעומדת לרשותינו נגד הפושעים, ולכן יצא מיד ולקח רומח בידו, 
ואכן רק בזכות פנחס הפסיקה המגיפה, אך לולא קנאותו של פנחס היה 
הקב"ה מכלה את ישראל רח"ל, ]וכמפורש בתחילת פרשת פנחס "ולא 

אין מספיק  ומשום  שבזמן חילול כבוד ה'את בני ישראל בקנאתי"[, כיליתי 
לגשת  צריך לכאוב בלב על חילול ה' או לגנות בפה את הפושעים, אלא

              וראויים הדברים למי שאמרם! למלחמה במסירות נפש,
ופנחס קיבל שכרו מהקב"ה "ברית שלום", ומשום שהוא עשה מעשה של 

אל לאביהם שבשמים, ולכן קיבל את ברכת שהשכין שלום בין ישר –שלום 
השלום במידה כנגד מידה, וזהו לימוד גדול לדידן, שבשעה  שאנו לוחמים 

ואין לנו כנגד הפושעים, אנו עושים שלום בין פמליא של מעלה למטה, 
להחביא עצמינו בבית המדרש ולהניח להם לעשות כרצונם, אלא עלינו 

    לצאת ללחום את מלחמת ה'.
ואנו מתפללים בכל יום "וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל 

 -", ומשמע ששלום סתם אין לו ערך, אלא רק "בשלומך" בשלומךשעה 
שלום עם  ולאוהיינו שלום עם צדיקים  -והיינו שלום שהקב"ה רוצה בו 

באמת אינו שלום אלא מחלוקת בינינו כיון ש רשעים שהוא שלום מדומה,
 ל מעלה ה"י.לבין פמליא ש

 צורת קנאי אמיתי
אמנם יש להדגיש ולזכור, שכאשר יוצאים ללחום את מלחמת ה' בקנאות, 
יש להיזהר שהכל יהא עפ"י תורתינו הקדושה ובמסגרת ההלכה, ולא לפרוץ 

והקדוש החפץ החיים העיד על מורו ורבו רבי ליב  ח"ו גדרי ההלכה,
ורו, שקודם כל מלחמה ראש הלוחמים והקנאים בד -סטאוויסקער זצוק"ל 

היה עומד ובוכה כמה שעות בדמעות שליש בתפילה לקב"ה נגד הפושעים 
שלא יכשל על ידי מלחמתו בשום חטא או פגיעה שלא כדין וכגון לשון הרע 

וזהו צורת הקנאי האמתי, שלוחם מלחמת ה', אבל הכל כרצונו  וכדומה,
יתברך שמו, ומתוך זהירות שלא לפגוע בשני שלא כדין.

 אה על חילולי שב"ק בירושלים עיה"קמשא מרן רבינו שליט"א בעצרת מח
 שבטי ישראל  ברחובפרשת חוקת תשע"ז י ביום חמיש

 א

 אחרים חובתינו לפעול לשמירת שבת גם אצל
התאספנו הלילה למחות על חילולי שבת קודש, כבר למעלה ממאתיים 

וזה אינו בגדר "חילול שבת" בלבד, אלא חנויות ומסעדות פתוחות בשבת, 
     בגדר "עקירת השבת", רח"ל.

רבינו מרן הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זצוק"ל פירש מה שאמרו חז"ל 
ש"זכור" הכוונה במה שנוגע  ,רו"נאמ אחד בדיבור ושמור "זכור)ר"ה כ"ז:( 
לשמור  –לזכור את קדושת השבת, ו"שמור" הוא מלשון "שומר"  -לעצמו 

 -את קדושת השבת שאחרים לא יחללוה, ושניהם "בדיבור אחד נאמרו" 
ששני החיובים האלו של קשורים וכרוכים זה בזה ואי אפשר להפרידם, 

ת לעצמו, כך גם שכשם שכל אחד מבין שחובתו לזכור את קדושת השב
ע"ב(  קי"ח )שבתחז"ל אמרו          מוטלת עליו לדאוג שאחרים לא יחללו שבת. 

לו",  אנוש, מוחלין זרה כדור עבודה עובד אפילו, כהלכתו שבת המשמר "כל
", המשמרויש לדייק מלשונם שלא אמרו כל "השומר" אלא אמרו "כל 

חה זו שדווקא מי שפועל לשמר את השבת אצל אחרים, הוא זוכה להבט
"ושמרו בני )שמות ל"א, ט"ז( וכבר נאמר בתורה              שמוחלין לו עוונתיו. 

ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם", וביאורו נראה שרק אם 
נשמור את השבת כראוי שלא יחללוה, אז יתקיים בנו "לעשות את השבת 

 שמירת השבת תתקיים הלאה אצל בנינו אחרינו לדורות עולם. –לדורותם" 

 ר שהקב"ה נותן עבור פעולתינו לשמירת שבת קודשהשכ
אנו אומרים בזמירות שבת, "כל שומר שבת כראוי לו כל שומר שבת כדת 

 –מחללו", והכוונה שמלבד מה שצריך האדם להיות "שומר שבת כראוי לו" 
והיינו לשמור שבת כהלכתה, צריך גם להיות "שומר שבת כדת מחללו" 

וגם לא על ידי אחרים, והקב"ה נותן  –לוה להיות שומר על השבת שלא יחל
כפי ההשתדלות והמסירות "שכרו הרבה מאוד על פי פעלו",  –שכר לשניהם 

      נפש למען השבת כך הוא גודל השכר.

 כשיהודי רואה חילול שבת הוא מתקרר מפחד החטא
, וכפי שפירש הגאון רבי מאיר יהודי שרואה חילול שבת הדבר פוגם בנשמתו

"יד העדים תהיה בו בראשונה ויד )דברים י"ז ז'( שנאמר בתורה  שמחה זצ"ל מה
", ש"ובערת הרע מקרבך" הכוונה מקרבךכל העם באחרונה ובערת הרע 

לעדים, כי מאחר שהעדים רואים איך אדם מתוך עם ישראל מחלל שבת 

וממשיך לחיות כרגיל, מתקרר אצלם עי"ז הפחד מהחטא וכבר אינם 
בת כדבר נורא ואיום כפי שהיה אצלם עד עתה, מסתכלים על עוון חילול ש

כדי שיוקיעו מליבם  -ולכן אמרה תורה יד העדים תהיה בו בראשונה 
, ועל ידי זה "ובערת מחשבה זו על ידי שישתתפו הם בפועל בעונש החוטא

 מהעדים עצמם. -הרע מקרבך" 
"כ וא)חולין ה' ע"א(, והגע עצמך, הרי המחלל שבת הוא ככופר מעשה בראשית 

מן הדין לא היה אפשר כלל ללב היהודי להכיל דבר נורא כזה לראות נגד עיניו 
וחז"ל לימדונו שהמחלל שבת הרי הוא מומר, וזהו  יהודי שמחלל שבת,

וכפי שהיה ה"חפץ חיים" הקדוש אומר, "מדוע כאשר  -פשוטו כמשמעו 
 יהודי משתמד רח"ל כפשוטו על ידי שמטבילים אותו לנצרות, הדבר פשוט

לכולם שהוא מומר גמור לכל דבר, ואילו כאשר אנו רואים יהודי מחלל 
שבת במזיד ובשאט נפש, אין הדבר מקובל אצלינו כמציאות פשוטה שהוא 

)פרט לימדונו שדינו כעכו"ם לכל דבריו )ערובין ס"ט ע"א( מומר גמור? והרי חז"ל 

 וזהו פשוטו כמשמעו! לגיטין וקידושין(, 

 שבת קדשינו חובת מחאה על חילולי
ה הייתה יוצאת פרתו של רבי אלעזר בן עזריאיתא ש( ב"ד ע"נ)שבת בגמ' ב

אלא של  שלוהייתה פרה לא בשבת שלא ברצון חכמים, ומבואר שם בגמ' ש
 ,והדברים נוראים מאוד, שכינתו, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו

 שהקב"ה מחשיב אותנו כמחללי שבת אם איננו מוחים על חילול שבת
ובאמת עיקר הפחד שלנו אינו רק מאותם רחוקים      הנעשה בסביבתינו.

 ומשומדים מחללי שבת קדשינו, אלא עיקר הפחד הוא גם מה"שומרי שבת" 
אין אנו עושים מספיק בשביל כבוד השבת שלא יחללוה, אנו  ששותקים.

וצריכים אנו להזדעזע נתקררנו ואיננו מרגישים כמה נורא הוא חילול שבת, 
  מצב הנורא שחילול שבת קודש נתרבה באופן מבהיל רח"ל.על ה

 הפחד של גדולי ישראל זצ"ל מהדורות הקודמים על חילול שבת
 קדוששפגש בכנסייה הגדולה את ה ,זצ"למסדיגורא  האדמו"רכ"ק סיפר לי 

רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל, וסיפר לו שנוסע לארץ ישראל להשתקע בה, והוא 
אלחנן ואמר לו "אני בשום אופן  ביר קדושחרד העומד לגור בתל אביב, ונ

חילול שבת בארץ ישראל, לא  אראהשאם לא הייתי יכול להיות בתל אביב, 
איך אפשר להיות בפלטרין ואחזיק מעמד מרוב צער מה נעשה בהיכל ה', 

וזה היה מבט הגדולים  ,של מלך ולראות שם חילול שבת ולשתוק"
 מסוגלים לסבול חילול שבת כלל.האמיתיים מהדור שלפנינו שלא היו 



בדורות עברו, כאשר יהודי ראה חילול שבת, היה פחד ובהלה, ובזמנינו 
שמעתי פעם מהגה"ק רבי ירדנו עד שלא מרגישים כלל מה זה חילול שבת. 

שבזמן )מ"ט ע"ב( במשנה בסוף סוטה  , על הא דאיתאאלחנן ווסרמן זצ"ל
שעוד יבוא  ,"חטא ימאסוחכמות סופרים תסרח ויראי עקבתא דמשיחא "

מהחורבן זמן גרוע מזה ש"יראת ה' תתייבש" ולא יעניין את הציבור 
ובזמנינו שישנם בעוה"ר למעלה ממאתיים חנויות שמחריבים את הדת, 

הפתוחות בשבת קודש, הרי היינו צריכים להזדעזע, ולצערינו אין רואים 
          זעזוע למען כבוד השבת.

ו שני דרכים ללכת לבית הכנסת, אחת דרך הגר"א מווילנא זצ"ל היו לפני
, היה הולך תמיד רק בדרך הארוכה ז"ל הגר"אוקצרה והשנייה ארוכה, 

בדרך הקצרה היו יושבים יושבי קרנות ומקובלים אנו בטעם הדבר, ש
 שםלא היה מסוגל לעבור ים בטלים, והגר"א ז"ל ומבזבזים זמנם בדבר

 ומורגש אצלו בחושברור היה  כיולראות אנשים שמבזבזים זמנם בהבלים, 
שהפורש מהתורה מנתק עצמו מהחיים עד שלא היה מסוגל לראות ביטול 

והנה זה היה מושגם של גדולי ישראל מהדורות הקודמים,  תורה בעיניו.
 .כשרואים חילול שבת צריכים להזדעזעאבל ואם כי אין אנו בדרגה זו, 

 ובה אצלינוהחופשיים מסתכלים עלינו כמה שמירת שבת חש
והאמת שהחופשיים מסתכלים עלינו עד כמה שמירת שבת קודש חשובה 

ואם הם מבינים אצלינו. הם רואים כמה אנחנו מוסרים נפש עבור שבת, 
ששמירת שבת חשובה לנו מאוד ואין אנו יכולים לשתוק על כך, אז הם 

 נזהרים וחוששים יותר מחילול שבת קודש בפרהסיה.
ווסרמן זצ"ל בנו של הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן שמחה  הרה"ג ר'שח לי פעם 

זצוק"ל, שפעם עלתה הצעה שכל יהודי שומר שבת יתלה תג בולט בבגדו 
במשך כל ימות השבוע שכתוב בה "אני שומר שבת", ואמר ששני מעלות 
טובות יש בזה, האחת, לקיים בזה מצוות עשה ד"זכור את יום השבת 

ירת השבת ונהיה קשורים כל כשיהיה נגד עינינו תמיד שמ –לקדשו" 
כשהחופשיים יראו כמה חשובה אצלינו שמירת השבוע בשבת, ושנית, 

 שבת, הם ייזהרו ויחששו יותר לחלל שבת קודש.

 חובתינו ללחום במסירות נפש למען כבוד השבת
החופשיים בעייריה אומרים שהנציגים החרדים מוחים רק כדי לצאת ידי 

ים לא ילחמו במסירות נפש ולא יעשו חובה, ויודעים הם שלמעשה החרד
משבר ולכן יוכלו להמשיך בחילול שבת רח"ל, ומאידך החרדים אומרים 

למען כבוד בבג"ץ ואינם מוכנים לצאת ולפעול שאין הדבר תלוי בהם אלא 
    השבת.

 ,עובדים לשקר באמתחופשיים ה" -ה"חפץ חיים" הקדוש היה אומר בזה"ל 
שהרשעים נלחמים עבור דרכם שהיא נו, ", והייואנו עובדים לאמת בשקר

דרך השקר עם כל האמת והתמסרות הלב הפנימי, שכל טצדקי שיש 
אבל לדאבון כל לב אנו שעובדים לאמת ברשותם הם מפעילים נגד האמת, 

משפה  - והיינו לדרך התורה שהיא הדרך הנכונה, אין זה אלא בדרך שקר
 .ולחוץ ובלא התלהבות ומסירות נפש

 גרוע יותר ויותרהמצב נעשה 
ומה לצערינו נפלנו עד שאין אנו יודעים איך להילחם למען כבוד השי"ת, 

חילול שבת מחמיר והולך רח"ל, עבירה גוררת עבירה והמצב נעשה  -הסוף 
לתוך כותל  -גרוע יותר, עד שהם באים למקום קרוב לקודש הקדשים 

ם שם מקום שכינת עוזו ששכינה לא זזה משם מעולם, ובאי המערבי
רשעים וכופרים, כופרים בביאת במשיח, כופרים בתחיית המתים, כופרים 
בשכר ועונש, כופרים במעמד הר סיני, כופרים ב'אתה בחרתנו מכל העמים', 
וקונים שם שביתה ופוגעים במלך בתוך היכל קדשו, ולועגים שם מהקב"ה 

 בעצמו רח"ל.

 ומה רח"לאם אין אנו מוחים על כבוד השי"ת הרי אנו בסכנה עצ
שמא  -כשאין אנו עושים בשביל כבוד השי"ת אנו בסכנה פשוטו כמשמעו 

. נוראים הם דברי הפייטן הקב"ה יפקיר אותנו רח"ל ואז נהיה כאיילות השדה
י שכח כל -ד-בליל תשעה באב: "שכחנו שבת בליבות שובבים, ש

צדקותינו", ומבואר בזה שכאשר אנו שוכחים משבת קודש ואין אנו 
וכביכול ים למען כבוד השבת, אזי הקב"ה שוכח מכל צדקותינו, משתדל

 הקב"ה אומר לנו "אתם שכחתם אותי ועכשיו אני שוכח אותם", רח"ל.

 ב

 דרך המלחמה שהסכים לה מרן הגרי"ז והגה"ק מסאטמאר זי"ע 
אינני יכול להאריך עוד, אך צריכים לזעזע  קשה מאוד לדבר, המצב קשה,

בשעת גזירת          בל ומלואה, לא רק בארץ ישראל אלא גם בחוץ לארץ.ת
גיוס בנות, עלתה הצעה להחתים באמריקה כמאה אלף יהודים שפוגעים 
בדתם, ולהביא לאו"ם כדי שידרשו מהממשלה להפסיק את רדיפת הדת. 
הלכו להציע הדבר למרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, והשיב מרן זצ"ל שמותר 

להתעקש שפוגעים בנו, אבל לא להגזים אלא  –שות כן לעשות כן, וצריך לע
לומר להם את האמת כפי שהוא, וכך גם הגיב הגה"ק מסאטמאר בעל 

 )אך לבסוף מסיבות שונות לא יצא הדבר לפועל, ואכמ"ל(.ה"דברי יואל" זי"ע, 

 התייסדות הממשלה נעשתה על ידי שימוש בקיום דת ישראל 
כל העולם כולו שרודפים את דת ישראל וגם אנו יכולים עכשיו לדבר בפני 

ובפרט, שכל כוחם של הציונים להתיישב בארץ ישראל היה   בארץ ישראל. 
רק מכח טענתם שעם ישראל היה מקושר תמיד לארץ ישראל על ידי 
שמירת התורה והמצוות, וכפי שידוע שבשעת התייסדות המדינה, כאשר 

ות העולם מהיכן יש הוציאו הציונים את הישמעאלים מבתיהם, זעקו אומ
להם רשות לסלק אנשים מבתיהם, והרי עם ישראל עזב את ארץ ישראל 
לפני למעלה מאלפיים שנה וכבר איבד זכותו בארץ ישראל, וראש 
הממשלה דאז הרשע ב.ג. שר"י השיב להם, "עם ישראל היה מקושר תמיד 

ו לארץ ישראל מכח קיום הדת, וגם כשהיינו בחו"ל הייתה הארץ שייכת לנ
מכח התורה". וא"כ בשעה שהם מחריבים את דת ישראל אין להם זכות 

ויכולים אנו להעמיד דרישה בשם כל יהודי העולם קיום כאן גם לפי שיטתם, 
   .אלדתי בארץ ישר -בפני אומות העולם לשמירת צביון יהודי 

 יש לנו כח השפעה גדולה על הממשלה דרך אומות העולם
כל העולם היו דורשים את שמירת הדת בארץ ישראל ושלא אם יהודים מ

לתת להם להחריב כאן את הדת, את קדושתה, היה לזה השפעה גדולה. רק 
לאחרונה היה נשיא ארה"ב בכותל המערבי, ולא הכניס את אשתו עמו אלא 

וכך בכל הדתי,  -הגיע בהפרדה כדי שלא לפגוע ברגשות הציבור היהודי 
באופן ברור כלפי אומות העולם שהממשלה כאן פוגעים עניין היינו מדברים 

בכל הקדוש והיקר לנו מדורי דורות, היה לזה השפעה בשבת קודש, ופוגעים 
 גדולה.

 קריאה לתושבי חוץ לארץ
וגם יהודי חוץ לארץ יש להם זכות לדרוש להחזיק את קדושת ירושלים 

עולם, שהרי לכל אחד יש ד' , שקדושת ירושלים שייך לכל יהודי בוהמקדש
אמות בארץ ישראל, ולכל אחד יש חלק בארץ ישראל, וכאשר פוגעים 
בירושלים יש לכל יהודי בעולם זכות לדרוש את קדושת ירושלים כמו 

ואנו קוראים גם ליהודי חוץ לארץ, התעוררו!,             תושבי הארץ ממש. 
ת הכח יהודי חוץ לארץ אינם מבינים חובתם בעת הזאת, גם להם יש א

לפעול במסירות נפש לפעול למען כבודו יתב"ש, ויש לפחד שאם חס 
יושבי ארץ ישראל, אז יצא חרון אף ה' גם  -ושלום הקב"ה יהא בכעס עלינו 

"אם גבירה לוקה, שפחה לא )תענית כ"א ע"ב( על יושבי חוץ לארץ, וכמאמר חז"ל 
 ה' מעלינו.כל שכן", רח"ל, וצריכים אנו למחות כדי להסיר חרון אף 

 ג
 חילול שבת קודש מתפשט והולך רח"ל כמו אש

כשמתחילים חילול שבת במקום אחד, הדבר והנה חילול שבת הוא כמו אש, 
]ויש להמליץ בזה מה שנאמר , מתפשט והולך הלאה למקומות אחרים כמו אש

ורק לאחרונה ממש שמענו שהם "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"[, 
את עבודות הרכבת גם בסביבת בני ברק בעיצומו של יום  רוצים לעשות

השבת קודש רח"ל, וכן הלאה הדבר מתפשט והולך עיר אחר עיר להניח 
צריכים לדעת שבוער אש! כשאש בוערת           תחבורה ציבורית בשבת.

, וגם צריכים לכבות מיד ולא להמתין שהאש תתפשט והמצב יהא גרוע יותר
 המצב יהא גרוע יותר רח"ל.כאן אם נמתין הרי תתפשט האש ו

 חובתינו בעת הזאת
אם אנו נשמור על השבת, השבת תשמור עלינו, ואם לא נשמור את השבת, 

, עלינו לדאוג לא רק לשמור שבת בעצמינו אנחנו מסכנים את עצמינו רח"ל
והיינו לפעול לשמירת שבת אצל  –אלא להיות בגדר "משמר" את השבת 

, וכמו שאנו אומרים לעשות ואיך לפעולצריכים לטכס עצות מה       אחרים.
כמה שיש לאדם  -בזמירות שבת קודש "שכרו הרבה מאוד כפי פעלו" 

מסירות נפש למען כבוד השבת, כך הקב"ה נותן שכר לפי מידה זו, ונאמן 
 הוא הקב"ה לשלם שכרו. 

לנו התורה,  צריכים אנו רחמי שמים מרובים, צריכים אנו לחזק את לימוד
יש דבר עצום שאין להם, יש לנו את התורה הקדושה שהיא כלי נשק כנגד 

התורה היא דבר ה' ממש שזכינו לקבל מקב"ה  הכל, "תורה מגנא ומצלא",
 כדי כדי להגות בה, ויש בה כח עצום להגן עלינו ולהציל אותנו מכל רע.

וי, ויחד צריכים להתחזק בלימוד התורה ולהשתדל להתפלל בכוונה וכרא
מחובתינו בשמירת הדת במלחמת ה' נגד הפושעים,  לשכוחעם זאת לא 

ואם נעשה כך וגם נלחום על שמירת השבת, אז נזכה שיקויים בנו מה 
זרה  עבודה עובד אפילו, כהלכתו שבת שמרהמ "כלע"ב(  קי"ח )שבתשאמרו חז"ל 

מתוך  לו", ונזכה בקרוב ממש לקבל פני משיח צדקינו אנוש, מוחלין כדור
 נחת, אמן. 
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