
  

  

תשע"ז -  שמותפרשת 

  לימוד לדורות איך להתחזק במקום שומם מיהדות

 תובהקדוש ביאר את כוונת הכ ה"חפץ חיים" .)א, א'(, "את יעקב איש וביתו באו"
ים היתה כרוכה יחד עם למצר ישראל שירידת ,"את יעקב איש וביתו באו" - 

מסכימים לרדת יחד השבטים , ומשום שלולא יעקב אבינו לא היו יעקב אבינו
כיון שראו שגם יעקב אבינו  מקור הטומאה, אךהיא ש עם בני ביתם למצרים

ירד עמהם, שוב לא חששו מהשפעתה הרעה של מצרים, כי ידעו שנוכחות 
זה יש ללמוד מו   .ם ותצילם מכל השפעה רעהיעקב אבינו תשמור עליה

שהיה מקום שממה  - שכשם שבשעה שירדו ישראל למצרים  לדורות,
מבחינה רוחנית, הם נכנסו בראשות יעקב אבינו שינהיגם ויחזקם ברוחניות 
במקום טומאה ושממה רוחנית, כך גם לדורות צריך בכל ישוב בישראל רב 

ויחזקם, וכשם שיעקב אבינו פתח בית מדרש ללמוד נהיג את הקהל ת"ח שי
ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף " )ח"ו, כ"בראשית מ(כמו שנאמר בו תורה במצרים, ו
להקים בכל ישוב של בעלי בתים, בית  ראויכך גם לדורות ", להורת לפניו גשנה

במקום , כי עצם הופעתם של בני תורה מדרש לבני תורה שיבואו למקום
 , וכ"ש שאם בני התורהמשפיע לטובה על כל בני הישובשומם מיהדות 

  את המקום.לטהר ולקדש יותר יש בכוחם בוודאי שאז בענייני העיר מעורבים 

  כל עם ישראל הם כגוף אחד

"כל נפש" נאמר בלשון יחיד, . (א' ה'), נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש" "ויהי כל
 –שבעים נפש יוצאי ירך יעקב היו נפש אחד, וזהו יסוד גדול ומשמע מזה שכל 

כשם שבגוף האדם משמעות הדברים הוא, שעם ישראל הם כגוף אחד, ושכל 
כך גם כשאחד מישראל עובר כשמקבל האדם מכה במקום אחד כל גופו כואב, 

וזהו  .מזיק הוא משפיע לרעה על כל ישראלעבירה רח"ל, לא לעצמו בלבד הוא 
  מסוד ה' בבריאה שאי אפשר לנו להשיגו על בוריו בשכלינו. 

 מה לשה, ישראל נמשלו "למהד', ו') (ויקר"ר בר מפורש במדרש חז"ל יסוד הדו
 ישראל כך, מרגישים אבריו וכל מאבריו אחד על או ראשו על לוקה הזה השה
 אדם לבני משל, יוחאי בר שמעון רבי אמר. מרגישים וכולם חוטא מהם אחד
 לו אמרו. תחתיו קודח והתחיל מקדח מהם אחד נטל, בספינה יושבים שהיו

 קודח, אני תחתי לא, לכם איכפת מה להם אמר ועושה, יושב אתה מה חבריו
והרי מפורש  , ע"כ."הספינה את עלינו ומציפים עומדים שהמים לו אמרו

  .ישראל כל על רעה מביא הוא הרי חוטא מישראל אדם במדרש, שכאשר

  לפושעים  חנופהאיסור 

אשר לא "ופירש"י  ).'ח (א,", אשר לא ידע את יוסף יקם מלך חדש על מצריםו"
[והיינו לפי דעת הסובר ש"ויקם מלך חדש אין הכוונה ". עשה עצמו כאלו לא ידע -  ידע

כפשוטו אלא שנתחדשו גזירותיו, ולפי"ז מה שנאמר "אשר לא ידע" הכוונה עשה עצמו כאילו 

 -  לרשעים זהירות הנדרשת מחנופהגודל הכמה מכאן  לעורריש      לא ידע].
ישנם אופנים ש )ב"א ע"מ(בסוטה , כי הן אמת שמבואר בגמ' אותםים מחזקשכ

 כשם שיעקב אבינו החניף לעשיו -  מותר להחניף לרשעים בעולם הזהש
בשעה שיד הרשעים  ממיתה או מגזירת שמדלהציל עצמינו כדי [והיינו , הרשע

 לבדוקהיטב אבל צריך , ]ל", ואכמממוןתוספת כדי להשיג ריווח לא אבל  ,תקיפה
הם  שהפושעיםמציאות הוכח בשחנופה זו תביא תועלת, כי הרבה פעמים 

ברגע שאינם צריכים לנו , ושתמשים בנו רק כשהם צריכים לנומו כפויי טובה
כדוגמת ו, חים את הטובותשוכהם  או שאנו מעוררים את קנאתם ושנאתם

[שהציל ו, עשה עמש פוי טובה ולא זכר ליוסף את חסדיושהיה כהרשע פרעה 

את מצרים בימות הרעב, והרים את כבודה וכלכלתה של מצרים שממנה היה מקור 
מזון לכל המדינות מסביב בימות הרעב, ולאחמ"כ קנה יוסף את כל אדמת מצרים 

  כל מקרה לגופו.ש לבדוק היטב יולכן , לפרעה]

  ביאור שנאת החופשים לחרדים

ממשמעות לשון "ויקוצו" נראה, ששנאת (א, י"ב). "ויקוצו מפני בני ישראל", 
המצריים לישראל הגיע עד כדי שקצו בחייהם ונמאס להם לחיות מחמת עם 

אמנם . ]למה לי חיים" –"קצתי בחיי ו) (בראשית מ"ז כ"[ועל דרך מה שאמרה רבקה ליצחק ישראל, 
  ם מחמת עם ישראל. החייביאור מדוע לא היה שווה להם כל  הדבר צריך

[וכמו שביארו המפרשים ונראה שכיון שעם ישראל היו חיים יחד עם המצריים, 

שעם ישראל יצאו מארץ גושן והתחילו לחיות יחד  -על הפסוק "ותמלא הארץ אותם" 

בר הוקשה מאוד על המצרים להמשיך לחיות חיי ממילא כעם המצרים], 
תאווה והפקרות כרצונם, כי הם ראו בכל רגע את היופי שבחיי קדושה כעם 

חיי תאווה והפקרות  הדבר הקשה על מצפונם ולא הניח להם לחיותוישראל, 
וכיון שכל תכלית חייהם של הגויים הוא רק לחיות חיי תאווה, א"כ  ,כהרגלם
רצונם, ממילא כבר לא חיות חיי תאווה והפקרות כלשהוקשה להם בשעה 

  היה שווה להם כל החיים, ו"קצו בחייהם" והיה עדיף להם המוות מחיים.
ובזמנינו, בהרבה ערים בארץ ישראל אין ראשי העיר מניחים לחרדים לבנות 

יעו על אופי המקום, ואז הם הם מפחדים שהחרדים ישפ, כי שכונה לחרדים

ד קצים בחיי קדושה וטהרה עם כל כך והלא יוכלו לחיות חיי הפקרות כרצונם, 
  די שהם קצים בחייהם אם יבואו חרדים לדור בעירם!כ

  זהירות מראשי השלטון המבקשים לשעבד אותנו בפה רך

וטה י"א ע"ב (סאמרו חז"ל (א, י"ג). "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך", 

מלמד שהיה פרעה מפייסם בדברים, , בפה רך -  בפרך"ובפסיקתא כאן) 
ין קטן, ואני נותן לכם מתנות יבתחילה אמר להם בניי, עשו מלאכתי ובנו לי בנ

  ", ע"כ.רבות, עד שנשתעבדו לו, ולבסוף בפרך, כמו לא תרדה בו בפרך
הגויים גים והנועד זמנינו אנו, שמאז ומעולם מרן הגרי"ז זצ"ל אמר 

 ,סופהרך" בתחילתה ו"עבודת פרך" בעמנו בשיטה זו ש"פה והחופשיים 
 ועי"ז הם מצליחים בסוףלטובותינו, הם טוענים שמתכוונים שבתחילה הם 

מוטב להיפרד מהם מעיקרא לגמרי, עד ולכן אותנו להיות כמוהם, לשעבד 
אם ל ואמר, ש"הוסיף מרן זצו, שלא יהיה לנו שום שייכות או קשר עמהם כלל

"משנאך ה' (תהלים קל"ט כ"א, כ"ב) מאמר דוד המלך ע"ה נדע לקיים כפשוטו  אנו
לית שנאה שנאתים לאויבים היו לי", אז לא אשנא ובתקוממך אתקוטט תכ

  לא יצליחו אח"כ לנגוש בנו.גם הם ממילא יהיה לנו שום קשר עמהם, ו

  יסוד היהדות -יראת שמים 

שמעתי מפי (א, כ"א). "ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים", 
זצ"ל לדייק מכאן מהו גודל מעלת יראת שמים,  הגה"צ רבי אליהו לופיאן

שהלא המיילדות עסקו מתוך מסירות נפש במצווה רבה של הצלת נפשות 
בישראל, ומ"מ התורה אינה משבחת אותם על עצם מעשה ההצלה אלא על 

והיינו שפעלו מתוך יראת שמים,  -כך ש"ויראו המיילדות את האלוקים" 
זה קיבלו את שכרם, אבל על עצם ומשמע מזה שזהו עיקר המעלה, ועל 

  "ש.ירא מתוךפעולתם לא היו מקבלים את השכר המרובה אם לא היו פועלים 
ובדומה לזה מצינו גם בעקידת יצחק, שאע"פ שאברהם אבינו מסר את נפש 
בנו יחידו לקב"ה, מ"מ עיקר מה ששיבחו הקב"ה הוא על היראת שמים שהיה 

"עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה", ת כ"ב י"ב) (בראשיטמון במעשה זה, וכמוש"כ 
, מ"מ התורה ומאידך גיסא בעמלק אע"פ שהם היו רשעים בתכלית הרשעות

לא גינתה אותם בעצם מעשיהם אלא במה שלא היה להם יראת שמים, 
  .ומשמע שזהו עיקר מעלת האדם"ולא ירא אלוקים", (דברים כ"ה, י"ח) וכמוש"כ 

וא, שכאשר יש לאדם יראת שמים, כל פעולותיו מתקדשים וביאור העניין ה
"יראת ה' היא (ישעיהו ל"ג ו') ומקבלים צורה אחרת לגמרי, וזהו ביאור הפסוק 

שיראת ה' הוא הכלי שמעמיד את כל חיי היהודי ומחזיק את  - אוצרו", 
היהדות כולה, ולכן צריך היהודי לזכור תמיד בכל פעולה שהקב"ה עומד עליו 

 במשךשבכל פעולה  - ואשרי אדם מפחד תמיד כל רגע ורגע, עמו בנמצא ו
ובכל דור ודור ישנם עסקנים    "כך רצונו יתברך שמו". אומרהוא  היום

שפועלים הרבה לטובות לעם ישראל, אבל החשיבות האמתית בעיני תורתינו 
ולעומתם אלו שאינם , ירא"שהקדושה ניתנת אך ורק לאלו שפועלים מתוך 

  .אלא מתוך תאוות העסקנות, מפסידים את עיקר שכרם ירא"שפועלים מתוך 

  האדם המצפה לישועהמעלת 

 איתא(ט' ע"ב) בגמ' בסוטה (ב', ד').  ",לדעה מה יעשה לו ותתצב אחותו מרחוק"
מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק, לפיכך "

  ."נתעכבו לה ישראל ז' ימים במדבר, שנאמר והעם לא נסע עד האסף מרים
שהיא ניצבה מרחוק לראות  מריםויש לתמוה איזה דבר טוב טמון במעשה 

ומדוע מגיע לה שכר על כך, ובפרט שלכאורה זהו מה יעשה עם משה רבינו, 
  שאחות תלך לראות מה נעשה עם אחיה ואין בזה שום גדלות.טבעי  דבר

מתייאשת מישועה, היא בוודאי לא אילו הייתה מרים ונראה בביאור הדבר, ש
ובהכרח הייתה הולכת לשפת היאור לראות איך אחיה טובע ומת ביאור, 

מפני שהיא המתינה בכל רגע אלא  התייצבה על שפת היאורלא שמרים 
לישועה, ועל זה ציפייה לישועת ה' והלכה לראות מקרוב את הישועה מרוב 

צד שתבוא ישועה, כל דרך הטבע לא היה שלפי  פ"עאש -  היא קיבלה שכר
ושמעתי מפי        לישועת ה'.ממש בכל רגע היא לא התייאשה וחיכתה  מ"מ

שעה שמכניסין אדם ב"א.) ל"(שבת מה שאמרו חז"ל  על אברמסקי זצ"ל הגר"י
משמע מלשון זה שאין שואלים את ש, ?"צפית לישועהוכו'  לדין אומרים לו
לישועה",  ציפית"שואלים אותו אם  לישועה" אלא קיווית"האדם רק אם 

כל יהודי "מקווה" שמשיח יבוא, אבל הגר"י אברמסקי זצ"ל, שבאמת וביאר 
לשעה מסוימת  שקובע פגישה"לצפות" הכוונה לחכות לו בכל רגע, וכמו מי 

אינו "מקווה" לשעה היעודה, אלא הוא "מצפה" לשעה עם אדם חשוב, ש
כיון שהוא יודע בבירור שהפגישה עוד תבוא, וצריך רק לצפות  - היעודה 

"ציפית  –מה ששואל הקב"ה את האדם לאחר מותו  זהומן המיוחל, ולחכות לז
האם ישועת ה' הייתה ברורה אצלך שהיא בוודאי תבוא לישועה"? והיינו 

כשישאלו אותי וסיים הגר"י אברמסקי זצ"ל ואמר ". כל רגעה בישועוחיכית ל

  , ת.נ.צ.ב.ה."ל נלב"ע כ"ה טבתוקזצ רובינשטייןהכהן  ובן ירמיה הגה"צ רבי אשר זעליגלע"נ  נתרם 
  

להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום
  ".טרנבוךש "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מלפי החיפוש   ,"נדרים פלוס"

 

   18:45בשעה  - יבה מידי יום רביעי המאמר נאמר בהיכל היש
  3ברגמן רחוב  –בשכונת בית וגן 

 



כולם שאכן קיוויתי שיבוא, אבל אני יאמר יחד עם אם קיוויתי למשיח, 
  ".אני מפחד שלא אדע מה לענותישאלו אותי אם "ציפיתי למשיח", כש

   יכולתו האדם לפעול בענייני שמים כפיחובת 

רש"י פיו(ב, ה'). ", רא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחהות"
  ", ע"כ.שנשתרבבה אמתה אמות הרבה, רבותינו דרשו לשון יד"

בת פרעה לא ידעה שהנה דבר נפלא העיר הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, 
מדוע היא שלחה את לכאורה יש לתמוה שיארע נס ותשתרבב אמתה, וא"כ 

שאין לו  ,יסודמכאן וע"כ יש ללמוד עשה אבוד מעיקרא, ידה כלל, והרי זהו מ
כשהוא רואה שלא יוכל להצליח במלאכתו  שמיםלאדם לייאש עצמו בענייני 

הקב"ה עליו לסמוך על לפי דרך הטבע, אלא עליו מוטל לעשות כפי יכולתו, ו
עשתה שובת פרעה , ן תלוי בואת מה שאישלים למעלה מדרך הטבע יש

השלים הקב"ה את חלקה זכתה ש, מגעת עד היכן שידהולתה מצידה כפי יכ
לפעול הצליח לאם לבסוף לא זכה האדם גם ובאמת        .רך הטבעלמעלה מד

הוא מ עצם הדבר שהוא התעסק ועשה למען כבוד שמים, "ממלאכת שמים, ב
מלאכי (כתוב מאמר הכו ,פני ה' כמי שפעל למען כבוד שמיםלזכר שמו נשזוכה 

  ."שבי שמווכרון לפניו ליראי ה' ולחיויקשב ה' וישמע ויכתב ספר ז " )ז", ט'ג

  ילד יהודי נידון כמי שפיו עתיד לדבר עם השכינהכל 

מלמד  - מן העברית "ופירש"י (ב' ז').  ,"וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות"
שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר עם 

 לא יניקו תינוק מן הכותית"כתב להלכה  )ז"א ס"פ 'סי ד"יו(והנה הרמ"א       ".השכינה
ס"ק (א שם ", ובביאור הגר"אם אפשר בישראלית, דחלב כותית מטמטם הלב

א שלמד כן ממשה רבינו "מקור הדבר הוא מתשובות הרשבשכתב  )א"ל
ובפשוטו    שום שהיה עתיד לדבר עם השכינה. שסירב לינק מן המצריות מ

יש לתמוה איך אפשר ללמוד ממשה רבינו לכל אחד, והרי אדרבה אצל משה 
עתיד לדבר עם השכינה ולכן לא היה ראוי שינק שהיה  - רבינו טעמו בצידו 

אבל אצל כל תינוק בעלמא אין שייך טעם זה לכאורה, שהרי אינו ממצרית, 
ל, שיש "בזה הגאון רבי יעקב קמינצקי זצואמר       עתיד לדבר עם השכינה.

היות שכל יהודי צריך לחנך את בנו שיהיה ראוי לללמוד מכאן יסוד גדול, 
ל אמר יתרה "ח זוננפלד זצ"הגריבאמת ו .בר עם השכינהידו פיכמשה רבינו ש

תינוקות של בית אלו  - אל תגעו במשיחי " )ב"ט ע"שבת קי( ל"על מאמר חז מזו
שתינוקות של בית רבן על דרך רמז, ל "ח זוננפלד זצ", וביאר הגרי"רבן

   .'שכל יהודי צריך לחנך את בנו להיות משיח המשום  "משיחי"נקראים 
שבאמת כל יהודי ויהודי עתיד פיו לדבר על דרך הפשט יש לפרש בזה, אמנם 

ה בכל יום שלש תפילות "אנו מתפללים לפני הקב עם השכינה, שהלא
מבואר  ע", ובשו"ברוך אתה"ואומרים  -המלך בלשון נוכח ני פלומדברים 

שבשעת תפילת שמונה עשרה צריך האדם להרגיש שהוא עומד ממש לפני 
   ."פה שעתיד לדבר עם השכינה" לומר כל תינוק בישראל שייךבכ ", ואהשכינה

  ה בלבד"תבוא רק בשעה שנתלה עינינו בקבהישועה 

דה וויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העב"
אנח מן העבודה רק ל התחילו להילתמוה למה עם ישראיש . )ג"ב, כ(, "ויזעקו

י פירש בזה "ורש     .לקושי העבודה , ובמה מיתתו קשורהכשמלך מצרים מת
[וכיון שמצורע חשוב עשה מצורע, נשפרעה ל, שכוונת הכתוב "בשם מדרש חז

ולכן התחילו  ,ה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמםוהי], "וימת"כמת נאמר בו 
 )א, דעת זקנים"ן, ריב"רמב(הראשונים אמנם      ה."בתפילה לקב ישראל זועקים

עוד שהמלך שכל אלא  ,שמלך מצרים מת כפשוטו כאן פירשו על דרך הפשט
קום במות המלך ימתוך תקווה שמותו ומחכים ליום  יו מצפיםההיה חי, הם 

שום  לא באלך מצרים וראו שאבל כשמת מהגזירות, מלך חדש שיבטל את 
י דרך "הבינו שאין להם שום תקווה להינצל עפהם , אז מהמלך החדש ישועה

שיש בזה ונראה      ."ישראל מן העבודה ויזעקוויאנחו בני "מיד  ןהטבע, ולכ
או במנהיג פלוני, הוראה לדורות, שכל זמן שישראל תולים את הישועה במלך 

ו על מי נברורה שאין לורק בשעה שמגיעים להכרה בוא להם הישועה, לא ת
שעם ישראל זכו כשם  -  ישועהזוכים לאבינו שבשמים, אז  להישען אלא על

     .עי דרך הטב"שאין להם ישועה עפ כשראו ףשתפילתם התקבלה רק בסו
בשעה רק , ש"אין יבוא עזרימ" )א א'"תהלים קכ(בפסוק כן  רמזוכבר המפרשים ו

תבוא "לו מהיכן להשיג ישועה, אז אין  – "מאין"שמגיע האדם להרגשה ש
ה ולא "הוא כבר תולה עיניו רק בקבמגיע עזרתו מהקב"ה כיו שאז אז  - "עזרי

 –מנהיגי מדינות שיושיעו אותנו כל זמן שיש שסומכים  ובזמנינו,        .באנשים
נכיר ורק כש ,מעכבים בזה את ישועת ה'הם ב, "הנשיא החדש בארהוכדוגמת 

אז יעזור ה בלבד, "לנו מי שיושיע אותנו אלא הקבאין ו "אפס עצור ועזוב"ש
  .מאויבינו המקיפים אותנו ה ויחיש את הישועה"הקב

  ם"ימי השובבימעלת 

, דהומן העב ותעל שועתם אל האלהים ,ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו"
מלשון "ויזעקו" משמע שהתפללו מעומק  ).ג"ב, כ(, וישמע אלוקים את נאקתם"

[וגם ממה שנאמר "שועתם" ו"נאקתם" משמע שלא היה ועשו זעקה גדולה,  –הלב 

שעשו "ויזעקו", הם זכו ורק על ידי זה תפילה בעלמא אלא מעומק הלב], 
  ."ותעל שועתם אל האלוקים" –שהקב"ה קיבל תפילתם 

, אנו עומדים בימי השובבי"ם, שסגולתם רבה לתקן את פגם הבריתובימים אלו 
שהיה לישראל בזמן יציאת מצרים לצאת ממ"ט  וכפי הידוע מכתבי האריז"ל שהכח[

שערי טומאה להגיע עד כדי המדרגה העליונה של מתן תורה, חוזר וניעור בכל שנה 

צריך להרבות ו], ושנה בזמן שקוראים פרשיות אלו, ולכן זמן זה מסוגל לתשובה
ואין , ולתיקון בתפילות ובתחנונים לקב"ה כדי לזכות לטהרהבימים אלו 

ולהכין  - יך להגיע למדריגות גבוהות בתפילהא צרמספיק בתפילה בעלמא אל
וסיפר לי ידידי     , ואז נזכה ל"ותעל שועתם אל האלוקים".עצמינו ל"ויזעקו"

שכאשר באים אליו הורים לבקש (ר"מ במנצ'סטר), הצדיק רבי יהודה סג"ל זצ"ל 
ברכה עבור בנם קודם בר מצווה, הוא נוהג לבקש לדבר תחילה עם הילד כמה 

(בהרהור, בדיבור, ז הוא נוטל את הילד, ומסביר לו מהו חובת הקדושה, מילים, וא

מסביר להורים שאע"פ שבדורות  כ הוא, ואח"ושיזהר לא לפגום ח"ו ובמעשה)
ר שהטומאה גברה אבל היום בעוה"הקודמים לא היו מדברים מזה כ"כ, 

להקדים ולדבר על גם יש ו ,עם הבנים יותרראוי לדבר  בכל מקום והתפשטה
שהוא ממש הציל  ולדבריו, הרבה סיפרו לו אח"כ. קודם גיל בר מצוהכך 

אילולא שהוא היה מסביר להם  - אותם, שהם לא הבינו ולא ידעו מהו קדושה 
בקול וזכורני שבשנת תש"ד זעק מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל      .זאת

ששמע מעד נאמן שרבינו בעל נתיבות  ,בכי בשיחתו קודם תפילת נעילה
והיה בוכה בדמעות  קודם תפלת נעילה על החטא הידוע, עוררהמשפט 

 אשר נשמע קולם וכל העם ואפילו הקטנים געו אחריו בבכייה עד שליש
ם רבינו ה"נתיבות המשפט" כבר עורר על כך שאמו"ר זצ"ל, ואמר למרחקים, 

אחינו בית אלפים ורבבות מששיש לעורר על זה בזמנינו  כ"שלפני נעילה, 
הלא אפשר שה"חטא הידוע" הוא הגורם , כי מי יודע, נהרגים ונחנקיםישראל 

שעוון זה נחשב כאילו שופך דם תינוקות, (נדה יג.) לזה, שהרי איתא בגמרא 
הוא במידה שהקב"ה מענישנו כעת שרוצחים אותנו וא"כ מאוד יתכן שמה 

 כנגד מידה על מה שאנחנו עצמינו מתאכזרים ורוצחים את בנינו על ידי עוון זה,
  ואם אנו נתעורר לשמור ברית קודש, גם השי"ת ישמור בריתו ויציל אותנו.

  ומצבינו בעת הזאת -  חובת מחאה 
"שלשה היו באותה עצה,  :)(סוטה יאאמרו חז"ל (א, י').  "הבה נתחכמה לו",

ורין, בלעם, ואיוב, ויתרו, בלעם שיעץ להרוג נהרג, איוב ששתק נידון ביס
ידועים דברי מרן      יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית".

ביאר שהקב"ה נהג עם כל אחד ואחד במידה כנגד מידה, שזצ"ל הגרי"ז 
בלעם שיעץ שיהרגו ילדי ישראל וישליכום לנהר, נענש במידה כנגד מידה 

להיות  הרםהסכים לוותר על כבודו ומעמדו רח ובונהרג אף הוא, יתרו ש
, זכה במידה כנגד מידה לכבוד גדול שמבני בניו ישבו בלשכת לפרעה יועץ

מה מידה כנגד מידה יש אצל  תמוהיש ל ז,"מרן הגריאמר  – הגזית, אולם
וביאר בזה מרן הגרי"ז זצ"ל,       איוב שכיון ששתק נידון בייסורים.

שבאמת היו לאיוב שיקולים וחשבונות רבים לשתיקה שגזר על עצמו, 
, ואדרבה, מוטב ואין שום טעם למחות יועילו כלוםשדבריו לא שהוא סבר 

יוכל להישאר במשרתו ובמעמדו, ואז בהזדמנות שלא למחות עתה כדי ש
אחרת כשיהיה בידו אפשרות הוא יפעיל את השפעתו לטובה. ומה עשה 

שאע"פ הקב"ה, הביא עליו ייסורים כדי שיזעק מרה על ייסוריו, ואז יבין 
הסיר מעליו את הייסורים, אבל כן הוא טבע מועילות לו לאינם צעקותיו ש

א"כ היה לו לצעוק גם לפרעה אע"פ שלא וש"כשכואב צועקים", האדם 
מה שלא צעק לפרעה אין זה אלא מפני היה בכך תועלת, ובהכרח ש

 ודבריו הם יסוד גדול,    .געה לליבו ולא כאבה לו כאב אמיתישהגזירה לא נ
ברור שהמחאה לא תועיל  שחובת מחאה מוטלת עלינו גם בשעה שהדבר

, כי עצם השתיקה היא הוכחה שכביכול אין הדבר כואב למנוע את הפרצה
לנו ואין זה נוגע אלינו, וזהו חילול ה' ד"מדשתקי רבנן שמע מינה דניחא 

וזהו      להו", ועל כן צריך למחות ולהביע את הכאב על חילול שמו הגדול.
 וד בעוה"ר בזמן האחרון,חילולי השבת מתרבים מאמוסר השכל בזמנינו, 

חבי ירושלים פתוחים רוב -ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה 
כששמונים  – ומסעדות בשבת ה"יחנויות ים ילדאבוננו כבר למעלה ממאת

 לפי רשימות מדויקות שהגיעו לידי(, במרכז העיר מהם נמצאים
ומזעזעת על  ע ידיעה נוראהושמוהן כל לבב דוי ל, )במקומותיהם ופרטיהם

ועל כן , ק"עיהלים ירוש –החמרת המצב באופן נורא בתוככי עיר האלוקים 
מוטלת עלינו החובה למחות ולזעוק בחוצות את זעקת השבת ולהביע את 
גודל כאבנו על חילולי השבת, ואף אם המחאות לא יועילו למנוע את 

     ת, מ"מ חייבים אנו למחות וכדברי מרן הגרי"ז זצ"ל.חילולי השב
זמן האחרון ללא שנתחדשה ב זירת גיוס בנותלמחות גם על גחובותינו ו

הרבה ידיעות על  הגיעו אליהאחרון בשבוע שימת לב מצד הציבור, ו
שמתעקשים שלא  )תשובה ובמיוחד של בעלות(, של בנות ישראל מקרים

, באופן שלא היה לעולמים )והשמות ופרטיהם מונחים אצלי( פטרם מגיוסל
דרשו על זה מסירות נפש ממש ופסקו שדינו וידוע שכל גדולי ישראל 

כתיב "וישב ממנו שבי" (במדבר כ"א א')  בפרשת חוקתו   .ביהרג ואל יעבור
שיצאו כל "מ מבואר שם בפסוק אחת", ומ ש"אינה אלא שפחהואמרו חז"ל 

מסירות מלחמה בהרי מבואר שצריכים כולנו לצאת לו, ישראל למלחמה
בעת צריכים מסירות נפש ואנו    אפילו עבור נפש אחד מישראל.ש פנ

בנות ישראל, וחושש אני שמנסים אותנו את לא ניתן שיטמאו ו - הזאת
       נזכה לגאולה בקרוב, אמן.ל מצבינו היום, וה' יעזרנו שהיאך נגיב, ואו לנו ע


