בס"ד

פרשת "שמות"
יכם וְ יִ ְשׁפּט
ֲל ֶ
ֵרא ה' ע ֵ
ַיאמרוּ ֲא ֵל ֶהם י ֶ
בסוף הפרשה אנו עדים למפגש טעון מאוד בין משה ואהרון ובין שוטרי בני ישראל "ו ְ
ָדם ְל ָה ְרגֵנוּ" .השוטרים לא משתפים פעולה עם משה,
ֲב ָדיו ָל ֶתתֶ -ח ֶרב ְבּי ָ
וּב ֵעינֵי ע ָ
יחנוּ ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעה ְ
אַשׁ ֶתּם ֶאתֵ -ר ֵ
ֲא ֶשׁר ִה ְב ְ
הזקנים נעלמו והלכו להם אט אט איש איש לביתו ,ונותרו משה ואהרון לבדם במשימה הכבדה והגדולה לקראת הגאולה,
ואדרבא ,השוטרים שנשארו כנועים בלי כל מרץ לשינוי המצב ,רוחם בשפלות גמורה ועוד הם מאשימים את משה ואהרון
בהחמרת המצב בכך שכעת הם נתנו סיבה להרוג בבני ישראל .אין בכוח השוטרים יכולת להרים את הראש
ולזעוק .אפשר אולי לומר לזכות השוטרים שהסיכוי להיגאל היה נמוך לעומת הסיכון הטמון בכך.
כנגד כל הסיכויים
ֲשׂה " – נמכרו היהודים להרג ואובדן .מה
ָדע ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר ַנע ָ
במקרה אחר אנו פוגשים את מרדכי היהודי "ומרדכי י ַ
הסיכוי ומה הסיכון? מרדכי היהודי לוקח סיכון ויוצא ברחוב העיר וצועק וזועק ...הפגנת יחיד .אסתר שולחת בגדים
ֳכי" ומרדכי לא קיבלם ,ואדרבא ,מרדכי נסער ומסעיר את הרחוב היהודי ,ולא נרתע ,אלא יוצא חוצץ
" ְל ַה ְל ִבּישׁ ֶאתָ -מ ְרדּ ַ
במרי ובהפגנות ,בשביתת רעב המונית ובכינוסים גדולים .לכאורה ,דברים אלו לא ישפיעו על הדרג המדיני – אחשוורוש
והמן ,אבל מרדכי היהודי בשלו ,להעיר את כל שושן ואת כל יהודיה על מנת לתת על ליבם בסבל שהם סובלים.
הפגנות בימי התלמוד
הגמרא בתענית מלמדת אותנו על כוחה של ההפגנה "פעם אחת נגזרה גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו
את בניהם ושיחללו שבתות .מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו? הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין
אצלה .אמרה להם עמדו והפגינו בלילה .הלכו והפגינו בלילה .אמרו אי שמים?! לא אחים אנחנו?! לא בני אב אחד אנחנו?!
לא בני אם אחת אנחנו?! מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות רעות?! ובטלום .ואותו היום עשאוהו
יום טוב) ".י"ח ע"א( :ומסביר התוספות שצעקתם והפגנתם הייתה בשני אופנים אחד כלפי שמים לאבינו שבשמים,
והפגנה נוספת כלפי השלטונות ובה הם קראו לאחוות העמים ולשורש הלאומים "לא אחים אנחנו?!"
ומחמת קוצר היריעה לא אאריך במובאות ,אלא מחובתנו לזעוק ולצעוק ,להאיר ולהעיר ,לא לשבת דומם ולקבל את
המצב אלא אדרבא ,לנהוג כמו מרדכי היהודי וכיהודה בן שמוע ,לצאת ולהפגין) .כיום המילה הפגנה מקבלת משמעות
שונה אך מדברי רבותינו "הפגינו" פרש"י לשון שוועה ,שתרגמו "פגינה"( .הפגנה הן כנגד בשר ודם שמוכח הדבר שיש כאב
ַתּ ַעל ַשׁוְ ָע ָתם
ֲבדה וַיִּ ְז ָעקוּ ו ַ
וצער ושהדבר בלתי נסבל וכו' ,והן הרמת קול וזעקה לבורא עולםַ " :ויֵּאָנְ חוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמןָ -הע ָ
לקים"
ֵדע ֱא ִ
לקיםַ ...ויּ ַ
ַא ָק ָתם וַיִּ ְזכּר ֱא ִ
לקים ֶאת-נ ֲ
ֲבדה ,וַיִּ ְשׁ ַמע ֱא ִ
לקים ִמןָ -הע ָ
ֶאלָ -ה ֱא ִ
הכוח שבפה
תּוֹל ַעת" מה תולעת אין כוחה אלא בפיה ,כך
תּוֹל ַעת ַי ֲעקֹב" עם ישראל מכונה " ַ
יר ִאי ַ
הנביא קורא לעם ישאל ואומר "אַלִ -תּ ְ
עם ישראל כוחו בפיו ַ " -הקּל קוֹל ַיעֲקב" ופיו של עם ישראל הוא כוח התפילה – הזעקה ,ומחובתנו הן כציבור והן כיחיד
ָרם" ודרשו רבותינו
להתריע ולהריע על המצוקות והצרות ,לא להיות אדישים המקבלים את הגזרות" .וְ ָלשׁוֹן ַר ָכּה ִתּ ְשׁ ָבּר גּ ֶ
לשון רכה של תינוקות של בית רבן )תשב"ר( גזרות רעות מבטלין )גר"ם(.
בימים אלו נישא תפילה וזעקה לאבינו שבשמים שיצא להצילנו מיד אויבינו ומיד אנשי החמס המבקשים רעתנו ,ויעזרנו
על דבר כבוד שמו ,וישמור את חיילנו ואת אחינו היושבים בדרום מכל צרה וצוקה וישיב את כל חיילנו ואת כל השבויים
ֲשׂהָ -חיִ ל וְ הוּא יָבוּס ָצ ֵרינוּ" אמן.
לביתם ברינה וצהלה ושמחת עולם על ראשםֵ " .בּאל ִֹקים ַנע ֶ
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