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 כל לאורךבלוח השנה היהודי יום שנחשב מהקשים  ,השבוע התחיל בצום ט' באב לזכר החורבן
 יהי זכרו ברוך , ז"ללוי אביב  -חייל צה"ל אבדן חיי השנה נוספה תחושת אבל קשה בשל ו הדורות
בט"ו באב שנחשב סתיים יהשבוע אך והמשך טרור מעזה פגזים מסוריה , פלת מטוס סורי ך בההמשי

ובע"ה שנתבשר ..."  באב עשר-לא היו ימים טובים לישראל כחמשהיום שמחה מהטובים בשנה " 
יימנו שלושה שבועות ס והתקופה במהלך של מהפך,אנו נמצאים מבחינת הזמן כפי ש ,בבשורות טובות

שבועות של  , ותקווה תקומהבע"ה בתהליך של  אנו מתחילים כעת כנגדםו על החורבן זיכרוןשל אבל ו
 .גאולה עד חגי תשרי שהם שמחה בפני עצמם של נחמה וחזון 

 

אמירות שנחקקו  ,ויימשהתק אזהרהנחמה ו ותעוצמה , נבוא, רגשואתחנן מלא השבוע נאומו של משה בפרשת 

ם, ַהְדֵבִקים"  : מאז במשך אלפי שנים  ושוננו ֶכם ֱאֹלֵהיֶכםה'  בַ  ְוַאתֶּ ים כֻּלְּ ֶכם  ... ַהיֹום ַחיִּ ַמתְּ וא ָחכְּ י הִּ כִּ
ים: ֵעיֵני ָהַעמִּ ֶכם, לְּ יַנתְּ עּון, ֵאת ָכל ּובִּ מְּ שְּ רּו ַרק ַעם-ֲאֶשר יִּ ָאמְּ ים ָהֵאֶלה, וְּ קִּ ָנבֹון, ַהּגֹוי ַהָּגדֹול -ַהחֻּ ָחָכם וְּ

ִּ ...ַהֶזה יץ  ֵהפִּ ֶכם,  ה'  וְּ םֶאתְּ ָפר, ַבּגֹויִּ סְּ ֵתי מִּ ֶתם, מְּ ַארְּ שְּ נִּ ים; וְּ ָשם ֶאת ... ,ָבַעמִּ ֶתם מִּ ַקשְּ ֱאֹלֶהיָך, ה'  ּובִּ
ָכל  ּוָמָצאָת  ֶשּנּו, בְּ רְּ דְּ י תִּ ָכל-כִּ ָך ּובְּ ָבבְּ ֶשָך-לְּ י...  ַנפְּ ַאל כִּ ים ֲאֶשר-שְּ נִּ אשֹׁ ים רִּ ָימִּ ן-ָנא לְּ מִּ ָפֶניָך, לְּ ַהיֹום -ָהיּו לְּ

ַעד-ים ָאָדם ַעלקִּ ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹל ם, וְּ ֵצה ַהָשַמיִּ קְּ מִּ ם:-ָהָאֶרץ, ּולְּ ֵצה ַהָשָמיִּ ָיה, ַכָדָבר ַהָּגדֹול ַהֶזה, אֹו,  קְּ הְּ  ֲהנִּ
ַמע ָכמֹׁהּו שְּ תֹוְךקֲהָשַמע ָעם קֹול ֱאֹל .ֲהנִּ ַדֵבר מִּ ָת ַאָתה-ָהֵאש, ַכֲאֶשר-ים מְּ י ָשַמעְּ ָסה ֱאֹל.ַוֶיחִּ ים, קאֹו ֲהנִּ

רֹו זְּ ָיד ֲחָזָקה ּובִּ ָחָמה ּובְּ לְּ מִּ ים ּובְּ תִּ מֹופְּ אֹׁתֹׁת ּובְּ ַמסֹׁת בְּ ֶקֶרב ּגֹוי, בְּ ים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי מִּ מֹוָראִּ טּוָיה, ּובְּ ַע נְּ
ים: דֹׁלִּ כֹׁל ֲאֶשר ּגְּ םה'  ָעָשה ָלֶכם-כְּ ַריִּ צְּ מִּ ֵעיֶניָך ֱאֹלֵהיֶכם, בְּ י לְּ ֵאָת ָלַדַעת, כִּ יםה'  ַאָתה ָהרְּ ֵאין  הּוא ָהֱאֹלהִּ

ַבדֹו לְּ מַ  ... עֹוד, מִּ ָרֵאל ,עשְּ שְּ י ַעם ָקדֹוש ַאָתה, לַ  ...דֶאחָ ה'  ֱאֹלֵהינּוה'   יִּ ָך ָבַחר  ֱאֹלֶהיָךה'  כִּ ֱאֹלֶהיָך, ה'  בְּ
ים, ֲאֶשר ַעל כֹׁל ָהַעמִּ גָֻּלה, מִּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ הְּ ֵני ָהֲאָדָמה-לִּ ָכל פְּ ֶכם מִּ בְּ ֹׁא ֵמרֻּ ים, ָחַשק-ל ַחר --ָבֶכםה'  ָהַעמִּ בְּ ַויִּ

י  ָבֶכם: ָכל-כִּ ַעט, מִּ ים-ַאֶתם ַהמְּ                                                                                                                                                      ".ָהַעמִּ

ימתעכב על הביטוי " זקס רב , הוהמדרשים שנויות בים האין סוף של הפרנקודה קטנה  ַעט, -כִּ ַאֶתם ַהמְּ
ָכל ים-מִּ לאברהם אבינו הבטיח הקב"ה  נשאר קטן מכל העמים ?  והמבורך" כיצד העם הנבחר  ָהַעמִּ

משה מסביר  נשארנו עם קטן  ? מדוע . לרבשזרעו יהיה רב ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים 
ָך" זאת בפרשה  ַעָתה, ָשמְּ ָמה; וְּ ָריְּ צְּ דּו ֲאבֶֹׁתיָך מִּ ים ֶנֶפש, ָירְּ עִּ בְּ שִּ ם, ָלרֹׁב יָך,קֱאֹלה'  בְּ ֵבי ַהָשַמיִּ כֹוכְּ  ." כְּ

מנם א .וגדול עם רבוממנה יצא שבטים  12שהפכה ל  ענפהאחת  משפחה הקימו יםיחידרה כוש אברהם
     משה מעודד את העם באומרו שמדובר באיכות ולא בכמות. ..מסחרית כמות לא  ובמונחים של עם ז

יָשם"  הֹורִּ י; ֵאיָכה אּוַכל, לְּ ֶמּנִּ ם ָהֵאֶלה מִּ ים ַהּגֹויִּ ָך, ַרבִּ ָבבְּ לְּ ֹׁאַמר בִּ י ת יָרא, ֵמֶהם: כִּ ֹׁא תִּ כֹׁר, ֵאת   ל זְּ ָזכֹׁר תִּ
ָכלה'  ָעָשה-ֲאֶשר עֹׁה, ּולְּ ַפרְּ ם-ֱאֹלֶהיָך, לְּ ָריִּ צְּ אינה צריכה להיות גדולה בכדי להיות  ת ישראלאומ"  מִּ

על פני כל העולם  ההשמדה תניסיונואת כל אויביו ואת כל  שרדהוכיח שהקטן דגולה .עם ישראל 
לאורך  ויש  היתה . ליהודים וגדול מהכלעצום  שהוא עדות לדבר שהואוכיח בכך הולמרות היותו קטן 

ובעלי ודי להביט ביועצים  השפעה החורגת מכל פרופורציה למספרם בקרב העולם הההיסטוריכל 
       נבחרים מכל העולם.רות שליטים והיום ולאורך הדוהמקיפים השפעה 

 םנופלינשמות העל גדולת שם הוא כותב  ""פתיחה לקדיש  ש"י עגנון חיבורו של הרב זקס מביא את 
                                                                         : וחשיבותה של כל נשמה יהודית  על הגנת העם והמדינה

תיו ספק ספק אוהב את חיילו ולהרגמלך בשר ודם שיוצא למלחמה על אויביו מוציא חיילותיו להרוג " 
מרגיש בחסרונו, שאומות מעמידין אחר במקומו, ואין המלך אחד מהם נהרג ...אינו אוהב את חיילותיו

אבל מלכנו מלך מלכי  העולם מרובים וגייסות שלהם מרובים. נהרג אחד מהם יש לו למלך הרבה כנגדו
המלכים הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים, אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את ישראל עמו ובחר בנו 

מים. ומתוך אהבתו שאוהב מכל העמים, לא מפני שאנו מרובים חשק ה' בנו כי אנו המעט מכל הע
שלם. לפי שאין לו הרבה להעמיד במקומנו.  כלגיוןאותנו ואנו מעטים כל אחד ואחד מעמנו חשוב לפניו 

נפקד חס ושלום אחד מישראל באה פחת בלגיונותיו של המלך ובאה תשות כח כביכול במלכותו 
לפיכך אנחנו  גדולתו יתברך יתברך, שהרי מלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו ונתמעטה חס ושלום

מתפללין ואומרים אחר כל מת מישראל יתגדל ויתקדש שמיה רבא, יגדל כח השם ולא יביא תשות כח 
לפניו יתברך ויתקדש בעולמות שברא כרצונו, ולא נפחד על עצמנו אלא מהדר גאון קדושתו יתעלה 

ושלום, בחייכון וביומייכון  וימליך מלכותיה שתתגלה ותראה מלכותו בשלימות ולא יתמעט ממנה חס
שלום בעולם וברכה בעולם  -ובחיי דכל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, שאם מלכותו גלויה בעולם

ושירה בעולם ותשבחות הרבה בעולם ונחמה גדולה בעולם וישראל קדושים אהובים בעולם וגדולתו 
אם כך אנו מתפללים ואומרים אחר כל אדם שמת, קל  .גדלה והולכת ומתרבה ואינה מתמעטת לעולם

וחומר על אחינו ואחיותינו הנאהבים והנעימים בני ציון היקרים הרוגי ארץ ישראל שנשפך דמם על 
כבוד שמו יתברך ועל עמו ועל ארצו ועל נחלתו. ולא זו בלבד אלא כל הדר בארץ ישראל הוא מלגיונו 

הפקידו המלך שומר בפלטרין שלו. נהרג אחד מהלגיון שלו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ש
לפיכך אחינו כל בית ישראל, כל המתאבלים באבל הזה, נכוון  .אין לו כביכול אחרים להעמיד במקומו

את ליבנו לאבינו שבשמים מלך ישראל וגואלו ונתפלל עלינו ועליו כביכול, יתגדל ויתקדש שמיה רבה 
עושה  -. ונזכה ונחיה ונראה מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה.בעלמא די ברא כרעותא וימליך 

 .שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן


