
 טניסן  תשע"                      בס"ד

  

 פרשת השבוע קדושיםנגיעות מ

 
שיזכו , ניצולים ומשפחותיהםעדיין  אתנויש  .יום הזיכרון לשואה ולגבורהציינו את השבוע לאורך כל 

עדיין גם אתנו יש  לצערנו .הוא יומיומיהבלתי נתפס הזה  זכר השואהלהם אשר  ,לחיים טוביםבע"ה 

                                                              .מעביר אותם על דעתםהודי הים עה והישרדותם קיומנו צאשר עבישראל ובכל רחבי העולם ם יאנטישמי

"  אחרי מותקראנו את פרשת "בה ששבת שעברה ה לאחרשיום הזיכרון הזה מגיע אקטואלי וסמלי כל כך 

ר האדמו" – ר' מנחם מנדל טאובירתו השבוע של פטו הקדושים אהרוןעל מותם הטראגי והמצער של בני 

הרצה בפני ולמען הנצחת זכרם של הנרצחים בשואה  והקדיש את ימיל השואה אשר ניצוצ"ל ז מקאליב

 .          נדירים מאור פניםחביבות וומתוך תקופת השואה שהיתה בעל הגבורה הרוחנית דתיים וחילוניים 

יהודים הכל של  מתפללים לעילוי נשמתםו אנו זוכרים ." קדושים"פרשת  נקרא בע"ה אתהקרובה שבת ב

   בם בשלום.על משכשינוחו  ובע"ה ומתועשתטבחו בצורה אכזרית הרגו ונהקדושים שנ

 

           ., לאו דווקא יהודיםכיצד מיליונים שיתפו פעולה ברצח ובטבח של מיליונים אחרים תפסבלתי נ

      של קרוב בכוונת תחילהשל רצח  לתעשיית השמדה בלתי אנושית "נורמטיביים"נסחפו אנשים  כיצד

"טהרת הגזע " , שנאת יהודים ,  ותאודשנאה ושקרים ה של תעמול. כיצד תפסה ליון בני אדםימ 70 ל

 ,יתר מובחר ועליון בעל זכויותכביכול  , גזע"הגזעות ל"עליונהגרמנים טענו . שוניםל, שנאה שנאת זרים

 . נם ראויים לחיותשאינחותים השאר הגזעים  לעומת

להיות קדושים בכל המעשים הפוך לגמרי,דורשת ,ולהבדיל אלף אלפי הבדלות פרשת השבוע שלנו מצווה 

ְהיּו"    ובכל הכוונות ים תִׁ עיוור , ל, עניל, ד האדם וזכויותיו , דאגה לחלשהקפדה על כבודרישה ל"  ְקֹדשִׁ

        .נטל כבדעליה מכביד על החברה ומהווה אשר כביכול חלש גד היצאה נהנאצית אידיאולוגיה ה .זקןל

ְשָנא ֶאת-לֹא"  התורה מצווה ְלָבֶבָך-תִׁ יָך, בִׁ  ולגרים זריםדואגת להתורה "  ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך …  ָאחִׁ

ְתֶכם" ומציינת זאת פעמים רבות  הברורבצורה  ְהֶיה ָלֶכם ַהֵגר ַהָגר אִׁ ֶכם יִׁ     "  ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ,ְכֶאְזָרח מִׁ

יבֹוֶתיָה ָשלֹוםְדָרֶכיָה דַ " ומתוך  אדםוב לאהממש אלא לכל  שוויוןדרישה ללא רק    ."ְרֵכי ֹנַעם, ְוָכל ְנתִׁ

 

ספירת זמן בעכשיו אנו מצויים  .באכזריותאו נהג בגסות רוח כאשר עם ישראל את  בקריססו לחז"ל לא ה

       הידועה בקביעתוהזכור  ר' עקיבאתלמידי מ חכמיםאלפי תלמידי  במגיפה פטרוזו נהבתקופה  ,העומר

 הרגה אתפה אשר המגיש ,חז"ל אומרים אמירה נוקבת" ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה  "

 כיבוד הזולת !החשיבו את עד כדי כך "  שלא נהגו כבוד זה לזה"מפני  נגרמהתלמידי ר' עקיבא 

 

ויהירות על פני שאר  במובן של גאווהלא "גזע עליון " לא  ,מעם ישראל להיות לעם סגולהדורשת התורה 

להתנהגות  הציפיי מאתנויש בנו בשל הבחירה האלוקית  ,להפך ,זכויות יתר לא במובן שלמובן העמים וכ

הְ "  .אהנקבלת טובות הללא  התנהלות ישרהודרישה לקיום המצוות  , טהורה ים תִׁ יים בדרך הח"  יּוְקֹדשִׁ

צלם אנוש השתדלו לשמור על  עונווה למרות שנרדפו לאורך כל ההיסטורי יהודים .בהתנהגות היומיומית

אנו כשאנו  ימינוכולל ב מעוררת הערצהשמרו על התנהגות ותחת עינויים קשים בהתנהגות אנושית 

באירועי ו הבקליפורנייגוע בבית חב"ד מתפללים והרב בפגבורת הופתית וההתנהגות המשומעים על 

   .בארץלאורך השנים האיבה 

 

ואנו  דורות על גבי דורות של יהודיםהחזיקה אמונה של שהבטחה מבטיח הקב"ה הפרשה לקראת סיום 

יְרשּו ֶאת" :   זכינו ב"ה לחזות בהתגשמותה י ֶאְתֶנָנה ָלֶכם ָלֶרֶשת ֹאָתּה, -ָוֹאַמר ָלֶכם, ַאֶתם תִׁ ַאְדָמָתם, ַוֲאנִׁ

י ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: ְבדַ -ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאֶשרה'  ֲאנִׁ ןהִׁ י ֶאְתֶכם מִׁ ים-ְלתִׁ עם הבטחה אלוקית זו נלך   . "ָהַעמִׁ

     .בשורות טובותשמחה ובבבשבוע הבא לקראת יום הזיכרון , יום העצמאות ונקבל בע"ה את חודש אייר 

 

 .שבת שלום

 

  שלר איתן
 

 

 עילוי נשמת  אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.קהילות הקודש ולהשואה ולעילוי נשמות חללי 


