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  אמורפרשת השבוע נגיעות מ

 

 רצח שפלכבד על אבל ימי  .השואהעל זוועות פי ניצולים ושורדים ממענו שקראנו ו .לא קלעברנו שבוע 

אלף תלמידי רבי  24פטירת אבל על לכורת תזבתקופת ה , העם היהודימ יהודים ישל מיליונומתועב 

עזה מהשפלים  אויבינומול קשה קיום  תמלחמשל  נוסף שבוע, בהווה .ומרבימי ספירת העעקיבא 

מקרב כוחות הביטחון ואזרחי והיקרים  הצעירים הנופליםעל אבל ו םאבדן חיי אדהמשך , ומהסביבה 

קורבנות העם היהודי לאורך כל ציח את קדש ומנמחי  עם ישראל .עם ישראלה' ולמען  דושיקעל  הארץ

ייחודו של עם ישראל הוא ההישרדות  .הדורותכל ההיסטוריה היהודית מראשיתה במצרים ולאורך 

ן ִיְפֹרץ"  בצורר הראשון  כבר כפי שנאמרוות לאורך הדורוההתגברות  ה ְוכֵּ ן ִיְרבֶׁ ר ְיַעּנּו ֹאתֹו, כֵּ  ." ְוַכֲאשֶׁ

 המועדאנו חוגגים את תחייתו של העם היהודי בארצנו ביום קורבנות העם היהודי הכבד על יחד עם האבל 

  .ע"י הרבנות הראשית ומועד העצמאות שבאופן חריג ביותר הוכר כחגם יו –החדש  חגהו

 

עוסקת הפרשה  תלשמחה , תחיל בדיוק כמו השבוע האחרון עוברת מנושא האבל " ֱאֹמר " פרשת השבוע 

 , מועדי ישראל -ובהמשכה של הפרשה היא עוברת לנושאים השמחים טומאת מתים , הנים , וכקדושת הב

בשל סמיכות הנושאים העצובים של  .מרוכזים כל חגי ישראל , בפרשה אחת , בפרק אחד  .חגיםשבת ,

אסור  .מוות הינו חלק מהחייםש ברוח הימים האחרונים רמזתמהפרשה שמחים דומה שהחיים לחגים ה

יחד עם זאת נדרש ווהגיבורים שנהרגו  האהוביםר את ולזכותאבל יש להולאבד את התקווה  להתייאש

 . לשמוחרבות ויש סיבות  לחיות ולשמוח במועדים השונים של החייםתגבר על האבדן לה

 

דאג מאד , ד במפורש להנהגה ציונית בארץ ישראל בניגוד לקודמו שהתנגהאחרון , ביץ מלוב האדמו"ר

בחב"ד שמחים להזכיר  .לא נחשב ציוניעצמו למרות שהוא וזאת לעם היושב בציון ובמיוחד לחיילי צה"ל 

הזכיר את הפסוק הוא   .ובע"ה שיתקיימו ברכותיו בהזדמנויות רבות ,ל "הוא ברך את חיילי צהכי 

יָך ְלָפנֶׁיָךאֱ ה'  ִכי להבטחת ניצחונות ישראל " ת ֹאְיבֶׁ ב ַמֲחנֶָׁך, ְלַהִציְלָך ְוָלתֵּ רֶׁ ְך ְבקֶׁ יָך ִמְתַהלֵּ הרבי כתב "  ֹלהֶׁ

לא אמר מדינת ישראל ( שמוקפת אויבים ובכל זאת הוא התבוננות במצב שבארץ הקודש )לאלמנת חייל ש

שומר ישראל ונותן כח ועצמה  קיימת ומתבססת אי אפשר שלא תביא להכרה שהקב"ה לא ינום ולא ישן

ב -לֹאבבחינת "  –ל "ה' יקום דמם ויפיל על האויבים פחד מצה .ולמרות שמובחרים רבים נפלו בקרב ִיְתַיצֵּ

ם: ן  ִאיש, ִבְפנֵּיכֶׁ ם ִיתֵּ ם ּומֹוַרֲאכֶׁ ם, ַעלה'  ַפְחְדכֶׁ יכֶׁ י ָכל-ֱאֹלהֵּ ר ִתְדְרכּו-ְפנֵּ ץ ֲאשֶׁ ר, ִדבֶׁ -ָהָארֶׁ םָבּה, ַכֲאשֶׁ  " ר ָלכֶׁ

מסירות נפש עם ישראל בארץ הקודש ו ה עלגנההוא ציין שהלאורך השנים  .א ביטחון לעםויבבע"ה  כךו

םה'   ִכי"  ובברכה  היא זכות גדולה ולכן אנו גם ראויים וזוכים לניסים גלויים ְך ִעָמכֶׁ ם, ַהֹהלֵּ יכֶׁ ם לְ  ֱאֹלהֵּ ִהָלחֵּ

ם ִעם ם-ָלכֶׁ ְתכֶׁ ם, ְלהֹוִשיַע אֶׁ יכֶׁ והמברך את עמו ישראל בשלום ישים שלום טובה וברכה עלינו על כל  " .ֹאְיבֵּ

 .ישראל בארצנו הקדושה ובכל מקום שהם 

 .בשבוע של הכרזת המדינה הנקראאותה פרשה ש זו, בפרשהיש רמז מלמד ש הרב מיכאל דושינסקי

ר מופיעים מועדי ישראל "בפרשה  לה'  ַוְיַדבֵּ אֹמר-אֶׁ ה לֵּ ל.ֹמשֶׁ ר אֶׁ ם, -ַדבֵּ הֶׁ ל, ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ  ה'  מֹוֲעֵדיְבנֵּ

ר ְקְראּו ֹאָתם-ֲאשֶׁ ש תִּ י ֹקדֶׁ ה ֵהם, מֹוֲעָדי ִמְקָראֵּ כידוע הרבנות הראשית קבעה את יום העצמאות כחג  " .ֵאלֶּ

לכם יכולים לקבוע אתם  – אתם תקראוניתן לפרש את הפסוק הזה . ואף נקבע לומר בו הלל  מועד –

ל-ִכי" רמז מובא  מעט אחרי זה .והקב"ה יקבל אותם כמועדיומקראי קדש  - יםמועד ר -ָתֹבאּו אֶׁ ץ ֲאשֶׁ ָהָארֶׁ

ם ן ָלכֶׁ הולך לבקש לו  ,שעם שנאוי בעולם,"לא הד קול  לקראת הגאולה שבפתח כתב  הרב קוק ...."ֲאִני ֹנתֵּ

אלא שגוי קדוש, סגולת עולמים, מקלט בטוח מרודפיו, לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה, 

אל גאון יעקב אשר אהב ושב אל נחלתו  גור אריה יהודה, נעור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך

עם ישראל על כל עדותיו זרם  (.באיגרת המפורסמת לאנשי תנועת המזרחי " )הרא"יה קוק זצ"לסלה.

שרדה וניצחה של אומה בת אלפיי שנים שנרדפה ,הושפלה ודוכאה  התחייתזו  .והגיע מכל קצוות העולם

ך מאבק קיומי תו לתפארתמתקדמת ונה ם שהקים מדיהרוחני והפיזי. ע השמדתה תניסיונולמרות כל 

הציונות יונקת את כוחה מהתורה מהתנ"ך ומנצח ישראל  מכל כיוון . ונאויבים המקיפים אותמ יהישרדות

  .זהו חלק ממהלך אלוקיו

בהגנה על קידוש ה'  שנפלו אתנוהעם היהודי והעמים אשר קשרו את גורלם את בני ובנות ונוקיר נזכור 

 .ולהצלחה ברכהלשלום וצמיחתה ושגשוגה של מדינת ישראל ת את לראומשיך בע"ה נוהמדינה . עם העל 

 

 שלר איתן                                                 .וחג עצמאות שמחשבת שלום                            

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. הקדושים אשר נפלו במלחמות ישראל ולעילוי נשמת ת ונשמ לעילוי


