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  אמורפרשת השבוע נגיעות מ

 

   ,דיני אישותדיני טומאה, טהרה,   חיובים ואיסורים, ,הניםוכתורת הבעוסק  ֱאֹמר תפרשחלקה הראשון של 

  ,ליםשבת , שלושת הרג ,מועדי ישראלמיוחדים לציוויים  הפרשה בהמשך והנים בלבד. כות להנוגע הלכות

מסיימת בדינים נגד אלימות פיזית ומילולית כנגד אדם הפרשה  .ראש השנה ויום הכיפורים ספירת העומר,

   ללמד "לשקול " מילים . כגון קללה החוץאל  חשיבות האמירה היוצאת מהפהו יםחי יובעל

 

האנשים כפי ש הלכה למעשהשל  ןההיגיואת קיים ומסביר נו לילמועדים שצווומתייחס לחגים הרב זקס 

ם יודעים שמה שאינו ה רהמצליחים בעולם רושמים את המשימות החשובות שלהם ביומנם, בתאריך מוגד

כלול ביומן, ספק רב אם יקרה. רשימות של מטלות הן דבר שימושי אך בלתי מספיק. הן מזכירות לנו מה 

        .דימויותקדחוף או סדר עלינו לעשות, אבל אינן אומרות מתי. הן אינן מבחינות בין מה שחשוב ל

החשובים לטווח הארוך.  מעמיסות על התודעה פרטים משניים ומפריעות לנו להתמקד בדבריםהמטלות 

ַתי. דבר זה נכון לאדם היחיד זאת  לעומת ה עם ַהמָּ   –יומן, הקובע למשימותינו עתים וזמנים, קושר את ַהמָּ

 .וגם לקהילות ולתרבויות שלמות

פרק המועדות שבפרשתנו, הוא מיסודות חיותו וזו הסיבה לכך ש עניינו של לוח השנה העברי וזה

התורה מכריחה  . עם ישראל. הוא קובע לוח שבועי, חודשי ושנתי של זמנים מקודשים המתמשכת של

                      .דרושים לנו זמנים קבועים להתמקדות בדברים הנותנים לחיינו משמעותשאותנו לזכור 

ו יצורים חברתיים, הזמנים החשובים ביותר הם הזמנים שאנחנו חולקים עם אחרים. כזה ממש  היות שאנ 

צריכים זהּות, וכל זהות באה עם סיפור. לכן אנו  .הוא הלוח העברי על מועדיו: מערכת של זמן משותף

קורה דרושים לנו מועדים שנזכיר בהם לעצמנו את הסיפור המספר מאין באנו ולאן אנו הולכים. זה 

 .בפסח, כאשר אנו מחיים את הרגע המכונן של עמנו, את צאתו לדרך הארוכה אל החירות

לנו את הדרך בִמדבר הזמן. את זאת אנו להורות בתוכנו ולהפנים אנחנו צריכים קוד מוסרי, מערכת ניווט 

ברית עם אלוהים    חוגגים בשבועות, כשאנו חווים שוב את הרגע שאבותינו עמדו לרגלי הר סיני, כרתו

 .ושמעו מן השמיים את עשרת הדיברות

אנחנו צריכים תזכורת קבועה על קוצר החיים, ועל הצורך הנובע מכך להשתמש בזמן בתבונה. את זאת 

 .אנחנו עושים בראש השנה, בעומדנו לפני ה' למשפט ובהתפללנו אליו שיכתבנו בספר החיים 

ינו, להתנצל על העוולות שעשינו, לתקן את דרכנו, להחליט אנחנו צריכים מועד להתעמת בו עם כישלונות

 .לשנות, לבקש סליחה. זוהי משימתנו ביום הכיפורים

אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו במסע, שאנחנו "גרים ותושבים" על פני האדמה, ושמגורינו בעולם  

 .הם מגורי עראי. את זאת אנחנו חווים בחג הסוכות

לעת, לסגת צעד לאחור ממהומת מלאכת החולין ולמצוא לנו מנוחה כדי לשמוח בטוב   ואנחנו צריכים, מעת

                         .שזכינו לו, לרענן את קשרינו עם היקרים לנו ולחדש את כוחות הגוף והנפש. זוהי השבת

רכיבים הנעשים  יודעים כמובן שהדברים הללו חשובים. אבל בידיעה אין די. יש בחיינו רוב האנשים

אותם. ומשום כך הם צריכים להופיע ביומן   יודעים אותם, ולא כאשר אנו רק חיים ממשיים כאשר אנו

ותן לשפת הזמן, ביוצרה רגעים  נוטלת אמיתות ומתרגמת א היהדות .שלנו, לא רק ברשימת המטלות 

קדושים משותפים שאנו חיים בהם את האמיתות הללו. נמצאנו למדים: אם אתם רוצים להשיג משהו,  

אחרת הוא לא יקרה. ואם רצונכם לחוות את הדברים הנותנים  –קבעו לכם תאריך לעשותו וכתבו ביומן 

גיה ומועדיה ושבתותיה של השנה לחיים משמעות, ולא רק לחשוב עליהם באורח מזדמן, חיו את ח

                 .העברית

 

 בשבוע הבא נציין את ל"ג בעומר הנחשב עפ"י המסורת כיום שמחה על סיום או עצירת המגפה שפרצה

סיום  יום יהיה גם  ובע"ה שזה ים שונים זהו יום סיום מנהגי האבלותמנהגאצל תלמידי רבי עקיבא ולפי 

 . פת הקורונה מעל עם ישראל והעולם כולומגסופי של 

 

      .שבת שלום                                          

 שלר איתן                                                      

 
 . ולרפואת חולי ישראל   אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל   לעילוי נשמת  


