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 אנו מצויים הםת לימים בואקטואלי ותכרגיל הפרש. את הפרשות אחרי מות וקדושיםבע"ה קרא השבת נ
  ,עקיבאתלמידי רבי   - היסטורי  ברצף יהודי יהם לדורותהעם היהודי  את קורבנות יםמזכיראנו כאשר 

   , חללי כוחות הביטחון ונפגעי האיבה .העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה היהודית קורבנות 
ין לדבר א, כי לאחר מותו של אדם הללו לפרשת אמור  חז"ל למדו מסמיכות הפרשותמפורסם הוא ש

ת העם היהודי הללו את כל קורבנועם ישראל כולו מתאחד וזוכר  .קדוש כומבחינתנו הוא  בגנותו
אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת  " – רבי אלימלך מליז'נסקהצדיק  כתפילתו של כקדושים ו

  .ולא רק במתים.. חייםבכל השנצליח לנהוג כך גם בע"ה " ולכבוד יום העצמאות  חברינו ולא חסרונם
  

אהרון, הקב"ה מצווה את משה על חזרה לשגרה , המשך שמיד אחרי מות בני למדת מפרשת "אחרי מות" 
יש להמשיך ל אבדן היקרים העמוק ע צערלצד ה .מקדשת את החיים ואת הנפטריםהתורה  .פעילות 
ד לאחר מות משה הקדוש , הקב"ה מצווה את יהושע להמשיך בתנועה מיכפי ש בדיוקהחיים בשגרת 

 .          יום הזיכרון לחגיגות יום העצמאותאבל קשה מחד ומעבר אנו עוברים ב .הארץ יבושולצאת לכ
תפילות יהודית של ו תייחודילא ידוע על אומה שמכבדת את נופליה בסמיכות כזו לחג העצמאות ובדרך 

"במותם  חיים שלנו בארץ מציאות של הבין הנופלים ליש קשר ותורה לזכרם. ברור לנו שלימוד משניות 
  .למעננו שהקריבו את חייהם בזכות הנופלים הקדושים "פירותה"נהנים מאנו לנו את החיים "  ציוו

  
איסור ה נושאבי טבעוני / צמחונהרבה לפני הפופולריות של  ,רגישות עצומה עלבפרשה אנו לומדים 
הרב בנימין לאו מביא מספר החינוך שאומר  .בעפרדם המצווה לכסות על לשתות דם ואו  להחמור לאכו

בכדי לטפח בעצם רגשות  )...שעל המנגל(או  שזה חינוך לבושה , אנו מכסים את הדם של החיה הנאכלת
בבחינת תאכלו ובתיאבון אבל אל בושה על שהרגנו חיה לצורך מאכל , למנוע אטימות והיעדר רגישות 

התייחס לצמחונות במאמרו המיוחד זצ"ל הרב קוק אבדן חיי בעל חיים.  תשכחו שההנאה נוצרה מתוך
"חזון הצמחונות והשלום" המדבר מדוע למרות ההסתייגות מאכילת בשר התירה אותו התורה , מצד 

עלינו להיות צמחוניים אך בעולמנו הגשמי הימנעות מאכילת בשר מהווה איסור המוסר ובעולם טהור 
החסים על בעלי חיים ומנגד  ארגוניםהרב גם מעורר את הבעיה המוסרית של   .הגורם תקלות רבות
   ...מתנכרים לבני אדם

  
   .שונה משאר אומות העולםדרך בורח החיים שלנו ובכל אהתורה מצפה שננסה להיות קדושים 

אני " פעמים האמירות " אני ה' "  פרעות מסיפרשת קדושים מופבהאדמו"ר בעל ה"שפת אמת" מציין ש
מר מראש שאין סיכוי להיות קדוש או שאין סיכוי לקיים את ולנו לא לפחד ולא ל רמזל ה' אלקכם "

נדרש מאיתנו הרצון האמיתי לקיים ,לעשות  ,ומראלא הוא א ,המצוות האמורות בדבקות ובדקדקנות
האמונה המלאה בהצלחה וההתגברות על את החיזוק ו, חהכואת ייתן יעזור והקב"ה אז ו ולהתקדש

ִמְׁשָּפַטי, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם -ֻחֹּקַתי ְוֶאת-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת"   לקיים ע"ה נזכההרבים שבדרך .וב המכשולים
  ה'  " ֲאִני ָוַחי ָּבֶהם

  
אנו מקווים  ,עשיר עני ימין שמאל י , עדת הבדלשום בימים אלו של אחדות מלאה של עם ישראל ללא 

           – בפרשה שנקרא השבת  אלו ולא רק בימים לתמיד  הגדול בתורהל והכל תקיים בנו הדרישהתש
הציווי חשיבות זולת ומדגיש את על אהבה ודאגה הדדית להקב"ה מצווה  " ה'  ִניאֲ  ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" 

  "אני ה' "  –ע"י הוספת שמו 
  חג עצמאות שמח ושבת שלום.      

  שלר איתן     
  
  

לדורותיהם ולעילוי נשמת  אבי, מורי ורבי ה חללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבלעילוי נשמות 
  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


