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אלחנן יצחק רבנו בישיבת ישיבה ראש

ישראלפרשיותהתארבע של וגאולתן

ה אחת-חודשה,פרה,זכור,שקלים-פרשיותארבעת כל מהווים

בפ קיום עצמהואחת אחת,ני קריאתהמהןוכל ולזמן שלה לשבת .מיוחדת

משום קוראין שקלים השקליםשבפרשת על משמיעין זכור.אדר פרשת

ש בשבת ונמכיון,פוריםלפניקוראין מעמלק היה וביתושהמן הוא .כרת

קו פרה להלפיראיןפרשת החודשישצריכין ופרשת הפסח להקרבת טהר

ר לפני משום"קוראין ניסן חדשיםשקריאתהח ראש לכם הזה החודש

שאך.בניסן ופרשהילמרותנראה פרשה כל של רעיוןישיחודה לכולן

הגאולהבז,משותף לחודש והכנה ישראל גאולת על מלמדות שהן חודשה

מצטרפות.סןני שונותכולןובכן פרשיות מנדבכי הבנויה אחת .לחטיבה

ליסו חייב אחד שכל הוא שקלים פרשת עבורתתד השקל מחצית

הלשכההותקרבנ מתרומת הבאין קרבן.ציבור רק אינו צבור קרבן והנה

בויחידיםש כללקרבדאינו,שותפין שותפין אישי.ן כל יחד יקנו אם אפילו

בהמה שותפין,הקריבלישראל קרבן אלא צבור קרבן דין בו ן"רמב'יע(אין

א"עה ויקרא אייצקרבןשהרי).ב,ת יחידיםנונבור של קיבוץ של קרבן

עתה אקרבןאלא,החיים ונשמה אחד כגוף ישראל כנסת החיים-'של אלו

מתו,עכשיו שכבר ועדי,ואלו להוולד שעתידין אלו נולדויוגם לא כולן-ן

ישראלמהוות כנסת של מהצבור צ,חלק אחתיינוהבורישענין חטיבה

בו משתתף מישראל אחד שכל מ.לעצמה בעליהדהאוראיה שמתו חטאת

קא קריבהאזלאלמיתה עדיין הדור אותו כל שמתו אף הצבור חטאת אבל

מתים צבור פר,שאין שנה שבעים לאחר שהקריבו עזרא בזמן היה וכן

שהפ דבר ביתהמעותרישוהעלם שחטאו,ןראשובזמן אלו רוב שמתו אף

מתין,ןראשובבית צבור ו(שאין דף .).הוריות

הנצרהראשוהיסודוזה ישראללךן ה,גאולת ישראל נצחיאודעם

מישראל"וכ בנצחיותא ישראלהמשתתף כנסת להיכרת"וא,של לציבור .א

זכור בתעודתאותנותמלמדפרשת הבאים אלו וכל שעמלק ושאף

לבסוףור ישראל עם את ולהרוג להזיק של,כרתויוצים ביתו שנכרת וכמו

לה דמלחמה דור'המן מדור בכסאבנש'וה,בעמלק יכרתוכבודע שלבסוף

לגמרי .עמלק
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פרה פרשיותפרשת שתי ידי על שנפתח הקו את ומפתחת הולכת

חוק.הקודמות היא אדומה להבינהפרה האדם בכח שלמה,שאין ואפילו

ממני היא שרחוקה אמר אדם מכל החכם אדומהמצות.המלך היאפרה

מתיטהרלהדרךה טומאת של החמורה נטמאו-מטומאה בה שעוסק .זה

מזה מת,ויותר טומאת של חמורה מטומאה להטהר אפשר החוק.איך וזהו

אנוש לשכל מובן טהריהבלתי לבא יכולה מוחלט,השמטומאה ומשעבוד

גאולה ליצמח .יכול

היעביועי בהקדמת שכת"ן לסידור גדולץ הכי דהנס הואבעולםב

קיימ העמיםיםשישראל שנאת של השנים כל בין-אחר אחת כבשה

אותהשבעים לטרוף הרוצים עלינו,זאבים עומדים ודור דור שבכל

זהו,לכלותינו כל קיימיםחנאנעם מובןחוהואזהדברהרי.ו בלתי ,ק

לעולם וקיימים חיים ואנו ישקר לא ישראל .שנצח

החודשב לגאולהטמוןפרשת הרביעי מקודם,היסוד שהרי

הראשונה במצוה נצטוו במצרים לכם,שנגאלו הזה זושבלא,החדש מצוה

להגאל יכולים ישראל היו חוקי.לא יש כן הטבע חוקי שיש שכמו

א,ריההיסטו ההיסטוריה חוקי אפשולפי יתקיימורי ישראל שבני היה

ביןל"וכנ אחת העם,זאבים'עכבשה ממצרם ולהגאל לצאת יכולין היו ולא

בעולם חזק .הכי

תחת,כלומר חדש דבר אין בשמש התלויה השנה תקופת דלפי

יהיה כן שהיה וכמו בכ,השמש המשתנה הלבנה זמני לפי זמןאבל ,ל

לגאולה לצפות הללמילויו,אפשר יש.בנהפגימת ישראל מערכהדלעם

ולכןמיוחדת כפופיןלעצמה אנו ההסטוריהאין וחוקי החמה ועוד.לזמן

בישראל תלוי זה לכ,דזמן הזה בכם,םדהחודש לשלוט,דתלוי כח לכם ויש

מעשיכם בכח והתקופה הזמן שוגגין-על אפילו מזידין,אתם אפילו אתם

מוטעין אפילו יד.אתם על רק מתקדש בועיקביהחדש של"ת שהוא ד

כולה והזמנים,ישראל ישראל ישר,מקדש לזמניםמקדש דמקדשי אל

מט( .).ברכות

דכולדישהרי פרשיות הארבע כל בין יסודמגןצירוף לנו ותלין

ישראל וגאולת העם .בנצחיות


