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  מלחמת העול� השנייהלוחמי� יהודי� במחשבות על : כוח משיח

  

למה ערב הכניסה . סו� ספר במדבר עוסק לא מעט במלחמות

�, אר� בה לע� ישראל מובטח שלו�, אר� זבת חלב ודבש, לאר

! עוז לעמו יית' הלמה בפסוק ? דווקא התורה עוסקת במלחמה
 ברכת השלו� צמודה –) תהלי� כט יא (יבר" את עמו בשלו�' ה

  ?לברכת העוז שקודמת לה

 –ה "חותמו של הקב: ל" במאמר חזנית! למצואהתשובה את 

שלו� מביא שלו� רק ש, וזו האמת הידועה.) שבת נה(אמת 

ה הטביע "ת שהקבו במציאואילו, "שלו� עכשיו"בתעמולה של 

, כ" היה ערב הכניסה לאר�. ו� רק מלחמה מביאה של–בעולמו 

. כ" היה בתקופת ההתנחלות הראשונה וכ" ג� לאחר מכ!

 אלא בעיותמלחמה א� פע� לא פותרת "ת כי הנוסחה השמאלני

 כי דומה במשמעותה לקביעה המוצדקת" רק דוחה את פתרונ!

  .אלא רק דוחה את מותוות וממ אד� לא מצילהא� פע� רפואה 

 ,כשיש מלחמה גדולה בעול�: "ה" הראיכתב, !ר על כית

 איזו מלחמה נקראת .)אורות המלחמה א" (מתעורר כוח משיח

 לוחמי� מצדנו 12,000 (לחמת מדיי! למשלהא� מ? גדולה

איזו מלחמה גדולה  :שאלה נוספת? היא מלחמה גדולה) כ"סה

המלחמה בי! ה,ט, לבי! :  מבחינת התעוררות כוח משיחיותר

תו"  בני אד� מאה רבבות רגובה נה) 1994(סי ברואנדה ְטט,

 אשר לפי כל קנה מידה חי�או קרב תל, חודשי� ספורי�

על א� א"  ? זעירהתקלותיאובייקטיבי ג� קרב לא ייקרא אלא ה

רצוני . מאודעד ה נראית נכונה " הראיו של קביעת,שאלותכל ה

ההשגחה כשהיא באה לידי בדרכי , המשיח בדרכי  אפואלדו!

–מלחמת העול� השנייה להתרכז ב וני ורצ, במלחמהביטוי

  .מלחמה אשר לאיש אי! ספק לגבי גדלותה

?  היהודי� בצבאות בעלות הבריתלחימתכיצד להתייחס ל

חלקנו המעשי במאמ� המלחמתי היה זעיר בהתא� , מחדהרי 

את גיבורינו אחר כ" בריטי� תלו האות� ומאיד" , למספרנו

 לגרוע מחשיבות  אבל אי!.בניסיו! למנוע את עצמאותנו המדינית

רע ה נגד השתתפנו במאבק צודק) א: (היבטי� הבאי�השני 

היינו בצד המנצח והוכחנו את עצמנו כשחק! ) ב (;בהתגלמותו

וה! משקל כוח התמד להמשי" במאבק ה!   לנו מה שנת!–רציני 

הביא להקמת  )יחד ע� זיכרונות השואה(ל זה כ ש,פוליטי

  .המדינה

בעניי! היהודי� בצבא  ג� �אות� הדבריהא� נית! לומר  

, לעיל נית! להתווכח) א(על היבט  .לא, ע� כל הצער? האדו�

 כל ע� ( מה נלח� הצבא האדו�על . כללה�לא שיי" ל) ב(היבט 

 הצלת למע! לא :שלא תהיינה אשליות? )היהודי� הרבי� שבו

 בניגוד לבעלות –אלא ,  שחרור אירופהלמע!היהודי� וא� לא 

בי! הראיות .  כיבוש העול�למע! –ש את זה ויש להדגי, הברית

לא פנחס : הרבות לכ" יש לנו עדותו המצמררת של פנחס הכה!

אלא פנחס ב! , ב! אלעזר ב! אהרו! הכה! אשר עצר את המגיפה

משורר רוסי צעיר , Павел Коган !ַג3ל קֶו 1ָהלא הוא, דוד הכה!

ומוכשר אשר כמו רבבות אחינו בני ישראל התנדב בתומו לצבא 

שנתיי� לפני שנה או . �1942לח� כקצי! בסיירת ונפל ב, האדו�

אנו נגיע עד לנהר : "יח לפי תומו5כ! הוא כתב באחד משיריו כְמ

 1."אנו נמות בקרבות כדי שמיפ! ועד אנגליה תזהר מולדתי, סְגְנַג

                                                 
1
 Но мы ещё дойдём до Ганга, 

Но мы ещё умрём в боях, 

Чтоб от Японии до Англии 

Сияла Родина моя! 

להשאיר לשיקול דעתכ� באיזו מולדת מדובר ואיזה רשו לי ה

 .תורת ישראל בזוהר ההואאר� ישראל ו, ע� ישראלגורל יועד ל

שעשה  ליהודי� מה לעשות י!ִלַטְסתכנ!  אחרי המלחמה הרי

 ו של רק מות."טבעי" הגליה ומוות – י�ִרְק של �רִיַטַט�לקוד� 

ל! כנס אי�בר'  התקיי� באונ2013בשנת ( הציל אותנו סטלי!

  ").פורי� דמוסקבה"�המוקדש ל

נגד היטלר בשורות הצבא  של יהודי� לחימת� לנחזור

בניצחו! על מ "בלי לגרוע מחשיבות תפקידה של ברה. האדו�

 28עד  20מ "ברהאיבדה על פי הערכות שונות נזכיר כי , גרמניה

 בשתי וזה,  מיליוני�6עד  4 רק –מיליו! אנשי� בזמ! שגרמניה 

סובייטי� המיתו שה מסקנה המתבקשת היאה. החזיתות

מי ידוע לכל ודבר האכ! נכו! ו, יעילות ללא סיטונאותאנשי� ב

 ללא כמה מבני עמנו נפלו כבשר תותחי� .שקצת למד את העניי!

איני ? � פחות מאשר ניצלו בזכות הצבא האדו�הא? שו� תעלת

  .יודע

הקרב החשוב , מבחינתנו.  היבט נוס�בל נשכחמאיד" א" 

 )הראשו! (ַעלמיי!�לא קרב ד" הוא לענבמלחמה ההיאותר בי

 �� ומה א.  בו הוכרע דינה של שיבת ציו! לכ� זכות1942בקי

מ כנראה לא "ברה? �1941היטלר היה כובש את מוסקבה ב

,  גרמניה היה מקבל הפוגה רבתיא" צבא, היתה מתפרקת

על  – היה מקבל תגבורת רצינית מל3רס האפריקאי של ,1ְר3הק

  .  לחשובחפ�השלכות איני ה

? 1941 ביוני 22יו� ומה א� היטלר לא היה תוק� את סטלי! ב

מקובל לומר כי אז הוא היה משמיד את כל יהודי אירופה ולא 

�בא� היטלר לא היה תוק� את סטלי! הרי ? האמנ� .75%רק 

 סטלי! היה תוק� את היטלר שבועיי� עד חודש –  ביוני22

ניתוחי� שהתפרסמו בעשרי� השני� הנתוני� וה. מאוחר יותר

מ היתה "ברה. מעבר לכל ספק סבירזה האחרונות מראי� את 

טוב כנראה אז היה , מבחינתנו אנו. בכל מקרה נכנסת למלחמה

ואולי השואה ,  היטלר לא היה מתקד� כפי שהתקד�:יותר

הרי רק אחרי  .בממדיה הנוראי� לא היתה מתרחשת כלל

רצח , הפתרו! הסופייצא  ,כ!מ ומיד לאחר מ"הפלישה לברה

 נוסד לפני הנכו! שגיטו ורש. פועלהמ! הכוח אל , המוני בני עמנו

א" השמדה , נכו! שפרעות ורציחות לא היו נדירי� ג� קוד�ו, כ!

 מאוחר יותררק . מ"שיטתית התחילה להתבצע בשטח ברה

  .י� ואחרי�וואוש, סוביבור, �' הופיעו ֶ;ְלֶז1942בשנת 

  

  ...'הנסתרות לה

  

דרכי י� שנדע להתבונ! בלפני אבינו שבשמיהי רצו! מ

: נהיה ראויי� לברכתוו, ללמוד וללמד, להבי! ולהשכיל, השגחתו

  .יבר" את עמו בשלו�' ה, ת!יעוז לעמו י' ה


