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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 לסעודה ראשונה – ממך! –מה למעלה 

 צו שמונה

. שקדמה לה ,פרשת צופרשת שמיני היא המשכה הישיר של 

 ן ולבניו:הסתיימה בציווי של משה רבנו לאהרפרשת צו 

ַתח ל ּוִמּפֶּ ְבַעת, ֵתְצאוּ  לֹא מֹוֵעד ֹאהֶּ  1 ָיִמים ש ִ

 ם תמים והנה אנחנו מגיעים ליום הגדול:שבעת ימי המילואי

ּיֹום ַוְיִהי ִמיִני ּבַ ְ ה ָקָרא ַהש ּ ֶּ  2  ..מֹש 

 היום השמיני, בה"א הידיעה:

 עטרות' י ונטל ביום בו המשכן שהוקם ניסן ח"ר הוא למלואים שמיני

 3עולם בסדר השנויות

המהלך כאן הוא כל כך ברור ומובן, שדווקא מילותיו הקצרות 

 :ות כמיותרותנראשל רש"י 

 שמיני למילואים. –ויהי ביום השמיני 

זה לא ברור?? לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את האם 

יום זה, מספיקה קריאה פשוטה בפסוקים כדי להבין באיזה 

הוא  מנהגנו בקודש -נוסיף לשאלה נדבך נוסף 'שמיני' מדובר! 

פרשה הוא לא רק אחת ממילותיה ה לראות כיצד שם

נות כי אם 'קוד' המעיד על משמעותה של הפרשה הראשו

שלנו. לכאורה, השבועית כולה, ומבטא עוד מדרגה בעבודה 

לא  ,שהתקבל בכל קהילות ישראל , כפישמה של פרשתנו

זהו פרט טכני לחלוטין, ומה  על המהות. אומר דבר וחצי דבר

 משמעות יש בו, אם בכלל?

פלאה הפותחת שתי השאלות הללו גם יחד מובילות להבנה מו

 .לנו שער אל הפרשה שאנו באים בשעריה

 מילואים ומילויים

אל היום השמיני קדמו שבעת ימי מילואים. בדרך כלל כאמור, 

אנחנו לא קוראים ליום השמיני 'שמיני למילואים' אלא הוא 

עומד בפני עצמו: ישנם שבעת ימי מילואים וישנו יום שמיני 

דש לנו הבנה מדהימה מחשהוא יום חנוכת המשכן. רש"י  –

לאט לאט: מהותו של היום השמיני היא דווקא  ונבין אותה

                                                           
 ויקרא ח:ל"ג 1
 ויקרא ט:א 2

בהיותו שמיני למילואים, ובלי התואר הזה הוא חסר ערך 

 לכשעצמו, עם כל גדולתו וסגולתו.

שבעת ימי 'מושג לביאור  נקדיםההבנה הזו  כדי להגיע אל

ן של הפרשיות 'צו' ו'שמיני' ות. למרות חיבור שמ'המילואים

 'מילואים'קצת 'צו שמונה', נדמה שלמושג לנו המזכירות 

 פירוש עמוק מאד שממנו נוכל להמשיך הלאה. 

שבע. שבעה ימים המספר אתם יודעים, כל העולם שלנו בנוי מ

 של מילואים בעצם מתארים את העולם המציאותי. לא רק

שנמצאת בתוכו וכלולה  ,את עולם החול, אלא גם את השבת

מילואים מלמדים שבכל תחום ה'שבע' ישנה בו. שבעת ימי ה

מציאות של חסרון שעלי למלאות אותה. זהו תפקידי  עדיין

 ותפקידנו. ה'שפת אמת' מנסח את זה בצורה מופלאה:

 ז׳ מקודם לתקן צריכין עת בכל כי ייןוהענ ... השמיני ביום ע״פ במד׳

 .המשכן יע" התיקון הי׳ החטא אחר אח״כ .... הטבע של הבנין ימי

 זכו ואז. החטא עיי שהי׳ החסרון את שמילאו המילואים ימי ונק׳

 4כנודע מהטבע למעלה שהוא השמיני מיום הארה להמשיך

למלא את  , עם ישראל,שבעת ימי המילואים זו הדרך שלנו

החיסרון שנוצר בעולם. בעקבות חטא העגל נוצר חיסרון 

  נורא, שצריך להתמלא במשכן, בקודש.

 היום השמיני

'שבע' 'שמונה' זה כבר סיפור אחר לחלוטין. בעוד שהר המספ

 –לכל עצם יש שישה צדדים  -יקאלית נתפסת זו מציאות פיס

והמילוי, העצם עצמו, הוא  –ארבעה כיוונים, למעלה ולמטה 

'שמונה' תמיד מתאר את המדרגה של 'למעלה  -נקודת השבע 

מן הטבע', משהו שהוא כבר אלוקי ובלתי נתפס. חז"ל 

ים לנו, למשל, שהכינור שהיה בבית המקדש היה בעל מספר

 שבעה נימין, אך לא כך לעתיד לבוא:

, היה נימין שבעת של מקדש של כנור אומר יהודה רבי דתניא

 ושל, שבע אלא שובע תיקרי אל, פניך את שמחות שובע שנאמר

 רש"י שם 3
 ד"ה "במד' " תרמ"א שמיני  שפת אמת 4

 ע"ושמיני תשלחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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 שמינית נימא על השמינית על למנצח שנאמר, שמונה המשיח ימות

5 

ללית, להבדיל, יש שבעה תוים בכל סולם, גם במוזיקה הכ

מ'דו' ועד 'סי'. מי שיעבור על כל ספר ויקרא יגלה תופעה 

ים בנושאים שונים ומגוונים מרוכזים בו ביטו מדהימה:

המתארים כולם את היחס שבין ה'שבע' וה'שמונה'. כך 

הנמשכת שבעה שבועות של שבעה ימים כל  בספירת העומר

מתן  –מציאות ה'שמונה' היא "מחרת השבת", עד ל ,אחד

תורה. כך בשמיטות הנמשכות במחזור של שבע שמיטות בנות 

בשנת היובל.  -עד למציאות ה'שמונה'  ,שבע שנים כל אחת

וכך בשבעת ימי המילואים וביום השמיני, שהוא, כדברי רש"י 

'שמיני למילואים' דווקא. אז מה רוצה לגלות לנו רש"י בשתי 

 ק העומקים.המילים הללו? את עומ

 אין אש בלי עבודה

השמיני, מלמדנו רש"י, איננו עומד בפני עצמו. נכון, זו הארה 

 מיןאלוקית שאין לי שום כוח לעשות אותה. זו התעלות, זו 

תופעה נפלאה ומרוממת. הרי המציאות שאני חי בה היא 

מציאות של שבעה ימים שבהם אני כל הזמן ממלא חיסרון, 

וים שחוזרים כל הזמן במהלך פרשת צו אני ב'מילואים'. הביט

, 7'עד יום מלאת', 6הם כולם מהשורש הזה: 'למלא את ידכם'

. מה שהקב"ה מביא ביום השמיני הוא 8'ומילאתם את ידכם'

לא בתחום המילואים בכלל. הוא לא קשור אל מה שאני עוד 

שיורדת מלמעלה, יוצאת מלפני ה',  זו אש -לתפוס  מסוגל

 ואת החלבים מעל המזבח.העולה  ואוכלת את

אבל האש הזו לא תגיע ללא  -עלד ממש , זה גווזו אש עצומה

העליון שבעת ימי המילואים שלנו לפני כן. היום השמיני 

מותנה בימים הללו, הוא 'שמיני למילואים'. כל מה שיקרה 

לעתיד לבוא תלוי רק בדבר אחד: בעבודתנו בעולם הזה. 

בעולם הזה של שבעת ימי בעבודת ה' של כל פרט ושל הכלל 

 האדמו"ר הזקן מבטא את הרעיון הזה באופן נפלא: המילואים.

 שהוא המתים ותחיית המשיח ימות של הזה השלימות תכלית והנה

 זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי הגשמי הז"בעו ה"ב ס"א אור גילוי

 בעשייתה כי בעצמה המצוה היא המצוה שכר הגורם כי הגלות משך

 בגשמיות להתלבש למטה מלמעלה ה"ב ס"א אור גילוי םהאד ממשיך

 חיותה ומקבל נוגה קליפת ממשלת תחת תחלה שהיה בדבר ז"עוה

                                                           
 ערכין י"ג: 5
 ויקרא ח:ל"ג 6
 שם 7
 שם 8

 המצוה בהם שנעשית' ומותרי הטהורים דברים כל שהם ממנה

  9תורה וספר ומזוזה התפילין קלף כגון מעשיית

לא רק הגלות הפיזית, אלא כל זמן שעוד יש גלות, כלומר 

לגלות בין המציאות האלוקית לבין המציאות  שעוד יש מה

זוהי חובתי  - הקיימת, כל זמן שעוד יש חלל המבקש להתמלא

להיענות לקריאה, זהו תפקידי. אם לא אמלא את צו 

 –לא יבוא יום שמיני. אם כן אמלא אותו  –המילואים הזה 

ל ָיבֹוא ּוִפְתֹאם ר ָהָאדֹון ֵהיָכלוֹ -אֶּ ֶּ ם-ֲאש  ים ַאּתֶּ  . 10 ְמַבְקש ִ

 פרשת החיבור וההבדלה

, אבל ושמחים בהם כל חתן וכלה מחכים כל כך לשבע ברכות

 החיים מתחילים ביום השמיני... 

ביום השמיני תופיע ההארה האלוקית ותאיר את הבית הזה, 

אך היא תופיע רק כפי מה שאתה עשית והופעת בשבעת ימי 

 –המילואים, במילוי החסרונות, בהעלאת המציאות. 'זכו 

כפי מה שיזככו ויעלו בתחום ה'שבע', כך  – 11כינה ביניהם'ש

באותה מידה תהיה השכינה ביניהם, כך תתנוצץ נקודת 

השמונה בחייהם שלהם. עולם שלם הולך ומתמלא, ומכשיר 

את עצמו לקראת יום 'השמיני', בה"א הידיעה, שכאילו מוכרח 

 שיבוא לאחר שבעה ימים כאלו.

שבה  כולה. זוהי הסוגיה ו שמה של הפרשהכמה נפלא שזה

מטפלת הפרשה בכל נושאיה, לטוב ולמוטב. החל מהגילוי 

המופלא של 'וירא כבוד ה'' לאחר שעשינו ככל אשר הצטווינו, 

חטא  להלן,ועד לחטא הגדול של נדב ואביהוא שעוד נדבר בו 

כללי בניתוק ה'שמיני' משבעת הימים, ועד לסופה של הפרשה 

 ימת ביעד הגדול:המסתית, המאכלות המותרות והאסורו

יל ין, ּוְלַהְבּדִ ש   ּבֵ  12 ַהחֹל ּוֵבין ַהּקֹדֶּ

מתוך ההבדלה הזו, ממילא נבין שתפקידנו הוא לגלות איך 

האלוקות מופיעה כאן למטה למטה, וגילויה תלוי כולו 

במעשינו ובעבודתנו. או אז נגיע אל היום השמיני ונזכה 

 רו.לראות את כבוד ה' יורד עלינו במלוא הד

 

 

  

 זל"פרק  תניא 9
 מלאכי ג':א' 10
 סוטה י"ז. 11
 ויקרא י':י' 12
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לסעודה שניה - לברך באהבה, לאהוב את הברכה

 וישא אהרון את ידיו

קריאת 'שני' בפרשת 'שמיני' מביאה אותנו אל אחד מרגעי 

יום  –השיא של אחד מהימים הגדולים ביותר של העולם 

חנוכת המשכן. לאחר שאהרון מקריב את העולה על כל 

וא מניף משפטיה, רוחץ ומעלה, מקטיר ומחטא, ולאחר שה

את מנחתו כאשר ציוה משה, מתארת התורה פעולה מופלאה 

 שעושה אהרון, פעולה שלא צווה עליה אף לא פעם אחת:

וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת... 

 13והשלמים

כך, על דעת עצמו, נושא אהרון את ידיו אל העם ומברכם. 

 ובמה הוא מברך אותנו?

 14ישא יאר יברכך כהנים ברכת

סתם עוד פעולה שנעשית ברצף  איננהברכת הכהנים הזו היא 

"ל רואים אותה הפעולות הבלתי פוסק של עבודת המשכן, וחז

 :כקובעת ברכה לעצמה

 תנא המשכן הוקם לחדש באחד השנית בשנה הראשון בחדש ויהי

 לנשיאים ראשון בראשית למעשה ראשון עטרות עשר נטל יום אותו

 לאכילת ראשון האש לירידת ראשון לעבודה אשוןר לכהונה ראשון

 לאיסור ראשון ישראל את לברך ראשון שכינה לשכון ראשון קדשים

 15 לחדשים ראשון הבמות

עד כאן נפלא. אהרון מחדש את המושג ברכת כהנים ביום 

שמתי לב לעובדה שהיא  השבועחנוכת המשכן. אבל רק 

ומברך את מצמררת כשחושבים עליה. אהרון נושא את ידיו 

העם כולו, ברכה שבמשך ההיסטוריה תיהפך לברכת ההורים 

ישא'. הוא מברך את כל העם  'יברכך... יאר... –לילדיהם 

ובתוכם גם את ארבעת הבנים שלו, כהני העם. תגובת העם 

  –כולו לאחר הברכה וירידת האש היא מופלאה 

 16פניהם וירונו ויפלו על וירא כל העם

לא פעלה הברכה את נדב ואביהוא, ו, שני הבנים שלעל ורק 

. האם שמנו 'פיספסו'פעולתה... כל העם התברכו ורק שניים 

הגדלה, עליה נדבר לב פעם לכך שכמה רגעים לפני הטרגדיה 

בקריאת 'שלישי', מות נדב ואביהוא, עמד אביהם, אוהב 

רך את כל העם ובתוכם את בניו שישם להם , ובהשלום ורודפו

שני  פניו אליהם? כמה דקות לאחר מכן אתשלום, שיאר ה' 

  בניו מתים 'בקרבתם לפני ה''!

                                                           
 כ"ד ויקרא ט' 13
 רש"י שם 14
 'סדר עולם', פרק ז', מובא ברש"י ויקרא ט' א' 15

נדמה לי ששימת הלב לעובדה הזו יכולה להביא אותנו לניתוח 

מדהים של ברכת הכהנים המופלאה ומתוך כך לנסות ולהבין 

 במה ומדוע היא לא פעלה על נדב ועל אביהוא.

 

 

 להישמר מהברכה –חטיבה ראשונה 

 כת הכהנים המפורסמת:אלו הם פסוקי בר

ךָ  ְמרֶּ ְכָך ה' ְוִיש ְ  .ְיָברֶּ

ךָּ  יָך ִויֻחּנֶּ ָניו ֵאלֶּ  .ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום ם ְלָך ש ָ ֵ יָך ְוָיש  ָניו ֵאלֶּ א ה' ּפָ ָ  17.ִיש ּ

משלוש  מורכבתהמבנה של הברכה הוא מיוחד מאד. הברכה 

בתוך כל , כשעולהמהן בכל אחת מספר מילים  ,חטיבות

 ברכות, שתי פעולות שהן אחת. חלוקה לשתי קיימתחטיבה 

. ברכה ושמירה הם וישמרך'ה'  יברכךהחטיבה הראשונה היא '

שני דברים שונים לגמרי. יכול להיות אדם מבורך מאד מאד, 

כל. ברכה זהו שפע, טוב עצום. שמירה היא  ,מכל ,יש לו בכל

שמירה היא בהכרח מפני משהו, מפני  –עניין אחר לגמרי 

 לבוא.איזשהו היזק שיכול 

בניו שיברכם ה' לאב ברכת אתם יודעים מהו העומק של 

וישמרם? זה גוועלד. ילד שלי, יהי רצון שתזכה לכל הברכות 

הכי גדולות שיש בעולם, שיושפע עליך טוב אינסופי ותזכה 

להגיע לכל מה שאתה מבורך בו, הלואי. אבל דע לך, בדיוק 

ה ירשמשם אתה צריך  - באותו המקום שבו אתה הכי מבורך

גם ה'סטרא  נומיוחדת, כי דווקא במקום הברכה הגדולה, יש

אחרא' שינסה לקחת אותה למקום ההפוך, ולהפוך אותה לך 

'יברכך ה'', בני,  –מברכתך לקללתך. כמעט והייתי אומר 

'וישמרך' מן הברכה עצמה, שתיקח אותה נכון ותביא ממנה 

 ברכה לך ולעולם.

 אור בחינם –חטיבה שניה 

ה' פניו אליך,  יארהשניה היא של הארת הפנים. 'החטיבה 

 ה החטיבה משתי ברכות, שתי פעולות'. גם כאן בנויויחונך

 הן אחת.ש

'יאר ה'' פירושו שהאור שלך יהיה אור מהקב"ה, שתקבל 

הארה אינסופית, כמו האש האלוקית שאוכלת ביום השמיני 

אש את הכל ומביאה את העם כולו ל'וירנו ויפלו על פניהם'. ה

היא  נו בכלל,תהזו היא יורדת מלמעלה למעלה, שלא לפי דרג

 ויקרא שם כ"ד 16
 כ"ו-במדבר, ו', כ"ד 17
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של רבש"ע אלינו. ובכן, כך  כולה השראת שכינה במאור פניו

 מדהים!יאר ה' פניו אליך, בני היקר. איזו הארת פנים. 

 ..'ויחנך'. איזו סכנה יש שם, כשהפנים מאירות כל כך. –אבל 

פניך שמאירות אתה פתאום יכול לחשוב, ולו לרגע אחד שאלו 

זכור שהכל זו מתנת חינם,  'ויחנך'. -ובכן, ילד  באור עצמן.

ותחיה בתודעה כזו. חיה כמו יעקב אבינו שמחדש לעשו 

הים את ל-הוא רואה הם 'הילדים אשר חנן אשהילדים ש

חיה באור פני המלך אך דע ש'חנותי , 19במתנת חינם ,18עבדך'

בלי ממך איר , הכל מתנת חינם. ואז האור י20את אשר אחון

 לשרוף.

 לשבוע בכזית –חטיבה שלישית 

לך  וישםה' פניו אליך  ישא' –מגיעה החטיבה השלישית  כעת

. בכל ליל אחרת לגמרי הבנתי את הברכה הזו עכשיושלום'. 

שבת אני זוכה, כמו הורים רבים בעם ישראל, לברך את ילדינו 

  בברכה המופלאה הזו, ונדמה לי שמעולם לא הבנתי אותה כך. 

מתארים ויכוח, דו שיח מופלא ותמוה  21חז"ל במסכת ברכות

 בין הקב"ה והמלאכים:

אשר ' כתוב בתורתך ,רבש"ע - אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה

 דכתיב ,והלא אתה נושא פנים לישראל 'ולא יקח שחדלא ישא פנים 

 '!ישא ה' פניו אליך'

שאלה מצוינת, לא? בלי פרוטקציות! תשובתו של הקב"ה היא 

 מדהימה:

ה שכתבתי להם בתור -? אשא פנים לישראלאמר להם וכי לא 

והם מדקדקים ]על[ עצמם עד  ',ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך'

 .כזית ועד כביצה

, אני אמרתי להם לברך רק כאשר הם שבעים ואילו הם, כלומר

בתורה שבעל פה, קבעו כי חובת הברכה היא כבר מאכילת 

יפה גמרא  . נו, זוכמות קטנה ביותר כשיעור 'כזית' ו'כביצה'

מאד, אבל מה הקשר של התשובה לשאלה? בגלל שאנחנו 

 הקב"ה נושא לנו פנים?  ,מחמירים בהלכות ברכות

וקה של החתם סופר שהוא כותב על המדרש תשמעו תורה מת

 הזה. 

כישרון מיוחד במינו. מול  - ברכה גדולה קיבלתי מתנה,

התופעה הזו יכולים לעמוד מלאכים, בדמות בני אדם ובדמות 

ליגיה הפריביחברים, ולטעון שה'פרוטקציה' שקיבלת, ש

המיוחדת הזו היא נשיאת פנים, זה לא הוגן! מדוע יש לך 

חרים? ובעצם, האם יש אדם בעולם שאין לו משהו שאין לא

מתנה מיוחדת שאין לאחרים, שהיא רק שלו ורק הוא זכה 

 בה?

                                                           
 ל"ג, ה'.בראשית  18
 עיי"ש באבן עזרא 19
 שמות ל"ג, י"ט 20

בעולם וקובלים על הכוח הזה. למה זה הקיימים באים כוחות 

מגיע לו? למה יש לך את הכישרון הזה? והקב"ה עונה לכל 

אתם יודעים, אני אמרתי לעם ישראל  –ה'מלאכים' הללו 

הם כבר שבעים. ואתם יודעים מה הם עושים? שיברכו רק כש

הם לא משנים את הכלל הזה, אך הם אומרים שכבר בכזית 

הם שבעים, שכבר בכביצה הם שמחים בחלקם ומברכים אותי 

עליו בלי סוף... זאת אומרת שהוא שבע לא כי הוא אכל 

, הוא שבע כי הוא שמח ב'כזית' כוח שהוא קיבל, ק"גחמישה 

שאני אז כונה שניתנה לו במתנת חינם. הוא מודה על כל ת

 לא אשא להם פנים??

בחייו ובעולמו? כשהוא כל  ,הושלושלום, מדוע לאדם אין 

הזמן מסתכל ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה ורוצה עוד ועוד 

אין לו אז  - ממה שאין לו, ומעוד דבר שהוא עוד לא השיג

נשיאת פנים ילד יקר, יתן לך ה' ב -שלום. 'ישא ה' פניו אליך' 

ת ומתנה ענקית שהיא רק שלך, 'וישם לך שלום', תהיה לך שלו

עולם ב'כזית' שקיבלת, תשבע ממנו ותברך עליו בכל לבבך 

 איזו ברכת כהנים מופלאה!ובכל נפשך. 

 'בקרבתם'

אהרון מברך את כל העם, באהבתו הגדולה את הבריות, כל 

אש מן  אחד במקומו שלו. הוא נושא את ידיו, ולאחר שיורדת

  – השמים ואוכלת על המזבח רואה את זה כל העם

  פניהם וירונו ויפלו על

זה לא ייאמן. הם כל כך שמחו, הם כל כך שיבחו וביחד עם זה 

הם נפלו על פניהם ולא העיזו לראות כלום. הם ידעו שעד כאן 

הם מסוגלים, הם ידעו שחטא העגל מתוקן, שאת הכל הם 

הביאה אותם  הפנים הזו עצמהציוה ה', ונפילת  עשו כאשר

לשמחה בלי גבול. הם שמחו בשמירת הברכה, הם שמחו 

של הארת הפנים, הם שבעו כל כך בכזית שלהם  'חינמיות'ב

 שלום.רוב תודה ומרוב ולא ידעו את נפשם מ

ומה עם נדב ואביהוא? הסיפור שלהם התחיל כבר אחרי 

  –מעמד הר סיני 

ת ָהֱאלִֹהים ַוּיֹ ֱחזּו אֶּ ּתוּ ַוּיֶּ ש ְ  22 .אְכלּו ַוּיִ

כל כך הפוך. הם רצו עוד ועוד 'בקרבתם', והם באמת גדולים 

רך אביהם ו'בקרובי אקדש', אבל את הברכה שבוקדושי עליון 

את העם כולו, את ברכת האיזון, אותה הם לא שמעו ובה הם 

לא זכו. הם לא זכו להישמר מהמחשבה שלי שהברכה היא 

ות בלי הפסקה ואין מה שמפריע אינסופית ולכן אני יכול לעל

 לי בעולם.

 והוא יברכנו בטוב ובאור – 'ושמו את שמי על בני ישראל'

 ובשלום.

 ברכות כ: 21
 שמות, כ"ד, י"א 22
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 שלישיתלסעודה  –חיי קודש ללא הפסקה 

 אש אוכלה

יוצאת אש מאת ה' פעמיים. בפעם ה 'שלישי' בפרשקריאת ב

  – הראשונה

 23םותצא אש מלפני ה' ותאכל .. ותאכל על המזבח... החלבי

  –בשמחה עצומה נמצא והעם 

 וירא כל העם... פניהם

 ובאותה תבנית בדיוק, לאחר כמה דקות

 24.. לפני ה'ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו 

ן, 'בהקריבם אש זרה אש אוכלת את נדב ואביהוא בני אהרה

  –לפני ה''. הם לא נשרפים כליל כמו העולה, אלא 

מתם. כמין שני חוטין של אש מלמד שלא נשרפו בגדיהם, אלא נש

 25 נכנסו לתוך חוטמיהן

עיצומן של בלא נשרפו,  תיהםהם מוטלים כך, אפילו כתנ

שמחת חנוכת המשכן מתערערת באחת, חגיגות היום השמיני. 

ן עומדת למבחן, מהקשים ומנהיגותם של משה ושל אהר

 . 'מבחן החזרה לשגרה', ו'מבחן הניחום'ביותר: 

ן הכהן ושני בניו כים הלאה? איך אהרחמים? איך ממשיאיך מנ

בניו מוטלים  –הנותרים ממשיכים הלאה לאחר שאחיהם 

הוראות פעולה, 'חלוקת משה תן ייבעוד רגע מתים לפניהם? 

 עבודה' ברורה מאד:

ל ה אֶּ ֶּ ר מֹש  ְלָעָזר ּולְ  ַוּיֹאמֶּ ם ַאלַאֲהרֹן ּוְלאֶּ יכֶּ ֵ ָניו ָראש  ְפָרעּו  ִאיָתָמר ּבָ ּתִ

ם לֹ  ל...  ִתְפרֹמוּ  אּוִבְגֵדיכֶּ ם ּכָ ָרֵאל ַוֲאֵחיכֶּ ית ִיש ְ ת ּבֵ ֵרָפה ִיְבּכוּ אֶּ ְ ר  ַהש ּ ֶּ ֲאש 

ַרף   26 ה'ש ָ

 . אך עוד לפני כן, בפסוק'אתם עובדים, עם ישראל מתאבלים'

ן גם יחד את סוד אחד קצר, מלמדים אותנו משה ואהר

הנחמה. בסוד הנחמה הזה, ובכוח ההמשכיות המופלא נבקש 

 יאה זו.לעסוק מעט בקר

 גדולים ממני וממך

ל ה אֶּ ֶּ ר מֹש  ר ַוּיֹאמֶּ ֶּ ר  ַאֲהרֹן הּוא ֲאש  ּבֶּ ֵדש  ְוַעל ה'ּדִ ּקָ ְקרַֹבי אֶּ ֵני  ֵלאמֹר ּבִ ּפְ

ֵבד ָהָעם ָכל ּכָ  27 אֶּ

 ,זוהי תגובתו של משה רבנו. שתי המילים, 'בקרובי אקדש'

הנמצאות במרכז דברי הניחום של משה הפכו להיות מטבע 

אך  ,ן קצרה כל כךותגובתו של אהרם'. לשון ל'מות קדושי

 –מטלטלת 

ּדֹם   ַאֲהרֹן ַוּיִ

                                                           
 ויקרא ט' כ"ד 23
 שם י' ב' 24
 רש"י שם שם ה' 25
 ויקרא י' ו' 26
 שם שם ג' 27

שפירושו הוא המוכר יותר, משמעותן של דברי , 28על פי רש"י

 הניחום הללו היא כך:

ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש  ?היכן דבר -הוא אשר דיבר ה' 

אמר משה לאהרן אהרן . ל תקרי בכבודי אלא במכובדיא בכבודי

והייתי סבור או  תי שיתקדש הבית במיודעיו של מקוםהיי יודע ,אחי

 בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך

שכך  ,ידיעה ברורה הייתי'. איזו תחושה פנימית עמוקה,'יודע 

יתקדש הקב"ה במשכנו. מהידיעה הזו, שלא סיפרתי לך עליה, 

 הייתי סבור שבוודאי באחד משנינו יתקדש שמו יתברך אבל

 מסתבר עכשיו שיש קרובים יותר... 

הביטוי 'בקרובי' כמובן מתייחס אל נדב ואביהוא שלפי משה 

הם כנראה הקרובים ביותר לה'. הניחום לאבא הגדול הוא 

בהגדלת ערך קדושת חייהם של בניו המתים. הם גדולים כל 

כך, הם קדושים כל כך, אשריך שזכית לבנים גדולים כאלה. 

משה לנחם את אחיו. מבנה הניחום הזה בדברים הללו מבקש 

מוכר גם לנו, שהרי אין נחמה גדולה לאב מהזיכרון הטוב, 

 מהשבח על בנו יקירו. 

ן בתגובה לניחום הזה? וידום. 'ושתיק ומה עושה אהר

 .צידוק הדין. 29אהרון'

וקבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו 

 30.יןהדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי י

השתיקה האדירה הזו מזכה אותו בדיבור הכי גדול בעולם. עד 

 כאן פירושו המופלא של רש"י. 

על פי פירושו גם אבל אני מבקש ללמוד את הפסוק הקצר הזה 

של הרשב"ם, נכדו הגדול של רש"י. בפסוק הזה נמצא כתב 

נו סיפור נוסף על יש לאכן הניחום היחיד בכל התורה כולה. 

 לאחר שרואה יעקב את כתונת הפסים -ום ניסיונות ניח

הטבולה בדם של בנו יוסף מתארת התורה את המתרחש 

  –ישראל בני במשפחת 

  31וכל בנותיו לנחמו ויקומו כל בניו

יעקב ממאן  –אבל לא כתוב כיצד הם ניחמו, ובכל אופן 

את סוד  ממנולמד תנחם. כאן יש לנו קוד, שבפיצוחו נלה

ברגעי המבוכה שלנו, כמנחמים  הנחמה ברגעים הכי קשים,

יש בנו הרבה רצון כשאין לנו את המילים אך , ל"עאו כאבלים, 

הנחמה היא בהגדלת שבח המתים.  ,. על פי רש"ילנחמה

פירושו של הרשב"ם הפוך לחלוטין והוא מהפך את כל מה 

 שחשבנו.

 ויקרא י' ג' 28
 תרגום אונקלוס, ויקרא י' ג' 29
 רש"י, שם 30
 בראשית ל"ז ל"ה 31
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 כיצד מנחמים?

 הוא לא ייאמן: 32פירושו של הרשב"ם

התאבל על בניו. צה להניח העבודה ולומיד כששמע אהרון היה רו

דה, ואל תחדל מן העבו ויאמר משה אל אהרן: 'אל תתאבל ואל תבכה

הוא אשר דיבר ה' 'בקרובי אקדש',  כי הדבר הזה אשר אני אומר לך

ולא  ובים אלי לשרתני אני רוצה להתקדשבכהנים גדולים הקר

יו.. 'והכהן הגדול מאח ל שמי ועבודתי. שכך אמר לי הקב"השיתחל

את ראשו לא יפרע ובגדיו אל יפרום'... ולכך אל תניח העבודה, 

ולא תצא ולא תחלל, אלא יתקדש הקב"ה ועבודתו  לשאתה כהן גדו

  .על ידך!'

ן, יש ציווי שהוא קשה כל כך, שהכהן עוואלד. אתה יודע, אהרג

הגדול לא יכול להיטמא ולהשתתף בלוויה אפילו של הקרובים 

חיו וילדיו. אף פעם, אף פעם ואמו, של א   של אביו -לו ביותר 

אני רואה אותך, לא הצלחתי להבין את ההלכה הזו. עכשיו 

ן אחי, ואת בניך הגדולים אלעזר ואיתמר ואני רואה אהר

אתכם ניצבים בפני הטרגדיה הכי גדולה בעולם. התגובה 

אובדן עשתונות נוראי. אולי אף צער, בכי,  -הטבעית היא 

ו להמשיך את חנוכת המשכן, להמשיך אתם נדרשים עכשי

 ,ולהגדיל את שמחתו של המקום ושל עם ישראל. אז אחיכם

יבכו את השריפה, ומישאל ואלצפן בני דודך  ,כל בית ישראל

ישאו את המתים החוצה, כמו שמעבירים את המת מלפני 

בכל  תמשיכו, ואתם 33הכלה כדי 'לא לערבב את השמחה'

 ה יקרה?הכוח. ומהכוח הזה אתה יודע מ

זהו כבוד השכינה, שרואה בניו מתים ומניח  –ועל פני כל העם אכבד 

 אבלו בעבודת בוראו

מהכוח הזה כל העם יקבל כוח, ומהכוח הזה יתגדל ויתקדש 

 שמה רבא בעם כולו ובעולם כולו.

הביטוי 'בקרובי אקדש' בכלל לא מוסב על נדב ועל אביהוא. 

קא החיים, אהרון הקרובים שבהם מתקדש שמו יתברך הם דוו

 ואלעזר ואיתמר, הממשיכים בכל הכוח. זהו קידוש ה' הגדול

ביותר. זהו כבודו. לא קידוש ה' של המתים במותם, אלא 

 אדרבה, של החיים בחייהם.

 וידום, וימשיך, ויקדש

ן? וידום. תשמעו את המשך דבריו של ומהי תגובתו של אהר

 הרשב"ם:

 אבל...ן מאבלותו, ולא בכה ואל התוידם אהר

לא שתיקה של צידוק הדין, אלא 'וידום' כמו עמידת דום 

ריאת החיים. אהרן נודם ומוכנות לפקודה, היענות לק

 לותו וממשיך לגדל ולקדש את שמו יתברך.מאב

כבר הזכרנו אתם יודעים מהו עומק פירוש המילה 'לנחם'? 

דו משמעית. מצד אחד, פירושה  נחמה זו מילהכמה פעמים כי 

ק', לתת כוחות ולחבק. אבל בעברית יש לה פירוש 'לחז הוא

חרטה, התהפכות, שינוי של התפיסה כולה. כך 'וינחם  –נוסף 

'כי נחמתי כי  –וכך לפני המבול , 34ה' על הרעה אשר דיבר'

ם זה , שינוי המחשבה הראשונה. לנחם ולהתנח35עשיתים'

להתמודד איך נותנים כוחות  כמובן לחזק, אבל איך מחזקים?

מהפכים, הופכים את כל מה שחשבנו.  -אינסופי? אב עם כ

 מתנחמים ממה שחשבנו ומתמלאים נחמה.

 כשיהודי בא לנחם את רעהו הוא אומר לו משפט אחד קצר:

 36המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

אני אשתדל לעשות את הכל, יקירי. אני אעזור  -כלומר 

זה לא יספיק י יודע שואתמוך ואהיה היכן שתצטרך. אבל אנ

הסתכלות שמימית שתהפוך את הכל רק ורק המקום ינחם, 

חם באמת ואני פה בשבילך, כדי שנצליח לראות הפוך. בוא תנ

בוא ונראה כיצד מתוך הרגע הקשה  -ונראה את הכל להיפך 

הזה, הכי קשה בעולם, אתה מופיע תעצומות חיים שמעולם 

 עוד לא היו. 

ואביהוא וכך ממשיכים אנחנו בכל ן את נדב כך ממשיך אהר

 הנחמות שאנו זקוקים להן.

שנזכה לשמוע הרבה שמחות אמיתיות, ישועות ונחמות, לנו 

 ולכל ישראל!
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