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 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - !כולנו כהנים גדולים

איזכור קצר של 'מות שני בני בפרשת 'אחרי מות' פותחת 

ומיד לאחר מכן עוברת לכשלושים וארבעה פסוקים  1אהרן'

המתארים את סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. שאלה 

 -אחת שנרצה לדון בה היא מה הקשר בין שני העניינים הללו 

ים. מות בני אהרן וסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפור

נקודה נוספת שעלינו לברר היא מדוע התורה מפרטת כל כך 

עוסקת בעניינים פרשה ה -שלא כל כך רלוונטית אלינו בפרשה 

הכהן הגדול, האיש  -שלכאורה נוגעים לאדם אחד בלבד 

מה לנו  -הקדוש, ביום הקדוש כשהוא נכנס למקום הקדוש 

 ולזה?

ולשם  -כי נדמה  ,שני עניינים אלו מחייבים הרבה הבנה ועיון

שהפרשיות הללו קשורות מאד לכל אחד  -אי"ה נגיע בלימודנו 

ואחת מאתנו, ולא רק ליום אחד בשנה אלא לכל יום ויום, בכל 

 שעה ובכל רגע.

 הנציג שלך בקדש הקדשים

  -על הפס' 

ְהיו   ש   ְוַאת  ֶּ֧ם ת ִּ י ָק֑דוֹּ ים ְו֣גוֹּ ִ֖ ֲֹּהנִּ ת כ  כ  ֶ֥ י ַמְמל  ִ֛  2....לִּ

  -ואומר מביא בעל הטורים 

 בואלתיד שראל היו כולם כהנים גדולים ולעלו זכו ייא
 3.תחזור להם שנא' ואתם כהני ה' תקראו

אין זו רק אמירה יפה, שיש בכל אחד מאתנו כהן גדול, אלא 

צריך להבין את זה לעומק. אותה עבודת כהן גדול ביום 

הכיפורים, שאותה אנו מפרטים בכל שנה בתפילת המוסף 

הכיפורים, איננה נמצאת רק במרכזה של תפילת המוסף ביום 

בימינו כי לא זכינו לבנין בית המקדש, אלא גם בבית המקדש 

עבודת הכהן תהיה מרכזו של היום, ואילו  -כאשר יבנה מהרה 

אנו נעמוד מבלי לעשות כלום. הוא יהיה הנציג שלנו ותפקידנו 

ום, שיכנס בשלום ויצא בשל -יהיה רק להתפלל להצלחתו 

                                                           
 ויקרא ט"ז, א'. 1
 שמות, י"ט, ו'. 2
 בעל הטורים על התורה, שם. 3
 חגיגה י"ד: 4
 ויקרא רבה כ', ו'. 5

ממש כמו אותם ארבעה שנכנסו לפרדס ורק אחד נכנס בשלום 

 .4רבי עקיבא -ויצא בשלום 

תפילה גם על הכהן הגדול אבל בעצם אכן התפילה הזו היא 

היא מכוונת אל כולנו, כי הכהן כאשר הוא נכנס פנימה הוא 

משפחתו, אבל אחר כך על -מתוודה אמנם תחילה על ביתו

ולאחר מכן הוא אף עוסק בשעיר שבטו, על כל ישראל -ביתו

המשתלח המכפר על עוונותיהם הקשים של כלל ישראל. ביום 

הזה אנחנו לא סתם 'לא מתפללים' אלא אנחנו מיוצגים על ידו. 

 - הוא המתפלל בפועל ואנחנו בכח. נסביר

 חטאם של נדב ואביהוא -בֹקרבתם 

 -שחטאם של נדב ואביהוא היה בכמה עניינים  5חז"ל אומרים

כנסו לפני ולפנים אל קדש הקדשים כאשר היה אסור להם, נ

שהם לא לבשו את כל הבגדים שהיו  - או נכנסו מחוסרי בגדים

 , או שלא היו להם נשים או בנים ועוד.צריכים ללבוש

מהיכן למדו חז"ל את כל העניינים  6האמת, המפרשים דנים

הללו והם אומרים שכל הרעיונות הללו שהם 'הפילו' על נדב 

 -ואביהוא מופיעים בפסוק הראשון של פרשתנו 

ר  ֵּ֤ ל 'ה  ַוְיַדב   י א  ַֽ ְפנ  ֶ֥ם לִּ ָקְרָבתָ ן ב ְ ֲהרֹּ֑ י ַאַֽ ֣ נ  י ב ְ ִ֖ נ  ת ש ְ י מוֹּ ֣ ֲחר  ה ַאַֽ  מֹּש  ֶׁ֔
תו   'הִ֖  ַֽ מ   7.ַוי ָ

שמשמעות המילים 'בקרבתם לפני ה''  8האור החיים הק' אומר

זה מפורש בפרשת  -איננה רק לזה שהם הקריבו אש זרה 

היה קרבת יתר. על פי  'חטאם'-אלא ש -י אך לא כאן שמינ

הבנה עמוקה זו נבין את המילה 'וימותו' החותמת את הפסוק, 

  - 9אשר לכאורה כפולה ומיותרת בו

נדב ואביהוא התקרבו  - 10באופן כל כך נפלאבחסידות מוסבר 

'וימותו', וזה נחשב -לפני הקב"ה באופן של קרבה שמביאה ל

 -נבאר את זה לעומק. וצריך להבין  לחטא.

 

 פרופ' נחמה  ,'בספר ויקראחדשים  עיונים' ,בעל הצידה לדרך על רש"י 6
 100עמ' ליבוביץ 

 ויקרא, ט"ז, א'.  7
 אור החיים על התורה, שם.  8
 'וימותו'? -'אחרי מות', ומדוע נכפל  בתחילת הפס' כבר נאמר 9

 .987קוטי שיחות כרך ג, עמ' יל 10

  ''קדושים-אחרי מות' ופרשת ' 
 תשע"ז



 

2 
 

 רצוא ושוב

  -הנביא מתאר החיות אשר במרכבת הקודש 

ב וֹּ א ָוש ֑ ת ָר֣צוֹּ וֹּ  11...ְוַהַחי ִ֖

באופן כל כך עמוק ונפלא על שתי  12מכאן לומדים בחסידות

'רצוא'  -בתפקידו של האדם בעולם הקיימות תנועות מנוגדות 

 הוא הרצון להתפשט לגמרי מהגשמיות'שוב'. 'הרצוא' -ו

'שוב' היא התנועה -ולהידבק באלוקות עד כלות הנפש, ואילו ה

, ההפוכה, של נשמה בגוף, של עיסוק בענייני העולם הזה

 .שמחויבת אף היא

מצד אחד כל החיים זה הרצון לצאת מהמציאות התחתונה, 

 -שהנפש תתמלא בשאיפה עליונה עד כדי כלות הנפש 

פתאום מבין , אך דווקא אז אני 13'נכספה וגם כלתה נפשי'

שהכל הוא כדי שאני אחזור לכאן, למטה, לעבודה של הנשמה 

 בגוף שהיא תכלית העשייה בעולם.

 גם כדי 'להיכנס בשלום' צריך תפילה

אמרנו שתפילתם של ישראל על הכהן הגדול בעת שהוא נכנס 

יכנס בשלום וייצא '-לקודש הקדשים ביום הכיפורים היא ש

די מובן כי היציאה  -ום שיצא בשל -. החלק השני 'בשלום

בשלום היא הבעייתית וצריך לזה הרבה סייעתא דשמיא, אבל 

שיכנס בשלום? מה הבעיה  -מה הכוונה בחלק הראשון 

 להיכנס בשלום, למה צריך להתפלל על זה?

יוצא בשלום הוא רק מי שנכנס על דעת שכניסתו  -זה מדהים 

יסתו היא על מנת לצאת חזרה בשלום! רבי עקיבא כבר בכנ

בשלום. כל מגמתו  לא רק ָיַצא ממנו -הוא נכנס לפרדס בשלום 

קרבתם לפני '-'רצוא', אל ה-מההתחלה הייתה שהליכתו אל ה

. את 14ולא שימות בהם' -ה', היא כדי לחיות ולחזור, 'וחי בהם 

 .15זה לומד רבי עקיבא בפרשתנו

של 'וימותו'. נדב ואביהוא לעומת זאת קרבו לפני ה' באופן 

'בקרבתם... וימותו'. מעתה נבין את הקשר -ר מי מות' נוצ'אחר

הלא  -הכהן הגדול מכפר ראשית 'בעדו ובעד ביתו'  -לפרשה 

הוא חייב להיות נשוי ואם הוא לא נשוי הוא איננו  -היא אשתו 

יכול לעבוד את העבודה הזו, עד כדי כך שר' יהודה אומר 

רת שמא שה אחישחייבים להתקין לו א 16בתחילת מסכת יומא

רגע כי אין מצב שהוא יהיה בתוך קדש הקדשים  -תמות ח"ו 

כשהוא לא בתנועה של שיבה אל אשתו, ואחר כך הוא אחד 

  מתפלל על כל שבט לוי ועל כלל ישראל.

גם הבגדים שהכהן הגדול לובש מייצגים את הלבושים של 

רק כך הוא . המצוות, של הפעולות, של הקשר אל המציאות

נכנסו  -נדב ואביהוא  -, והם אל קדש הקדשיםיכול להיכנס 

 .ולכן לא יצאו בשלום מחוסרי בגדים, מחוסרי חיבור למציאות

 החוטא הזה הוא אני?

שאלנו בתחילה מה הקשר בין הסיפור של נדב ואביהוא אל 

זה בדיוק הסיפור! סיפור  -הסיפור של הכהן הגדול ו'אחרי מות' 

איננו סיפור אישי שלו אלא עבודת כהן גדול ביום הכיפורים הוא 

של אחד ואחת מאתנו. אילו זכו ישראל היינו כולנו כהנים 

כי כל אחד יכול  -גדולים, כפי שפתחנו בשם בעל הטורים 

להיכנס ברצונו הפנימי אל קדש הקודשים, וצריך לדעת 

 להיכנס לשם בשלום ולצאת משם בשלום.

יש לנו יום עצום, יום הכיפורים, שאנחנו הופכים בו למלאכים 

אבל כניסתנו לשם היא עם כל  -לא אוכלים ולא שותים  -

. לפעמים אתה 'בגדנו'אשמנו, הלכלוך, עם כל החטאים, 

'באמת  -מתבונן בנוסח הוידוי של יום הכיפורים ואומר לעצמך 

'רק שלא ישמעו, רק  -אני?', אתה עוצם את העיניים ואומר זה 

שלא יראו'. אתה מביא ליום הזה, לתפילות הללו את כל הרפש 

כי רק כך אפשר להיכנס בשלום מתוך אמונה שאפשר  -שלך 

פוץ פנימה אל הקדש, לתקן הכל. מתוך התנועה של רצוא, לק

יכנס אנו עומדים ומתפללים שהנציג שלנו לפני ולפנים, 

 -בשלום ויצא בשלום, וכאשר הוא יוצא עושים סעודה גדולה 

'רצוא ושוב'. חוזרים אל האוכל של אחרי יום הכיפורים.

 
 
 

  

                                                           
 יחזקאל, א', י"ד. 11
  רבי אלימלך מליז'נסק, פרשת נח, ד"ה "ויולד נח".ל נועם אלימלך 12
 תהילים פ"ד, ג'. 13

 יומא פ"ה: 14
 ס"ב.בבא מציעא  15
 משנה יומא, א', א'. 16
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לסעודה שניה - עצמאותנו ופרשת העריות 

 'מועדים לשמחה לגאולה שלמה'. 

ה זצ"ל ביום העצמאות, בנוסח 'כך היה נוהג לברך הרב נרי

מלא הכרת הטוב, שמחת הינו מדויק ומכוון זה, שמצד אחד 

מלא אמונה שהכל בדרך אל הגאולה  -מאידך ו ,מועדים

השלמה. בלי להתבלבל בין השמחה האדירה במה שיש 

העבודה הגדולה  ובהכרת הטוב ובין התפילה הגדולה על

 שמוטלת על כולנו.

 כפשוטו -גאולי ה' 

לפני שניכנס לפסוקי פרשיית 'שלישי' של פרשת השבוע, 

 .17נקדים כמה מילים על היום המיוחד הזה

י מ מִּ ש ְ הר ׇָחָכֶ֥ם ְויִּ ֑ל   י  א  ֶ֥ ְסד  ְנ֗נו  ַחַֽ וֹּ ְתב  יִּ  18ה'.ְוְ֝
  -כך מסיים דוד המלך את המזמור שפתח במילים 

י 'ה֣ -הֹּ֣דו  לַ  ב כ ִּ וֹּ  ֑טוֹּ ם ַחְסד ַֽ ָל֣ ִ֖י ְלעוֹּ  19.כ ִּ

כשקוראים את המזמור הזה וחושבים על המילים, אתה יושב 

ומהרהר האם היה עוד דור כמו דורנו, שכך קלט את המילים 

  -הללו, כפשוטן 

י  ֣ ל  או  אְמרו  ג ְ ד' ה֑ יֹֹּ֭ י ַ ם מִּ ָאָל֗ ֶ֥ר ג ְְ֝ ר ֲאש   ת. ָצַֽ ֲאָר֗צוֹּ מ  ם ו ַֽ ָצֶ֥ ב ְ ִ֫ ח  קִּ ְזָרֶ֥ ִּ מ  מִּ
ב ֲעָר֑ ַ מ  ַֽ ן ו מִּ וֹּ פֶ֥ צ ָ ם מִּ ַֽ י ָ  20.ו מִּ

  -אתה רואה כל פרט, ואיך שכולם מגיעים לכאן 

י ַֽ ו  כִּ ְמחֶ֥ ש ְ קו   ַוי ִּ ֹּ֑ ת  ש ְ ל יִּ ם א  ְנח ֗ י ַ ם ַוְ֝ ְפָצַֽ ז ח  וֹּ  21.ְמחֶ֥
ה ָר֑ ְך ְיש ָ ר  ֣ ד  ם ב ְ יכ  ְדרִּ י ַ ל ַוַֹֽ֭ ת א  כ  ל ֗ ַֽב ָלְ֝ ש ָ יר מוֹּ ֶ֥  22.עִּ

וישמר אלה מי חכם  -ולבסוף מגיעים אל הפסוק החותם 

'מי חכם  -ויתבוננו חסדי ה'. הפסוק מתחיל בלשון יחיד 

 -'ויתבוננו'. ואולי ההסבר הוא  -וישמר', ועובר ללשון רבים ' 

לראות את חסדי ה' הוא דבר עצום. מי שמתבונן טיפה לא יכול 

שלא לראות את חסדי ה'. מי שטיפה מתבונן לא יכול שלא 

מהמזמור, שחוזר על לומר לעצמו את הפסוק המופלא הזה 

  -עצמו כמה פעמים בו 

֣דו  לַ  וֹּ  'ה֣ -יוֹּ ם ַחְסד ֑ י ָאָדַֽ ֶ֥ ְבנ  יו לִּ ָת֗ ְפְלאוֹּ נִּ  23.ְוְ֝
 עצמאות ככלי לקדושה

אולי הדבר הכי מתאים ליום הזה, יותר מכל דבר אחר, הוא 

'והגדת  -לשבת ולשמוע סיפורי ניסים, ממש כמו בפסח 

נפלאות שנעשו לאבותינו במקום הזה, בימים ההם,  ,24לבנך'

בזמן  -שאינם כל כך רחוקים, בסך הכל כמה שנים אחורה 

הזה. לספר ניסים ונפלאות כדי שנדע גם אנחנו להודות על 

                                                           
 השיחה נאמרה בעיצומו של יום עצמאותנו הס"ט. 17
 תהילים ק"ז, מ"ג. 18
 , א'.שם 19
 ג'.-שם, ב' 20
 שם, ל'. 21
 שם, ז'. 22
 הפרק.שם, ח', ועוד בהמשך  23

הניסים והנפלאות שנעשים עמנו כאן, פה, בכל יום תמיד, 

  .25עדיין מוקפים בכל מיני שועלים ומחבלי כרמים

פסוק בלשון יחיד כאמור באה לומר לנו שיש ואולי פתיחת ה

שני מובנים לשמירה המוזכרת בו. במובן הראשון, הפשוט, 

'לשמור' הוא לראות ולשמור את הדבר, אבל במובן העמוק 

  -יותר, 'לשמור' הוא לצפות ולחכות, כמו אצל יוסף ויעקב 

ת ַמֶ֥ר א  ִ֖יו ש ָ ר ְוָאבִּ ָבַֽ  26.ַהד ָ
וב איך הופכים את כל זה לקחת את הדברים, ולהמתין ולחש

  -לכלי שיכיל את הדבר שבאמת צריך להופיע 

י ן כ ִּ וֹּ י ֑ ת צִּ ֣ב  ש   י יוֹּ נ ִּ י ָורִֹּ֖ ֶ֥ ל ַצֲהלִּ ַֽ ָרא  ש ְ ש  יִּ וֹּ ְִ֖ך ְקדֶ֥ ְרב   קִּ ל ב ְ וֹּ  27.ָגדֶ֥
אלא כאלו שקדוש ישראל בקרבה, כלי  -לא סתם צהלה ורינה 

 להיות -למה שבאמת יהפוך אותנו רוחנית ונפשית לעצמאיים 

אנחנו עצמנו. היהודי עצמו להיות בן חורין באמת. 'מי חכם 

לקחת את חסדי ה' כחכמים ולהתבונן ולמצוא  -וישמר אלה' 

את הכח ולשמור עליו ולהמתין ולצפות, ולשאול את עצמנו מה 

 עוד אני עושה כדי שזה יהפוך לכלי לגאולה שלמה באמת.

 לחזור לעצמאותנו, לעצמותנו

קדושים' עוסק -אחרי הקדמה זו נחזור לשלישי של 'אחרי מות

  -באיסורי העריות 

ץ ר  ֶּ֧ה א  ֲעש   ַמַֽ ם כ ְ ְבת   ֶ֥ר ְיש ַ ם ֲאש   יִּ ְצַרִ֛ ֣ה  מִּ ֲעש   ְכַמַֽ ו  ו  א תֲַַֽעש ֑ ִ֖ה  לֹּ֣ ב ָ
ץ ר  ַֽ ִ֖ם  א  יה  ת  ַֹּֽ ק  ו  ו ְבח  א תֲַַֽעש ֶׁ֔ ה לֹּ֣ ִָ֨ מ  ֶ֥ם ש ִָ֨ ְתכ  יא א  ִ֨ בִּ ֩י מ  ֣ר ֲאנִּ ַען ֲאש   ַנַ֡ כ ְ

כו  לֶֹּ֥  ַֽ ל   28.א ת 
אחרי שהתורה עסקה בתחילת הפרשה בסדר עבודת הכהן 

הגדול ביום הכיפורים היא עוברת לפרשת העריות, ולכאורה 

נדמה כי אין כל קשר בין נושאי הפרשיות הללו, אבל מאוד 

מעניין שדווקא ביום הכיפורים אנו קוראים בתורה, בשחרית 

הכיפורים, ואילו בפרשת אחרי מות בסדר עבודת כהן גדול ביום 

במנחה אנו קוראים את פרשת העריות הזו. בעוד שברורה לנו 

, הרי שעלינו להבין מדוע אנו 29סיבת הקריאה של הבוקר

 צריכים לקרוא את פרשת העריות במנחה.

פרשת העריות היא פרשת העצמאות. ביום  -זה דבר פלאי 

הכיפורים, אחרי שיכפר הקב"ה עלינו, אנחנו צריכים לשוב 

היות עצמנו. יום זה הוא יום שכל הנדרי, והאסרי והחרמי ול

 והקונמי צריכים להיעלם, ואני צריך לשוב ולהיות אני. 

מה נפשו של אדם  -בואו נהיה רגע אחד גלויים ונדבר דוגרי 

מחמדת יותר מאשר איסורי ערווה, מראיות אסורות ומחשבות 

 שמות, י"ג, ח'. 24
 ע"פ שיה"ש ב', ט"ו. 25
 בראשית, ל"ז, י"א. 26
 ישעיהו י"ב, ו'. 27
 ויקרא, י"ח, ג'. 28
 מוציא ספר תורה וקורא  -ואגב, כך גם היה עושה הכהן הגדול בעצמו  29
 לפני כל העם את הפרשה הזו.    
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יותר  אסורות?, מה הופך אדם למשהו שהוא איננו הוא עצמו,

זו הסיבה שמופיעה  -ממה שמשתלט עליו מתוך תוכו? 

כסיבה לקריאת פרשיית העריות במנחה של יום  30בפוסקים

הכיפורים, כי לפני שמגיעים אל הנעילה ולפני חתימת היום 

אנחנו לא בורחים  -עוצרים לרגע אחד ואומרים לקב"ה 

. אם יש 31מהדברים האמיתיים, מההתמודדויות האמיתיות

 ,, לעצמּות האמיתית שלישלי לא מאפשר לעצמאותמשהו ש

חיצוניים, אויבים לא ההתמודדות שלי עם  זה -להופיע 

אלא דווקא ההתמודדות הפנימית שלי  -מפריעים ככל שיהיו 

שנראים כבלתי ניתנים לשליטה. ורק אלו עם היצרים שלי, 

  -כאשר האדם מצליח להתגבר ולכבוש את יצרו 

ם ת  ֶׁ֔ ש ְ ְתַקד ִּ ֑ים ְוהִִּ֨ ִ֖ם ְקדֹּש ִּ ית  ְהיִּ ַֽ   32...וִּ

 הוא מסוגל להגיע אל אותן המדרגות הגדולות של עצמאותו.  -

 עצמאות אמיתית, לא מדומיינת

  -אולי זהו הפשט הפשוט ביותר של הפסוק הנ"ל 

ץ ר  ֶּ֧ה א  ֲעש   ַמַֽ ם כ ְ ְבת   ֶ֥ר ְיש ַ ם ֲאש   יִּ ְצַרִ֛ ֣ה  מִּ ֲעש   ְכַמַֽ ו  ו  א תֲַַֽעש ֑ ִ֖ה  לֹּ֣ ב ָ
ץ ר  ַֽ ַנַ֡  א  הכ ְ ִָ֨ מ  ֶ֥ם ש ִָ֨ ְתכ  יא א  ִ֨ בִּ ֩י מ  ֣ר ֲאנִּ  ...ַען ֲאש  

מצרים הייתה אימפריה עצומה והיה בה הכל, לא היה חסר בה 

אבל בפועל כולה  -כלום. לכאורה היתה לה עצמאות מלאה 

היה עבד שם הייתה בית עבדים אחד גדול. חיצונית כל אחד 

להיות גם הוא יכול היום אבל בעצם כל אחד מאתנו  ,של אדונו

טמון בתוך בית עבדים, משועבד  פועלכאילו עצמאי אבל ב

 לדבר שהוא לא מסוגל להשתחרר ממנו, להתגבר עליו.

דווקא הפסוק הזה הוא ההקדמה לפרשת העריות כי מצרים 

  -וארץ כנען מסמלים את זה יותר מכל 

                                                           
 שם, ע"פ רש"י על מגילה ל"א. זובט" -שו"ע או"ח, תרכ"ב, ד'  30
 ובו כידוע מפטירים במנחה של  -להבדיל מיונה הנביא שברח מלפני ה'  31
 יום הכיפורים.     

ְרָמתַָֽם ים זִּ ִ֖ ְרַמֶ֥ת סו סִּ  33.ְוזִּ
ל חם, נכדו של נח על בנו ש -זו היא ארץ כנען, ארצו של כנען 

כל הסיפור המשתמע מכך. כאשר הדברים הללו מסתובבים 

זה מה שמונע מאתנו להיות אנו עצמנו, להיות  -בתוכנו 

 בעצמאות. 

 בחור, שא נא עיניך

האם זה לא מופלא שלקראת צאת יום הכיפורים, ממש בשעה 

שאנו קוראים את פרשת העריות, היו בנות ירושלים יוצאות 

  -כרמים ואומרות וחולות ב

יָך  ינ  ן ע  ת   ר ָלְך. ַאל ת ִּ ר  ה בוֹּ ה, ָמה ַאת ָ יָך ו ְרא  ינ  א ָנא ע  חו ר, ש ָ ב ָ
ָחה. ָ פ  ש ְ מ ִּ יָך ב ַ ינ  ן ע  י, ת   וֹּ נ   34ב ַ

אנחנו שעדיין לא זכינו לריקוד הזה בדורנו, מכינים את עצמנו 

כי מהרה יבנה המקדש ונזכה לו, לריקוד המופלא הזה,  אליו

מילים האומרים את אותן כאילו אנו בקריאת התורה הזו ולכן 

נושאים את של בנות ירושלים, וכפי שהסבירו דרשנים, אנו 

 -לו ככלה אל החתן ואומרים  ,לקב"הלמעלה, בעצם  עינינו

 'בחור, תן עיניך במשפחה. כי אנו בניך ואתה אבינו'.

נפשית שלי -אין פרשה שיותר מתארת את הכמיהה הפנימית

לעצמאות שאני כל כך חפץ בה, כמו פרשת העריות, פרשת 

היא הפרשה היומית של יום פרטית הדבקות, שבהשגחה 

 גאולה שלמה בקרוב. עצמאותנו.

 

  

 ויקרא, כ', ז'. 32
 יחזקאל כ"ג, כ'. 33
 משנה תענית, ד', ח'. 34
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לסעודה שלישית - להיות קדוש, להיות אני

 כותרת או סיכום? -'קדושים תהיו' 

י  ִ֖ ש  ֲאנִּ וֹּ י ָקדֶׁ֔ ֣ ְִַּֽה֑יו  כ ִּ ֣ים ת  ם 'ָהֶ֥ ְקדש ִּ ַֽ יכ  ה   35.ֱאלַֹּֽ

 לאאיזו כותרת יפה היא זו לפרשה בה אנו מבקשים להגיע 

  -ציווים כמו 

וֹּ  ֵּ֤ מ  יש  אִּ ֣ או  אִּ יָרֶׁ֔ יו  ת ִּ  36...ְוָאבִּ

ן ֑ י ָזק  ֣ נ  ְ ִ֖ פ  ָ ַדְרת  ו ם ְוָהַֽ קֶׁ֔ ָ יָבה  ת  י ש   ֵּ֤ נ  ְ פ   37...מִּ

ט לֹּא ֑ פ ָ ש ְ מ ִּ ל ב ַ ו  ו  ָעִ֖  38...תֲַַֽעש ֶ֥

ךָ  ֑מוֹּ ָ ֲעָךִ֖ כ  ַֽ ֶ֥ ְלר  ָ ַהְבת   39...ְוָאַֽ

רה שחיה כך בקדושה באמת אין כותרת יותר מתאימה לחב  

קדושה של אומה 'קדושים תהיו',  -יותר מאשר הכותרת הזו 

יה. אך מה לעשות ורש"י בחר ללמוד את המילים לק-הדומה לא

ואולי  -את פרשתנו לא ככותרת אלא כסיכום  הללו שפותחות

של הפרשה הקודמת. הפרק הקודם, פרק  -אפילו כתוצאה 

אנשים, נשים,  -עסק כולו באיסורי ערווה, על כל סוגיהם  ,י"ח

  -משפחה וכו' ורש"י אומר כאן 

ומן העבירה, שכל  הוו פרושים מן העריותים תהיו. קדש
 40.ה אתה מוצא קדושהומקום שאתה מוצא גדר ערו

רש"י שחותר להגיע כל הזמן לפשוטו של מקרא, אינו רואה את 

 -ואגב  41הפסוק הזה כציווי אלא כתוצאה, ממש כמו הרמב"ם.

זה כל כך קשה!  -איך בכלל אפשר לצוות עלינו 'קדושים תהיו'? 

כי קדוש  'קדושים תהיו -ראיה יש לכך מתוך הפסוק עצמו ואף 

אני', כלומר, הקב"ה הוא הקדוש ואיך כלל ניתן לצוות כן על 

 בני אדם?!

וכי זוהי  אמנם גם לפי רש"י ברור שלא יתכן שאין כאן ציווי כלל

  -פסוק הוא פותח ואומר , שהרי בתחילת הכותרת להמשך אף

מפני שרוב גופי תורה  מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל
 42.תלויין בה

כלומר, בפרשה שתתפרט בפסוקים הבאים תלויים בה 'רוב 

חייבים להבין שהמוקד לכח להיות קדוש, או  לכן -גופי תורה'! 

 - מה שיכול חס וחלילה לעצור את הקדושה -בעברית אחרת 

אם ח"ו לא נפרוש מן העברה לא נצליח להיות  .הוא פרק י"ח

 קדושים.

 בצנרתסתימה 

נעמיק בדברים הללו. רבי נתן מנמירוב זיע"א, תלמידו הגדול 

, מספר שהוא מצא דף קרוע מברסלב רבי נחמןרבנו של 

רשימה הוא מביא ממנו למחצה לאחר פטירתו של ר' נחמן ו

                                                           
 ויקרא י"ט, ב'. 35
 שם, ג' 36
 שם, ל"ב. 37
 שם, ל"ה. 38
 שם, י"ח. 39
 רש"י, שם, ב'. 40

רבי נחמן. בין היתר מופיע  מאת ,שנשארו ברוריםם ישל דבר

  -שם 

קשר מי שמקדש את עצמו מזאת התאוה, אזי הוא נת
קדושים תהיו כי 'במלכות שמים, הנקרא אני, כמו שכתוב 

, ובכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה, תמצא 'קדוש אני
 -]פירוש  . אבל מאן דגלי עריין)זוהר מקץ ר"ד ע"ב(קדושה 

, הכי איהו מי שנמצא בראשו, במחשבתו, בגילוי עריות[
משמע שגם הוא עצמו  -]פירוש  אתגלי בין אינון עריין

תקונים )תי' נ"ו( דף ) , דאינון אלקים אחריםבין עריות[ מונח

כד חזי רבי  :)קדושים פ"ד(ובשביל ]זה[ מובא בזהר  .(צ"ג
אוף ישמעון נשי שפירין, אמר: "אל תפנו אל אלילים" כי נ

. לכך לא יוכל להיות 'קדושים היא עריות, אלקים אחרים
 43לא יוכל להיות 'אני'[. -תהיו' ]היינו, במילה אחרת 

ה'  שאלנו מה פירוש המילים 'כי קדוש אני נבאר את הדברים;

אכן איננה סיבה לכך היא המילה 'כי'  ,ןלפי ר' נחמ -היכם' ל-א

אלא זוהי עצם ההתקשרות עם הקב"ה  שאנו מצווים להתקדש

'כי קדוש אני'. ואם אתם לא מצליחים להיות קשורים במלכות  -

ריעה וסותמת שמים, זה נובע מכך שיש איזו קליפה שמפ

, אתם בצנרת יש איזו סתימה בקשר, דברים לא זורמים -אתכם 

  -לא פרושים ממשהו. רק לאחר שהסתימה הזו תשתחרר 

אזי נפתחין לו סודות התורה, דמטמרין מגלין לה ומוליד 
ומגלה הפנים של התורה כי  ...נפשין חדתין כי מוליד תורה

קדמה לפרי פה יפין כי הקליתה סתומה בקליו הייעד עכש
ויכול הצדיק להוריש בתורתו שמחדש נשמתין חדתין לכל 

 44.אחד מאנשי מקרביו המקשרים בתורתו
 הן נגרמות -תאונות לא קורות 

נו ניקח הדברים הללו, סודות תורה, אך א הםדברים נפלאים 

'אני' הוא העצמי  -קטנה אחת קטנה, הבנה  נקודהמכאן רק 

נו כי פרשת העריות היא שלי. בשיחה של יום העצמאות הזכר

, והנה בא כעת הפסוק שמסכם 45היא פרשת העצמאות שלנו

אם אתה רוצה להיות  -ואומר לנו 'כי קדוש אני'  פרשה זו

 רה.שמים אתה צריך להיות פרוש מן העבמקושר במלכות 

בואו נתבונן לרגע במילה 'אני'. בשפות אחרות למילה 'אני' אין 

)איי(  I -תינוק יכול להגות  משמעות. זוהי הברה בסיסית שכל

אין לה  -בגרמנית  Ichבספרדית או  Yoבצרפתית,  Jeבאנגלית, 

משמעות בפני עצמה. לעומת זאת, בעברית 'אני' הוא שם ה', 

מה ל   ,כשאני אומר 'אני ישן / אוכל / רוצה וכו' -מלכות שמים 

אלא ג "בתוך התריהרמב"ם אינו מונה את 'קדושים תהיו' כמצוות עשה  41

 כללית. ספר המצוות שרש רביעי.  מצווהכ
 רש"י, שם. 42
 ליקוטי מוהר"ן א', ל"ו. 43
 שם. 44
 'עצמאותנו ופרשת העריות'. -עי' בהרחבה בשיחה הקודמת  45
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? אוכלות? הידיים שלי רוצההמוח שלי האם  –אני מתכוון 

 'אני'?-כרון? הזהו היזושמא הכוונה היא להרגליים? 

הכוונה  'אני' הוא שמו של הקב"ה. - 46דושקוהר המבאר הז

והוא לומד את זה  לצלם האלוקים שבכל אחד מאתנו, היא

  -מהפסוק 

ו א ְר֣או   י  הֶׁ֔ י ֲאנִּ ֵּ֤ י ֲאנִּ ֣ ה כ ִּ ָ֗  47...ַעת 

ני מתכוון לאותו צלם אלוקים א -כלומר, כשאני אומר 'אני' 

 שבי!

  -רש של המילה 'אני' הוא א.נ.ה. כמו בפסוק השו

ה ְלָי֑דוֹּ  ֣ נ ָ ִ֖ים אִּ ה ְוָהֱאלֹּהִּ א ָצָדֶׁ֔ ר  לֹּ֣  48...ַוֲאש  
גרזן מידו ברזל של הזהו פסוק שמתאר אדם שבטעות נשל ה

להים -'הא-והרג מישהו אחר. זו הייתה תאונה, אבל מסתבר ש

 -'תאונות לא קורות -ִאנה לידו'. לימדו אותנו כבר מגיל צעיר ש

הן נגרמות', נכון? התגובה הראשונה שאומר ילד שקורה לו 

איזו  מתגנבת אליו'זה לא אני!', אבל אז  -דבר לא בכוונה היא 

'נכון, זה לא קרה לך בכוונה, זה לא  -בת קול פנימית ואומרת 

אבל  -זה יצא לך מבלי שרצית שלך. ים היה הרצון שלך, לא הידי

זה  -לכל הוא המאנה שמסתבר שיש מישהו שהוא הסיבה, 

 .'משהו פנימי בך, זה הכי חזק בך, זה האני שלך

 אני ה' או 'אני אני'

יכול להסתיר באמת מה ש -זה מדהים! בואו נדבר דוגרי לרגע 

' שבוער בי יםלה-'ה' א שמכסה את מה ,את האני ה' שבתוכי

 49א.נ.ה. -בשרשה באותו שורש היא התאווה שנקראת 

' שבי, משהו אני'משתלט על ההמעשה הזה הוא כשמשהו 

אני האלה הרהורים ה, ועל ידי הבלתי ניתן לשליטכנראה ש

אבל הקליפה  כרגילאני מתפקד כלפי חוץ הופך לנשלט. 

על זה אומרת לנו . שלי מכוסההאמיתי האני ו, קודמת לפרי

'קדושים תהיו',  -רה אזי כשפרושים תהיו מן העב -ורה הת

 להופיע ולהתגלות. לשוב, והאני הזה יוכל 

הוא גם הסיכום  שפותח את פרשת קדושים לכן הפסוק הזה

 לפרק הבא.והמבוא וגם הכותרת  של הפרק הקודם

תפילות אנו צריכים  כל כך הרבהקל לומר את זה אבל  אכן,

היות קדושים די שבאמת נצליח לכלהתפלל לריבונו של עולם 

 מלכות שמיים!אמת בתקשר בולה
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 דברים, ל"ב, ל"ט. 47
 שמות, כ"א, י"ג. 48

  -י' -, ז'עי' בראשית ל"ח -אונן, בנו של יהודה מתכוון למעשה הרב  49
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