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  הרב מרדכי אלון
  נערך ע"י תלמידים

 

לסעודה ראשונה - הקשר המיוחד של ניסן
   -עניינה של פרשת שמיני הוא חודש ניסן 

י ִמיִנ֔ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֣ ְיִה֙י ּבַ   1...ַוֽ

   -וכפי שמביא רש"י במקום 

  2.שהוקם המשכן בו ביום ,הוא ר"ח ניסן לואיםישמיני למ

ואכן בהמשך ננסה להבין מדוע הוא מכונה 'היום השמיני', הרי 
המתוארים בסוף הפרשה  ברור שאחרי שבעת ימי המילואים

את הכהנים  בהם משה חונך ומחנך -פרשת צו  -הקודמת 
  אהרן ובניו לכהונה, בא היום השמיני.את ובראשם 

  למה באמת לא אומרים תחנון בניסן?
יותר מאשר בכל מוצאי חג אחר,  -אך נפתח תחילה בדבר אחד 

במוצאי פסח אנו עדיין מרגישים את תקפו של חודש ניסן 
בימים שאסורים בהספד מצויים שהרי עד לסוף החודש אנו 

 לכך תחנון, והסיבה שמופיעהבהם אין אומרים שותענית, 
   -ב'נגלה', בהלכה, נראית די טכנית ולא מהותית 

י"ב ימים וכל ימי הקרבן היה -פני שי"ב נשיאים הקריבו במ
יו"ט שלו וע"פ וימי הפסח גופא ואסרו חג א"כ יצא רוב 

  3.החודש בקדושה לפיכך עושין כולו קודש

כלומר בגלל שרוב החודש לא אומרים תחנון אז 'מספחים' את 
ימים אלו מבחינה עניינית, הימים הנוספים. אבל באמת, אם 

מה פשר  שכן צריך לומר בהם תחנון, למה לא אומרים?
  'הסיפוח' הזה?

השל"ה הק' אומר דבר מדהים על הפסוק של ראש חודש ניסן 
   -הראשון, כשעוד היינו במצרים 

ֶדשׁ  ם ְלח ַהֹח֧ ֹון הּו֙א ָלֶכ֔ ֑ים ִראׁש֥ אׁש ֳחָדׁשִ ה ָלֶכ֖ם ֹר֣ ֛ ֶּ ֖יַׇהז  ְדׁשֵ
נָֽ  ָ   4.הַהׁשּ

לימד הקב"ה את  ,ההבנה הרגילה שלנו היא שבעת ההיא
חודש משה ואת ישראל את מצות קידוש החודש ואז נתחדש ש

ניסן הוא הראשון לחודשי השנה ושלא כמו שהיה מבריאת 

                                                           
 א'.ויקרא, ט',  1
 רש"י, שם. 2
  משנה ברורה, שו"ע או"ח, תכ"ט, ב', ס"ק ז'. 3
 שמות, י"ב, ב'. 4
 פסחים פרק נר מצווה אות ז' ,של"ה 5

 5תשרי. אולם השל"ה לומד פה דבר מדהים -עד עתה העולם ו
המשמעות של המילה 'החודש' כאן היא כפשוטו, כלומר  -

כולו יש בו בחינה של ראש חודשים. עניינו הוא הזה החודש 
שכל יום ויום בתוכו יש בו התחדשות והוא במובן מסוים 'ראש 

. והפועל היוצא מכך הוא שאין אומרים תחנון בכולו - חודש'
ולה הוא חודש ההתחדשות ועד לסופו הוא 'ראש חודש הגא

  תן לנו גם הסבר לתחילת פרשת שמיני.יחדשים'. הבנה זו ת

  עגל מכפר על עגל
ומצווה  'לאהרן ולבניו ולזקני ישראל'ביום השמיני קורא משה 

על אהרן את ענייני הקרבת הקרבנות ביום הקמת המשכן. 
  - הוא הקרבן הראשון בהם

ֶגל  ַקח ָך֠ ֵע֣ ןְל֠ את ּבֶ ר ְלַחּטָ֛ ָק֧   6...ּבָ

'חטאת' מעוררים -ו 'רש"י חש מיד באסוציאציה שהמילים 'עגל
   -בכולנו, והוא מפרש 

על מעשה העגל  להודיע שמכפר לו הקב"ה ע"י עגל זה
   7.שעשה

מכפר 'חטאת' הרי מביאים על חטא והודיע כאן שהקב"ה קרבן 
פן הרי אהרן קשור באו -לו לאהרן על מעשה העגל שעשה 

אישי לחטא העגל והוא אף ננזף על כך, והנה הוא לוקח 'עגל 
בן בקר' להודיעו שמכפר לו הקב"ה על המעשה על ידי העגל 

  הזה. 

בראש נוסף מדוע צריך עגל מיוחד  -שואלים פה  8המפרשים
זה, הרי הלצורך  ,חודש, ביום השמיני של חנוכת המשכן

מפורש  בשבעת ימי המילואים שהופיעו בפרשת צו, כתוב
, והוא המכפר על מעשה 9שאהרן צריך לשחוט את פר החטאת

להודיע  יקרבן נוסף כדכעת ואם כן מדוע צריך  10העגל.
שהקב"ה מכפר לו על העגל? ונשים לב עוד להבדל הקטנטן 

 ויקרא, ט', ב'. 6
 רש"י, שם. 7
 רמב"ן ויקרא  ט', ג' 8
  ט"ו.-ויקרא ח', א', והשחיטה שם פס' י"ד 9

  עי' רש"י, שמות כ"ט, א'. 10

 תשע"ז פרשת 'שמיני' 
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על מעשה העגל,  11פר מכפרבפרשת צו נאמר שה -בלשון 
שמכפר לו  להודיעהוא  העגלואילו כאן אומר רש"י שתפקיד 

  .'להודיע'מול  'כפרה', 'עגל'מול  'פר'קב"ה על ידי עגל זה. ה

  שני שלבים בכפרה
התשובה היא כל כך עמוקה ודרכה נבין אף את כל ענין 

  ההתחדשות והגאולה של חודש ניסן. 

באגרת התשובה של האדמו"ר הזקן בעל התניא מופיע שיש 
  -אכן השלב הראשון הוא ש -שני שלבים בכפרה 

בר על מצַות המלך כשעשה תשובה מה שע נמחל לו לגמרי
מה, ואין מזכירין לו דבר וחצי דבר ביום הדין לעונשו של

על זה חס ושלום בעולם הבא, ונפטר לגמרי מן הדין בעולם 
  12.הבא

אמנם גם לאחר שאדם נפטר לגמרי מן הדין והוא כבר בסדר 
עדיין לא קיימת אותה חיבה ואהבה שהייתה לפני  -והתכפר לו 

   החטא.

 ש בין אדם לחברו אוזה יובן לנו יותר אם נתבונן במה שמתרח
 ונוצר נניח שקרה משהו בין שני בני אדם -בין איש לאשתו 

מתח ומרחק רב, דברים קשים. גם אם אחר כך הדברים נפתרו 
עדיין קשה לומר שהדברים חזרו למצב  -וההדורים יושרו 

  הראשון, שלא נותרו שום משקעים בין הצדדים. 

   -לכן בא השלב הבא, והכפרה השניה היא 

כקודם שיהיה לרצון לפני ה' ומרוצה וחביב לפניו יתברך 
  13.להיות נחת רוח לקונו מעבודתו החטא

  חבל נחלתו
. הוא מתאר את תרי"ג שם יש לאדמו"ר הזקן ביטוי מדהים

חבלים דקים שיחד מרכיבים חבל תרי"ג המצוות כאגודה של 
   - העליוןאחד עבה וחזק שקושר בין היהודי שלמטה אל מקורו 

על דרך משל מחבל עב שזור מתרי"ג חבלים דקים, ככה 
חבל ההמשכה הנ"ל כלול מתרי"ג מצוות, וכשעובר חס 

  14.'ושלום על אחת מהנה נפסק חבל הדק וכו

   -הוא קורא לזה כביטוי הפסוק 

ב  ֶבל ַנֲחָלֽתוֹ ַיֲעֹק֖   15.ֶח֥
כשאדם חוטא מתנתק חוט אחד. ואחר כך עוד אחד, ועוד אחד 

אפילו למצב של כרת ר"ל והחוט יכולים להגיע עד שלפעמים  -
את  במצב כזה קושרים -מתנתק לגמרי, ומה עושים אז? 

, עושים קשר. אמנם זה נראה פחות יפה, פחות הקצוות
רחק בין הלמעלה אסטטי, אבל דווקא אז, בעת הקשירה, המ

אבל בעומק,  -ללמטה מתקצר. נכון, הקשירה יפה פחות 
רוצה כקודם וחביב ומ -החביבות גדלה כי אתה מתקרב 

  החטא!

  המרחק מתקצר
על העגל. הוא  לכפרכדי  פרבשבעת ימי המילואים הביא אהרן 

אלא רק 'פר', כי עדיין יש רגישות,  עגלעדיין לא התבקש להביא 
רק בר"ח ניסן,  -א ייראה כמו העגל ההוא הכל עוד טעון, של

 להודיע, 'עגלראש חודש ההתחדשות והגאולה הוא הביא 
'להודיע' זה לא רק לשון  -שמכפר לו הקב"ה על מעשה העגל' 

   -, אלא זה לשון חיבור Announcementהודעה, 

ע ֶאת ם ָיַד֖ ָאָד֔ וֹ  ְוָה֣ ּת֑ ה ִאׁשְ ֣   16...ַחּוָ

להודיע שהקב"ה מכפר על מעשה העגל, להודיע שהחיבה 
  חוזרת להיות כמו שהיה לפני כן. 

, כמו ללידה היום השמיני, כמו הברית שנעשית ביום השמיני
שבעת השבועות שאנו סופרים כעת עד שמגיעים אל ראשית 

שבועות. השמיני, ה'מעל הטבע', חג האל  ,השבוע השמיני
החיבה הזו שבסוף אנו חביבין  - מעבר למה שאנו יכולים להבין

 רק קרובים יותר, במרחק קצר יותר -ומרוצין כמו קודם החטא 
  .האדם אל קונהו -

  
  
  

   

                                                           
  במקור הקודם.ויקרא, ח', ט"ו. וכן ברש"י  11
 תניא, אגרת התשובה, ב'. 12
  שם. 13

 שם, פרק ה'. 14
  דברים ל"ב, ט'. 15
 בראשית, ד', א'. 16
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לסעודה שניה - הקב"ה לומד לברך מאהרן

  איך ידע אהרן לברך את העם?
הרבה עבודות עושה אהרן ביום השמיני הזה, יום הקמת 
המשכן, ראש חודש ניסן. אחרי שהוא מסיים את העבודות על 

   -המזבח, אומר הפסוק כך 

ן אֶ  ֲהֹר֧ א ַאֽ ָ֨ ׂשּ יו ֶאל תַוּיִ ֲרֵכ֑ם  ָיָד֛ ְיָבֽ ם ַוֽ את ָהָע֖ ַחּטָ֛ ת ַהֽ ֲעׂשֹ֧ ֶרד ֵמֽ ַוּיֵ֗
ים ָלִמֽ ְ ה ְוַהׁשּ ֹעָל֖   17.ְוָהֽ

'עגל בן בקר' שדיברנו עליו בשיחה הקודמת -'החטאת' הוא ה
את העולה אותו,  ואהרן, לאחר שהוא מסיים לעשות -באריכות 

ואת השלמים, יורד מעל המזבח לא לפני שהוא נושא את ידיו 
   - וםמבאר במקאל העם ומברך אותם. ורש"י 

  18.יאר, ישא, יברכך - ברכת כהנים. ויברכם

ראשית, הרי ברכת כהנים  -וכאן מתעוררת שאלה גדולה מאד 
וזהו קושי כפול טרם נאמרה בתורה ואהרן עדיין לא צווה עליה, 

אהרן עשה כאן בחנוכת המשכן והמזבח רק את מה  שהרי -
שהוא צווה בו! אנחנו יודעים שבעוד פסוקים ספורים, כאשר 

ענשם  -בניו של אהרן, נדב ואביהוא, יעשו דבר שהם לא צוו בו 
איך זה אהרן עושה דבר שהוא לא  -היה קשה מאד, ואם כן 

  צווה עליו?!

אם עדיין לא צווה הקב"ה על ברכת  -והשאלה אף מתעצמת 
כהנים, איך זה ידע אהרן לומר את נוסח הפסוקים הללו שרש"י 

זה יאמר רק בפרשת נשא מביא (יברכך, יאר, ישא)? הרי כל 
  -כששם הוא באמת יצווה מפורשות 

ל ר ֶאֽ ֤ ּבֵ נָ֣  ַאֲהֹר֙ן ְוֶאל ּדַ ה ְתָבְר֖כּו ֶאתּבָ ר ּכֹ֥ ָרֵא֑ל  יו ֵלאמֹ֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ּבְ
ם ךָ  'ה֖ ְיָבֶרְכָך֥ . ָא֖מֹור ָלֶהֽ ְמֶרֽ ר . ְוִיׁשְ ךָּ  'ה֧ ָיֵא֨ ֽ יֻחּנֶ יָך ִוֽ יו ֵאֶל֖ ָנ֛ א . ּפָ ָ֨ ִיׂשּ

ָני֙ו  'ה֤  ֽלֹוםּפָ ֥ם ְלָך֖ ׁשָ יָך ְוָיׂשֵ   19.ֵאֶל֔

  אין מוקדם ומאוחר בתורה
. הוא טוען בתשובה ידועה עונה על השאלה הזו 20הרמב"ן

נאמר לאהרן אכן שהציווי לאהרן לרבות הנוסח של הברכה 
כבר פה וזה רק נכתב בתורה בשלב מאוחר יותר, בפרשת נשא 

הרמב"ן מעין 'אין מוקדם ומאחור בתורה'. אך הקשיים על  -
 'ברכת הכהנים'אם אכן ברכתו של אהרן כאן היא היא  -רבים 

מפרשת נשא, אז מדוע רק אהרן מברך את העם ולא בניו? הרי 
הציווי לברך את העם הוא גם עליהם! אין זו רק עבודה של כהן 

נאמרת פה הזו מדוע הברכה  -. ועוד אלא של כל כהן וכהן גדול
ברכו כשהם עומדים על  מעל המזבח? הרי הכהנים מעולם לא

                                                           
 ויקרא, ט', כ"ב. 17
 רש"י, שם. 18
 כ"ו.-במדבר ו', כ"ג 19
  רמב"ן על התורה, ויקרא, ט', כ"ב. 20
  סוטה, ז', ה'. ב', ובתוספתאמשנה תמיד ז',  21

! 21המזבח, אלא דווקא ב'מעלות האולם' כפי שמביאה המשנה
  רק הקרבנות מקומן על המזבח ולא ברכת הכהנים.

את האירוע  22הרבי מליובאוויטש זיע"א מנתח בניתוח עמוק
שהתרחש כאן וכשנעמיק בזה תתרחש בהבנתנו 'מהפכת 

  עולם' ממש.

  הכל הפיך
זו  איננהברכת הכהנים שמברך כאן אהרן בר"ח ניסן היא 

 -שעליה הוא יצווה בהמשך, למרות שזה אותו הנוסח בדיוק 
   -'יברכך', 'יאר', 'ישא'. נסביר 

אהרן הכהן צריך להביא את כל סדר הקרבנות ולעשות את כל 
מכפר על שהוא קב"ה ודיע הלעם שה לגלותהעבודה כדי 

 23.ואהובים לפניו כמקודם החטאמעשה העגל, ואנו רצויים 
אהרן הוא האיש הכי קרוב בעצם למעשה העגל. לא מן הנמנע 
כי הוא באמת לוקח על עצמו את האחריות על החטא כולו, 

  -בעקבות דבריו הקשים של משה אליו 

י ֶמה ֽ ה ּכִ ֑ ֶּ ם ַהז ֥ה ְלָך֖ ָהָע֣ ה ָעׂשָ יו ֲחָטָא֥ה ְגֹדָלֽ   24.ֵהֵב֥אָת ָעָל֖

ויורדת למילואים, עוד לפני שיוצאת האש והנה ביום השמיני 
ואז  -מן השמים, אהרן מסיים את עבודותיו שמעל המזבח 

מתפרצת מפי אהרן ברכה ספונטנית, ברכה פנימית שגורמת 
לו לשאת אל העם את ידיו, את הידיים שעושות את המלאכה 

שבהן חטאנו לא מזמן בעגל, והאצבעות על המזבח, הידיים 
לעם מהו עומק התשובה שאפשר להגיע ואהרן מבקש לגלות 

ו מביאים לעולם גילוי חנאנ -אליו ומה עומד להתרחש עכשיו 
שהקב"ה אוהב אותנו, שהשכינה  תו היאשכינה כזה שמשמעו

  שהכל הפיך, שהכל יכול להיתקן. -מתגלה 

  ברכה שפורצת מבפנים
רש"י מביא את אהרן מעצמו נושא את ידיו ומברך את העם. 

ם ובעציסודות הברכה של אהרן שהן 'יברכך ה' וישמרך' וכו' 
'זה לא אני הכהן מברך אתכם'.  -מבקש לומר לנו בשם אהרן 

אין זו ברכת הכהנים שתבוא מאוחר יותר ואף לא הברכה 
   -שמשה ואהרן יברכו את העם בפסוק שלאחר מכן 

יהי  .ו עלינואמרו ויהי נועם ה' אלהינ. ויצאו ויברכו את העם
  25.רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם

'זוהי ברכה ראשונית שפורצת מתוכי כשאני מעל המזבח. לפני 
שאני יורד מהמזבח אני מביא את הדברים הכי פנימיים 

ה' מברך, ה' שומר, ה' יאר פניו אלינו ובעיקר  -שפורצים ממני 

  ואילך 39ליקוטי שיחות חלק כ"ב, עמ'  22
 .לסעודה ראשונה לעילעי' בהרחבה בשיחה  23
 שמות, ל"ב, כ"א. 24
 רש"י, ויקרא, ט', כ"ג. 25
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הוא  הוא כובש כעס, ,והוא נושא עו - שא את פניו אלינוי ה' -
ורק אז  -נושא אלינו פנים של חיבה ואהבה כמקודם החטא' 

  יורדת האש מן השמים ומתגלה השכינה! 

הציווי על ברכת כהנים, על פי הרבי מליובאוויטש זיע"א, 
בפרשת נשא, ואכן חז"ל, כשהם  ,באמת נאמר אחר כך

מתארים את הפרשיות שנאמרו בר"ח ניסן, כלל אינם מזכירים 
   את ברכת כהנים.

  הדבק -העתק 
כשהקב"ה יצווה בהמשך על ברכת כהנים הוא כאילו יאמר 

'תשמע אהרן, הברכה שברכת שם מעל המזבח  -לאהרן 
-הייתה כל כך גדולה. אני לוקח את הנוסח שלך ועושה 'העתק

ח לעולם, שמעכשיו אתה ובניך והדבק'. אתה הוצאת כזה כ
אל באהבה. ובני בניך בכל יום ויום תעמדו ותברכו את עם ישר

הביא לגילוי שכינה יימשך תמיד, גם אשר פרצת ואתה ח שוהכ
. ברכת הכהנים תגלה שבכל , ל"עכאשר המקדש יהיה חרב

מציאות ובכל מצב, תמיד, לפני שאני יורד מעל המזבח, אני 
  אנחנו יכולים ליצור בעולם גילוי שכינה'.  -אומר לכם 

יצווה בחומש במדבר הקב"ה פירוש הציווי ש -אנחנו מבינים? 
בעצם הוא  - 'כה תברכו את בני ישראל' -את אהרן ואת בניו 

'כמו שאתה ברכת את העם מעל  -כאמירת הקב"ה לאהרן 
, זהו נוסח הברכה הראוי. הרעיון שלך היה כל כך גדול -המזבח 

תו נוסח, ולכן אני אומר לך ומצווה אותך באו - כל כך נפלא
בניך ובני בניך לברך אתה, ו וכלולוואי שבאותה התרגשות ת

  'וישם לך שלום'. -לדורי דורות' יום יום  -את ישראל 
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לסעודה שלישית - ַרשדֹרש דָ 

  חצי התורה בתיבות
העין בהערה של פרשת שמיני מושכת את  'חמישי'קריאת 

מושכת את תשומת  אשרהערה קטנה שמופיעה בחומשים, 
הלב גם למי שאינו מצוי עד הסוף בפרטי הפרטים של הפרשה. 

   -הפותח את הקריאה וכך מופיע בפסוק 

ְקֹצ֠  ּיִ ף ַו֠ ה ׂשָר֑ ֣ ֖ה ְוִהּנֵ ׁש ֹמׁשֶ ַר֛ ׁש ּדָ ֹר֥ את ּדָ ַחּטָ֗ יר ַהֽ ִע֣ ת ׂשְ  ף ַעלְוֵא֣
ר ְוַעל ֤ ר ֶאְלָעזָ ם ֵלאֹמ֑ ֹוָתִר֖ ן ַהּנֽ ֲהֹר֔ י ַאֽ ֵנ֣ יָתָמ֙ר ּבְ   26.ִאֽ

לאחר פסוק זה ממשיכה התורה בדבריו של משה אל בני אהרן 
בין  -ובתשובתו של אהרן, אך לפני שניכנס לתוכן הדברים 

המילה 'דֹרש' לבין המילה 'דַרש', מופיעה ברוב החומשים, 
   -ההערה הבאה  ,םיבסוגרי

  חצי התורה בתיבות.
בתורה מתחילתה ומסופה, שכלומר אם נחלק את המילים 

מפה ומפה, נגיע לכך שמצד אחד תופיע המילה 'דֹרש', ומין 
הצד השני המילה 'דַרש'. זו הערה יפה, מרתקת, והלב מרגיש 

  שיש כאן משהו עמוק שיש להבינו.

את המילים יגלה ח ובאמת ילך לספור ודרך אגב, מי שיש לו כ
שהוא קצת מסתבך עם הנוסחים השונים, כתר ארם צובה 
ואחרים, ויש בזה דיונים בראשונים ובאחרונים. לפי דעה אחת 
שמופיעה במאמר המופיע במילואים על ה'תורה שלמה' 

, הכוונה היא למילים 27בפרשת שמיני בשם תלמיד חכם גדול
או 'הקם  28'השב תשיב' -הכפולות המופיעות בתורה, למשל 

, ולא למספר המילים האבסולוטי. ביטויים כפולים 29תקים'
 והביטוי 'דרש דרש' הינוכאלו יש שבעים ושבע פעמים בתורה, 

זה הפעם השלושים ותשע מתחילת התורה, וכן מסופה, ש
כך או כך, חז"ל מסבירים  מופיע. גם הסבר זה מעניין מאד.

   - כיווןשראשונים נקראו 'סופרים' 

  30.רים כל האותיות שבתורהשהיו סופ

הם היו סופרים את האותיות שבתורה, ובספירת האותיות הזו 
התורה באותיות גם כן בפרשתנו,  ה שלהם הגיעו לאמצע

'דרש דרש', בין  -ובספירת המילים הם הגיעו לביטוי בו פתחנו 
  אם לפי ההסבר הראשון הזכרנו או לפי ההסבר השני. 

ו אנו צריכים להבין מה עמקכדי להבין את הענין הזה ל
המילה 'לדרוש', מילה שאנו השורש ד.ר.ש. ושל של  משמעותו

אך כמדומני שהיא כבר  ,משתמשים בה ובהטיותיה לרוב
  הוצאה ממשמעותה המקורית ומהקשרה. 

  
  

                                                           
 ויקרא, י', ט"ז. 26
  רפ"ז’ שמיני עמ’ תורה שלמה כרך כ"ח  פ 27
 דברים, כ"ד, י"ג. 28
  שם, כ"ב, ד'. 29
 קידושין ל'. 30

  פרשה אמוציונלית
 -'חמישי' של הפרשה  בתוכנו של ונתבונןאמנם לפני כן בואו 

מצטווים אהרן  ראש חודש ניסן,, באותו יום של חנוכת המשכן
'שעיר ראש חודש',  וכמה קרבנות, ביניהםובניו להביא כמה 

מובא כנדרש והוא נשרף. משה רבנו מבקש  בפועל איננו אשר
להבין מה קרה שם, אך הוא לא רק רוצה להבין אלא הוא ממש 

  קוצף, הוא רותח. 

 סביבמירה וכל הפרשיה הקצרה הזו היא אמוציונלית מאד, האו
שמים ואוכלת את חנוכת המשכן, אש יוצאת מן ה -שם קשה 

יום גילוי השכינה ויחד עם זה יום מותם  העולה ואת החלבים,
של נדב ואביהוא, אשר עדיין מוטלים לפנינו. אהרן ובניו 

אחיהם. גם -כרגע אוננים על בנם -אלעזר ואיתמר  -הנותרים 
ניו, הם משה רבנו נמצא במצב קשה שכן נדב ואביהוא, אחיי

תלמידיו המובהקים והנה הם שרופים לפניו. משה טוען טענה 
   -אחת ואהרן טוען טוענה הפוכה . אהרן אומר למשה 

י ... ֵעיֵנ֥ ב ּבְ יַט֖ ֹום ַהּיִ את֙ ַהּי֔ י ַחּטָ ְלּתִ ה ְוָאַכ֤ ֵאּ֑לֶ אָנה אֹתִ֖י ּכָ ְקֶר֥ ַוּתִ
  31ה'.

ונתי 'אני באנינות, ולפי כו -על פי רוב המפרשים הכוונה היא  
לאכול את החטאת אלא צריך לשרוף יהיה הפנימית לא נכון 

 32אותה'. משה לא חשב כך, אך לפי דבריו הקשים של אהרן
   -מסתיימת הפרשה המילים 

יו ֵעיָנֽ ב ּבְ יַט֖ ה ַוּיִ ע ֹמׁשֶ֔ ַמ֣ ׁשְ   33.ַוּיִ

אין זה דיון אקדמאי קר ומנוכר כעת. זה לא בית מדרש שקול 
  עכשיו אלא זעקות, קריאות פנימיות. 

  בקישקעס -לדרוש 
ק, אך כדי לעשות לפי זה להבין את המילה 'לדרוש' בעומננסה 

מכל ההבנות המוקדמות והרגילות שלנו ראשית תנתק כן נ
  במילה הזו. 

הנה שתי דוגמאות מהתורה אשר תסברנה לנו את המילה 
'לדרוש'. כאשר רבקה חשה את הבנים מתרוצצים בקרבה, 

   -מופיע שם בפסוק 

ׁש ֶאת...    34ה'. ַוּתֵֶ֖לְך ִלְדֹר֥

   -מפרש שם אונקלוס -וכמו שמתרגם

ע אּוְלָפן ִמן ֳקָדם ְייָ    35.ַוֲאַזַלת ְלִמְתּבַ

ש את ה' ולהבין פנימית היא הולכת לתבוע! היא מבקשת לדרו
מה יהא בסופה. אין זו שאלה טכנית ולכן התשובה שהיא 

 ויקרא, י', י"ט. 31
 .'עז בור אלא לשוןיאין לשון ד' -רש"י שם  32
 שם, כ'. 33
 כ"ב. בראשית כ"ה, 34
 תרגום אונקלוס שם. 35
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מקבלת היא גם היא איננה טכנית אלא תשובה קשה אשר 
   -מקפלת בתוכה את כל ימי העולם 

ם  דּו ּוְלֹא֙ם ִמְלֹא֣ ֵר֑ ִיְך ִיּפָ ַע֖ ים ִמּמֵ י ְלֻאּמִ֔ ֵנ֣ ְך ּוׁשְ ִבְטֵנ֔ י גֹוִי֙ם ּבְ ֵנ֤ ׁשְ
ץ ְורַ֖  ֱאָמ֔ ֽ יריֶ ד ָצִעֽ   36.ב ַיֲעֹב֥

אדם המוצא אבדה מחויב על  -למילה 'לדרוש' דוגמא נוספת 
   -פי התורה להחזיק בה 

ֹב֖תֹו ֽלוֹ ...  יָך֙ ֹא֔תֹו ַוֲהׁשֵ ׁש ָאִח֙ ֹר֤ ד ּדְ   37.ַע֣

זה שאיבד את האבדה, מחפש ומחזר אחריה, זה כואב וחסר 
-לא כאבים טכניים -לו בבטן, בקישקעס, בבפנים שלו 

  חיצוניים. 

  לזעוק את לימוד התורה מבפנים
יש שני חלקים בלימוד התורה. חלק אחד הוא לימוד בשכל, 

שקול, נכון,  לימודלימוד של התורה. זהו הכלי המדויק לַ אכן ו
  הבנה. על סס רציונלי, מבו

הרמב"ם  -הרבה יותר עמוק ופנימי שני, חלק גם אבל יש 
בספר המצוות כשהוא מדבר על מצוות התפילה, העבודה 

   - שאומר שבלב, הוא מביא את הספרי

  38.זה תלמוד -ואמרו עוד: ולעבדו . זו תפלה -לעבדו 
שמעתם את החידוש המופלא הזה? תלמוד התורה גם הוא 

ק כמו שתפילה היא עבודה פנימית! עבודה פנימית, בדיו
נשמע כל כך (דרשן, דרשה וכו') הביטוי 'לדרוש' על הטיותיו 

חיצוני בשפה שלנו. הרבה פעמים אנחנו כל כך מצטיינים 
כאשר מה  -להביא מקורות ולעיין פה ושם , בלצטט פסוקים

שבעצם התורה מחכה ומצפה מאתנו הוא שנבוא לדרוש 
אותה. כל כך צריך להיזהר מזה. התורה היא כמו האבדה 
שמבקשת ומחכה שנבוא ונדרוש אותה. זה העומק של המושג 

ב'אורות זצ"ל 'תורה לשמה', כך מסביר מרן הרב קוק  -
ש אותה. אל תגיד פסוקים התורה מחכה שתדרו - 39התורה'

תתבודד, תכנס פנימה ותרגיש בלב מה  בפנים,אלא תזעק מ
 -הקב"ה רוצה ממך עכשיו. אל תיתן ללימוד השכלי, הקר 

  לדכא את הדרישה הפנימית את ה'. -והחשוב מאין כמוהו 

הפסוק איננו רק מה שאתה מבין בו ואז הוא נגמר, נפסק. כל 
  מותיו של הקב"ה, שם ה'.מילה וכל פסוק הם אינסוף, הם ש

  לספור יהלומים
מהו ראש חודש ניסן לגבי משה ואהרן באותה  -נחזור לפרשה 

זהו דיון בין שני מאורי העולם של כל  -נקודה בחנוכת המשכן? 
מה רוצה  -הדורות כולם, שזועקים מהנקודה הכי פנימית בלב 

זה קצף,  -הקב"ה?, במה הוא חפץ?. זה לא נגמר במילים יפות 
   -זעקות, רתיחה. והסיום 

יו ֵעיָנֽ ב ּבְ יַט֖ ה ַוּיִ ע ֹמׁשֶ֔ ַמ֣ ׁשְ   .ַוּיִ

. 'ויטב 95ו א 90שהוא קיבל ציון  לא כתוב שמשה 'הבין', או
מעין הקצף שכך,  , הוא קיבל פנימה,הוא נרגע -בעיניו' פירושו 

   40.ים כי טוב''וירא אלה -

ות' הכוונה היא לביטויים הסברנו בתחילה ש'חצי התורה בתיב
הביטויים הללו  -עכשיו זה מדהים  שהבנולפי מה ו הכפולים,

שצריך להרגיש  כדי לבטא את ההרגשה יםבא כפולים כי הם
לא סתם 'השב' אלא  עד שזה יכנס בלב, בקרביים. -בהם 

  'השב תשיב'.

לא רק להגיד  -זה 'דרש דרש'  בתורה אמצע המילים הכפולות
אלא  -, לא רק לומר מילים ולדרוש אותם בחיצוניות פסוקים

  .באמת, מבפנים לדעת לדרוש את ה'

. היש דבר שראשונים נקראו 'סופרים' אמרוהזכרנו את חז"ל ש
הקדמונים נקראו 'סופרים' על -עמוק יותר מאשר שהראשונים

שם שספרו את אותיות התורה? תמיד חשבנו שסֹופר זה מי 
ספרי ילדים, ספרי היסטוריה,  -שמחבר ספרים, מי שכותב 

שזה על שם הכתיבה. אבל חז"ל מחדשים לנו שזה לא כך. 
ין זה תם 'מורח מילים' לבההבדל בין ספר שסיודעים מה 

סופר לך את גע לך בלב ונספר שבאמת  - ?בלב שנוגע ל
  האותיות בלב כמו שסופרים יהלומים.

  הלב. שנזכה ללמוד את התורה מתוך

  

                                                           
 בראשית, שם, כ"ג. 36
 .דברים, כ"ב, ב' 37
 ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה החמישית. 38

 .’אורות התורה פרק ב 39
 בראשית א', י'. 40

  : השבתזמני כניסת וצאת 
   19:51|  18:36 -ירושלים 
   19:54|  18:53 -תל אביב 

  19:53|  18:47 -חיפה 
 19:52|  18:51  -טבריה ומגדל 

  19:51|  18:53 -באר שבע 

 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn  

  
 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

www.hithabrut.org  
  

לקבלת שיעור שמע יומי קצר על פרשת השבוע 
    050-4340772 -בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד 


