
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 הקדושה שנשארת תמיד

ֵני ַאֲהֹרן'ילה במילים  חמת  פרשת אמור . לכאורה יש בפסוק כפילות,  )כא, א('  ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים בְּ

,  "לצהרב, בספר שמועות ראי"ה שערך הרב ישעיהו הדרי ז  , הנים הם בני אהרן והרי ברור שהכ

ה ישבכהונה יש שתי בחינות. הבחינה הבסיסית היא סגולית, בכוח, והבחינה השני  מבאר

ֵני ַאֲהֹרן'. התיאור  לפועב היא הקדושה ש מבטא את הבחינה הראשונה, הטבעית. כמו בנים,   'בְּ

'  ֹכֲהִנים'שתמיד יורשים את אביהם, כך הכהונה עוברת באופן סגולי מאב לבן. אבל הכינוי  

 יה, לקדושה שבפועל. ימתייחס לבחינה השנ

פסול    כשר,   שהוא כהן לאהרב מוכיח שיש שתי מדרגות של קדושה. ההלכה אומרת שחלל  

לעבודה בבית המקדש. אבל, אם אותו חלל עבד, ורק אחרי העבודה התברר שהוא פסול, 

ח המדרגה ו בה לכך שהעבודה שלו לא פסולה היא מכיבדיעבד הקרבן כשר. אומר הרב שהס

הנים. נכון שאת הבחינה של הקדושה  ושאותה יורשים כל הכ  הפנימית הסגולית העצמית

 ולכן עבודתו כשרה.  בד, הרי הוא כהןיע ל בדב בפועל אין לאותו חלל, א

בכוח,  קדושה  כהונה יש גדר כזה של  א רק ללת.  מאוד יסודיהנקודה שאומר כאן הרב היא  

העניין הזה שייך להרבה עניינים של קדושה. לדוגמה, הרב   , אלא בפועל  מופיע צד שמעבר ל 

בודת המקדש. עב  אלרזה את העובדה שהכהנים יכולים להיות שליחים של ישמסביר על פי 

מה שלא יכול לעשות    :כלל  לכאורה יש בעיה בכך שהכהנים הם שליחים שלנו, משום שיש

 מעלין בקודש

 אמור ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

הקדושה שנשארת תמיד ◆ מדרגות בקדושת הזמנים ◆ אור שבעת הימים  

◆ מלא כל הארץ כבודו ◆ יחס התורה לבעלי מום ◆ נקדש את שמך 

בעולם ◆ אמרות טהורות ◆ לראות טוב... נצור לשונך ◆ ממך הכול ◆ ימי 

 ימי הגאולה –התנופה 
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יכולים להקריב עצמם אינם  ישראל  מכיוון שו  , בשמו  השליח לא יכול לעשותגם  המשלח,  

ישראל יש  שגם בקדושתם של  אומר הרב,    . ך הכהנים יכולים להקריב בשליחותםקרבן, אי

גֹוי ָקדֹוׁש' )שמות יט, ו( :שכתוב בתורה ו, כמהגרעין של כהונ ֶלֶכת ֹכֲהִנים וְּ יּו ִלי ַממְּ ַאֶתם ִתהְּ . 'וְּ

ֵתי ֱאֹלֵהינּו'  )סא, ו(  ישעיהוכן אומר  ו ָׁשרְּ ַאֶתם ֹכֲהֵני ה' ִתָקֵראּו מְּ יש בחינה של כהונה בכל    . 'וְּ

, יש אפשרות  ראלישל  כב שקיימת  בחינה של כהונה  אותה    חו כומ  –ח, לא בפועל  ו בכ  –ישראל  

 הנים יהיו שליחים של כל ישראל.  ושהכ

 מדרגות בקדושת הזמנים 

בפועל בהמשך הפרשה,  קדושה שבכוח והקדושה שאת הרעיון הזה של הומראה  ממשיך הרב  

אּו  ':  )כג, ב(  פותחת בפסוק  פרשת המועדותמועדים.  השבת ופרשיות הב  רְּ מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִתקְּ

ָרֵאי קֹ  . ויש  שבתמזכירה הוא ההתורה  המועד הראשון ש, והנה  'ה ֵהם מֹוֲעָדיֵאלֶ   ֶדׁשֹאָתם ִמקְּ

אּו ֹאָתם'היא לא מתאימה להגדרה  הרי השבת אינה חלק מהמועדים,    לשאול: רְּ כי    'ֲאֶׁשר ִתקְּ

מתי  כך לקבוע  את החודשים וקדש  והוא יכול לאת הזמן של מועדים עם ישראל יכול לקבוע,  

נובעת לא ה תקדושו, יש בה קדושה עצמית, 'מאקביעא וקיי'יא בת השהחגים. אבל ה לווחי

 . מועדהזמן שלה. לכאורה היא לא  מכך שישראל מקדשים את

כאן,   הרב,  גם  של  אומר  הנקודה  שהמופיעה  ו קדושה  היא    . בפועלשבכוח  השבת  קדושת 

  השבת   נמצא בזוהר לגבי השבת.שביטוי  זהו  ירושה.    -'  אחסנתא'קדושה בסיסית, קדושה של  

שאינה תלויה    חותלויה במעשים שלנו, כמו הקדושה שבכ, קדושתה אינה  היא דבר מוחלט

, 'פועלוההתגלות של קדושת הזמנים בצורה של 'קדושה שב   . במצבו או במעשיו של האדם

החגים הם לא    בחגים.   יאה   -  שתלויים במעשיהם של ישראלשל קדושה,  נוספים  גוונים  ב 

קצת מזכיר עראיות, קדושה שהיא לא כל   אירועים', אירועם 'יקבועים, התרגום קורא למועד

 כך יציבה ובסיסית כמו קדושתה הקבועה של השבת. 

מצוות עונג לנו  . בשבת יש  בין המצווה שלנו בשבת ובין המצווה בחגים  יש הבדלואמנם  

  ות.נהגתשל השונים  שני סוגים    הם  שמחהולשמוח. עונג  היא  מצווה  הבחגים  אילו  שבת, ו

פניג  נהעו מתגלה  ה,  יותר  מיהוא  הרב:   . חוץ כלפי  שמחה  שאומר  למה  מאוד  מתאים  זה 

דרכנו, וממילא צריכים לשמוח  , הקדושה שמתגלה  בפועלקדושה שההיא  חגים  הקדושה של ה 

 . בהם, לגלות ולהופיע את התרוממות הרוח

האופן ת  איש  , ואחר כך  בעצמו  קודשהצד של היש צד של פנימיות,  היסוד הזה נכון בכל דבר.  

זה גילוי יותר  עצמה יש צד של גילוי,  גם בשבת  האמת היא ש  . הקודש מופיע ומתגלה  שבו

מֹוֲעֵדי ה'  'יותר.    מופיעומבוטא  מצומצם, קדושה יותר פנימית ביחס לחגים שבהם הקודש  
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אּו ֹאָתם רְּ ומגדיר לנו הרב   , הקדושה שמתגלה תלויה בנו, שנקרא אותה במועדה. 'ֲאֶׁשר ִתקְּ

 קדושת השבת. ב הוא  יםטוב  ימים ושה שלהקד ורקמכאן ש

 אור שבעת הימים

מצוות הדלקת  ת  וזכרפרשה מב את המשך הפרשה.  בעזרת היסוד הזה גם  שוזר  הולך והרב  

 ?!'וכי לאורה הוא צריך'  ,במדרש, מדוע צריך הקב"ה נרותחז"ל שואלים    הנרות במקדש. 

בבריאת ששם המלבי"ם  הרב ב א  יב שכינה שורה בישראל. מה עדות היא לבאי עולם ש  , אלא

ִהי אֹור'  )בראשית א, ג(  העולם נאמר ִהי אֹור  , ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים יְּ שהיו שני   המדרשמלמד אותנו    . 'ַויְּ

שבעת ימי בראשית. של  אור  הרצה להביא בעולם אור גדול,    בתחילה הקב"ה  שלבים של אור:

  שיש בו אנשים   , הזהבעולם    הזאיך תאיר את האור ה  לפני ריבונו של עולם,   המלאכים  ואמר 

בתורה  כתוב  לכן    . לעתיד לבוא  לצדיקים  הזה  הגדול  הקב"ה וגנז את האורעמד    ?שיקלקלו

ִהי אֹור' רצה  שהראשון  בדיוק אותו האור  היה  לא  כי האור שהאיר בפועל  ,  'ויהי כן, ולא ''ַויְּ

 להאיר בעולם. הקב"ה 

כאשר    , בתורהר רמוז  והדב   . נוזהג  רוא אותו  להאיר את    אור המנורהעל ידי  רצה  ו   אהרוןבא  

)במדבר  '  ַוַיַעׂש ֵכן ַאֲהֹרן'נאמר  אהרון בפרשת בהעלותך להדליק את הנרות,  מצווה את  הקב"ה  

אהרון רצה  אומר הרב, ש.  של ה'ויהי כן' שנחסר בבריאת העולםן  וקיתכביכול היה כאן    . ח, ג(

הקדושה הפנימית   י שאמרנו, פ כ  בפועל.   מסוגל גם הוא להתגלות גנוזהאור  שהללמד אותנו 

מתגלה בקדושה שבפועל. האור הפנימי הגנוז מתגלה באור המנורה הגלוי.    –ח  והעליונה שבכ

עדיין הוא יודע שהמקום  אור עליון,  כאן  שאף על פי שאהרון רצה להאיר    , אומרוהרב  מדייק  

ֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַא'שלו הוא   ָפֹרֶכת ָהֵעֻדת בְּ המקום של האור שמתגלה    . ()כד, ג'  ןרֹ הֲ ִמחּוץ לְּ

-יש לפני  גנוזה החכמה.   בארון  לחכמה, וגםהמנורה היא סמל  הוא לא בקודש הקודשים.  

הגנוז,   , זהוהגנהחכמה העליונה  זו  ולפנים   והקדושה    ובמנורה  כמו האור  מופיעה החכמה 

דברים  אלה ה  . 'לועבפ 'ויש    'בכוח', יש  צד פנימי יותר וחיצוני יותר. בכל דבר יש  שבפועל

 . על הפרשה שלנו הרב אומר ש

 מלא כל הארץ כבודו 

כהנים וקדושת הזמנים.  ה, קדושת  שלנו עם סוגים שונים של קדושה  בפרשהאנחנו נפגשים  

אין ו ריבונו של עולם נמצא בכל מקום,  משום שקדושה נמצאת בכל מקום,  צריך לדעת, שה

יש מקומות נסתרים    ת. תה התגלוואגלה  בכל מקום מתשלא    , לאא  . מקום שהוא לא נמצא בו

הופעה  מופיע איזו  עולם  כל אדם ואדם ב בהופעת הקודש.    מדרגות - מדרגות  . ויש פחותיותר,  

הנים מגלים  ווהכ  , הקדושה שבאדםאותה  את  יותר  מגלים  ו ישראל  באים  קית נסתרת,  ואל
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מזה שבאדם.   למעלה  הכהונה  קדושת  ה  את  בקדושת  גם  הזמנים  . זמניםכך  בעצם    כל 

, תמיד  הקדושה שבכל הזמנים לא מופיעההרי הקב"ה תמיד מחייה את העולם.  ים,  שמקוד

מיוחדות,   במדרגות  את  הזמנים  ה  שונים.   זמניםב אלא  מופיעים  קדושה   האותמקודשים 

הזמניםקיימת  שנסתרת  ועמוקה   הבכל  זו  הקדושה  של  השיא  כך  .  ואחר  ישנה שבת, 

 . דועכל מועד ומ אל  התפשטות מהקדושה הזו של השבת

 מוסיפים   החיבור הוא עד כדי כך שאפילו בקדושת השבת ישראלהקדושות קשורות זו בזו.  

  . חגיםהיא דומה לשבחינה  בה יש  אלא    , מוחלטתרק קדושה  קדושת השבת היא לא    קדושה. 

אל  כביכול  בשבת  ו,  ממש  ישראל מקדשיםאת החגים   עוברת  ישראל.  הקדושה  הזמן דרך 

 , ואנחנו מוסיפים לקדושת השבת)שמות לא, טז('  ָבתֶאת ַהשַ   ַלֲעׂשֹות'התורה ציוותה אותנו  

, מוציאים אותה  הזו בכל שבת ושבת  מופיעים את הקדושה אנחנו  ,  שאנחנו עושים  בקידוש

  . מהסתר אל הגילוי

ת בקדושת האדם, יש מדרגוכמו ש  . המקוםמד  השלישי שבו מופיעה הקדושה הוא מ  מדהמ

כל העולם כולו הוא  שוב,    . יש מדרגות בקדושת העולם  םויש מדרגות בקדושת הזמנים, כך ג

)כלים  המשנה  בעולם.  קיימת  קדושה ש  האותארץ ישראל מגלה את  קית נסתרת,  ומציאות אל

שאר ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ערי חומה יותר מ  :עשר קדושות הןסופרת 'א, ו(  

יש הקדושהארץ  במדרגות  המשנה  עולה  וכך  קודשעד    ראל',  שבב   קדושת  ית  הקודשים 

בסופו של דבר  קדושות קשורות כל ה  - המקדש. מה קובע שמקום אחד מקודש יותר מחברו

ממנה מביאים את העומר ואת שתי קדושה בכך שארץ ישראל  לדוגמה:  עם בית המקדש.  

לא   . ת הקדושה של ארץ ישראלמה שמבטא אזה  אסור להביא אותם מחוץ לארץ.  הלחם.  

כל שאר המצוות  על  לא כתוב  ותרומות ומעשרות,  וות  צמיש    ראלרק בארץ יששבמשנה  כתוב  

. ההסבר הוא שבמשנה מדובר על העומר ושתי הלחםכתוב על  דווקא אלא  התלויות בארץ,  

  בית המקדש   הקדושה של לא  יותר שייכתבית המקדש. ארץ ישראל  שמתחברת עם    קדושה

 . ממנה את העומר ואת שתי הלחם ביאיםמ -

 מום יחס התורה לבעלי 

שהקדושה    , . ריבונו של עולם יצר את העולם כךשל הקדושהטש את המדרגות  לטש  אסור

השונים פניה אל המקורות כך מתאפשרת  דווקא בצורה מדורגת. שנמצאת במציאות תופיע 

קיד המיוחד שלהם, התפ לפי  מהמקום שלו, כהנים  פונה  כל אחד    ברמות שונות.   של הקודש

והתפקיד יד המיוחד שלהם, שבעים האומות  פקהתי  לפ ל  התפקיד שלהם, ישראלפי  הלויים  

, יונק את הקדושה שלו ממדרגת קדושה כל חלקי הבריאה, כל אחד ותפקידו  המיוחד שלהם. 
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ריבונו  כך בנה אותו  , העולם הוא מדורג.  מה לעשות, העולם הוא לא דמוקרטי. אין  אחרת

 שלו. המיוחד  קידבתפ  בדיוקהיות שאוף לכל אחד צריך לומדרגות, -מדרגות, של עולם

ולכן כדי להופיע  עבודת ה' צריכה להיות בשלמות,  ההדרגה הזו גם דורשת הכנות מיוחדות. 

 מתוקף תפקידו.  הכהן צריך להיות טהורמדרגת קדושה גבוהה יותר, צריך הכנה מתאימה.  

 '. !למה להפריד בין טמאים לטהורים  !למה להפלות אותי'ויגיד    שנטמא  יבוא כהןייתכן שלא  

שהוא כהן  כך גם  מהכוח אל הפועל.  יוצאים  הדברים  אופן שבו  , יש דירוג ב יודרוג יסדיש  י

זו ההכנה שנדרשת במדרגה הגבוהה אשמה,  לא  זו  .  בעל מום לא יכול לעבוד בבית המקדש

רק  הוא    , מפריע לעבודהלי לא  ום שמה  ?מה עשיתיולומר 'יכול לבוא כהן בעל מום,  הזו.  

  .?'אלו שיש להם קשיים  ה לא יודעת להבין ולהכיל אתהתור  למה  ?לותלמה להפ   ! פוגם ביופי

עבודת ה'  זה לא סותר את העובדה שדבר מאוד חשוב, אבל  הוא  חסד    התשובה היא שאמנם

לה בשלמותיצריכה  במקומות   . עשות  ביותר,  הקדושים  בדברים  לעסוק  אפשרות  אין 

 בצורה פגומה.  , קדושים או בזמנים הקדושיםה

הז להבנה  מאוד.   לכההש  ויש  לתת    מעשית  צריך  חסד  גמילות  שבשביל  חושבים  אנשים 

קוראים  לתת לאלו שאינם  או  .  יות שליח ציבורלה  למישהו שלא יודע להתפלל יפה ומזייף

יפה  מדוי או  בתורהק  איתם חסד.  הכול    . לקרוא  לעשות  כי  זה  בשביל  נכון,  בעניינים  לא 

ת בצורה המושלמת ביותר. י שעעבודה נהג שדאול  , צריךבציבור  ובפרטעבודת ה',  ששייכים ל

 . עם ריבונו של עולםשלנו ת ור תקשהסדר ליש גמילות חסד. תמיד זה המקום והזמן ללא 

מחברים בין ישראל הם הבין ישראל לקב"ה,  חס וחלילה  חוצצים  אינם  הנים  והכחשוב להבין,  

  ועל דרכם  א  וק דואלא  ,  'נכנסים באמצעהם לא '  , גורמים אפליה  הם לא  ביהם שבשמים. אל

עזר בהם בדיעבד, יצריכים להלא  אנחנו  יותר מזה,    . אפשר להתקרב לריבונו של עולםם  יד

וקיום המצוות  עבודת ה'  מעל גבוה, גבוה  הוא ריבונו של עולם ו הסדר הלכתחילאי. אלא זה

 בדרגה הזו.  שיעמדו  מתאימים  אנשים  אנחנו צריכים    ים. הים וגבואלו עניינים עצומים, קדוש

במקום שלו, להיות מה שהוא.  צריך לשאוף להיות  כל אחד  ש   הוא  דר תמילזכו   ריךצ ל שהכל

 שלם שלו.   מילוי היותרה לאיגיע כוחותיו, כך הוא את   שם הוא ימצה

 נקדש את שמך בעולם 

תֹוְך'  :התורה אומרת ִתי בְּ ַדׁשְּ ִנקְּ ָרֵאלוְּ ֵני ִיׂשְּ ריך ויום צכל יום  ב הזוהר, שאומר על כך    . )כב, לב('   בְּ

ָכל  'להגיד שה' קדוש.  דהיינו  בפיו,  ה'  את    לקדשאדם   ֹלא  ָבאֹות מְּ צְּ ָקדֹוׁש ה'  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

בֹודוֹ  ש  ישבאה ללמדנו , 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש' :החזרה הזוש . הזוהר מסביר)ישעיה ו, ג(' ָהָאֶרץ כְּ

  ,'בלי וש,  ה קדאך אפשר לחלק אותן לשלש מדרגות כלליות. המיל,  רבות  בקדושה מדרגות
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 . מהקדש הזהמאודונעלה נסתר  , עליון, נישאוא . הקדש השל הקדושה  השורשמבטאת את 

הקדושה  גם  .  'קדוש'מופיע השם    כךו', ושנראית האות  כמו    , של שפע וגילוי  מתפשט כאילו קו

פן נוסף של התגלות, מופיעה באומתפשטת ו יא גבוהה, והיא ממשיכה ו ש' הו דהמכונה 'קהזו  

. כלומר,  'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש'וכנגדן:  קדש, קדוש וקדושה.  מדרגות:  ש  של   ה. דושלק  תכוהופ 

ָרֵאל'של  ת ה', לפי הזוהר, מתקיימת המצווהכשאנחנו מקדשים א ֵני ִיׂשְּ תֹוְך בְּ ִתי בְּ ַדׁשְּ ִנקְּ  . 'וְּ

  אחד ש'קדוש' , אומרים אותו בתפילהש , תרגום יונתןאת הפירוש של מכירים  אנחנו , כמובן

והשני לקדושה שבשמיים,  דושה שמתייחס לק בכל העולם  השלישי אל הקדושה שבארץ, 

 . והעולמות כולם

קֹומוֹ '  :פסוקים נוספים  אנחנו מזכיריםשאנחנו אומרים בתפילה    'קדושה'ב  בֹוד ה' ִממְּ ' ָברּוְך כְּ

ג, ויב(  )יחזקאל  ֱאֹלַהיִ ',  עֹוָלם  לְּ ֹלְך ה'  ַהלְּ ִימְּ ָוֹדר  ֹדר  לְּ ִציֹון  י(הל)ת '  ָיּה-לּוְך  על כך אומר    . ים קמו, 

הוא כנגד   ', קדושששלשת הפסוקים מבטאים שוב שלש מדרגות. הפסוק הראשון, '  , הזוהר

ה של  ישניהדרגה  אספקלריא המאירה. המשניתנה ב מדרגה של נבואת משה,  תורה שבכתב,  ה

מדרגת    קדושהה הפסוק    הנביאים, היא  כנגדה  מאירה.  שאיננה  כְּ ָברּו'אספקלריא  ה' ְך  בֹוד 

קֹומוֹ   . 'ִממְּ

 , כיכתוביםמדרגת הלהיות שהוא מתכוון ליכול  ו,  מפרש  שלישית הזוהר לאהמדרגה  את ה

עֹוָלם'הפסוק   לְּ ה'  ֹלְך  מ'  ִימְּ הכתוביםלקוח  כי    . פסוקי  מהותי,  חיבור  גם  כאן  ספרי  ב יש 

אר  התו   . בתורה כמעט ולא מוזכראת הופעת המלכות  במקומות רבים  כתובים אנחנו רואיםה

את כל הפעמים  שבתורה.  בשירות  בדרך רמזהוא נזכר הקב"ה. רק שלוש פעמים פי לכ  'מלך'

, רביעית  פעםכאשר אנחנו מחפשים  ו,  בראש השנה  האלו אנחנו מזכירים בברכת 'מלכויות'

ָרֵאל  'מסיימים עם הפסוק  לכן אנחנו  ו    . אין  –  כדי לסיים את הברכה בפסוק מהתורה ַמע ִיׂשְּ ׁשְּ

המושג  שאמירה של מלכות. זאת אומרת  פסוק שאין בו ממש  .  )דברים ו, ד(  'ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד

וקדושה    היא עליונהעצמה  התורה  ייתכן ש  של המלכות מחובר דווקא עם ספרי הכתובים.

ם  הפסוקיאת  מזכירים  אנחנו  ר  שאכ. בכל אופן,  מהמדרגה של הופעת המלכות בפועללמעלה  

מזכירים  אנחנו    . נו מקדשים את ריבונו של עולם, אנחנו צריכים לשים לב שאנחיום יום  הללו

בכל יום הזו  באמירה  שמו  מקדשים את    ישראל עם קדושואיך  הוא קדוש וגבוה,  עד כמה  

 . ויום

 כל ימי הייתי מצטער 

טער אימתי כל ימי הייתי מצ  , מרו'ר' עקיבא א  :קידוש ה'ובן, יש משמעות נוספת למצוות  כמ

לקיים את מצוות קידוש ה'  ר' עקיבא  רצה  כל חייו  .  כות סא:()בר  יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו'
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האמירה 'כל מה פירוש  שואל,    של"ההבשיא השלמות, למסור את כל חייו לריבונו של עולם.  

מסביר ו  . ' האם באמת ר' עקיבא חיכה למותטער אימתי יבוא פסוק זה לידי?הייתי מצחיי  

ָך'ובכל ערב  בוקר  כל  אומר ב . אדם  'הייתי מכין את עצמיוונה היא 'שהכ ׁשְּ ָכל ַנפְּ ר' עקיבא , ו'בְּ

 בניסיון כזה של עכשיו  אם הקב"ה היה מעמיד אותי  ',  ומתכונןמתכוון    יה ברגעים האלוה

ָך'אומר    כן.'הייתי מו  –ות נפש  רימס ׁשְּ ָכל ַנפְּ עכשיו  מוכן  אומר, אני    הואומתכוון למה ש  , 'בְּ

 ר את הנפש. כל המציאות שלי ולמסו  קחת את כל הכוחות ואתל

ל  הייתי מצייר לעצמי בדמיוני את כל הצער ש'הייתי מצטער', הכוונה היא ' :אומר ר' עקיבא

אדם   'שאוכל לעמוד בזה. בכדי  הייתי מכין את עצמי באופן נפשי  וכך  מוסר את נפשו,  שאדם  

מוכן למסור  שם  דא  . יותר שלמה  ה' שלו  ערב, ממילא כל עבודתכל  בוקר וב כל  ב   העושכך  ש

   . דרך בעבודת ה' ולהתפלל יותר טוב. זאו ללמוד, ולהתאמץ גם הוא מוכן ברור ש , שאת הנפ 

ה'   קידוש  יום  מצוות  נכונותבעצם  היא  שבכל  שמו.   הבעת  את  מצוות    אז  לקדש  קיום 

ִתי' ַדׁשְּ ִנקְּ הבעת נכונות גם  ו,  בשם הזוהראמרנו  כפי שבפה,  הוא בשתי צורות. גם לומר    'וְּ

על   הנפש  למסור את  שמופנימית  עקיבאקידוש  כר'  מרי   . ,  הללו  האדם  ם  מיהדברים  את 

הוא עוסק בקדושת השם, וממילא הוא  ל,  ועבודת ה'. הוא מוכן לכב ליכולות גדולות מאוד  

 של קידוש ה'. מתוך קיום המצווה  ממש במסירות, כל דבר  ות מוכן לעש

 בני אהרן

ֵני ַאהֲ   , ַהֹכֲהִנים'על הכפילות של  נו  שאלבתחילת השיחה   גם הזוהר מתייחס לשאלה הזו,    . 'ֹרןבְּ

אוהב '  -  מי היה אהרן  הנים הם ממשיכי דרכו של אהרן. ועונה שהתורה מדגישה לנו שהכו

יתה ישל אהרן ה  ומהות  . )אבות א, יב(  ריות ומקרבם לתורה'ום, אוהב את הב שלום ורודף של

 אהרון  להאופי שמסביר שו  על המשנה הזו בפרקי אבותשו  ורחיב בפירמשלמות. המהר"ל  

את עבודת הקודש  עושה  ו  מאחד את כל ישראל ש גדול  הכהן  ה תפקיד שלו. אהרון הוא  לאם  ת

להקריב  יש מצווה על הכהן הגדול    ום בכל יום ויגם  וביום הכיפורים בוודאי,    , כל ישראלבשם  

. זאת אומרת  יות כהן של כל ישראלהמיוחדת, מנחת כהן גדול, ולשם כך הוא צריך ל  מנחה

וממילא  שכל ישראל קשורים אליו והוא מאחד את כל ישראל בתפקיד שלו,   שיש אדם אחד

גם  ממילא  , ואחדות  אוהב את כל ישראל, רודף שלום, מחפשמתאים שאהרן יהיה אדם ש 

הוא שליח של  מצד אחד    שהרי הוא המחבר את ישראל לאביהם שבשמיים. ,  'מקרבם לתורה'

 . נושל  שליחמצד שני הוא ו , ב"הקה
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ם בני אהרון, הם ממשיכים תדעו לכם, הכהנים הו התורה בתחילת הפרשה,  אומרת לנ  לכן

אל    הכהנים  חיבור שלה  להעמוק שביטוי  האת    , החיבור הפנימי של הקרבת הקרבנות  את  

 קודש. ה לאל ו עם ישרא

 אמרות טהורות 

הראשון.   בפסוק  נוספת  כפילות  אֶ 'ישנה  ַהֹכֲהִניםֱאֹמר  ֲאֵלֶהם  ... ל  ָת  ָאַמרְּ כך ר  אומ  . 'וְּ על 

ֹהרֹות'המדרש, שהכפילות שבפסוק מזכירה את הכפילות בפסוק   )תהלים  '  ִאֲמרֹות ה' ֲאָמרֹות טְּ

 : יב, ז(

ֹהרֹות  ִאֲמרֹות'   :ר' תנחום בן חנילאי פתח מלך בשר    , בנוהג שבעולם  . 'ה' ֲאָמרֹות טְּ

למחר    :מרוא  . ב לו קילוסםרֵ ועַ   , קלסים אותומדינה מודם נכנס למדינה, כל בני ה

 . י בונה להם גינוסאות ומרחצאותאנ

שמח מהיחס היפה של בני  אם המלך    , לא טהורות  ןאצל בני אדם בשר ודם, האמירות ה

בסוף הוא   , רחיב את הכבישיםויבנה בתי מרחץ  יא  שמחר הולהם  אז הוא מבטיח    , המדינה

ת  אמרו  ןהאמרות של בשר ודם הלכן  .  שוות כלוםלא  ות שלו  כל ההבטחו  הולך לישון ולא קם

ֹהרֹות'אבל . לא שלמות  מה שהקב"ה אומר מתקיים.  -' ִאֲמרֹות ה' ֲאָמרֹות טְּ

כמה מילים   יקמה' התורה 'עהרי  שטהורות    הקב"ה, שהאמרות של  שני אומר המדרשדבר  

ֵהָמה ֲאֶׁשר ֹלא טְּ 'ליליות.  כדי שלא להגיד מילים ש ֵהָמה  'ו  , )בראשית ז, ב('  ִהואֹהָרה  ּוִמן ַהבְּ ַהבְּ

ֹהָרהֲאֶׁשר אֵ  הבהמה במקום לומר בצורה פשוטה וקצרה 'למה התורה מאריכה  ,  )שם ח('  יֶנָנה טְּ

ר על לשון נקיה, לדבר תמיד  לשמוללמוד  אדם צריך מכאן  כדי לדבר בלשון נקיה.  - 'הטמאה 

 , לא לדבר בלשון שלילית. לשון חיוביתב 

  . 'בהמה טמאה'מקומות התורה כן הזכירה את הביטוי    מספרזה. הרי ב במדרש ה צריך לדייק  

לא מנסה ענייני טומאה היא מדייקת,  עוסקת ב כשהתורה  אלא, שכאשר אומרים דברי הלכה,  

מעקמים את   מספרים סיפור שאינו הלכה,   רשאכולייפות, כדי שלא יבואו לטעות בהלכה.  

והיו יוצאים למלחמה   , לא דיברו לשון הרעי אחאב  הדיבור כדי לא לדבר בלשון שלילית. בימ

היו    - שהיו צדיקים    יפ ל  עף  אעל דוד, ולכן  לשאול    ולשינאנשים שהבימי דוד היו  ונוצחים.  

לשון הרע אסור, אלא    לדבררק  יוצאים למלחמה ולא תמיד מנצחים. המדרש אומר לנו שלא  

 צריך להימנע גם מדברים של גנאי.
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 ונך לראות טוב... נצור לש

. מורנו ורבינו הוציאשלא צריך ללא להוציא מהפה משהו    , צריך לשלוט על הדיבור שלו   אדם

הוא . הסגנון שלו תמיד היה בלשון חיובית,  בנושא הזה  הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד זהיר

שהוא  , אלא  'חולה מאודשהוא 'אדם  היה אומר על  לא  הוא    . ליתמדבר בצורה שליהיה  לא  

לא באים הרי  ,  'בית הרפואה'חולים בבני ברק קוראים  הבית  ל.  'להואה גדוזקוק מאוד לרפ '

 .. הלשון צריכה להיות חיובית, נקיה כדי להתרפאאלא  , להיות חוליםכדי לשם 

עלות צריך להוא  ים אסורים,  דבר דברילא  להיות בטוח שהוא    האמת היא, שכדי שאדם יוכל

מדרגה שלשונו    . עוד  והמחשכדי  המוח  נקיה,  שלותהיה  צריך    בות  נקיים.  להיות  צריכים 

לומר  מלחסום את פיו יצטרך  לא  וכך הוא  ם בהסתכלות חיובית,  הסתכל על אנשיהתרגל לל

ם ֹאֵהב  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיי' הם פשוט לא קיימים.  .  שנמצאים לו בראש  דברים לא ראויים

אֹות טֹוב   . בכל דבר ודבר אות טוב לר מחפש לא רק לא מדבר רע, אלא הוא . הוא 'ָיִמים ִלרְּ

ככל שההסתכלות יותר    יך להסתכל בהסתכלות רחבה. צר  -בשביל לראות את הטוב בכל דבר  

יותר טובה וחיובית. ככל שההסתכלות יותר צרה, על הכאן ועכשיו,  תהיה הראיה כך  , רחבה

אדם   .נפגשים עם קשייםר  שאגם כקורה    כך  . מצומצמת  יותר  אים את הדברים בצורהרוכך  

יש    . יחיד שיש בעולםהדבר ההוא לא  הקושי  זוכר תמיד שופורציות נכונות,  תכל בפרמסש

  . בצורה כבדה וקשהדרך הקושי שלהם, המציאות כל אנשים שרואים את 

ב לה  הדרך הנכונה היא להסתכל מהכללים אל הפרטים,  כולה,  תבונן  הופעה  ב כל הבריאה 

ה רואה מאורע מסוים שהוא  אתכאשר  אז  , ובאופן כלליהדור    להתבונן בעניינו שלהאלקית,  

. )אבות א, ו(  ת' 'הוי דן את כל האדם לכף זכו  . עם כל המאורעותאותו יחד  אתה בוחן  קשה,  

וטוב אז    ', כל האדם'כשאתה מדבר על   רק אתה רואה  אם    . אתה רואה כמה הוא מעולה 

יש    י. הרלא נכוןממש  זה  למרות ש מעשה מסויים שלו, אתה צובע את כל האדם בצבע הזה,  

יש נקודות שצריכות תיקון,  כל אדם  , הרבה צבעים, הרבה תכונות ויכולות. ב הרבה צדדים  לו

לא הכלל הוא חיובי  כאשר  שאומר  לא  אני  ברוב.    ותבטלהן  כשאתה מסתכל בפרופורציה  ו

  , לא יבוא לידי דיבור שלא הסתכלות כזו ברור שאדם שמתרגל לצריך לתקן את הפרטים, אבל  

  ראוי. 
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 תנו לך ומידך נממך הכל 

. אותו  הזכירכל כך יפה עד שאי אפשר שלא ל  אני רצוה להביא לפניכם מדרש נוסף, שהוא

ַעת ָיִמים ַתַחת' התורה מלמדת אותנו שכאשר נולד כבש או עז,  ָהָיה ִׁשבְּ ִמיִני   וְּ ִאמֹו ּוִמיֹום ַהשְּ

ַבן ִאֶשה ַלה' ָקרְּ ָאה ֵיָרֶצה לְּ  המדרש:  אומר על כך . )כב, כז( 'ָוָהלְּ

ִדיַמִני  '  :ר' תנחומא פתח זה   . )איוב מא ג(  'ַחת ָכל ַהָשַמִים ִלי הּואתַ   , ֵלםַוֲאׁשַ   –ִמי ִהקְּ

עלי לשלם   :ך הואאמר הקדוש ברו . ונותן שכר סופרים ומשנים , רווק הדר במדינה

בת קול שתהא מפוצצת בראשי   עתידה  :אמר ר' ירמיה בר אלעזר  . בן זכר  -גמולו  

ִמי 'ש צווחת  ורוח הקד  '. יבוא ויטול שכרו  -  ל מי שפעל עם אלכ'ומרת  וא  ההרים

ִדיַמִני   עד שלא   ,מי מל לפני  ?עד שלא נתתי בו נשמה  , מי קילס לפני  !'ַוֲאַׁשֵלם  –ִהקְּ

 מי עשה לפני מעקה?  עד שלא נתתי לו טלית  , מי עשה לפני ציצית  ?נתתי לו בן זכר

מי עשה לפני סוכה    ?י לו ביתשלא נתתמי עשה מזוזה עד    ?עד שלא נתתי לו גג

מי הפריש תרומה    ?מי הפריש פאה עד שלא נתתי לו שדה  ?ום עד שלא נתתי לו מק

שלא נתתי   מי הפריש בכורות ומעשרות וקרבן עד  ?ומעשר עד שלא נתתי לו גורן

 . 'ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז' כתיב דדא הוא ה ?בהמה לו

עד 'תתבוננו  לנו המדרש  מיטכמה הק  אומר  מקדים את הטובות שלו    !יב ב"ה  הוא תמיד 

אנחנו מודים    , מה שהקב"ה נותן לנוח  ו תמיד מככל מה שאנחנו עושים, זה  .  לטובות שלנו

 אנחנו נותנים לו את שלו.  . דברים הטובים שאנחנו מקבלים ממנוב  לו

 ימי התנופה

  :שמופיעה בפרשה העומר לעסוק בספירת אני רוצה 

ַדֵבר ה' ֶאל ֹמׁשֶ  ָאַמרְּ ה לֵ ַויְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִיׂשְּ ָת ֲאֵלֶהם ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ  אֹמר:  ַדֵבר ֶאל בְּ

ִציָרּה קְּ ֶאת  ֶתם  ַצרְּ ּוקְּ ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני  תֶ   ... ֲאֶׁשר  ַפרְּ ִמיֹום ּוסְּ ַהַשָבת  ִמָמֳחַרת  ָלֶכם  ם 

ִמיֹמת תִ  נּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָבתֹות תְּ ֶיינָ ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהתְּ ָחה ֲחָדָׁשה    .. . ההְּ ֶתם ִמנְּ ַרבְּ ִהקְּ וְּ

נּוָפה . ַלה' ֹבֵתיֶכם ָתִביּאּו ֶלֶחם תְּ  יז( -)כג, ט . ִממֹוׁשְּ

כאן שתי תנופות ספירת    הלחם  יובין תנופת העומר לתנופת שת  , יש  סופרים את  אנחנו 

מתיר  של פסח  לחם תנופה. העומר  מביאים    בועד יום החמישים ש  , שבע שבתות  , העומר

שת אלו השעורים, ואת  התבואה הראשונה שמתחד  . כל הארץ ב   ההחדשהתבואה    אתאכול  ל

כלפי מעלה, לה'.   הראשית של הקציר צריכים להביא אל הכהן שמניף את העומר הראשון

שתי במקדש.    ההחדשלהתחיל להשתמש בתבואה    ומתיר  , שתי הלחםא קרבן  ב בשבועות  
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תקופה ארוכה של התחדשות, מר היא  תקופת ספירת העו  ות. חדשהת ל  התנופות קשורות

יש כאן מהלך שלם של התחדשות השנה. פסח הוא חג    . הלחם   שתי  עדראשית העומר ומ

 האביב, וממנו ממשיכה תקופה אחת ארוכה של התרוממות. 

. הר"ן מסביר  'ספירת העומרנקראו הימים האלו ימי 'ק, למה  דקדוממאריך  צבי יהודה    רב ה

על ספירת  'אלא  'לספור את העומר'  נו לא מברכים  אנחרב,  כבר הוקכיוון שקרבן העומר  מ

יש הבדל בין סגנונות הברכה השונים, יש  .  ', כמו שמברכים על מצווה שכבר נעשתהעומרה

זה    , . ויש אומרים 'לעומר'ימי העומרתוך  שאנחנו נמצאים ב יא  ה  אומרים 'בעומר', והכוונה

  להיות בשיעור עומר. ם צריך כל אחד מהשל שתי הלחם, שיכול להיות מיוחס לעומר 

ימים של התרוממות, של תנופה, ושל התחדשות. אלא שבמשך  מה שברור, שהימים האלו הם  

הזו,  עם  שעבר    צרותאירעו  הדורות,   בתקופה  אב והתחיל ישראל  של  מנהגים  יש   . ותלו 

רק   הללו התחילו  שנהאומרים שהמנהגים  מאות  אז  .  לפני שש  צרות,  עוד  היו  כך  ואחר 

הללו  בחודשש  התקינו 'את  האשכנזים  אומרים  ים  הרחמיםתפילת  בשבתות  אפילו    'אב 

  . את החודשבהם שמברכים 

 חודש הגאולה

ניסי.  דש  וח  , נהיה חודש מרומםחוזר וחודש אייר  בה  נו נמצאים בתקופה ששאנח  , אני מרגיש

דולות.  ישועות מאוד גלנו  צרות מאוד גדולות, אבל עכשיו היו  בו  היו  אמנם בדורות קודמים  

כל כך  זה    . אלו דברים עצומים שקרו לנו בחודש אייר  , מיםמלחמת ששת הי הקמת המדינה,  

לשני זכינו  אנחנו  בה    , לחםין העומר לשתי ההתחדשות, ב   תקופה הזו, תקופה של למתאים  

זוכים שכל  הללו. אם  עצומים  האירועים  ה שומרי התורה והמצוות היה של  ציבור  ההיינו 

היינו אומרים שלא לומר 'תחנון'   ם כל העם היה מביןהזה, וא  ' הגדולמבין את גודל מעשה ה

 בכל התקופה שבין יום העצמאות ליום ירושלים. 

עשו   –סן, באיזו מחלוקת על אופן הקרבת קרבן התמיד  דוקים, בחודש ניכאשר ניצחו את הצ

ר  הזה. אחהיה כנראה ויכוח גדול, וממש חגגו את הניצחון    . שמונה ימי חג על הניצחון הזה

ימים. מספר  יכוח על זמן הקרבת קרבן העומר, וחגגו עוד  ובו  כך ניצחו שוב את הצדוקים

ימי  ל  והיהחודש    ימי  ן שרוב ו, כיובכל חודש ניסן  אחרי התקנה הזו הוחלט שלא לומר תחנון

 . שמחה

  – על האירועים הללו, שפגשנו בחיינו, יום העצמאות ויום ירושלים  ואם כך עשו אז, האם  

תחנון? היה צריך לקבוע שכל הימים שבין יום    ימים שלא נאמר בהםמספר  יין  ראוי לצלא  

בר ראש חודש  שיש שם כ  העצמאות ועד סוף מלחמת ששת הימים לא נאמר תחנון. וכיוון
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לחבר את זה לחודש סיוון ולומר שלא אומרים תחנון מיום העצמאות ועד אחרי  צריך היה    –

הבנה בציבור איך לראות    נו. לא זכינו לנס שתהיהלא זכי  חג השבועות. כך היה ראוי, אבל 

 . הללו והמרוממים הגדוליםאת הימים 

גודל של את הו ימים גדולים, וצריך לחיות  לדעת שאל  אנחנו שזוכים לראות זאת, צריכים

הושיע אותנו הקב"ה, וקידש את שמו על ידינו בכל הגויים בהם  הימים האלו, ימי הישועה ש

הניצחון   – ואולי עוד יותר בולט מזה    ם, ה' עצו  זהו קידוש  שראלמדינת יעצמאות  כולם.  

צרת קבלו משמעות  ין פסח לעהמזהיר שעשה לנו ה' במלחמת ששת הימים. לכן הימים שב 

נוספת. נחיה את הקדושה של הימים האלו, נמשיך ונתקדם לקראת חג השבועות הבא עלינו 

נראה גאולה  לה שזכינו להם נתקדם וצי הגאו ניצותוך  לטובה, לעבוד יחד את ה', ונזכה שמ

 שלמה במהרה בימינו. 
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