אשכולות

העלו השבועי של תלמידי ישיבת כר ביבנה

לעילוי נשמת מר ראש הישיבההרב חיי יעקב

גולדוויכט ב הרה"ח רבי ישראל אלעזר זצ"ל

מקורה של הקדושה
מר ראש הישיבה ,הרב מרדכי גרינברג שליט"א
"קדושי תהיו כי קדוש אני" .הא משו שרבש"ע הוא קדוש ,מוטלת חובה ג עלינו להיות
קדושי ,והרי מושג הקדושה כ"כ מופשט ונבדל ,ואי אפשר לצוות על זה?
בתורת כהני שנינו' " :קדושי תהיו' – פרושי תהיו ,קדושי תהיו" .מהי הכפילות?
ובזהר נאמר :אמר הקב"ה מכל העמי לא ראיתי להדבק אלא בישראל ,דכתיב 'ואת הדבקי
בה' א-להיכ' .את ולא שאר העמי ,ועל דא כתיב 'קדושי תהיו' – דייקא .וא" בזה
נשאלת השאלה ,א ענינה של הקדושה היא פרישות ,הא אי אומות העול יכולות להיות
פרושי מעריות וכדו'?
ההשקפה השטחית אומרת שהחילוק בי ישראל לאומה"ע היא בזה ,שלאומות העול ישנ ז'
מצוות ואילו ישראל נצטוו בתרי"ג מצוות .והשקפה זו בטעות יסודה.
"והיית לי סגולה"" ,ואבדיל אתכ מ העמי להיות לי" ,היא הבדלה שמתחילה בנשמה ,לא
בבחירה החופשית .וכתב ריה"ל בכוזרי ,על נוסח התפילה "אהבה רבה אהבתנו"" ,שנתחייבנו
להאמי שההתחלה ממנו )מהקב"ה( ,ולא ממנו אנחנו".

פרשת אחרי מות קדושי
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מזל טוב
לר' הראל בר ,להולדת הב .
לר' מרדכי חיימוב ,להולדת הב .

תנחומי
לרבנית דפנה בר ,בפטירת אביה.

את הבחירה הא-להית בישראל אי לראות כסלקציה של ישראל מתו עמי אחרי ,אלא
כיצירה מלכתחילה" .ע זו יצרתי לי – תהלתי יספרו".
וכ כתבו בתוס' ע"ז )ה ,ע"א( על דברי הגמרא בהוא אמינא ,שאילולי חטאו ישראל ,לא היו
חוזרי אחר מעמד הר סיני לנשותיה .ושאלה ש הגמ'" :והרי אי ב דוד בא עד שיכלו
נשמות שבגו"" .ופירש רש"י" :אוצר יש ושמו גו" ,ומבראשית נוצרו כל הנשמות העתידות
לצאת ונתנ ש" .והקשו תוס' :והרי יכלו אומות העול לרוק את הנשמות שה יהיו מולידי.
"ואמר ר' אלחנ ,שנשמות של ישראל ונשמות של עכו" אינ בגו" אחד" .אלו שתי אוצרות
נפרדי ,משו שה שני סוגי נשמות.
כל החילוקי שבמעשי ובהתנהגות אינ אלא תוצאה של החילוק שבנשמות.
א" ספר החינו שחזר ושנה על הכלל ש"אחר הפעולות נמשכי הלבבות" ,לא היתה כוונתו
שהמעשי יוצרי ,אלא שהמעשי מגלי את מה שכבר גנוז בנשמה .והא ראיה ,שהוא עצמו
ביאר במצות מילה ,שרצה הקב"ה להטביע בגופנו אות שנהיה מובדלי בגופנו כש שאנו
מובדלי מה בנפש ,שמוצא ומובא אינו שווה .והמילה שבגו" רק מבטאת את המילה
שבנפש.
"יכול אד )לחשוב( שכל ההבדל שבי ישראל לעמי הוא מתבלט ע"י המצוות שבפועל ...אבל
סקירה של טעות היא זו ...אבל תוכ הדבר הוא ,שהיסוד הנפשי ,שהרעיו הוא בנוי עליו ,שעל
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יסוד אותו הרעיו כל הארג הגדול של החקה המעשית מתפשט ,זה היסוד הוא העצ הנשמתי ,שהוא מצביי את ישראל בתור חטיבה
מיוחדת ,חטיבה אחת בעול .ומההבדלה הזאת נובעות ה כל ההבדלות המעשיות" )אורות עמ' קנה(.
הקדושה בישראל היא קבועה" .כי קדוש אני" ,וכיו ש"את הדבקי בה' א-להיכ" ,הרי יש בנו כבר תכונה זו .חובת האד אינה אלא
על המעשי ,כדי לגלות הקדושה.
וזהו שאמרו בתורת כהני :פרושי תהיו ,קדושי תהיו .היינו ,שא תהיו פרושי ,ממילא תהיו קדושי .וכ נאמר בזהר :קדושי היו,
לא נאמר ,אלא תהיו ,זוהי הבטחה שודאי תהיו .וכדברי הרמח"ל במסילת ישרי :הקדושה תחילתה השתדלות וסופה מתנה.
וזהו שנאמר בסו" הפרשה" :והיית לי קדושי כי קדוש אני ה' ,ואבדיל אתכ מ העמי להיות לי" .שעל ידי הבדלה נהיית לי ,ובזה
תהיו קדושי.
ויש בזה רק תנאי אחד ,שהמעשי שיעשו יהיו מתו קשר ע כלל האומה .משו שאי בישראל מציאות של שכינה מנותקת מהכלל.
וכ כתב במש חכמה בפרשתנו )אחרי מות יח ,ד(" :כי אי ה' מייחד שמו על הפרטי ,כי הפרטי בלא צירו" הכללי ,אינו תכליתי כלל".
לימוד תורה וקיו מצוות ,הנעשי באופ אישי ,במנותק מהכלל ,אינ מביאי לקדושה .וכ כתב הרמב" )הלכות תשובה ג ,יא(
שהפורש מדרכי ציבור אי לו חלק לעוה"ב "א על פי שאינו עובר עברות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצוות בכלל ,לא
נכנס בצרת ולא מתענה בתענית ,אלא הול בדרכו כאחד מגויי האר וכאילו אינו מה".
ולכ פרשת קדושי היתה נאמרת בהקהל ,לפני כל ישראל .ואי היחיד אומר קדושה .ועל כ מתייחדת פרשת קדושי במצוות
החברתיות הרבות שבה .ובראש "ואהבת לרע כמו" ,שאמר ר' עקיבא שהוא כלל גדול בתורה.

עיוני הלכה

"זה היו עשה ה' נגילה ונשמחה בו"
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א
בשבוע שעבר העלו לא יצא ,ולכ לא היתה התייחסות ליו
העצמאות .א ,אי אפשר לעבור יו מיוחד זה ללא התייחסות .ראיתי
לנכו לדו במאמר קצר בהלכות יו העצמאות .כמוב ,שיש להלכות
אלו ג משמעות ליו ירושלי ,ולכ לא עבר זמנו בטל קרבנו.
יש מספר טענות נגד הקביעה לומר הלל ביו העצמאות .בוודאי
במאמר קצר אי אפשר לענות על כול .ניגע בטענה אחת ,שנראה לי
שיש בה משמעות מרובה להבנת יו העצמאות .יש שטענו שאי לומר
הלל ביו העצמאות וביו ירושלי משו שתקנת נביאי לומר הלל
על כל גאולה מצרה 1היא רק כשמדובר על נס שנעשה לרוב ע
ישראל .רבני רבי הבינו שמדובר על נס שלא נעשה לרוב ע ישראל
בכל העול ,אלא רק לאלו שבאר& ישראל .לכאורה ,ביו העצמאות
ההצלה היתה רק לאלו שהיו באר& ישראל .הבנת נובעת מכ
שלדעת ההודאה ביו העצמאות היא על ההצלה ממוות לחיי
במלחמת השחרור.
נראה לי ,שמדובר על נס שנעשה לכל ע ישראל בעול .א ,לפני
שאבאר את דבריי אביא מקצת מדברי רבותינו בדור הזה ובדור

הקוד שג ה סברו שהנס שביו העצמאות היא נס שנעשה לכלל
ישראל:
הגריא"ה הרצוג זצ"ל 2כתב:
ואחרי השואה המסמרת א לא באה אחריה הישועה
כלו היתה היהדות יכולה להתקיי ,וכלו באמת זוהי
הדר ,מהי השיטה להסתפק ב'מני יהודי' ,ומה היה
גורל הרוב הגדול ,אלולי הישועה הזאת שהראתה סימני
של ההשגחה העליונה של ישראל.
הרב עובדיה הדאיא זצ"ל 3הסביר שההצלה היא שניתנה לנו מדינה,
שיש בכ הצלה לכלל ישראל:
ויש מקו לייחסו כנס לכללות כל ע ישראל ,דא" דאי כל
יושביה עליה ,והצרות והמלחמות היו רק באר& ישראל ,ועל
תושבי אר& ישראל ...ואלמלא רחמיו יתבר ,לא היה נשאר חס
.à"ò ,æé÷ íéçñô úëñî ïééò 1
 2פסקי וכתבי ,כר ב ,אורח חיי ,סימ קה.
 3במאמרו "הלל ביו העצמאות" ,מובא בספר "הלכות יו העצמאות",
בעריכת הרב פרופ' נחו רקובר.

וחלילה שריד ופליט משונאי ישראל ,בכל זאת ,הנה התשועה
מתייחסת לכל ע ישראל שבגולה ,דהרי לפני כיבוש המדינה,
היתה האר& סוגרת ומסוגרת ,כלפי ע ישראל שבגולה ,ורבי
מה שבאו כמעיפלי לאר& ישראל ,שברחו מאר& האויב,
מקו השמד והשואה לחסות תחת כנפי אר& ישראל ,לא נתנו
לה להכנס ,והגלו לאר& נידחת במצור ובמצוק ,ואלמלא
כיבוש המדינה ,היו עד היו דווי וסחופי בארצות גלות,
מאי דורש ,ואי מבקש ,וע"י כיבוש המדינה ,נושע לה ,שבאו
לאר& אבותיה ,תחת שלטו אחיה ...וכמה מאות אלפי
שהיו תחת שעבוד האויבי בגלות ,ניצלו ועלו לאר& מולדת,
אשר קיבו& גליות כזה ,עוד לא היה מימי החורב ,ופשוט
שתשועה זאת של כיבוש המדינה ,מתייחסת ג לה ,אלא
שיצאו מאפילה לאורה ,משעבוד לגאולה .וא" אלה שלא סבלו,
ולא סובלי בגולה ,משלטו זרי ,הרי ע"י כיבוש המדינה,
ושלטו לישראל כאחד העמי ,ניתוס" לכל אחד ואחד השרוי
תחת שלטו זרי ,חשיבות גדולה ,וכבוד ויקר ...וג כי יש לכל
אחד מה הזדמנות חשובה ,בכל עת שירצה לשוב לאר&
מולדתו לאר& אבותיו באי מפריע ...והרי זה ממש אתחלתא
דגאולה ,לכל ע ישראל השרוי באר& ובגולה...
ג הרב נת צבי פרידמ זצ"ל 4סבר שהנס של יו העצמאות היה נס
לכלל ישראל ,ג לאלו שיושבי בגולה:
אבל בעני שלפנינו שיצאנו מעבדות מדינית לחירות ועצמאות
בכל שטחי החיי ,והרגשת הגאולה אופפת לא רק את תושבי
אר& ישראל כי א את כל היהודי הנמצאי בעול ,בבחינת
"א" אותנו גאל עמה" ,כל יהודי הנמצא בעול יכול לחזור
הביתה ,שערי האר& פתוחי לרווחה ,ורבבות יהודי נוהרי
אליה ,ומליוני חושבי על זה ,מתכנני תכניות ומטכסי
עצות ומחשבי חשבונות להגיע לאר& ישראל....
הראשו לציו ,הרב ב ציו מאיר חי עוזיאל זצ"ל 5כתב שכל ע ישראל
צרי לעשות יו טוב ביו זה ,ג אלו שבגולה ,זהו נס לכלל ישראל:
הכרזה נועזת זאת ,שלא האמינו לה כל מלכי אר& ,עשתה את
כל ע ישראל ,שבאר& ובתפוצות ,לע עצמאי וריבוני בארצו
ובכל משטרי חייו ,נתנה אומ& וגבורה לצבקות ה' ,ה צבאות
ישראל במלחמת גאולתו כאריות והצליחו נגד כל הקמי עלינו
מסביב ,והיא אשר פתחה שערי אר& לפני ע ישראל מכל
פזורי הגולה אל אר& נחלת ה' ,והיא אשר נתנה לע ישראל את
מקומו המכובד בי כל העמי ...יו זה ,הוא יו טוב לישראל
היושב בארצו ובכל תפוצות פזוריו לדורות עול להודות לה'
חסדו ולהגיד בקול זמרה וצלה הלל ותהילה" -זה היו עשה
ה' נגילה ונשמחה בו.
הרב אברה כהנא שפירא זצ"ל 6כתב שביו העצמאות יש חובה
להודות לקב"ה על ג' טובות:א .ביטול הגלות .ב .על עצמאות ישראל.
 4במאמרו" ,בדי יו העצמאות" ,ש.
 5ספר הרבנות הראשית לישראל שבעי שנה לייסודה ,כר ב' ,עמ' .842-843

ג .על היכולת לקיי את מצות ישוב אר& ישראל .כל מקו בגלות,
אפילו במקו הנוח ביותר ,נכלל במה שכתוב:
'ואבדת בגוי ,ואכלה אתכ באר& אויביכ' )ויקרא כו ,לח(.
ג בגלות הנוחה ביותר שקיימת בדורנו ,הולכי בה לאיבוד
באיזו דר שהיא .ישראל שבי הגוי -סופ כליה והתבוללות.
כ הוא מוסי" שהגלות נוגדת את היצירה הטבעית של ע
ישראל .יהודי על פי טבע שייכי לאר& ישראל .נוס" על כ,
התורה בגלות איננה תורה כפי שצרי להיות .הרי מובא בסוגיא
במס' חגיגה )ה ,ע"ב(' :כיו שגלו ישראל ממקומ אי ל ביטול
תורה גדול מזה'.
אח"כ הוא ביאר את ההודאה השניה על עצמאות ישראל .תפארת
של ישראל אינה קיימת אלא בשעה שה משוחררי .החיי
הרוחניי ,כפי שה צריכי להיות ,אינ יכולי להיווצר בלא שנהיה
משוחררי מעול הגוי.
לבסו" הוא הסביר את ההודאה השלישית ,ההודאה על מצות ישוב
אר& ישראל .עכשיו יש לנו מצוה חדשה שנלקחה מאתנו יותר
מאלפיי שנה .דבריו מבוססי על דברי הרמב" 7הידועי שיש שני
חלקי למצוה זו .1 :ישיבה באר& .2 .כיבוש האר& ושלא למוסרה
לזולתנו מ האומות .במש כל הדורות לא היינו יכולי לקיי מצוה זו,
לא יכולנו לכבוש את האר& ,אבל עכשיו מ השמי איפשרו לנו
לכבשה.
הרב אברה כהנא שפירא זצ"ל הוסי" שבזמנו היתה מחלוקת גדולה
שפילגה את עול התורה .היו שאמרו שה יעלו לאר& ישראל ,רק ע
ביאת המשיח ,והיו שאמרו שצרי לעלות לאר& ישראל כבר עכשיו,
כיו שצרי לצפות לישועה בפועל .באותה עת ,לא היה מי שיכריע ,א
היו אנחנו כבר רואי מה הכריעו בשמי .אנחנו רואי שהתקיי
הפס'" :ואבדת בגוי ואכלה אותכ אר& אויביכ" .כל הגולה היתה
לשריפת אש ,ואילו אר& ישראל נהייתה לאב פינה ולבסיס לקיו ע
ישראל .אע"פ שיש כאלו שמדברי על המצב הרע באר& ישראל ,על
שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמי ,בכ"ז יש לראות שיש היו
באר& גידול עצו בלימוד התורה .זהו מקו התורה הגדול ביותר,
מעול לא היה באר& ישראל או מחוצה לה ,ריבוי כל כ גדול של
תורה ,ה בכמות וה באיכות.
אוסי" עוד מספר הערות לחזק את הדעה שג היהודי שבגולה
צריכי להודות על נס הקמת המדינה:
 .1לאחר הקמת המדינה נפתחו שערי אר& ישראל לכל יהודי ויהודי.
כיו כל יהודי בכל מקו שהוא נמצא יכול לעלות לאר& .באותה עת,
לאחר השואה ,היתה בכ בוודאי הצלה לרבי מע ישראל .שלא היה
לה מקו ללכת ומצב היה בגדר של פיקוח נפש .ג לאחר מכ
ראינו ששערי אר& ישראל שנפתחו הצילו רבי מ היהודי כמו
הרוסי והאתיופי .ג כיו יש הצלת נפשות לרבי מ היהודי
בחו& לאר&.
 6קוב& הציונות הדתית ,מוקדש למאה שנות ציונות דתית ,מאמר "חיוב
ההודאה ביו העצמאות".
 7בהוספות שלו על ספר המצוות של הרמב".

 .2עצ הקמת המדינה יש בה הצלה לאנשי שנמצאי בחו"ל .ידוע
בעול שא יפגעו באחד מ היהודי ,יש מי שיתבע את דמו .יש מי
שילח בשבילו .כל עוד שהיינו בגלות ,היינו תחת זרי וונתוני
לרצונ .הגוי יכלו לעשות לנו ככל העולה על רוח .הגלות המרה
שעברנו היא הוכחה ברורה לכ .בוודאי השואה האיומה הוכיחה זאת
מעל כל ספק .הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל אמר שבעבר ,לפני השואה,
היה ויכוח בי הרבני א יש לעלות לאר& או לא .ההיסטוריה הוכיחה
מעל כל ספק את התשובה הנכונה .השואה האיומה הוכיחה שע
ישראל היה צרי לעלות לאר&.
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 .3ההצלה האחרונה היא הצלה רוחנית .הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל
העיד שהקמת המדינה עוררה בקרב היהודי היושבי בגולה גאוה
וחרות שלא היתה לה בעבר .ההזדהות ע מדינת ישראל קירבה
אות ג ליהדות .נוסי" לכ שג כיו תופעת ההתבוללות בחו"ל
נפוצה בהרבה יותר מאשר באר& .באר& ישראל רוב תושביה יהודי
ואפשרות לההתבוללות מועטת ,אי אחוזי התבוללות כל כ גבוהי.
לכ ,הקמת המדינה היא מונעת התבוללות ,ובוודאי שעל כ יש
להודות לה'.

הקמת המדינה היא האור הגדול שבקע מתו החוש הגדול של
השואה האיומה .זו יציאה מאפילה לאור גדול שאי כמותו.

 8עיי בספר מועדי הרב ,של הגרי"ד סולובייצי'ק זצ"ל ,שיעור השותפות בי
האד לבי הקב"ה; חוברת זה היו עשה ה' שנת תשס"ו ,עמ'  -7של הרב
דרוקמ שליט"א.

הכנה לחיי
הרב שרו יוסט שליט"א
נמצאי אנו ממש באמצע ימי ספירת העומר ,בי פסח לעצרת,
ימי המוגדרי כימי הכנה לחג השבועות .נית ללמוד על
חשיבותו הרבה של חג זה מדברי ספר החינו )מצווה ש"ו( " :וזה
ל האות כי אנכי שלחתי בהוציא את הע ממצרי תעבדו
את האלוקי על ההר הזה" .פירוש הפסוק כלומר הוצא אות
ממצרי יהיה ל אות שתעבדו את האלוקי על ההר הזה.
כלומר שתקבלו את התורה שהיא העיקר הגדול שבשביל זה ה
נגאלי והיא תכלית הטובה שלה .ועניי גדול הוא לה יותר מ
החירות מעבדות  ,ולכ יעשה ה' למשה אות צאת מעבדות
לקבלת התורה ,כי הטפל עושי אות לעול אל העיקר ".
בכל תחו מתחומי החיי ,היחס שלנו אליו נגזר מהחשיבות
שאנו מייחסי לו .לדוגמא  :אד הול לקנות נעליי ולא אכפת
לו מאיזו חברה ה ,העיקר שיהיו נוחות להליכה .א חבירו
שמאוד מחשיב את מראהו החיצוני ,ידקדק לקנות את המותג
היותר "נחשב" .וכמו כ  ,מי שהול לראיו עבודה ,דבר חשוב
לכל הדעות ,מכי את עצמו היטב לכ  :הול שולח קורות חיי,
מתייע& ע אנשי ,משנ היטב את כל מה שרוצה לומר ואפילו

על מנת לעשות
מתלבש בצורה מכובדת במיוחד כדי שיתרשמו ממנו על הצד
היותר טוב.
הכנות שלנו לכבוד נתינת התורה אינ הכנות טכניות גרידא ,אלא
צרי שיהיה בה משהו הרבה יותר מהותי .המטרה היא לצרוב
בתודעתנו ,כדברי ספר החינו )ש(" :שכל עיקר של ישראל אינו
אלא התורה ,ומפני התורה נבראו שמי ואר& וישראל וכו' ,והיא
העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרי כדי שיקבלו התורה בסיני
ויקיימוה כו' " – כל גאולת מצרי האדירה ,שאת זיכרה חגגנו א
לפני שבועות ספורי  ,מטרתה אחת ויחידה :להפו את ע
ישראל לע של תורה.
תורתנו הקדושה איננה רק "חומר לימודי" שיש ללומדו ,אלא
היא כל התרבות שלנו ,כל המהות של החיי שלנו ,ה בחיי הפרט
וה בחיי הכלל.
יהי רצו שנזכה לרומ את כל חיינו בכלל ואת לימוד התורה
בפרט ,כ שנרגיש באמת ש"כי ה חיינו ואור ימינו " ,ומתו כ
נזכה ג ל "ובה נהגה יומ ולילה".

שאלה שבועית
ראש הישיבה ,הרב ב ציו אלגאזי שליט"א
הקשה קונטרס הספיקות )כלל ו( שהנה קי"ל בבבא קמא )ד" כ"ז( ובבבא קמא )ד" מ"ו( ובבבא בתרא )ד" צ"ב( ,דלא אזלינ בממו
בתר רובא ,וביארו התוס' בבבא קמא דהוא משו חזקת ממו .וקשה דא כ למה בדיני נפשות אזלינ בתר רובא ,והרי מסייע ליה
חזקת גופו ,וא גופו נידו ליהרג מכח רובא ממונו לא כל שכ .ובש"ש הביא הקושיא וסיי שהיא קושיא עצומה.

פרשת אחרי מות
הרב משה סתיו שליט"א
סדר עבודת יו הכפורי שבפרשתנו פותח בתיאור "וידבר
ה' אל משה אחרי מות שני בני אהר ,בקרבת לפני ה'
וימותו" .ויש לעורר בפרשה זו מספר קושיות:
א .הקישור למיתת בני אהר כשלעצמו ,ותאור החטא שלה
באופ אחר מהמופיע בפרשת שמיני" :אש זרה אשר לא צוה
אות" ,וכעי"ז בפרשת במדבר ופנחס ,הדגש הוא על הזרות,
ואילו כא החטא מוסתר ומודגשת הקרבה .ובאמת ,מלבד
המעשה שהיה אצל בני אהר ,יש משמעות לדורות בסיפור
זה ,כמבואר בספה"ק שראוי לאד לשפו דמעות על מיתת
נדב ואביהוא בני אהר .א כ יש להבי מה המיוחד באסו
זה ,הנות לו משמעות לדורות ,ומה משמעותו המיוחדת
בהקשר של סדר העבודה שפרשתנו?
ב .לכאורה מקומה של פרשה זו צרי היה להיות בסדר
המועדות המתואר בפרשת אמור ,ואי כא מקומה של
הפרשה .ג סגנו הדברי לא נות מקו להבי שהוא מיוחד
ליוהכ"פ דוקא )ובאמת הגר"א ביאר שאהר עצמו היה עושה
סדר זה בכל פע שרצה להכנס לקה"ק .אמנ אנו צריכי
לבאר בדר הפשט ועפ"י דרכ של המפרשי(.
ג .לאחר הלכות יוהכ"פ היינו מצפי שיכתב שבכל דור הכה"ג
שהוא מבני אהר יעשה אותו דבר .אבל הפסוק מצווה רק
שהכה העומד במקו אהר ילבש את הבגדי ויעשה את
סדר הכפרה ,ואילו הדגש אצל אהר" ,בזאת יבא אהר אל
הקדש" ,והמתלווה לכ ,אינו מצויי.
יוהכ"פ הנו יו כפרה על החטאי ,היו שבו נתרצה ה'
לאדה"ר ובו נתרצה לבנ"י לאחר חטא העגל והשרה השכינה
במת הלוחות השניות ,וכ נתפס היו כתיקו שעל כל
החטאי והכשלונות כהכנה לשנה החדשה.אבל לחזרה
בתשובה ישנה מטרה מלבד תיקו העבר ,בהתעלות להשגה
העליונה של קרבת ה' .ההתנתקות מחטא אינה רק אמצעי
להנצל מעונש ,אלא תיקו האד והעול להתגלות ה'
ולאושר העליו של השמחה העליונה.
אנו רגילי לחשוב עפ"י מה שלמדנו ,שישנו תהלי ירידת
הדורות .מעמד הר סיני ,בני המקדש בימי שלמה ,ה
מאורעות השיא בהתעלות בנ"י ,וכולנו ניזוני מהרשמי של
מאורעות אלה ומשמרי אות בתודעתנו ע"י תפילה ,לימוד,
וקיו המצוות .והנה ,ככל שאנו מתרחקי מהמאורעות,
רשמ בתודעה נחלש ועוצמת ההשגה האישית יורדת.
אמנ ,מאיד גיסא ,העול כולו מתקד לקראת ימות
המשיח שבה העול כולו יגיע לשלמות המוחלטת שלא
היתה מעול ,ובזה העול נמצא בתהלי עליה )ובזה הסבירו
גדולי עול ,מדוע בעניני מסוימי של גילוי סודות התורה,
ככל שהדורות מתקדמי ה מתגלי ומתפשטי; ואכמ"ל(.
"וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכ ,ושב הקב"ה והשרה
שכינתו ביניה ,אז שבו אל מעלות אבות שהיה סוד א-לוה
עלי אהליה ,וה ה המרכבה ,ואז נחשבו גאולי" )רמב"

הערה לפרשה
בהקדמת ספר שמות( .משה ואהר בבני המשכ הגיעו לשיא
מסוי של קרבת ה' ברמה של האבות ,אלא שהאבות היו
יחידי ,ואהר ומשה הגיעו לשלמות של כלל .אמנ ישנו
שלב אחד מעל זה ,והוא ההגעה למצב של השלמות
המוחלטת בו הקב"ה שמח בעולמו ,וזו היא הדרגה העליונה
)וכעי"ז השמחה שאד שמח בקיו המצוות ,והאריז"ל לימד
שכל השגיו העצומי והשגתו הנוראה ה מכ שהיה שמח
במצוות .לכ הקטורת מצילה ממות ,כי היא מסמלת את
השלמות של "ג אויביו ישלי אתו" ,השלמות הסופית ,בה
"ובלע המות לנצח"; שלמות זו מתבטאת בהשלמה פנימית,
וממילא בשמחה( .דרגה זו מסומלת בקטורת דווקא – "שמ
וקטרת ישמח לב" ,כי חוש הריח בכלל ,שהוא חוש רוחני
)"והריחו ביראת ה'"" ,ריח ניחוח" ,וע"ע סוטה מט" .טהרה יש
ב"( ,וביחוד בהקשר של הקטורת שבבית המקדש )כביאור
הגר"א למשלי כז,ט( ,מסמלי שמחה של שלמות פנימית.i
אבל הדרגה וההשגה הזו צריכה לבוא דוקא באופ הראוי ,כי
באופ הלא ראוי ,כאשר הקב"ה בחסדו לא ציוה על הקרבה
ולא יצר את השלמות הזו ,הרי שכשהיא באה מ ההדיוט היא
מעוררת די .אילו זכינו ,ונדב ואביהוא היו מביאי את
הקטורת כראוי ,היה שלב עליו נוס" בהשראת השכינה,
השלב של השמחה המוחלטת של האד בעבודת ה' ,שממנה
אי ירידה .השלב של אחרית הימי.
הכה הגדול בהכנסו ביוהכ"פ להקטיר קטורת בקדש
הקדשי ,מבטא את השמחה העליונה בקרבת ה' ,שהיא
נקודת הקיו של כל העול כולו .התשובה העליונה
שמכשירה וממרקת את הרצו כולו.
אמנ אי אפשרות להגיע לשלב זה ללא הכנה ראויה ,אחרת
יהיה אותו כשלו של בני אהרו שקרבו אל ה' שלא כראוי.
מדרגה זו ,זוכי לה רק יחידי סגולה .לאד הפשוט סדרי
קיו המצוות אינ ביטוי לרצונו הפנימי ולשאיפה עליונה,
אלא להיפ– ע"י העיסוק במצוות הוא מתקשר ומתחבר
למושגי שמעל להכרתו .ישנ מלכי שהכתר הוא ביטוי
לעוצמת ,וישנ שכתר הוא שנות לה את הסמכות
והיכולת לפעול בהתא לנדרש מה ,ואע"פ שאינ במדרגה
זו ,אבל יכולי למלא תפקיד מכח לבישת הבגדי.
"אי דומה העושה מצוה ע"י התעוררות של אחרי לעושה
ע"י עצמו ,וע"ז שיבח דוד' ,אני מעורר השחר ואי השחר מעיר
אותי' " )ט"ז או"ח א,ב( .בכל סדרי עבודת ה' ,בתפילה
ובתורה ,יש המעוררי את השחר ויש שהשחר מעורר אות.
זכינו ,בני הדור הזה ,באפשרות שגדולי וטובי ממנו רק
חלמו עליה :לשבת וללמוד תורה באר& ישראל ,להגיע
במאמ& קלוש למקו השראת השכינה ,הכותל ,ולהתפלל
ש בלא שו מפריע .אמנ מבחינה פנימית אי לנו את
רגשות הקודש שהיו לדורות הקודמי ,אבל לפחות נשתדל
להיות לובשי הבגדי ,ולפעול את הפעולה הנכונה ,אולי
בזכות זה נתעורר ונגיע לתוכ הפנימי.
éøòù"á äøù÷äå úøåè÷ä ìù úéãåçééä äúìòî ìò äáçøä i
.(êøåòä úøòä) êìéàå æ"ô äëåðç øòù ,éòöîàä ø"åîãàì "äøåà

מערכות אשכולות מברכת את הרב ב ציו אלגאזי שליט"א על מינויו
לראשות הישיבה לצידו של מר ראש הישיבה ,הרב מרדכי גרינברג שליט"א

