


"וַ ִּ ּי ְסע ּו וַ ַ ּי ֲחנוּ ,וַ ַ ּי ֲחנ ּו וַ ִּ ּי ְסעו" ,כך חוזרת ומספרת פרשת מסעי והיא
מלמדת אותנו ,כך בחז"ל ,שהמסע עצמו ,והחניה עצמה ,הם יעד
מדהים; ומקום חנייתם ,אף הוא קרוי 'מסע 1,יאמר רש"י .אפילו
שזה באמצע שומקום ,באמצע המדבר ,המסע מדביק אותנו זה
לזה ומאלץ אותנו להבין שעכשיו אנחנו תקועים זה עם זה ואם
אנחנו רוצים להגיע ליעד ,אין לנו ברירה אלא לצעוד ביחד.
צחקתי על זה השבוע .המון אנשים שעומדים זה לצד זה
ומחייכים ואומרים "תקשיבו ,אנחנו רצים ביחד לבחירות אבל זה
רק 'בלוק טכני' .אנחנו לא אוהבים באמת" .ואמרתי ,שבית
המקדש ייבנה מבלוקים טכניים .המסע הזה יגיד לנו :אנשים ,אם
אתם רוצים להגיע לבית המקדש עוד השנה הזו ,אתם תיאלצו
לנסוע ביחד.
על הביחד הזה נדבר היום .אחד הפיוטים המרגשים ביותר
לתשעה באב "נקרא מימים ימימה" (מטבע הדברים אני קשורה
אליו) .הוא מספר על רבי ישמעאל כהן גדול ,שיש לו בת יפה כמו
הירח ובן יפה כמו השמש .עם חורבן בית המקדש ,הם נחטפים
לשבי ונמכרים לעבדות .הבן נלקח על ידי רומאי אחד .הבת -
הולכת לרומאי אחר והם גדלים אצלם שנים רבות .יום אחד
נפגשים שני הרומאים והאחד אומר לאחר" :תקשיב ,יש לי עבד
יפה כמו השמש" .והשני עונה" :ולי יש שפחה יפה כמו הירח .בוא
נחתן אותם ,יצאו מהם ילדים יפים ,נמכור אותם לעבדים ונרוויח
המון כסף".
הפיוט מתאר איך הבן והבת יושבים באותו החדר ,הוא בזווית זו
והיא בזווית הנגדית.
וְלָ ֶע ֶרב זִּ ְּוגוּם בְּ ֶח ֶדר ֶא ָחד
וְ ָה ֲאדוֹ נִּ ים ַ ּבחוּץ ְמ ַר ְ ּננִּ ים יַ ַחד
 1רש"י ,שמות מ' ,ל"ח" :לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"  -בכל מסע
שהיו נוסעים ,היה הענן שוכן .במקום אשר יחנו ,שם מקום חנייתן אף הוא
קרוי מסע וכן (בראשית יג) "וילך למסעיו" וכן (במדבר לג) "אלה מסעי",
לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו לכך נקראו כולן מסע.


וְ ֵהם ִּ ּב ְפנִּ ים ְמקוֹ נְ נִּ ים בְּ ַפ ַחת וָ ַפ ַחד
ו ְּבתוּגָ ה וַ ֲאנִּ ינָ ה ו ִּּב ְר ִּע ָימה
וְ ָא ִּה ָימה ִּמ ָ ּי ִּמים יָ ִּמ ָימה.
זֶ ה יִּ ְס ּפוֹ ד בִּּ יקוֹ ד לֵ ָבב יִּ ְמ ֶסה
"נִּ ין ַא ֲהרֹן ֵ -א ְ
יך לְ ִּש ְפ ָחה יִּ ָ ּנ ֵשא??"
וְ ִּהיא גַ ם ִּהיא ְּתיֵ ילִּ יל בְּ ִּתגְ ַרת שוֹ ֶסה:
"בת יוֹ כֶ ֶבדֵ ,איך לְ ֶע ֶבד ִּּת ָ ּנ ֵשא?
ַּ
ְ ּביִּ ְש ָר ֵאל ָּכזֹאת ל ֹא ֵת ָע ֶשה!"
ַעד בּ ֶֹקר ִּ ּבכְ יָ ָתם ל ֹא ִּה ְד ִּמ ָימה
וְ ָא ִּה ָימה ִּמ ָ ּי ִּמים יָ ִּמ ָימה.
ַ ּבבוקר ,זֶ ה ֶאת זֶ ה ִּה ִּ ּכיר ּו
"אוֹ י ָא ִּחי" וְ "אוֹ י ָאחוֹ ת" ִּהגְ בִּּ יר ּו
יהם ֵעת ִּהזְ ִּ ּכיר ּו
נִּ ְת ַחבְּ ק ּו ְשנֵ ֶ
ַעד יָ ְצ ָאה נִּ ְש ָמ ָתם ְ ּב ֵא ָימה ו ְּבתוּגָ ה ו ִּּבנְ ִּה ָימה
ימה2.
וְ ָא ִּה ָימהִּ ,מ ָ ּי ִּמים יָ ִּמ ָ
מגיע הרב יוסף שלום אלישיב ,שהיארצייט שלו היום ,ונותן
פירוש מצמרר לפיוט הזה .וכך הוא כותב:
מעשה זה הוא תמצית מצבנו הירוד בחושך הגלות .יהודים
שהורחקו זה מזה סוף סוף נפגשים והנה ,לא מכירים איש את אחיו
וכל אחד אומר שאין נאה לו להתקרב ,להשתדך עם השני ,אף
שבאמת אחים הם!
זה אומר" :אני כהן בן כוהנים גדולים .אשא שפחה? נִּ ין ַא ֲהרֹן ֵ -א ְ
יך
לְ ִּש ְפ ָחה יִּ ָ ּנ ֵשא?" וזו אומרת" :אני כוהנת בת כוהנים גדולים -
אנשא לעבד?!"
הפילוג שבגלות יוצר מצב בו כל אחד שרוי במקומו ומרגיש שהוא
מזרע הקודש ושאין זה לכבודו להתקשר עם יהודי מקבוצה
אחרת .עד שיעלה השחר ,יפציע היום ועת הגאולה תיפתחנה
 2פיוט " ִמיָּמִים יָּמִימָּ ה" (או" :אֵיְך נָּוִי ַחטָּאתִ י") .המחבר :לא ידוע.

העיניים והלבבות .נכיר ש ֻּ ּכ ָ ּלנ ּו ְ ּבנֵ י ִּאיש ֶא ָחד נָ ְחנ ּו,
יהם" יחד.
"נִּ ְת ַחבְּ ק ּו ְשנֵ ֶ

ונתאחד;3

וואו .הרב יוסף שלום אלישיב בא להוסיף שלום ,כדי שא-ל ישיב
שכינה למקומה .כי אם לא ,הבית שלנו בוכה .ראיתם פעם בית
בוכה? כך שאלתי השבוע את כל התלמידות שלי .יש דבר כזה,
בית בוכה .בא' באב ,יום היארציט של אהרון הכהן ,הבית בוכה;
וַ ִּ ּי ְבכּ ּו ֶאת ַא ֲהרֹן כּ ֹל ֵ ּבית יִּ ְש ָר ֵאל 4.וחז"ל אומרים :אלה הנשים .כל
כך הרבה נשים ,שאהרון הכהן היה עושה להן שלום בית עם
האיש שלהן ואחרי שהוא היה יוצא מביתן ,הן היו אומרות:
" ֶא ֱה ֶרה .בזכות אהרון" .והיו קוראות לילד שלהן אהרון הכהן.
כי מה הוא עשה – את מה שרצה כל כך הרב יוסף שלום .הוא היה
אוֹ ֵהב ָשלוֹ ם וְ רוֹ ֵדף ָשלוֹ ם ,אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְ ּב ִּריּוֹ ת ו ְּמ ָק ְר ָבן לַ ּתוֹ ָרה5.
המילים האלה כל כך מתאימות לעת הזאת .אנחנו אחים .אנחנו
צריכים לרוץ ביחד עכשיו ואנחנו עומדים זה לצד זה ב"בלוק
טכני" .אל תהיו בלוקים! אל תהיו כאלה טכניים! אל תעשו את זה
רק בשביל המסע המשותף .אתם חייבים להבין שאנשים אחים
נחנו ושזה צו השעה ,ולא יתכן שאנחנו לא מכירים זה את זהֻּּ .כ ָּּלנ ּו
ְּ ּבנֵ י ִא ׁיש ֶא ָּחד נָּ ְּחנ ּו!
אלה הבנים של רבי ישמעאל כהן גדול וכולנו הבנים והבנות של
אהרון הכהן הגדול .בראש חודש אב הבא עלינו לטובה ,הקב"ה
שואלִּ " :אם ָאב ָאנִּ י ַ -א ֵ ּיה כְ בוֹ ִּדי?" 6כי כבוד של אבא זה כשהבנים
שלו יודעים שהם אחים ומתנהגים כמו אחים ומוסיפים שלום
ומרבים שלום .זה הצו הגדול של הימים האלה.
אני רוצה לסיים בברכה .הקב"הֲ ,א ֶשר ִּקדְּ ָשנ ּו בִּּ ְק ֻּד ּ ָשתוֹ ֶשל ַא ֲהרֹן ,
ִּצ ָּונ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִּ ְש ָר ֵאל רק בדבר אחדּ ְ ,ב ַא ֲה ָבה7.
שנזכה ,בעזרת שם .חזק חזק ונתחזק.
בצוות העריכה :הדסה סאסי

 3בראשית מ"ב ,יא.
 4במדבר כ' ,כט.
 5משנה מסכת אבות פ"א ,משנה יב.
 6מלאכי א' ,ו.
 7ברכת כוהנים ,מתוך סידור התפילה.
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