
 

 

 

 

 

  

                                                     

 



ְסעו" ֲחנּו ַוּיִּ ֲחנּו, ַוּיַ ְסעּו ַוּיַ והיא  ", כך חוזרת ומספרת פרשת מסעיַוּיִּ
חז"ל, שהמסע עצמו, והחניה עצמה, הם יעד במלמדת אותנו, כך 

אפילו . יאמר רש"י 1,ומקום חנייתם, אף הוא קרוי 'מסע ;מדהים
שזה באמצע שומקום, באמצע המדבר, המסע מדביק אותנו זה 

אנחנו תקועים זה עם זה ואם לזה ומאלץ אותנו להבין שעכשיו 
 אנחנו רוצים להגיע ליעד, אין לנו ברירה אלא לצעוד ביחד. 

צחקתי על זה השבוע. המון אנשים שעומדים זה לצד זה 
נו רצים ביחד לבחירות אבל זה ומחייכים ואומרים "תקשיבו, אנח

שבית  ,. אנחנו לא אוהבים באמת". ואמרתי'בלוק טכני'רק 
אנשים, אם  המקדש ייבנה מבלוקים טכניים. המסע הזה יגיד לנו:

השנה הזו, אתם תיאלצו עוד קדש מיע לבית הגאתם רוצים לה
 לנסוע ביחד. 

הזה נדבר היום. אחד הפיוטים המרגשים ביותר  על הביחד
)מטבע הדברים אני קשורה  "נקרא מימים ימימה"תשעה באב ל

שיש לו בת יפה כמו רבי ישמעאל כהן גדול, אליו(. הוא מספר על 
הם נחטפים עם חורבן בית המקדש, הירח ובן יפה כמו השמש. 

 - רומאי אחד. הבתנלקח על ידי הבן ונמכרים לעבדות. לשבי 
שנים רבות. יום אחד הולכת לרומאי אחר והם גדלים אצלם 

יש לי עבד "תקשיב, אחד אומר לאחר: נפגשים שני הרומאים וה
ולי יש שפחה יפה כמו הירח. בוא " עונה:. והשני  "יפה כמו השמש

נחתן אותם, יצאו מהם ילדים יפים, נמכור אותם לעבדים ונרוויח 
 . "המון כסף

הוא בזווית זו ושבים באותו החדר, הבן והבת יר איך מתאהפיוט 
  ת.והיא בזווית הנגדי

ֶחֶדר ֶאָחד ו גּום ּבְ ּוְ   ְָלֶעֶרב זִּ
ים ַיַחד נִּ חּוץ ְמַרּנְ ים ּבַ  ְוָהֲאדֹונִּ

                                                           
בכל מסע  -"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"  ל"ח:שמות מ', רש"י,  1

שם מקום חנייתן אף הוא  ,במקום אשר יחנו .היה הענן שוכן ,שהיו נוסעים

 ",אלה מסעי"וכן )במדבר לג(  "וילך למסעיו"קרוי מסע וכן )בראשית יג( 

 מסע. לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו לכך נקראו כולן 

ַפַחת ָוַפַחד ים ּבְ ים ְמקֹוְננִּ ְפנִּ  ְוֵהם ּבִּ
יָמה ְרעִּ יָנה ּובִּ  ּוְבתּוָגה ַוֲאנִּ
יָמה.  ים ָימִּ מִּ ּיָ יָמה מִּ  ְוָאהִּ

ְמֶסה יקֹוד ֵלָבב יִּ ְסּפֹוד ּבִּ  ֶזה יִּ
ין ַאֲהרֹן  א??" -"נִּ ש ֵ ּנָ ְפָחה יִּ ִּ  ֵאיְך ְלש 

ֹוֶסה: ְגַרת ש  תִּ יל ּבְ ֵיילִּ יא ּתְ יא ַגם הִּ  ְוהִּ
א?  ש ֵ ּנָ ת יֹוֶכֶבד, ֵאיך ְלֶעֶבד ּתִּ  "ּבַ

ה!" זֹאת לֹא ֵתָעש ֶ ָרֵאל ּכָ ש ְ יִּ  ּבְ
יָמה ְדמִּ ְכָיָתם לֹא הִּ  ַעד ּבֶֹקר ּבִּ

יָמה יָמה ְוָאהִּ ים ָימִּ מִּ ּיָ  .מִּ

ירוּ  ּכִּ בוקר, ֶזה ֶאת ֶזה הִּ  ּבַ
ירּו  ְגּבִּ י" ְו"אֹוי ָאחֹות" הִּ  "אֹוי ָאחִּ

ירוּ  ְזּכִּ ֵניֶהם ֵעת הִּ ְ קּו ש  ְתַחּבְ  נִּ
יָמה ְנהִּ ֵאיָמה ּוְבתּוָגה ּובִּ ָמָתם ּבְ ְ ש   ַעד ָיְצָאה נִּ

יָמה יָמה ,ְוָאהִּ ים ָימִּ מִּ ּיָ  2.מִּ

ונותן  ,צייט שלו היוםרשהיא ,מגיע הרב יוסף שלום אלישיב
  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 

קרב, להשתדך עם השני, אף תוכל אחד אומר שאין נאה לו לה
 שבאמת אחים הם! 

ין ַאֲהרֹן  הן בן כוהנים גדולים. אשא שפחה?אני כ" זה אומר: ֵאיְך  -נִּ
א ש ֵ ּנָ ְפָחה יִּ ִּ  - םיאני כוהנת בת כוהנים גדול" וזו אומרת: ?"ְלש 

 !"אנשא לעבד?

הפילוג שבגלות יוצר מצב בו כל אחד שרוי במקומו ומרגיש שהוא 
מזרע הקודש ושאין זה לכבודו להתקשר עם יהודי מקבוצה 

עד שיעלה השחר, יפציע היום ועת הגאולה תיפתחנה  .אחרת

                                                           
הִמיִָּמים פיוט " 2 אִתי" )או: "יִָּמימָּ  לא ידוע.  (. המחבר:"ֵאיְך נִָּוי ַחטָּ



 

 

יש  ֶאָחד ָנְחנוּ שנכיר  .העיניים והלבבות ֵני אִּ נּו ּבְ ּלָ  3;, ונתאחדּכֻּ
ֵניֶהם"  ְ קּו ש  ְתַחּבְ  יחד. "נִּ

ל ישיב -כדי שא ,וואו. הרב יוסף שלום אלישיב בא להוסיף שלום
שכינה למקומה. כי אם לא, הבית שלנו בוכה. ראיתם פעם בית 

 יש דבר כזה, אלתי השבוע את כל התלמידות שלי.כך ש בוכה?
; הבית בוכה ,היארציט של אהרון הכהןיום בית בוכה. בא' באב, 

ָרֵאל ש ְ ית יִּ ְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ּכֹל ּבֵ אלה הנשים. כל  חז"ל אומרים:ו 4.ַוּיִּ
עם שאהרון הכהן היה עושה להן שלום בית  ,ך הרבה נשיםכ
 ת:ואחרי שהוא היה יוצא מביתן, הן היו אומרון שלה אישה
 . והיו קוראות לילד שלהן אהרון הכהן. ". בזכות אהרוןֶאֱהֶרה"

מה שרצה כל כך הרב יוסף שלום. הוא היה את  –מה הוא עשה כי 
לֹום ְורֹוֵדף  ָ ּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרהאֹוֵהב ש  רִּ לֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ ָ   5.ש 

נחנו אהמילים האלה כל כך מתאימות לעת הזאת. אנחנו אחים. 
ואנחנו עומדים זה לצד זה ב"בלוק  צריכים לרוץ ביחד עכשיו

אל תעשו את זה  !אל תהיו כאלה טכניים !. אל תהיו בלוקיםטכני"
להבין שאנשים אחים  רק בשביל המסע המשותף. אתם חייבים

נּו נחנו ושזה צו השעה, ולא יתכן שאנחנו לא מכירים זה את זה.  ּלָּ ּכֻּ
נוּ  חְּ ד נָּ ֵני ִאיׁש ֶאחָּ   !ּבְּ

של רבי ישמעאל כהן גדול וכולנו הבנים והבנות של  םאלה הבני
הקב"ה  ,אהרון הכהן הגדול. בראש חודש אב הבא עלינו לטובה

י : "שואל ם ָאב ָאנִּ י -אִּ ה ְכבֹודִּ זה כשהבנים  אכבוד של אב  כי 6"?ַאּיֵ
שלו יודעים שהם אחים ומתנהגים כמו אחים ומוסיפים שלום 

  . האלה ומרבים שלום. זה הצו הגדול של הימים

ל ַאֲהרֹן  ,הקב"ה .ני רוצה לסיים בברכהא ֶ תֹו ש  ָ ּ ש  ְקדֻּ נּו ּבִּ ָ ש  ּדְ ר קִּ ֶ , ֲאש 
ָרֵאל ש ְ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו יִּ ּוָ   7.ַאֲהָבהּבְ , רק בדבר אחד צִּ

 חזק חזק ונתחזק. בעזרת שם.  ,שנזכה

 הדסה סאסי בצוות העריכה:
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