

חגית ,אמו של בניה ריין ששכלה את בנה המופלא אמרה לי שיש
לה יום זיכרון ביום ההולדת שלו ובחגים ובשבתות כשהיא זוכרת
אותו ,אז בשביל מה היא צריכה את יום הזיכרון הקולקטיבי הזה?
כדי להרגיש שכולם איתה .שנשים כמוני וכמוך יגידו" :אני רוצה
לחבק" .זו נחמה ענקית .אם כך אנחנו מרגישות ביום הזיכרון ,אז
אנחנו מרגישות נכון.
אנחנו בפרשות "אחרי מות""-קדושים" וכך כתוב :וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל
ֹאמר ה' ֶאל
מ ֶֹשה ַא ֲח ֵּרי מוֹ ת ְשנֵּ י ְבנֵּ י ַא ֲהרֹן ְב ָק ְר ָב ָתם לִ ְפנֵּ י ה' וַ ָי ֻמתו וַ י ֶ
מ ֶֹשהַ " :ד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן ָא ִח ָ
יך וְ ַאל יָ בֹא ְבכָ ל ֵּעת ֶאל ַהק ֶֹדש וְ ל ֹא
יָ מות"1.
וואו .מה זה? הקב"ה מדבר אל משה ,ואומר לו" :לאחיך היו שני
בנים ,יפהפיים ,לובשי מדים; וְ לָ ַבש ַהכ ֵֹּהן ִמדוֹ ַבד 2.הם יצאו לשרת
את האומה ,ואח שלך מקבל אותם חזרה שרופים .לך אל ַא ֲהרֹן
ָאח ָ
יך ותגיד לוַ ' :אל יָ בֹא ְבכָ ל ֵעת ֶאל ַהק ֶֹדש!'"
וחז"ל כותבים :צער גדול היה למשה רבנו בדבר זה .אמר" :אוי לי,
ֶש ָמא נִ ְד ַחף ַא ֲהרֹן ָא ִחי ִמ ְמ ִח ָצתוֹ של הקב"ה ְבכָ ל ֵּעת?" והלא זה
הצער המשני ,רעידת המשנה של כל מי שאיבד מישהו יקר:
"הקב"ה דחה אותי מ ְמח ָצתוֹ  .הקב"ה אמר לי 'אל תבוא'" .זו תמיד
תהיה אבדה כפולה :הבן אדם היקר שאבד ,אבל זו גם חתיכת
קדוש-ברוך-הוא שאבדה.
מפני שכשהיא שלחה אותו ,היא אמרה לקב"ה" :עכשיו הוא
בידיך .תשמור עליו! אל תצער אותי ,ריבונו של עולם! אתה יודע
מה זה ָר ֵּחל ְמ ַב ָכה 3.זה דבר שאי אפשר לעמוד בו!" והנטישה
הכפולה הזו היא תחושה שהקב"ה אומר לךַ " :אל יָ בֹא .לך אל
אהרן אחיך ותגיד לו ַ'אל יָ בֹא .לא תבוא פה'".
"עולם חדש וטוב אני אתן לך" – מתוך "שיר לשירה" ,מילים :יהונתן גפן.
לחן :קורין אלאל.
 1ויקרא ט"ז ,א.
 2ויקרא ו' ,ג.
ְּרּורים ָרחֵל
שמָע נְּהִי ְּבכִי ַתמ ִ
 3ירמיהו ל"א ,יד" :כ ֹּה ָאמַר ה' ' :קֹול ב ְָּרמָה נִ ְּ
ְּמ ַבכָה עַל ָבנֶי ָה ֵמאֲ נָה ְּל ִהנָחֵם עַל ָבנֶי ָה כִי אֵינֶנּו'".

משה" :ל ֹא ְכ ֵּשם ֶש ַא ָתה
אבלָ ,א ַמר ַה ָקדוֹ ש ָברו ְך הוא לְ ֶ
ְבזֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהק ֶֹדש!" 5אנחת הקלה .לך לאהרון אחיך ותגיד
לו "ה' אמרְ :בזֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהק ֶֹדש! יש דרך שבה אתה כן
יכול לבוא!'"

ָסבור4.

איך? וחז"ל מבארים כל כך יפה :בזה שהלב של אח נשבר עבור
צערו של אח אחר ,בזה הוא יכול להיכנס שוב לחיים רגילים,
ולהרגיש רצוי ,ולא להרגיש אאוטסיידר ,ולא להרגיש שהוא פוסע
לצידם של החיים כשכולם ממשיכים בשלהם והוא קם בבוקר עם
חיילים מתים בלב ,כאילו הוא כבר אדם אחרְ .בזֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן
אחיך .בזה שאתה אח שלו והלב שלך נשבר עבורו ,משה ,ואתה
אומר" :מה ,יכול להיות שאח שלי דחוי?" רק התחושה הזו נותנת
לו הרגשה שהוא הופך להיות בן אדם נורמלי ,בן אדם רגיל.
כשעומדים פה ואומרים לאמא "כמה טוב עוד לפניך ,אל תעזבי
ידיים!" 6בשביל זה אנחנו כאן.
לרבי נחמן מברסלב יש הגדרה מופלאה לזיכרון .מפני שבעצם ,מי
צריך זיכרון? הרי "זיכרון" פירושו הנצחת הפער בין היופי שהיה
לבין החלל שיש עכשיו ואם כך ,מי צריך זיכרון? אתמול דיברתי
עם ליאת ,אשתו של הלום קרב .היא מספרת על הביעותים שיש
לו .הוא קצת פה ,הוא קצת לא פה .הוא עדין שם ,בשדה הקרב,
עם החברים שלו .הוא לא תמיד נמצא פה .אז קודם כל אמרתי לה
שבזכות אנשים כאלה ,המגפה נעצרת ,כי שכשאהרן הכוהן ,האב

 4מדרש ויקרא רבה כ"א ,ז" :מַה ְּכתִיב ְּל ַמ ְּעלָה מִן ָה ִענְּי ָן" :וַי ֹּא ֶמר ה' אֶ ל
משֶ ה דַ בֵּר אֶ ל ַאהֲר ֹּן ָאחִיָך" (ויקרא טז ,ב)ָ ,אמַר ַרבִי ָאבִיןָ ,אמַר לֹו" :לְֵך
נַחֲמֹו ִב ְּדב ִָרים"ְּ ,כמָה ְּד ַא ְּת ָא ַמר" :דַ בְּרּו עַל לֵּב יְּרּושָׁ ַליִם" (ישעיה מ ,ב) .וְַּאל
יָׁב ֹּא ְּבכָׁל עֵּתָ ,אמַר ַרבִי יְּהּודָה ב ְַּרבִי סִימֹוןַ " :צעַר גָדֹול ָהי ָה לֹו לְּמשֶ ה ְּב ָדבָר
שעָה,
שמָא נִ ְּדחַף ַאהֲר ֹּן ָאחִי ִמ ְּמ ִחצָתֹו?' ְּבכָׁל עֵּת ,י ֵש עֵת ְּל ָ
זֶהָ ,אמַר' :אֹוי לִי ֶ
שתֵים ֶעש ְֵּרה
שנָה [ ]...י ֵש עֵת ִל ְּ
וְַּאל יָׁב ֹּא ְּבכָׁל עֵּת .י ֵש עֵת לְּיֹום [ ]...י ֵש עֵת ְּל ָ
שנָה [ ]...י ֵש עֵת לְּעֹולָםָ .אמַר ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא
ש ְּבעִים ָ
שנָה [ ]...י ֵש עֵת ְּל ִ
ָ
שנָה,
שעָה ,וְֹּלא עֵת לְּיֹום ,וְֹּלא עֵת ְּל ָ
ש ַאתָה סָבּורֹ ,לא עֵת ְּל ָ
לְּמשֶהֹ " :לא ְּכשֵם ֶ
שנָה ,וְֹּלא עֵת לְּעֹולָםֶ ,אלָא ְּבכָל
ש ְּבעִים ָ
שנָה ,וְֹּלא עֵת ְּל ִ
שתֵים ֶעש ְֵּרה ָ
וְֹּלא עֵת ִל ְּ
שי ִ ָכנֵס ַב ֵסדֶר ַהזֶה"".
שעָה שֶהּוא רֹוצֶה ִל ָכנֵס י ִ ָכנֵסַ ,רק ֶ
ָ
 5ויקרא ט"ז ,ג.
" 6אל תעזבי ידיים" ,מילים ולחן :עקיבא וצורית תורג'מן.

השכול,עומד בין החיים ובין המתים ,וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַמ ֵּג ָפה 7.אלה אנשים
שנמצאים קצת פה וקצת שם ,כי יש להם כל הזמן זיכרון של מה
שהיה .אבל ,איך אפשר ככה לחיות?
אז הנוסחה הראשונה היא אח ,ותחושת אחווה" .בואו ,תכנסו,
תבואו בקהל"8.
והנוסחה השנייה ,מרבי נחמן מברסלב ,אומן הנפשִ :כי ְצ ִריכִ ין
לִ ְשמר ְמאֹד ֶאת ַה ִז ָכרוֹ ןֶ ,שלא יִ פל לְ ִשכְ ָחהְ ,ב ִחינַ ת ִמ ַיתת ַה ֵּלב" .רגע
– אם שכחה היא מיתת הלב ,מה עושים עם הלום קרב שעבורו
הזיכרון ממית את הלב? ורבי נחמן עונה :וְ ִע ַקר ַה ִז ָכרוֹ ן הוא לִ זְ כר
ָת ִמיד ְב ָעלְ ָמא ְד ָא ֵּתי ,בעולם שיבואֶ ,שלא יִ ְהיֶ ה ְב ַד ְעתוֹ ַ ,חס וְ ָשלוֹ ם,
ֶש ֵּאין עוֹ לָ ם ֶא ָלא ֶא ָחד 9.זיכרון זה לאו דווקא מה שהיה" .זיכרון" זה
להבין שאם היה לך עולם ,והוא נעלם ,תבין שגם הכאב הזה יכול
להיעלם וכמה טוב עוד לפניך ,אל תעזוב ידיים! לכן אני אומרת
שתפילת ה"יזכור" היהודית שאני אומרת בזמן הצפירה היא פרק
כ' בתהילים .זו תפילת "יזכור" ,זאת תפילה שדוד המלך מחבר
עבור שר הצבא שלו לפני שהוא יוצא למלחמה ,וכתוב שם יִ זְ כֹר
ָכל ִמנְ ח ֶֹת ָך10,הקב"ה זוכר צער שעברת או מנחה שהקרבת ,אבל גם
יְ ַמ ֵּלא ה' ָכל ִמ ְש ֲאלוֹ ֶת ָ
יך 11.אל תהפכי לאישה שהפסיקה לרצות
עתיד .הזיכרון שלך נמצא פה וה' יזְ כֹר את ָכל מנְ חֹתיך אבל הוא גם
מכין לך עתיד ,יְ ַמ ֵלא ה' ָכל מ ְש ֲאלוֹ ֶת ָ
יך.
תפילת "יזכור" היהודית היא פרק כ' בתהילים שבהמשכו דוד
כותב :וַ ֲאנַ ְחנו ְב ֵּשם ה' א-ל ֵֹּהינו נַ זְ ִכיר 12.כל הזמן נזכיר לעצמנו
יע ה' ְמ ִשיחוֹ  ,יַ ֲענֵּ הו ִמ ְש ֵּמי
שמחכה לנו משיח ,מחכה לנו טוב .הוֹ ִש ַ
ָק ְדשוֹ ִ ,בגְ ֻברוֹ ת יֵּ ַשע יְ ִמינוֹ 13.
ויהי רצון שהקב"ה יתן לכל האימהות והאחיות להרגיש שאנחנו
האחיות שלהן עכשיו.
תהילים פרק כ'
לַ ְמנַ ֵּצ ַחִ ,מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד
יַ ַענְ ָך ה' ְביוֹ ם ָצ ָרה ,יְ ַש ֶּג ְב ָך ֵּשם א-לֹ ֵּקי יַ ֲעקֹב.
יִ ְשלַ ח ֶּעזְ ְר ָך ִמק ֶֹּדש ,ו ִמ ִציוֹ ן יִ ְס ָע ֶּד ָך.
יִ זְ כֹר ָכל ִמנְ ח ֶֹּת ָך ,וְ עוֹ לָ ְת ָך יְ ַד ְשנֶּ הֶּ ,סלָ ה.
יִ ֶּתן לְ ָך כִ לְ ָב ֶּב ָך ,וְ כָ ל ֲע ָצ ְת ָך יְ ַמ ֵּלא.
נְ ַר ְננָ ה ִבישו ָע ֶּת ָך ,ו ְב ֵּשם א-לֹ ֵּקינו נִ ְדגֹל ,יְ ַמ ֵּלא ה' ָכל ִמ ְש ֲאלוֹ ֶּת ָ
יך.
יע ה' ְמ ִשיחוֹ  ,יַ ֲענֵּ הו ִמ ְש ֵּמי ָק ְדשוֹ ,
ַע ָתה יָ ַד ְע ִתי ִכי הוֹ ִש ַ
ִבגְ ֻברוֹ ת יֵּ ַשע יְ ִמינוֹ .
 7במדבר י"ז ,יא-יג" :וַי ֹּאמֶר מֹּשֶה אֶל ַאהֲר ֹּן' :קַח ֶאת ַה ַמ ְּחתָה ְּותֶן ָעלֶי ָה אֵש
ֵמעַל ַה ִמזְּ ֵב ַח ְּושִים קְּ ט ֶֹּרת וְּהֹולְֵך ְּמה ֵָרה אֶל ָה ֵעדָה ְּו ַכפֵר ֲעלֵיהֶם כִי יָצָא ַה ֶקצֶף
ִמ ִל ְּפנֵי ה' ֵהחֵל ַהנָגֶף'ַ .ויִ ַקח ַאהֲר ֹּן ַכ ֲאשֶר ִדבֶר מֹּשֶה ַוי ָָרץ אֶל תֹוך ַה ָק ָהל ְּו ִהנֵה
ֵהחֵל ַהנֶגֶף ָבעָם ַויִתֵן ֶאת ַה ְּקט ֶֹּרת ַוי ְּ ַכפֵר עַל ָהעָםַ .ויַעֲמ ֹּד בֵין ַה ֵמתִים ּובֵין ַה ַחי ִים
ַו ֵת ָעצַר ַה ַמגֵפָה".
 8בפרפרזה על דברים כ"ג ,דֹ" :לא י ָב ֹּא עַמֹונִי ּומֹוָאבִי בִקְּ הַל ה'".
שנָ ַתי ִם י ָ ִמים".
 9רבי נחמן מברסלב" ,ליקוטי מוהר"ן" תורה נד – " ַויְּהִי ִמקֵ ץ ְּ
 10תהילים כ' ,ד.
 11תהילים כ' ,ו.
 12תהילים כ' ,ח.
 13תהילים כ' ,ז.

ֵּא ֶּלה ָב ֶּרכֶּ ב ,וְ ֵּא ֶּלה ַבסו ִסים ,וַ ֲאנַ ְחנו ְב ֵּשם ה' אל ֵֹּהינו נַ זְ ִכיר.
ֵּה ָמה ָכ ְרעו וְ נָ ָפלו ,וַ ֲאנַ ְחנו ַק ְמנו וַ ִנ ְתעוֹ ָדד.
יעהַ ,ה ֶּמלֶּ ְך יַ ֲענֵּ נו ְביוֹ ם ָק ְר ֵּאנו.
ה' הוֹ ִש ָ

