
 

 

 

 

 

  

                              

 

יש שאמרה לי  ל בניה ריין ששכלה את בנה המופלאמו שחגית, א  
יום זיכרון ביום ההולדת שלו ובחגים ובשבתות כשהיא זוכרת לה 

אותו, אז בשביל מה היא צריכה את יום הזיכרון הקולקטיבי הזה? 
אני רוצה " נשים כמוני וכמוך יגידו:להרגיש שכולם איתה. שכדי 

אם כך אנחנו מרגישות ביום הזיכרון, אז זו נחמה ענקית.  .לחבק"
 אנחנו מרגישות נכון.  

ר קדושים" וכך כתוב: "-"אנחנו בפרשות "אחרי מות ֶאל  ה'ַוְיַדב ֵּ
ָקְרָבָתם ִלְפנֵּ  י ַאֲהרֹן ב ְ נֵּ י ב ְ נֵּ ְ י מֹות ש  ה ַאֲחרֵּ ֶ ֻמתו   ה'י מֹש  ֹאֶמר   ַוי ָ ֶאל   ה'ַוי 

ה ֶ ֶֹדש  ְולֹא " :מֹש  ת ֶאל ַהק  ר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל עֵּ ב ֵּ ד ַ
  1ָימו ת".

וואו. מה זה? הקב"ה מדבר אל משה, ואומר לו: "לאחיך היו שני 
ֹו ַבד ; פיים, לובשי מדיםהבנים, יפ ן ִמד  ֹהֵּ לשרת הם יצאו  2.ְוָלַבש  ַהכ 

ַאֲהרֹן שרופים. לך אל חזרה את האומה, ואח שלך מקבל אותם 
יךָ  ֶֹדש  ' ותגיד לו:  ָאח   " ' !ַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהק 

 אמר: "אוי לי, . צער גדול היה למשה רבנו בדבר זה :וחז"ל כותבים
תוֹ  א ִנְדַחף ַאֲהרֹן ָאִחי ִמְמִחצ ָ מ ָ ֶ ת של הקב"ה ש  ָכל עֵּ זה  והלא "?ב ְ

 :כל מי שאיבד מישהו יקרל המשנה ש הצער המשני, רעידת
תֹו. הקב"ה אמר לי 'אל תבוא' "הקב" צ ָ ְמח  תמיד זו . "ה דחה אותי מ 

חתיכת גם  זוהבן אדם היקר שאבד, אבל  :כפולה תהיה אבדה
 שאבדה.  הוא-ברוך-קדוש

מפני שכשהיא שלחה אותו, היא אמרה לקב"ה: "עכשיו הוא 
אתה יודע  !אל תצער אותי, ריבונו של עולם !תשמור עליו .בידיך

המה זה  ל ְמַבכ ָ " והנטישה !זה דבר שאי אפשר לעמוד בו 3.ָרחֵּ
. לך אל ַאל ָיבֹאהכפולה הזו היא תחושה שהקב"ה אומר לך: "

  לא תבוא פה'". לו 'ַאל ָיבֹא.אהרן אחיך ותגיד 

 
יהונתן גפן.   מתוך "שיר לשירה", מילים: –"עולם חדש וטוב אני אתן לך" 

 קורין אלאל.  לחן:
 .ט"ז, אויקרא  1
 ויקרא ו', ג.  2
ֹּה ָאַמר ירמיהו ל"א, יד: " 3 רּוִרים ָרֵחל ' ה':כ ִכי ַתמְּ ָמע נְִּהי בְּ ָרָמה נִשְּ קֹול בְּ

ִהנֵָחם ַעל ָבנֶיָה ִכי ֵאינֶנּו ַבָכה ַעל ָבנֶיָה ֵמֲאנָה לְּ  '".מְּ

האבל,  ֶ ְך הו א ְלמש  רו  דֹוש  ב ָ ה ָסבו ר" :ָאַמר ַהק ָ ַאת ָ ֶ ם ש  ֵּ ש     4.לֹא כ ְ
זֹאת ָיבֹא  ֶֹדש   ב ְ אנחת הקלה. לך לאהרון אחיך ותגיד  5" !ַאֲהרֹן ֶאל ַהק 

זֹאתלו "ה' אמר:  ! יש דרך שבה אתה כן  ב ְ ֶֹדש  ָיבֹא ַאֲהֹרן ֶאל ַהק 
 יכול לבוא!'" 

בזה שהלב של אח נשבר עבור  :וחז"ל מבארים כל כך יפה איך?
 ,הוא יכול להיכנס שוב לחיים רגילים בזהצערו של אח אחר, 

ולהרגיש רצוי, ולא להרגיש אאוטסיידר, ולא להרגיש שהוא פוסע 
לצידם של החיים כשכולם ממשיכים בשלהם והוא קם בבוקר עם 

זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן חיילים מתים בלב, כאילו הוא כבר אדם אחר.  ב ְ
אח שלו והלב שלך נשבר עבורו, משה, ואתה  הבזה שאת .אחיך

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  

 בשביל זה אנחנו כאן.  6ידיים!"

מי  שבעצם, מפני  .רסלב יש הגדרה מופלאה לזיכרוןלרבי נחמן מב
הפער בין היופי שהיה  פירושו הנצחת "זיכרון"צריך זיכרון? הרי 

מי צריך זיכרון? אתמול דיברתי  ואם כך, לבין החלל שיש עכשיו
על הביעותים שיש  . היא מספרתאשתו של הלום קרבליאת, עם 

, בשדה הקרב,  עדין שםהוא קצת פה, הוא קצת לא פה. הוא  .לו
נמצא פה. אז קודם כל אמרתי לה תמיד הוא לא עם החברים שלו. 

 , האבהןושבזכות אנשים כאלה, המגפה נעצרת, כי שכשאהרן הכ

 
ָלה ִמן ָהִענְּיָן" :מדרש ויקרא רבה כ"א, ז 4 ַמעְּ ִתיב לְּ ֹּאֶמר ה' ֶאל : "ַמה כְּ ַוי

ֹּן ָאִחיָך ר ֶאל ַאֲהר ֵלְך " :ָאַמר לֹו ,)ויקרא טז, ב(, ָאַמר ַרִבי ָאִבין" מֶשה ַדבֵּ

ָבִרים ַאתְּ ָאַמר"נֲַחמֹו ִבדְּ ַליִם" :, כְָּמה דְּ ב יְּרּושָׁ רּו ַעל לֵּ וְַּאל )ישעיה מ, ב(. " ַדבְּ

ת כָׁל עֵּ ֹּא בְּ ַרִבי ִסימיָׁב ָדָבר " :ֹון, ָאַמר ַרִבי יְּהּוָדה בְּ ַצַער גָדֹול ָהיָה לֹו לְּמֶשה בְּ

ִחָצתֹו' :זֶה, ָאַמר ֹּן ָאִחי ִממְּ ַחף ַאֲהר כָׁל עֵּת ?'אֹוי ִלי ֶשָמא נִדְּ ָשָעה,  בְּ , יֵש ֵעת לְּ

כָׁל עֵּת ֹּא בְּ ָשנָה ]...[ . יֵש ֵעת לְּיֹוםוְַּאל יָׁב ֵרה  ]...[ יֵש ֵעת לְּ ֵתים ֶעשְּ יֵש ֵעת ִלשְּ

ִעים ָשנָה]...[ ָשנָה  ִשבְּ יֵש ֵעת לְּעֹוָלם. ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  ]...[ יֵש ֵעת לְּ

ָשָעה, וְֹּלא ֵעת לְּיֹום, וְֹּלא ֵעת לְָּשנָה, " :לְּמֶשה ֹלא כְֵּשם ֶשַאָתה ָסבּור, ֹלא ֵעת לְּ

ֵרה שָ  ֵתים ֶעשְּ ָכל וְֹּלא ֵעת ִלשְּ ִעים ָשנָה, וְֹּלא ֵעת לְּעֹוָלם, ֶאָלא בְּ ִשבְּ נָה, וְֹּלא ֵעת לְּ

 "."ָשָעה ֶשהּוא רֹוֶצה ִלָכנֵס יִָכנֵס, ַרק ֶשיִָכנֵס ַבֵסֶדר ַהזֶה
 ויקרא ט"ז, ג.  5
 "אל תעזבי ידיים", מילים ולחן: עקיבא וצורית תורג'מן. 6



 

 

ָפה.עומד בין החיים ובין המתים, ,השכול ג ֵּ ָעַצר ַהמ ַ אלה אנשים  7ַות ֵּ
שנמצאים קצת פה וקצת שם, כי יש להם כל הזמן זיכרון של מה 

 איך אפשר ככה לחיות?  ,אבל .שהיה

"בואו, תכנסו,  .אז הנוסחה הראשונה היא אח, ותחושת אחווה
  8תבואו בקהל".

י ְצִריִכין  : , מרבי נחמן מברסלב, אומן הנפשיהיוהנוסחה השנ כ ִ
רוֹ  כ ָ מר ְמאֹד ֶאת ַהז ִ ְ בִלש  ִחיַנת ִמיַתת ַהל ֵּ ְכָחה, ב ְ ִ ל ְלש  א ִיפ  ל  ֶ רגע   ."ן, ש 

אם שכחה היא מיתת הלב, מה עושים עם הלום קרב שעבורו  –
ר  ? ורבי נחמן עונה:ממית את הלבהזיכרון  א ִלְזכ  רֹון הו  כ ָ ר ַהז ִ ְוִעק ַ

י ָאתֵּ ָעְלָמא ד ְ ִמיד ב ְ א ִיְהֶיה , , בעולם שיבואת ָ ל  ֶ לֹום,  ש  ָ ֹו, ַחס ְוש  ַדְעת  ב ְ
א ֶאָחד ין עֹוָלם ֶאל ָ אֵּ ֶ זה  "זיכרון. "זיכרון זה לאו דווקא מה שהיה 9. ש 

שגם הכאב הזה יכול  ןלהבין שאם היה לך עולם, והוא נעלם, תבי
לכן אני אומרת  !ב ידייםועלם וכמה טוב עוד לפניך, אל תעז ילה

פרק  היא היהודית שאני אומרת בזמן הצפירה "יזכור"שתפילת ה
כ' בתהילים. זו תפילת "יזכור", זאת תפילה שדוד המלך מחבר 

ֹר  שם עבור שר הצבא שלו לפני שהוא יוצא למלחמה, וכתוב ִיְזכ 
ל ִמְנחֶֹתךָ   אבל גם ,נחה שהקרבתקב"ה זוכר צער שעברת או מ  ה10,כ ָ

א  ֲאלֹוֶתיךָ  ה'ְיַמל ֵּ ְ ל ִמש  אל תהפכי לאישה שהפסיקה לרצות  11. כ ָ
ֹר הזיכרון שלך נמצא פה וה'  ד.עתי ְזכ  ְנֹחתיך אבל הוא גם את י  ל מ  כ ָ

א  מכין לך עתיד, ֲאלֹוֶתיךָ  ה' ְיַמל ֵ ְ ש  ל מ   . כ ָ

דוד תפילת "יזכור" היהודית היא פרק כ' בתהילים שבהמשכו 
ם ה' א  : כותב ֵּ ש  יר-ַוֲאַנְחנו  ב ְ ינו  ַנְזכ ִ כל הזמן נזכיר לעצמנו  12.לֹהֵּ

י שמחכה לנו משיח, מחכה לנו טוב.  מֵּ ְ הו  ִמש   יחֹו, ַיֲענֵּ ִ יַע ה' ְמש  ִ הֹוש 
ע ְיִמינוֹ  ַ ש  ְגֻברֹות יֵּ ֹו, ב ִ   13. ָקְדש 

שהקב"ה יתן לכל האימהות והאחיות להרגיש שאנחנו ויהי רצון 
 האחיות שלהן עכשיו. 

   כ' תהילים פרק 

ַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד  ַלְמַנצ ֵּ
ם א   ה' ַיַעְנָך  ֵּ ְבָך ש  ג ֶּ יֹום ָצָרה, ְיש ַ  י ַיֲעקֹב.קֵּ לֹ -ב ְ

ָך. ֹון ִיְסָעדֶּ י  ִמצ ִ , ו  ש  ֹדֶּ ְזְרָך ִמק  ַלח עֶּ ְ  ִיש 
ָך, וְ  ל ִמְנחֹתֶּ ֹר כ ָ ָלה.ִיְזכ  ה, סֶּ נֶּ ְ  עֹוָלְתָך ְיַדש  

א. ָך, ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמל ֵּ ן ְלָך ִכְלָבבֶּ  ִית ֶּ
ם א   ֵּ ְבש  ָך, ו  ָעתֶּ ו  יש  ָנה ב ִ א קֵּ לֹ -ְנַרנ ְ ֹל, ְיַמל ֵּ יָך. ה' ינו  ִנְדג  ֲאלֹותֶּ ְ ל ִמש   כ ָ

יַע  ִ י הֹוש  י כ ִ ה ָיַדְעת ִ ֹו,  ה' ַעת ָ י ָקְדש  מֵּ ְ הו  ִמש   יחֹו, ַיֲענֵּ ִ  ְמש 
ע ְיִמינֹו. ַ ש  ְגֻברֹות יֵּ  ב ִ

 
ֶֹּשה יג: "-במדבר י"ז, יא 7 ֹּאֶמר מ ֹּןַוי ָתה וְֶּתן ָעֶליָה ֵאש ' :ֶאל ַאֲהר ַקח ֶאת ַהַמחְּ

ֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה וְַּכֵפר ֲעֵליֶהם ִכי יָָצא ַהֶקֶצף  ֶֹּרת וְּהֹוֵלְך מְּ ט ֵמַעל ַהִמזְֵּבַח וְִּשים קְּ

נֵי ה ֶֹּשה ַויָָרץ ֶאל תֹוך ַהָקהָ 'ֵהֵחל ַהנָגֶף 'ִמִלפְּ ֹּן ַכֲאֶשר ִדֶבר מ ל וְִּהנֵה . ַויִַקח ַאֲהר

ֹּד ֵבין ַהֵמִתים ּוֵבין ַהַחיִים  ֶֹּרת ַויְַּכֵפר ַעל ָהָעם. ַויֲַעמ ט ֵהֵחל ַהנֶגֶף ָבָעם ַויִֵתן ֶאת ַהקְּ

 ."ַוֵתָעַצר ַהַמגֵָפה
ַהל בפרפרזה על דברים כ"ג, ד: " 8 ֹּא ַעמֹונִי ּומֹוָאִבי ִבקְּ  ה'".ֹלא יָב
נַָתיִם יִָמים" –תורה נד  רבי נחמן מברסלב, "ליקוטי מוהר"ן" 9  ".ַויְִּהי ִמֵקץ שְּ

 תהילים כ', ד.  10
 תהילים כ', ו.  11
 תהילים כ', ח.   12
 תהילים כ', ז. 13

ם  ֵּ ש  ִסים, ַוֲאַנְחנו  ב ְ ו  ה ַבס  ל ֶּ ב, ְואֵּ כֶּ ה ָברֶּ ל ֶּ יר. ה' אֵּ ינו  ַנְזכ ִ לֹהֵּ  א 
ְתעֹוָדד. ְמנו  ַונ ִ , ַוֲאַנְחנו  ק ַ ְרעו  ְוָנָפלו  ה כ ָ מ ָ  הֵּ

. ה'  נו  נו  ְביֹום ָקְראֵּ ְך ַיֲענֵּ לֶּ יָעה, ַהמ ֶּ ִ  הֹוש 
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