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   שבת הגדול " " צופרשת השבוע גיעות מנ

 

  הכנותהבמשכן,  םהכוהני, תיאור עבודת ממשיכה לעסוק בדיני הקרבת קורבנות ות השבוע צפרש 

 .והקדשתם לכהונה םהכוהנימשיחת לחנוכת המשכן 

ל מֹוֵעד לֹא "  ועלשב כניסה לבידודמצוות  – לקראת סוף הפרשה יש פסוק אקטואלי ביותר ַתח ֹאהֶּ ּוִמפֶּ

 . כל שבעת ימי המילואיםעד והל מ ואלא לצאת מ אהרון ובניו דרישה מ "  ֵתְצאּו, ִשְבַעת ָיִמים

"שלא ייצאו מפתח אוהל מועד יומם ולילה בשעת עבודה, כלומר עד שישלימו כל העבודה  - הרמב"ן

לעזוב לא בעל מקצוע מ דרישה המוטלת עליהם באותה העת". האיסור לצאת מן המקדש הוא למעשה 

שזו מצווה הנוהגת לדורות. יך ואומר ממש רמב"ן הדברים לא סגורים. יר להשאבודה באמצע ולא ע

 שלעולם לא יניח כהן עבודה וייצא. 

שכל כך אקטואליות  לפסוק הזה נוספותפרשנויות על  לפני שנתייםכתבה ל טיקוצינסקי ד"ר מיכ

יושבים בפתח האוהל במשך שבעה  םהכוהנילשבעת ימי אבל כאשר הקבלה מדברת על ת אח .לימינו

כפי שמובא ו מחת ימי המילואים של הקמת המשכן לבין ימי האבלותגוד עצום בין ש יש כאן ני. ימים

שבעת ימים...אמר להם משה "מי היה זה אהרן שנאמר ומפתח אהל מועד לא תצאו  מדרש תנחומא:ב

בדיעבד מתבררת סיבת האבלות: מות לאהרן ולבניו שמרו אבלות שבעת ימים עד שלא יגיע בכם". 

 שני בני אהרן ביום השמיני לאבלות. 

מים שקדמו למבול. בבוא המבול נאמר: "ויהי לשבעת המדרש משווה בין הימים הללו לבין שבעת הי

 שנמשכההימים ומי המבול היו על הארץ". כלומר, שתחילת המבול הייתה באבלותו של הקב"ה 

של משפחת  השל הקב"ה וגם באבלות וכך החלו המבול והשמד. באבלות-אחרשבעה ימים ורק 

. כביכול ברור שגזירה גדולה הכהונה יש סממן דומה. העצב והאבל הם ההגנה בפני הרע מכל

מתרגשת ובאה. הישיבה בבית המקדש ללא מעש מבטאת הכנה לבאות. חוויה רווית מתח המהולה 

בחוסר ידיעה. משה יודע שבתום הימים הללו יבוא המוות, הוא לא יודע מי ימות, ועל מי נגזרה 

מעין הקדמת תרופה למכה. ההכנה  -הגזירה. בשעה כזו, הקדמת האבל היא כח שבולם את הנפילה

 הנפשית לרע מצמצמת אותו.

 

הוא משווה בין המשיחה בשמן  הוא בשבעת ימי המילואיםשבעת ימי אבל ריש לקיש סבור שהמקור ל

למות בני אהרן דווקא, אלא  ללא קשרבל א המשחה שבעה ימים לבין ההוראה להתאבל שבעה ימים

עיתים דעת ריש לקיש עולה שלללמעשה המשיחה עצמו. המשיחה עצמה הייתה סוג של חווית אבל. 

הכנסת אדם לתפקיד מהווה עבורו סתימת הגולל על כל מה שהיה בעברו ורתימתו לעניין אחר. פעולה  

מדובר בימי הכנה והמתנה  כזו כרוכה באבל וצער על תקופה שלא תשוב, על זהות שאבדה לנצח

 לבאות. 

 המשכןבנית  פרויקט מתח של הצלחת  -פר גורמים מסב של ה שילושבעת ימי המילואים עצמם היב

ידיעה כי ולמלאכה  בלת אחריותקו לקדושה לקרבהמתח הנלווה יחד עם ה והכנסתו לפעולה סדירה

 .בחיים ותחילת פרק של קדושה ושירות הציבוראישי  תם פרק

 

להיכנס  "א דמלכותאדינ"אנו מצטווים בגפת הקורונה מ ו בשיא בימים אל -כמו בשבעת ימי המילואים

אולם הבידוד  הבכלכלו בנפש  קשותהרב יש פגיעות לצערנו ועלינו פוסחת מהמגיפה לא  .דלבידו

 .  ובים יותריציאה לימים ט שם ל הפגיעהצמצום נכונה ו ה נפשיתפה למכה יחד עם הכנותרמשמש 

לראשונה במעמד המשפחה הגרעינית בלבד חלקנו נחגוג רובנו  .את חג הפסחבע"ה נחגוג  בשבוע הבא

ָהַשָתא " נמשיך במסורת ונאמר   ארוך ונדיר "עצור יציאות"ב םבבסיסיהחיילי צה"ל  ,בבידוד מוחלט 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו  ...ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין –ָהַשָתא ַעְבֵדי  ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל –ָהָכא  ְוִהיא שֶּ

ָחד ִבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו ְוָלנּו לֹא אֶּ ְבָכל דֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו שֶּ ָלא שֶּ ַמִציֵלנּו  הב"ְוַהקָ   ְלַכלֹוֵתנּואֶּ

ל  ...ִמָיָדם ת ַלֲחֵצנּו ה'י ֲאֹבֵתינּו, ַוִיְשַמע קֱאֹל ה'ַוִנְצַעק אֶּ ת ֲעָמֵלנּו ְואֶּ ת ָעְנֵינּו ְואֶּ ת ֹקֵלנּו, ַוַיְרא אֶּ         "  אֶּ

 

 .ולכל עם ישראל חיים ארוכים ובריאים לשמועות טובות ובשורות טובותלנו  ןייתיהי רצון שהקב"ה 

 

  .וכשר שמחפסח ו שבת שלום

 לר איתןש

   .ולרפואת חולי ישראל לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


