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  א"ג בעומר תשפ"אסון מירון ל
  ארבעים וחמישה בני אדם ,בו נספו במפולת בני אדם

נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת  –הפסוק אומר ויקחו בני אהרן 

ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה' ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דיבר ה' לאמור 

  בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד.

ל מהו 'דיבר השם' היכן דיבר?. כשאמר ונועדתי שמה לבני ישראל "י את דברי חז"הביא רש

בודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרן יודע הייתי שיתקדש הבית ונקדש בכ

  במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך.

משה כי עם חנוכת המשכן היה צריך להסתלק מהעולם או משה או אהרן, דחנוכת כאן אמר 

ש להבין מה טעם המשכן צריכה להיות מגולגלת וקשורה עם סילוק צדיקים כך היא מציאות וי

  ומה סוד היסוד.

ה "ופירש"י דאמר הקב ',הרהיבוני'מנגדי שהם  ךעניי י'הסב'הפסוק אומר בשיר השירים 

  י שלא תהיה בדבקות גדולה עמו כי הם הרהיבוני כביכול אינו יכול להתאפק."לכנס

 ,בן עזאי ,פרדס ואלו הםלב ארבעה נכנסו "ד ע"מה שאמרו בגמ' חגיגה י והפירוש יומחש על פי

ע, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר יקר בעיניה המותה לחסידיו, בן זומא "ור ,אחר ,בן זומא

הציץ ונפגע שנטרפה דעתו, ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאת. כתוב 

מחמת  וזהכאן שיש בחינה של גילוי שכינה יש בחינה של התדבקות לשכינה של עד כלות הנפש, 

שאיפת ולכן וגם הנפש לא תמלא לפי שהיא מן העליונים, וכמו שאמרו האדם נברא חומר ורוח, ש

  הנפש לשוב אל האלוקים אשר נתנה.

האדם יכול להגיע למציאות של עליית נשמה הנקבעת בעילוי שלה עד שאין לה ירידה, ולכך 

אין לה עד שכבר מהחומר  נפרדהוכ נכנסה הנפש לפנים מהמחיצה עד שכבר התנתקה מהגוף "שכ

ל שבשעת מתן תורה פרחה נפשם של ישראל והחזירה להם הבורא "חזרה, והוא מה שאמרו חז

מ, דבמתן תורה היה גילוי שכינה הגדול ביותר שהיה בבריאה, ונתפסו כל ישראל "בבחינת תחה

  בעליית נשמה בבחינה הגדולה ביותר ששייכת והיו צריכים אחריה תחיה חדשה.

, 'ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו'בזמן מתן תורה כבר ל בנדב ואביהו "מה שאמרו חזוהוא 

, ואכן 'ויחזו את האלוקים'שהם גם אחר מתן תורה הצליחו בכוחות עצמם להגיע שוב לחיבור של 

ה לערב "היו ראויים כבר אז לעלות אל האלוקים כנכנסו לפרדס וכבן עזאי, אלא שלא רצה הקב

  שמחתו.

נבנה המשכן ועמדו כלל ישראל בחיבור שכינה בהשראת שכינה דמשכן הקודש, נמצאת וכאשר 

שוב ירדה שכינה לישראל, אמר משה בדין הוא שאחד מגדולי ישראל יפטר באתקטר קטירא 

לעילאה, שהשראת שכינה זו לכל ישראל תידבק בגדוליהם במידה היותר גדולה, במידה של עליית 

יתי סבור שאני או אתה, שאנו יותר קרובים לשכינה, אנו נעלה נשמה שאין ממנה ירידה. והי

  מדרגה עד כדי עליית נשמה בחיבור הנוצר בגילוי שכינה.

ולסוף היו אלו נדב ואביהו שנכנסו בקטורת לפני ה', שקטורת היא הדיבוק שכינה בדרגה היותר 

דדבקות עילאה בעליית כ, ובהם נתפס החיבור "ג ביוה"עליונה, היא המידה שבה גילוי שכינה דכה
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ה ונקדשתי במכובדי, שבהם אני אעמיד "נשמה הנדרשת ממעמד גילוי שכינה כמו שאמר הקב

  .'הרהיבוני'השראת שכינה בדרגה עליונה בדרגת 

דודי ', אבל עד שפתחתי 'אני ישנה וליבי ער קול דודי דופק פתחי לי'הפסוק אומר בשיר השירים 

את הנביאים לעורר את עם ישראל לפני החורבן, ולא פתחו  ה"ל שלח הקב". פירשו חז'חמק עבר

ודודי ', ואז נחרב הבית, 'פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם'לו, 

  .'חמק עבר

ל שאומות העולם שואלים "מ 'אנא הלך דודך היפה בנשים', מבארים חז"ממשיך הפסוק לאח

דודי ירד לגנו לערוגות הבושם 'י "ה, משיבה כנס"קבאת עם ישראל אחר החורבן היכן הוא ה

ז בערוגות הבושם, ומה הוא עושה "ם כבודו בעוהו, היכן הוא מק'לרעות בגנים וללקוט שושנים

  קט שושנים.ווהדבר השני הוא ל שם, שני דברים. א רועה בגנים.ב.

ה את התורה לישראל "ד פוברסקי. כשנתן הקב"פ מה ששמעתי מהגרב"נסביר את הפירוש ע

ג) משל "ר ל"אמרו במדרש (שמואמר להם לפרוש ממנה איני יכול. עשו לי משכן ואהיה עמה, 

. ְלִאְׁשּתֹו ְוִלּטֹל ְלַאְרצֹו לֹו ֵליֵלְך  ִּבֵּקׁש, ּוְנָטָלּה ַהְּמָלִכים ִמן ֶאָחד ָּבא, ְיִחיָדה ַּבת לֹו ֶׁשָהָיה ְלֶמֶלְך  ד"למה

 ְלִפי ָיכֹול ֵאיִני ִּתְטָלּה ַאל ְלךָ  לֹוַמר, ָיכֹול ֵאיִני ִמֶּמָּנה ִלְפרׁש, ִהיא ְיִחיִדית ְלךָ  ֶׁשָּנַתִּתי ִּבִּתי: לֹו ָאַמר

, ֶאְצְלֶכם ֶׁשָאדּור, ִלי ֲעֵׂשה ֶאָחד ִקיטֹון הֹוֵלְך  ֶׁשַאָּתה ָמקֹום ֶׁשָּכל, ִלי ֲעֵׂשה טֹוָבה זֹו, ֶאָּלא, ִאְׁשֶּתךָ  ֶׁשִהיא

 ִלְפרׁש, ַהּתֹוָרה ֶאת ָלֶכם ָנַתִּתי, ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ָּכְך . ִּבִּתי ֶאת ְלַהִּניחַ  ָיכֹול ֶׁשֵאיִני

 ִלי ֲעׂשּו ֶאָחד ַּבִית הֹוְלִכים ֶׁשַאֶּתם ָמקֹום ְּבָכל ֶאָּלא, ָיכֹול ֵאיִני ִּתְטלּוָה  ַאל ָלֶכם לֹוַמר, ָיכֹול ֵאיִני ֵהיֶמָּנה

  ִמְקָּדׁש. ִלי ְוָעׂשּו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבתֹוכֹו ֶׁשָאדּור

נשאלת השאלה. הנה לנו שנחרב הבית ותורה עדיין אצל ישראל במקומה ומה היא טענת לפרוש 

  ממנה איני יכול.

. 'מלכה ושריה בגויים אין תורה'אכן, התשובה כבר מפורשת במקרא, שהפסוק באיכה אומר 

  .'אין תורה'ורה אחר החורבן היא בחינת בחינה זו של כלל ישראל והת

והפירוש הוא שיש בתורה בחינת אירוסין ויש בחינת נשואין, ובאירוסין כלה בבית אביה, 

בבית אביה. ואילו בנשואין כלה בבית בעלה. ובמתן תורה  'מקומה'הבעל, אך  'קנין'אפילו שהיא ו

פרוש ממנה איני יכול, דבנשואין ה ל"ז אומר הקב"קיבלו ישראל את התורה בבחינת נשואין, וע

כ עשו לי קיטון אחד שאדון אצלכם. אבל לאחר חורבן ירדו "כלה בבית בעלה ותורה אצל ישראל, ע

ישראל מדרגה, ואין להם בתורה אלא בחינת אירוסין דכלה בבית אביה, ואכן עדיין התורה קנין 

תורה, ומקומה של תורה בבית דגם ארוסין זה קנין, אך לעומת נשואין זה בחינת אין  -ישראל 

  ה."אביה אצל הקב

אנא הלך דודך היפה בנשים, היכן הוא המקום שכן מתקיים קשר  עולםהמות שואלים או הזל ע

ז באה התשובה "ה ואורייתא חד הוא. וע"הנשואין של עם ישראל עם הבורא ועם התורה דקוב

הבושם לרעות בגנים'. ב. והחלק השני בשני חלקים. א. החלק הראשון הוא 'דודי ירד לגנו לערוגות 

 הוא 'ללקוט שושנים'.

ה מתחבר "ד הקב"ל לרעות בגנים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שעם יושבי ביהמ"ופירשו חז

גם אחר החורבן חיבור נשואים, עם באי בתי כנסיות להדבק בו בתפילתם חיבורו חיבור דקודם 

ח, זו היא מעלתם של מרצי תפילה, שהם מחוברים "תחיבור נשואין, זו היא מעלתם של  -החורבן 

  עם בורא עולם חיבור דקודם החורבן, חיבור דגילוי שכינה של זמן הבית.
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ל מה הכוונה לקוט שושנים, לסלק את "אמנם מוסיף הפסוק 'וללקוט שושנים', ומפרשים חז

  הצדיקים שבישראל.

תם, והרי הם שואלים היכן רואים וכאן כל אחד שואל כיצד זו תשובה לאומות העולם על קושי

ז משיבים ועונים בסילוקם של צדיקים, בשלמא החלק הראשון "'גילוי שכינה' משעת החורבן, וע

של התשובה 'לרעות בגנים' מבאר יפה איה הוא מקום כבודו היכן הוא גילוי שכינה, אבל חלק זה 

שמש תשובה לשאלת 'אנא של סילוקם של צדיקים אדרבה מתפרש הוא כהסתר פנים וכיצד הוא מ

  היכן מוצאים את הגילוי שהיה לכם עמו בזמן הבית. -הלך דודך' 

וכן מה המהלך של דבקות ישראל במתן תורה,  בביאורשלמדנו בתחילת הדברים  על פי מה

של בן עזאי שנכנס לפרדס ומת, שלמדנו על  מעלתועל ושל נדב ואביהו בקטורת  שראינו בסילוקם

באה מתוך דבקות בשכינה, מתוך כלות הנפש והתפשטות הגשמיות, נבין כי הבחינה של המיתה ה

כשאמרו ללקוט שושנים אלו הצדיקים הכוונה היא לצדיקים שסילוקם בא מכח דבקות נפשם 

  בבורא עולם, שדודי ירד לגנו והתאחד עם נשמתם עד כי יצאה נשמתם מחמת דבקותם בצורם.

בנשמתא חדתא עם הוא שמתאחד  ',יה מקום כבודוא' וזה מה שישראל משיבים לאומות העולם

וזו התשובה  עד כלות הנפש, הנהגה זו שמתחבר הוא עם הצדיקים לאתאחדא בנשמתאב ישראל

בזה גופא רואים את מעלת ישראל, רואים את קדושת ישראל, ורואים את הגילוי שכינה שהם ש

  מתאחדים עמה ביחוד עליון.

  

הנורא בו התאחדו עם בורא עולם ארבעים וחמש נשמות כאשר אנו עומדים בצל האסון 

קדושות וטהורות, שעלייתם למרום באה אחרי התעלות עליונה במקום קדוש ויקר בזמן מעורר עד 

מאוד אשר כל מי שהיה שם יודע כי זו הרגשה שאין לה תחליף, ועל זאת נוספה להם עליה אחר 

קבלת עול מלכות שמים קהל רבבות גם יחד,  עליה שזעקו כל העם שהיו שם קול גדול את כל סדר

  כל אחד מבין כי אי אפשר לו להבין את נשגבות הזמן ורוממות המקום ומדרגת הנשמה.

 ה"כשם שבני אדם מאירים באור העליון להתעורר לאהבתו אף קוב - וכמים הפנים לפנים 

מעורר אהבתו ומשפיע גודל השראת שכינתו, והתאחדה נשמת שושנים עם קל רם ונשא שוכן 

אחדו עמו מכובדי עם, אף כאן במקום רם ונשא זה תמרומים, וכמו שבגילוי שכינה דמקדש ה

התאחדו עמו נשמות הצדיקים קדושי עליון שעלו במעלה ואתקטרו לעילאה בעליית נשמה, וכמו 

על עיקר רעיון המיתה באופן זה של  -עזאי 'יקר בעיני ה' המותה לחסידיו'  שהגמרא אומרת על בן

עליית נשמה, אף אנו נאמר במקרה שלנו על כל הקדושים שזכו למיתת עליית נשמה של ללקוט 

 'יקר בעייני ה' המוותה לחסידיו'. -שושנים 

    

הגשמיות, שהיא  עד כאן למדנו והשכלנו במעלת הנפטרים בבחינת כלות הנפש והתפשטות

מעלה נשגבה להם ולמשפחותיהם שזכו לבחינת עליית נשמה באיזו בחינה. אבל כעת יש לנו 

להמשיך על החלק השני האמור בפרשת בני אהרון, 'ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה 

  אשר שרף השם'.

ר מתאבל בכל משפטי אבילות תמיד הקרוב קרוב קודם, וככל שהאדם יותר קרוב כך הוא יות

ועליו יותר מוטלת האבלות. ואילו במקרה זה אנו רואים בדיוק להיפך, שהקרוב אינו מתאבל, 
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והרחוקים הם אלו הצריכים להתאבל, שזה מה שאמר משה לאהרון שהוא ובניו אל יתאבלו כלל, 

ואחיכם כל בית ישראל הם יהיו אלו שיבכו את השריפה. וצריך להתבונן כאן בשני חלקים, גם 

ק של העדר אבלות הקרובים, וגם בחלק של חובת אבלות הרחוקים, כיצד הקרובים אינם בחל

  צריכים להצטער, ואילו הרחוקים הם הצריכים להצטער.

נבין את הדברים מתוך הדוגמא שהבאנו על בן עזאי עצמו שהציץ ומת, ונבין שאם היה הקהל 

גופא היה סיבה לקיימו, וזה היה ראוי שיהיה עמו אדם בעל דרגת השראת שכינה במידה זו, זה 

  סיבה לשמר את נשמתו בקרבו.

 בית בעליית מסובין היו אחת שפעם א)"ח, סנהדרין י"והוא דוגמת מה שאמרו בגמרא (סוטה מ

 שכינה שתשרה שראוי אחד אדם בכם יש ואמרה השמים מן קול בת עליהן נתנה ביריחו גוריא

 בעלייה מסובין היו אחרת פעם ושוב הזקן וכו'. בהלל עיניהם נתנו לכך ראוי דורו שאין אלא עליו

 עליו שכינה שתשרה שראוי אחד אדם בכם יש להן ואמרה השמים מן קול בת להן נתנה ביבנה

וכו'. ומכאן נלמד גם לבחינה יותר קרובה,  הקטן בשמואל עיניהם נתנו לכך זכאי דורו שאין אלא

שיכולים ברואים להגיע דבקות בשכינה בדרגה עליונה, אלא שלא יהיה לזה קיום בעולם לא 

  מחמת שהם עצמם אינם מתאימים לזה אלא מחמת שהדור אינם ראוים לזה.

קבל ונביא דוגמא קרובה לקרב את הדברים אפילו שאינם שווים, כמו מצבר טעון במלואו, ומ

בשיעור יותר ממידתו. שאם יהיה ביכולתו להשפיע את כוחו לכל סביבתו, יהיה לו קיום, כי הוא 

משמש כמו צינור, אבל אם אין כלים שיקבלו ממנו את השפעתו לא יחזיק הדבר בקרבו. וכבר ניסו 

לעשות כמה פעמים תחנת קליטה שתקלוט את החשמל היוצא מהברק, אבל תמיד כלי הקיבול 

  כ הרבה חשמל.", כיון שעדיין לא עשו כלי קיבול שיכול להכיל בקרבו כהתפקעו

ז נבין בענין בני אהרון, שבית ישראל הם יותר צריכים לבכות, שהקרובים מקבלים חלק "עד

בקדושה גם כאשר היא לא התקיימה, דכשם שהקדושים עצמם שהתעלו, אף גופם התעלה עמם 

שה עליונה בשיעור נורא המוליד התפשטות, כך כאשר הוא עמד בנקודת חיכוך זאת של קדו

  הקרובים אף הם מקבלים לעצמם מאותה קדושה מחמת קורבתם.

איזו אבל הרחוקים אחיכם כל בית ישראל, הם לא קיבלו מאותה קדושה, ויתר מכך יש להם 

בכך שאותה קדושה פרחה לה הלכה בכך שהם לא הכשירו את הכלים לקבלתה. על כן הם  אשמה

תר צריכים לבכות הם אלו שיותר צריכים להצטער, שכבר היה חיבור וכבר היה דיבוק אלו שיו

עליונים בגופן של תחתונים, ולא התקיים החיבור באופן שיועיל בשיעור המספיק לאחיכם כל בית 

ישראל, על כן דוקא הם אלו שצריכים לבכות והם אלו שיבכו על אותו סילוק מבהיל של כלות 

  שמיות שראו אצל נדב ואביהו.הנפש והתפשטות הג

ואף אנו נבכה את השריפה שהיתה לנו על אותם צדיקים שעלו והתעלו בעליה נוראה, ונעשה 

גופם מכון להשראת שכינה, אלא שאנו לא זכינו שנוכל לשאת בדורינו את אותה בחינה ואותה 

לשייכות לאותה הארה גדולה שהתגלתה באותו זמן בכל הדרה, ואכן הקרובים לנפטרים יותר זכו 

אורה יותר זכו לשייכות לאותה הארה, וכמו שלמדנו בפרשה. אבל כל העם היותר רחוקים הם 

צריכים יותר להצטער ויותר להתאבל, כי גם לא תיקנו את הצינור ולא הכינו את הכלים לקבלת 

ל אותה השראה, וגם חסור חסרה להם אותה השפעה, על כן גם אנו נקרא ויחד עם כל בית ישרא

  נבכה את השריפה אשר שרף השם.

  


