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 ה"ב

 פרשת שמיני 

 ''וירא אליכם כבוד ה'
 .ו א"שמיני ט

  של אהרן' מדתו'משה רבינו מורה להתנהג ב

בפרשת השבוע מסופר שלאחרי כל עניני העבודה דהקמת המשכן והקרבת הקרבנות במשך שבעת ימי 

כל הטורח ,  משה רבינו ,  והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה ,  לא שרתה בו שכינה " עדיין    –המילואים  

אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שעל ,  [ 1] ' וירא אליכם כבוד ה '  לכך אמר להם זה הדבר אשר צוה ה ', שטרחנו כו

וירא כל . .  אל כל העם  '  וירא כבוד ה "   -  [ 3] ועד לסיום הענין ,  [ 2] " ידי קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם 

 ".ואודון" –ובתרגום יונתן בן עוזיאל , "ושבחו" –כפירוש התרגום , "'העם וירונו גו

 –לאחרי כל אריכות הדברים אודות השייכות דענין הגאולה לשבת מברכים חודש ניסן  :  ובנוגע לענינינו 

ובלשון ,  רוצים אנו לראות את הגאולה בפועל ובגלוי ,  כלומר ,  " ' כל הטורח שטרחנו כו : " טוענים יהודים 

 "...רצוננו לראות את מלכנו: "[4]הידוע

אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שעל ידי קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה "   –על כך משיב משה רבינו בתורה  

 ":בכם

, [ 5] " אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ,  אוהב שלום ורודף שלום " ,  אהבת ישראל   –ענינו ועבודתו של אהרן  

, " ויבכו בני ישראל את משה "   [ 6] במיתת משה כתיב ,  שלכן ,  גדלה מעלתו של אהרן לגבי משה   -ובענין זה  

כל   [ 7] נאמר ,  מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אשה לבעלה ,  אבל באהרן ,  הזכרים " 

 .[8]"זכרים ונקבות, בית ישראל

ואהרן ,  "( משה אמת " )" אמת " שמשה ענינו    –אודות החילוק שבין משה ואהרן    [ 9] וכמבואר בכמה מקומות 

האמת והשלום " ,  [ 11] " חסד ואמת נפגשו " הצירוף דשניהם יחדיו הוא בבחינת  ,  ולכן ,  " שלום " ו "  חסד " ענינו  

 .[11]"אהבו
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על פי תורה ,  בעבודתו של אהרן הוא על פי מדת האמת"  שלום"ו"  חסד"מובן וגם פשוט שגם הענין ד,  אמנם

תורת "  [13]את הפסוק  [12]מביאה הגמרא,  "'אוהב שלום כו"אודות מדתו של אהרן  ,  שכן  –(  ענינו של משה)

משה רבינו עצמו ,  כלומר,  ([15]"'שפתי כהן ישמרו דעת וגו  [14]כי,  משתעי באהרן"ד" )'אמת היתה בפיהו וגו

 .[16]חסד ושלום, אומר שצריכים להתנהג במדותיו של אהרן"( תורת אמת)"

דידן בנדון  הוא  רבינו  ,  וכן  משה  תשרה "דברי  ועבודתו  קרבנותיו  ידי  שעל  ממני  וחשוב  כדאי  אחי  אהרן 

שעל ידי זה זוכים להשראת ,  שמשה רבינו מדגיש את מעלת עבודתו של אהרן באהבת ישראל –" שכינה בכם

 .השכינה

מבטלים את סיבת הגלות ,  על ידי ההוספה באהבת ישראל,  שכן  –ועל פי זה מובנת השייכות לענין הגאולה  

 (.הגלות)הרי בדרך ממילא בטל גם המסובב  –ובהבטל הסיבה , ([17]היפך אהבת ישראל)

 

 .רשימת השומעים בלתי מוגה, פ שמיני"קטע משיחת ש
 . 318' ב ע"ו ח"תשמ'מ ה"תו

 .א, ויקרא טו  [1]
 .י שם כג"פרש  [2]
 .ד-שם כג  [3]
 .ועוד. ט, י יתרו יט"מכילתא ופרש  [4]
 ב "א מי"אבות פ  [5]
 .ח, דברים לד  [6]
 . כט, במדבר כ  [7]
 .י ברכה שם"פרש  [8]
 .י, ה"ר פ"שמו  [9]
 .יא, תהלים פח  [11]
 .יט, ח' זכרי  [11]
 .ט, סנהדרין ו  [12]
 .ו, מלאכי ב  [13]
 .שם ז  [14]
 .י סנהדרין שם"פרש  [15]
 .852' ד ע"ש חכ"ראה גם לקו  [16]
 .ב, יומא ט  [17]
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