
!מנהיגי חינוך יקרים

השואהגם בזיכרון , כולנו כאחד יחד

ביום  . הוא יום נשגב ונורא של אהרון הכהן, יום בו נחנך המשכן, היום השמיני למילואים

ר לֹא ' ַוַיְקִרבּו ִלְפֵני ה"כאשר , זה מאבד אהרון את שני בניו רבים " ֹאָתםִצָּוהֵאׁש ָזָרה ֲאׁשֶׁ

"  שפת אמת"נביא את הסברו של ה, מהפרשנים עסקו בשאלת חטאם של בני אהרון

.הלמד מתוך סמיכות פרשיות

אהרון  . של אהרוןהכהניםמופיע מיד לאחר ברכת , נדב ואביהו, חטאם של בני אהרון

תַוִיָשא. " ומברך את העם, מסיים את הקרבת הקורבן ל-ַאֲהֹרן אֶׁ ;  ַוְיָבְרֵכם, ָהָעם-ָיָדו אֶׁ

ד ".ְוַהְשָלִמים--ֵמֲעשֹת ַהַחָטאת ְוָהֹעָלה, ַוֵירֶׁ

לבין חטאם של נדב כהניםאותה סמיכות שבפרשתנו בין ברכת , "שפת אמת"לפי ה

בין ברכת  , בפרשת נשא, כהניםבה מוזכרת ברכת , מקבילה לסמיכות נוספת, ואביהו

.לפרשת הנזירכהנים

אמת משמעות  השפתלפי . הוא מפליא לנדור, יוזמת יחיד, הנזיר יוזם יוזמה אישית

שכל יוזמה אישית צריכה  , באה ללמד את הנזירכהניםהסמיכות בין דיני הנזיר לברכת 

כמו גם , הכהניםמלמדת את כהניםברכת . כהניםברכת –להיות תחת הראייה הכוללת 

נכון שיש  . לכל החברה, להביא ברכה לכל העם, שמטרתם להביא ברכה, את הנזיר

מטרתם צריכה  ....יוזמים, שמרימים את הרף קדימה, יחידים , עליונים, אנשים מוכשרים

,  כך גם בפרשתנו. להביא במעשיהם ברכה לחברה כולה, להיות עשיה למען הכלל

ומשתף את  , יורד מהמעשה האישי שלו, הוא יורד מהקורבן. אהרון מברך את העם

.הציבור כולו

הוא בעובדה שהם לא פעלו כשליחי  , "שפת אמת"לפי גישת ה, חטאם של נדב ואביהו

.  הם פעלו מתוך יוזמה אישית. והם לא באו אל העם בחזרה, העם לא שלח אותם. העם

על פי  . )לא למען העם ולא בשם העם, אך לא כחלק מחברה, אמנם יוזמה מרשימה

(בשפת אמת קשתיאלביאורו של הרב 

הציבור אמר דברו בהצבעתו ופנינו נשואות אל , אנו נמצאים בימים שלאחר הבחירות

לבטא את המגמות שבאו לידי ביטוי ומתפללים כי  , לשמוע את רצון העם, שליחי הציבור

יחברו מתוך אחריות לאומית להקמת ממשלה יציבה שתמשיך לשאת בשליחות  

.ובקידום צרכי החברה והעם בעת הזאת

זה  . שתיקה גדולה של קבלת הדין ואמונה. ''וידם אהרון''. תגובתו של אהרון למות בניו

לשואה  הזכרוןאך זוהי הפתיחה עבורנו ביחס ליום ' נדב ואביהוא'הסיום לפרשת 

.  ולגבורה

השואה האיומה איימה להחריב כליל את העם היהודי ומלאכת הצורר כילתה כשליש  

השואה החריבה כמעט לגמרי את יהדות אירופה ופגעה ביהודים ביבשות  . מעמנו

.  איי יוון ותוניס, ואסייהנוספות ואף עד אפריקה 

.'וידם אהרון'אנו עומדים ומקיימים , בבוקר יום השואה, כשנעמוד בצפירה

את האובדן  , לצד זה אנו  נושאים באחריות גדולה להנחיל לתלמידנו את סיפור השואה

.הגדול לצד הגבורה בה עמדו מיליונים מבני עמינו

:כילונדיןכותב הרב חגי 

אולם השואה  . אנו רגילים להביט על השואה כאסון בו נטבחו ששה מיליון יהודים"

.  השואה החריבה חלקים גדולים מעולם התורה של העם היהודי–עשתה דבר נוסף 

אנו לא מתמלאים רק בכאב ובייאוש על רוע לבו , בעת שאנו מתייחדים עם חללי השואה



אנו לא מתמלאים רק בכאב ובייאוש על רוע לבו , שאנו מתייחדים עם חללי השואהבעת 

של האדם שהתגלה באותה תקופה אלא גם מתחברים לאידיאל הגדול שהשואה חידדה 

השואה הבהירה לכולנו , הכלההפנמה שעם ישראל קיים למרות . נצח ישראל-וביררה

הזיכרון מעצים את התקווה והתקווה  , שאין חיים לעם ישראל מחוץ לארץ ישראל

.  מעצימה את הזיכרון

חשוב לחדד ולהדגיש במערכי השיעור והחינוך כי בשנת הקורונה ניצולי השואה  

חברתית  , ביכולת לקבל תמיכה נפשית, האחרונים עברו שנה מטלטלת בבידוד

כדי לדאוג הכלהשואה שחיים בתוכנו ולעשות לנצוליעלינו לחנך לרגישות . וכלכלית

.לרווחתם ושלומם

עלינו לראות בתפקידנו כאנשי חינוך  משימה לאומית ראשונה במעלה בהנחלת השואה  

מדינת ישראל היא ההוכחה הגדולה . לתלמידנו על כל היבטיה בהתאמה לגיל הלומדים

.ביותר לניצחוננו

.  חומרים שיסייעו לכם, תכני לימוד, כמידי שנה אנו מנגישים עבורכם יחידות הוראה

מייחדים שעות חינוך ללמידה ולעיסוק בהיבטי השואה  ד"החמס של "בכל בתיה

מדליקים נר זיכרון  ד"החמבכל בתי , בכל בתי החינוך מקימים טקסי זיכרון, והגבורה

.ועודועוד נ"לעלומדים משניות , "לכל נר יש שם"כחלק מפרויקט 

מתקיימתשנזכה להמשיך לראות את הנבואה 

(ו,טזיחזקאל )' ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי'

שושנה נגר


