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 והערבות ההדדית מנותחהר, החמלה
 !ההרג והאבדןיפסיקו את  

מידתו  .ראש חודש אב הוא יום פטירת אהרן הכהן
 אהבת הבריות הרדיפה אחרי היא ,ביותר המפורסמת

  .השלוםו
יום פטירתו המעורר אותנו ש ,יד ההשגחה העליונה זימנה

השנה בעת שדם יהודי נשפך  יצא, ללכת בדרכו המיוחדת
 אשר ודאי, י צוררים נתעבים ואכזרים מבני ישמעאל"עכמים 

של אהרן הכהן והאהבה כי לא דבקה בהם מאומה מהחמלה 
בות יחדיו ת מתערויתומו של יתומים השבר זעקותדמעות וו –

על בית המקדש החרב  ,קול צערם ואבלם של עם ישראל עם
וישראל נתונים  נםיון שנאת חושעדיין לא נבנה בגלל ע

  .בגלות קשה תחת אדונים קשים
  

אותו שמעתי מהמגיד , הרעיון הנפלא הבא שאביא בפניכם
ומובא בספר  א"צ רבי אהרן טויסיג שליט"מישרים הגה

  :יחדד את הדברים בודאי –" דורש טוב"
  

בתיה ר שאכ :את הסיפור כל ילד שלומד חומש שמות מכיר
ותפתח ותראהו את הילד ", ראתה את התיבה בת פרעה

 ".והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה
ובתיה , התיבה בכה בתוך, שמשה התינוק ,הפשטות היא

  .חמלה עליו והחלה לטפל בו
: וזה לשונו, מרגש מאד, מפרש באופן אחר" בעל הטורים"אך 

יַחּתוּ , זה אהרן – "והנה נער בוכה" ִהּנִ   .אצל התיבה ׁשֶ
  ".זה אהרן הכהן"בגימטריה  –" ַנַער ּבֶֹכה: "הוא מוסיף ואומר

כשיוכבד הניחה את משה : דבר נפלא הוא מסביר כאן, כלומר
היא העמידה לידו את , בן השלושה חודשים בתוך התיבה

וכאשר בתיה פתחה את התיבה וראתה , בן השלוש, אהרן
, אחיו הגדול, היא ראתה גם את אהרן, את התינוק שבתוכה

  .דואג לו ובוכה עליו! בוכה ומצטער בצער אחיו
, ה בביתו של רשע מרושעיגדלה כל ימ, בתיה בת פרעה
ל אומרים עליו שבכל יום היה שוחט מאה "רוצח אכזר שחז

וד מאה וחמישים תינוקות בלילה וחמישים תינוקות בבוקר וע
, רוצח אכזר שגוזר גזירות קשות ונוראות. כדי לרחוץ בדמם

אדם שפל שלא קיימות . ומצוה להשליך כל בן שנולד ליאור
  .בלקסיקון שלו מילים כמו רחמים או חמלה

ליד תיבה : שלא ראתה מימיה, "מוזר"והנה היא רואה מחזה 
ד בסך הכל בן שלוש עומד יל, עם תינוק בן שלושה חודשים

נמצא במצוקה כשאחיו נתון , מצטער בצערו, ובוכה עליו
  .במצוקה

ניצב . לא יכול להישאר בבית. מתייסר. היא רואה אותו בוכה
  .כל העת על שפת היאור ליד אחיו התינוק

  

  
  

  ...היא היתה המומה
גם לא נער בן , שבוכה, עם זקן לבן, זה לא אדם מבוגר

  ...קטן שבוכה על אחיו התינוקסך הכל ילד ! שמונה עשרה
  

הוא מוסיף " ?מדוע אתה בוכה: "כשהיא שואלת אותו
אמא לא . "באצבע על התינוק שבתיבהה ולהתייפח ומחו

רצו להרוג , הרשעים, כי הגוים, יכלה להחזיק אותו עוד בבית
  .הוא מסביר, "אותו

  "...נכנס לה בעצמות"ה וז
אין . כאלואין מושגים , שאצל הגויים, היא ידעה היטב

אין מציאות . מציאות כזאת שמישהו כואב על צרת הזולת
אצל הגויים . ובוכה עליהם, שמישהו מתייסר על יסורי הזולת

  "...לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו"
רק אצלם יש ". מילדי העברים זה"היא הבינה שבהכרח 

איש בסבל , סובלים, רק היהודים מתייסרים. מושגים כאלו
  ".הושע נא, הושע נא סובלת סבלך. "רעהו

והיא , ה גידיה"בריה ושסיח א"התובנה הזו חדרה לכל רמ
, הרוצח השפל האכזר, החליטה לנטוש את בית אביה

המילים , תדיר, ולהצטרף לעם שבלקסיקון שלו שגורות
לעם שקיים אצלו המושג להיות מיצר בצער , רחמנות וחמלה

  .הזולת
הן שהובילו את בתיה , בל אחיודמעותיו של אהרן על ס

  .כך אירע המהפך הגדול". ותחמול עליו"ל
את הרועה הנאמן , היא זכתה להציל את מושיעם של ישראל

  .משה רבינו
 

יכול בודאי , מה שהציל את משה רבנו בהיותו בתיבה
  !להציל אותנו כיום לאחר אלפיים שנות גלות

 

  -סרחֲ במקום לראות את ה, גם היום
  .טוב ולוותר נשתדל לראות

  ,נלך בדרכו של אהרן שהיה את השלום אוהב
  .נצליח להדביק גם את האויבכך ו

  האחד על השני יחוס ויחמול
  .אימתה ופחד עליהם תפול

  ,ביננו תלך ותגדל הערבות ההדדיתואם 
  -ולא נחפש רק את החיסרון והמחדל

את שאין להם שום סיכוי להפוך עלינו אויבנו יבינו אזי 
  הגלגל

  .שר לפרק את המעגלי אי אפכ
  :ל"זאת כבר גילו לנו חז

  ,נבין זאת יתהפך עלינו המזלנשכיל ואם 
  !ולגלות חסל, ה למשיחו אותם ְגַאל"יאמר הקב


