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     אחרי מות קדושים ת השבוע ופרשגיעות מנ 

 

 תות שלוששממצירוף דרשו כידוע חז"ל  .אחרי מות וקדושיםת השבוע ופרשאת "ה בענקרא השבת 

, כל אדם בלי קשר למעשיו מותו של אדם חר אלש" אמור  –קדושים  –ת אחרי מו  "–הפרשות הצמודות 

              (  אדם עוד בחייו לא לעסוק בגנותמומלץ יש לעסוק רק במעלותיו ואין לדבר בגנותו )  בחיים

עים למעט הפקת  ר אלמנטים והיסתיים ואין טעם לעסוק בניתוח הכלל הזה נכון גם לכל אירוע שנגמר

 .וביקורת בונה לקחים

 

ר י מֹות, ְשנֵּי ְבנֵּי ַאֲהֹרן-ֶאלה'  ַוְיַדבֵּ "משל לחולה שנכנס   מפרשרש"י "  ַוָיֻמתּוה'  ְבָקְרָבָתם ִלְפנֵּי ֹמֶשה, ַאֲחרֵּ

אחר ואמר לו: 'אל תאכל צונן ואל  )רופא( אצלו רופא. אמר לו: 'אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב'. בא 

הראשון. לכך נאמר 'אחרי מות שני בני   זה זירזו יותר מן -תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני' 

 אהרן'". 

לא החולה מה עלול לקרות אם  -מדרבן  תסריטהוסיף הוא ראשון אולם זהה להרופא השני המרשם של 

ועל ידי כך  את החומרה ואת הזהירות שיש לנקוט ות מעאת המשחולה המחיש לובכך יקיים את ההמלצות 

 .מלא את ההמלצותותר להחולה יתאמץ י

 

שהורו הלכה בפני  -כעדות לאופיים  לחטאם של בני אהרןשונים ותיאורים  סבריםהמעלים כידוע חז"ל 

שנכנסו ללא רחיצת ידיים ורגליים; שלא היו להם נשים; שאמרו  ; שנכנסו שתויי יין למקדש; םמשה רב

 . נים הללו מתים ואנו נוהגים שררה על הציבור"; ועודעל משה ואהרן "מתי שני זק

ם פירושים  ניתניאהרון  בניאחרי מות  פועלים הפוך מהמלצתם "אחרי מות קדושים אמור " כאורה חז"ל ל

להבין היכן טעו הבנים שפעלו מתוך  .הפקת לקחיםלימוד וצורך אולם המטרה היא ל בגנותםורבים שונים 

 אמונה מלאה ורצון עז לשרת בקודש .

היה עוד יותר לא מובנת שהרי לא אודות אהרון למשה ת ה' אזהר ,רוןלמעשי בני אהחז"ל  ריתיאולפי 

 ?מדוע היה צורך להזהירו שלא יחטא וימות כדרך שמתו בניו - מסוג אלוחשש שאהרן יחטא בחטאים  

של נדב ואביהוא.   םהיתובעיעל מכאן ניתן ללמוד האומר שיהודה עמיטל   -מביא בשם רבו  מתן גלידאי

של  ו לשנות דברים, להחליף את ההנהגה הנוכחיתשניהם היו צעירים, מלאי מרץ והתלהבות. הם חפצ

אומרת כי נדב ואביהוא הקריבו אש זרה מפני שדרשו: "אף על פי   עירובין סג ע"אב הגמרא. משה ואהרן

ם העובדה שהם מקבלים הכול שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט". הם הרגישו לא טוב ע

מהקב"ה, ולכן רצו לקחת חלק פעיל בהעלאת הקרבנות אל הקב"ה. הם התאוו לקשר עם הקב"ה, ולכן  

מופנה היה  מרצם אם היו נשואים  מיהרו להיכנס למקדש ולהדליק אש לפני שירדה אש מן השמים. 

 .וון הקב"הלהקמת בית בישראל, אך מכיוון שלא היו נשואים הופנה מרצם לכי

 

רבנות ובקשר עם והתעסקותם של נדב ואביהוא בעניינים הגדולים והמרוממים של המשכן, בהקרבת הק

רבנות ושל הכניסה והקב"ה, הביאה אותם לזלזל במצוות הקטנות, המתגמדות נוכח השגב של הקרבת הק

זהרו שלא להיות לא נ ורחיצת ידיים ורגליים,  ם,הם לא הקפידו על לבישת הבגדי מתוך כך ו לאוהל מועד

 שתויי יין בעת כניסתם. 

 

קטנים. זהו הלקח העיקרי הונשגבים נוטה שלא לשים לב לפרטים עצומים גדולים אדם העוסק בדברים 

ממיתתם, וזו הסיבה שהיה צורך להזהיר את אהרן: גם כשהוא נכנס אל קודש הקודשים וזוכה להתעלות  

ים הקטנים. אי אפשר להיכנס לקב"ה בכל פעם ולהתקרב אל הקב"ה יותר מכול, עליו לזכור את הפרט

אם  ו קטנים ואפוריםהם אם אפילו שרוצים, וכאשר נכנסים יש למלא תנאים מסוימים שקבע הקב"ה 

  ...להישמר כולנו  שעלהוזהר הרי אהרון הקדוש רודף השלום 

 

 

 

 

 . שלום תשב

 איתןשלר 
 . אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל   נשמת    לעילוי 
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