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 מות קדושים  -פרשות השבוע אחרימליה ואטואקנגיעות 
 

          .את פרשות אחרי מות וקדושים ונקרא מסגרת מניינים מצומצמים בנתפלל שוב בע"ה השבת 

חללי  אחרי מותשל יום הזיכרון  מאבל כבד ביותר ונ ברעבו שילוב פרשות מאד אקטואלי לשבוע הנוכחי 

חג יום  ה הגדולה של לשמחת נשמתם בצרור החיים הקב"ה יצרור אש קדושיםה מערכות ישראל

 עם היהודישל הביותר  יםהגדול יםהאירועמהניסים והיא והישרדותה  הקמת מדינת ישראל .העצמאות

ראשית מדינת ישראל תפארת ו אולההג ,התקומה, קיבוץ הגלויותכולל ים האחרונות באלפיים השנ  ובכלל

שילוב פעולה מבורך  אנו רואים יותר מתמיד היום  .למרות כל חורשי רעתה הרביםזאת לתנו וצמיחת גא

 . שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה ןייתוהקב"ה  רפואת כולםל ליהודיםים נשי צוות ערב פאים ואובין ר

 

אינו הכתוב  .הטראגי של מותם של שני בני אהרוןהאירוע לאחר  חזרה לשגרה ת לקורא"אחרי מות " 

נו מתחילים  א ,להבדיל .צוותמם יו קחיים ושל  לשגרה מעביר ומיד בקצרה עוסק במותם אלא מזכיר זאת 

      .והמדרש חזרה מהירה לבתי הכנסתולל כ בורכתמ לשגרהובע"ה ממצב החירום של מגפת הקורונה לצאת 

 

, איסור  איסור אכילת דם ,סדר עבודת יום הכיפורים.  בפרשת "אחרי מות" שלושה נושאים עיקריים

בעניינים שונים ובהם איסור עבודת  בין אדם לקב"ה ובין אדם לחברו   מצוות  "ושיםקד"בפרשת  עריות.

 .ועוד ועודדיני ערלה , הציווי "ואהבת לרעך כמוך" , מצוות כיבוד אב ואם שמירת שבת ,אלילים

 

ר" ?  מיהו קדוש אֹמר-ֶאלה'  ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ֹמֶשה לֵּ ל-ַדבֵּ ַמְרתָּ -ֲעַדת ְבנֵּי-כָּ ל, ְואָּ אֵּ ֶהםִיְשרָּ ִכי    ְקֹדִשים ִתְהיּו:  ֲאלֵּ

דֹוש, ֲאִני יֶכםה'  קָּ דֹוש ֲאִניב( ובסיום הפרשה " -)יט ' א " ֱאֹלהֵּ  ה' " ) כ' כו' ( . ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִשים, ִכי קָּ

ר " ב לומד מכך שכתוהנצי"ב מוולוזין  .של רעיונות שללרבים ב  פרופ' לייבוביץ מביא פרשנים -ֶאלַדבֵּ

ל ל-ֲעַדת ְבנֵּי-כָּ אֵּ ר ֶאל " רבות ולא כמו שמופיע פעמים " ִיְשרָּ ל-ֲעַדת ְבנֵּי ַדבֵּ אֵּ ל-ֶאל "הרי ש "  ִיְשרָּ "    כָּ

כוונתו של  ., הפרטלא אל העדה כציבור אלא אל היחיד, שהכוונה היא לכל אחד ואחד מישראלמלמד 

  ו.כישוריוושונה מאדם לאדם לפי יכולתו הבנתו  תאינדיבידואליהנצי"ב שקדושתו של כל אחד היא 

 . כושרו המיוחד לוופי יכולתו עלייב לחתור לקדושה חהמצוות זהות לכולם אולם כל אחד 

" זוהי מטרה וחתירה תמידית אל הקדושה .אין אדם  ְהיּות   ר' חיים בן עטר מדגיש שמדובר בלשון עתיד "

  תמיד יש רמת קדושה מעל ומעבר למעלה אליה האדם הגיע. .ויכול "לנוח" קדוש "הוסמך " להיות ש

לפעול למטרה ויש פניה לכל אדם להשתדל ,יש דרישה לחתור תמיד לכיוון הקדושה  .זו אין הפסק הלמצוו

חידי סגולה אלא משימה לכל אדם לקיים חיי קדושה וטהרה על ידי עשיית  אין הכוונה לי .זו ככל יכולתו

                                                   מצוות . אוסף רב שלולא במקרה בפרשה הזו  וות ומעשים טובים בכל עתמצ

           בברכהו קיום מצוות יש לדבר בסגנון חיובי יהודים לרוצים להביא  שכאשר  מהפסוק מדיםמלחב"ד  

דֹוש, ֲאִני  ְקֹדִשים ִתְהיּו: "  . וגמא אישיתדומתוך  אזהרות ועונשים תלא באמצעו"   ִכי קָּ

קדושה  מאתנוורשת  דלימד שאין התורה החת"ם סופר  .גדולי ישראל וגישתם לקדושהמ מנחם בקר מביא 

מעורבים בה  להיות בתוך הקהילה ולחיות של חיי נזירות ופרישות אלא קדושה בתוך "קהל ועדה " 

                           .( השונים מדליקי המשואותהשראת אקטואלי של  )על רקע במעשי חסד ותמיכה בנזקקים

על ידי איחוד והתלכדות של שהרי אל כל עם ישראל הוא ר ודיבהך שכהאדמו"ר יהודה לייב מגור דרש מ

   .ואולי בזכות זאת נעשו ניסים לישראל במערכות השונות ,כל חלקי העם מגיעים לרמות קדושה גבוהות

 

ַטי, ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֹאתָּ -ֻחֹקַתי ְוֶאת-ּוְשַמְרֶתם ֶאת" יים ום מצוות וחשיבות ערך החקי ם  ִמְשפָּ דָּ אָּ ַחי ם הָּ ֶהם:וָּ    בָּ

פיקוח נפש דוחה מכאן  ."  החיים תדוש"קחשיבות  אודות  סוק הזהפמהלמדו חז"ל יח' ה' ( ֲאִני ה' " )

לצורך הגנה בימי מגפה  ותותבחברבבתי מדרש ו רהתו בבתי כנסת ולימודהמוניות תפילות כולל מצוות 

 . ימות בהם נאמר חיים שנאמר וחי בהם ולא העל 

תוך "חיות" מלאי חיים והתלהבות כך שעלינו להשתדל לקיים את המצוות מ  אומררבי מנחם מנדל מקוצק 

 התורה ,  מר שהאדם צריך לראות בקיוםורבי יצחק מאיר מגור בנימה דומה א. שיסחפו את הסביבה

 והםשכל חייו תלויים בהם כפי שאנו אומרים "כי הם חייו ואורך ימינו " והמעשים הטובים המצוות 

  . לכל עם ישראל האה שלימובע"ה רפו לנו חיים יםהנותנ 

 

  . שבת שלום

 לר איתןש

   .ולרפואת חולי ישראל לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


