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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת אחרי - קדושים תשע"ה

"וידבר  טז-א(:  )ויקרא  אחרי  פרשת  בפרשתנו 

בקרבתם  אהרן  בני  שני  מות  אחרי  משה  אל  ה' 

לפני ה' וימותו. ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן 

אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת 

אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן 

יבוא אהרן אל הקודש  בזאת  אראה על הכפורת. 

בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה".

כהנים,  בתורת  הדבר  ומקור  מפרש  רש"י 

הסמיכות בין מיתת שני בני אהרן לאזהרת הקב"ה 

לאהרן הכהן: "ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית 

לפרוכת", שלא יכנס לקדשי הקדשים בכל ימות 

כפי  ימות  שלא  כדי  הכיפורים,  יום  מלבד  השנה 

שמתו שני בניו כשנכנסו להקטיר קטורת בקדשי 

הקדשים, והנה הם דברי רש"י:

אהרן  בני  שני  מות  אחרי  משה  אל  ה'  "וידבר 

עזריה  בן  אלעזר  רבי  היה  לומר,  תלמוד  מה  וגו', 

מושלו, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו 

ואמר  ואל תשכב בטחב, בא אחר  צונן  אל תאכל 

לו, אל תאכל צונן, ואל תשכב בטחב, שלא תמות 

יותר מן הראשון, לכך  זרזו  זה  כדרך שמת פלוני, 

נאמר אחרי מות שני בני אהרן.

ואל  אחיך  אהרן  אל  דבר  משה  אל  ה'  ויאמר 

ימות,  ולא  בניו,  שמתו  כדרך  ימות  שלא  יבוא, 

אני  תמיד  כי  אראה,  בענן  כי  מת.  הוא  בא  שאם 

נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שִגלוי שכינתי שם, 

לא  ומדרשו  פשוטו.  זהו  לבוא.  ירגיל  שלא  יזהר 

יבוא כי אם בענן הקטרת ביום הכיפורים".

גדולה  פליאה  כאן  נראה שיש  נתבונן  כאשר 

שמצוה ליישבה, מה ראה הקב"ה על ככה להזהיר 

את אהרן הכהן שלא יכנס לקדשי הקדשים בכל 

עת, כדי שלא ימות כדרך שמתו בניו, הלא ברור 

כשמש שאפילו אם לא היו בניו מתים כשנכנסו 

לקדשי הקדשים, היה אהרן הכהן הגדול הקדוש 

אזהרת  השלימות  בתכלית  מקיים  והטהור 

יבוא בכל עת אל הקודש", הנה כי  "ואל  הקב"ה: 

כן לשם מה הוסיף לו הקב"ה, שלא יכנס בקדשי 

הקדשים כדי שלא ימות כשם שמתו בניו.

"אחרי מות שני  עוד ראוי ליישב מה שכתוב: 

"אחרי  שמם:  את  הכתוב  הזכיר  ולא  אהרן",  בני 

בזוהר  כך  על  עמד  וכבר  ואביהוא",  נדב  מות 

הקדוש )פרשתנו נו:(: "אחרי מות שני בני אהרן, רבי 

יוסי אמר, אחרי מות נדב ואביהוא מבעי ליה, מאי 

וראוי  הוו".  דבנוי  ידיע  והא  אהרן,  בני  שני  טעמא 

לבאר הענין גם בדרך מחשבה השוה לכל נפש.

 "בא-בתפ לםנר ה' תרמתתת"
בב רנת מרתת נשראה

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שביאר ה"אור החיים" הקדוש מה שכתוב: "אחרי 

מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו", שבא 

שנתקרבו  מחמת  מתו  אהרן  בני  שני  כי  ללמדנו 

מגודל  נפשם  שיצאה  עד  גדולה,  בדביקות  לה' 

"נפשי יצאה  הדביקות בבחינת )שיר השירים ה-ו(: 

בדברו", והנה דברות קדשו מלהבות אש:

זה  על  שהיתה  מיתתן,  דרך  למשה  ה'  "דיבר 

לפני  שנתקרבו  פירוש  ה',  לפני  בקרבתם  האופן 

סוד  והוא  מתו,  ובזה  הקודש  בחיבת  העליון  אור 

שווים  הם  והנה  הצדיקים.  מתים  שבה  הנשיקה 

הוא,  שההפרש  אלא  הצדיקים,  כל  למיתת 

הם  ואילו  להם,  מתקרבת  הנשיקה  שהצדיקים 

נתקרבו לה, והוא אומרו בקרבתם לפני ה'.

הכתב  רמז  וא"ו,  בתוספות  'וימותו'  ואומרו 

מרגישים  שהיו  שהגם  הצדיקים,  חיבת  הפלאת 

נעימות  לדביקות  מקרוב  נמנעו  לא  במיתתם, 

עד  מתיקות  חשיקות  חביבות  ידידות  עריבות 

מכיר  אין  זו  ובחינה  והבן.  מהם  נפשם  כלות 

מין  מפי  לא  ההכרה,  מושללת  והיא  איכותה, 

בהשערות  תושג  ולא  כתבו,  מפי  ולא  האנושי 

מושכל הגשם".

גדול  יסוד  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

שיצאה  רק  לא  כי  ואביהוא,  נדב  מיתת  בענין 

גודל קרבתם  - מפאת  "בקרבתם לפני ה'"  נפשם 

נפשם  שמסרו  ועוד  זאת  אלא  בה',  ודביקותם 

בלשון  שכתב  וכמו  השם,  קדושת  על  מרצונם 

לא  במיתתם,  מרגישים  שהיו  "שהגם  קדשו: 

ידידות  עריבות  נעימות  לדביקות  מקרוב  נמנעו 

חביבות חשיקות מתיקות עד כלות נפשם מהם". 

וצריך ביאור מה ראו נדב ואביהוא על ככה למסור 

נפשם על קדושת השם ביום חנוכת המשכן.

נשגב  ביאור  מתקשר  איך  ביאור  צריך  עוד 

נשיקה  במיתת  שמתו  החיים",  ה"אור  של  זה 

"בקרבתם  בבחינת:  בה'  דביקותם  גודל  מחמת 

שמתו  מפורש  מקרא  שמצינו  מה  עם  ה'",  לפני 

אותם,  צוה  לא  אשר  זרה  אש  שהקריבו  משום 

"ויקחו  י-א(:  )ויקרא  שמיני  בפרשת  שכתוב  כמו 

בהן  ויתנו  מחתתו  איש  ואביהוא  נדב  אהרן  בני 

אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה' אש זרה 

ותאכל  ה'  ותצא אש מלפני  צוה אותם,  אשר לא 

אותם וימותו לפני ה'".

נדבך  עוד  מצינו  זה  כל  על  בנוסף  והנה 

בקדושתם העצומה של נדב ואביהוא, כפי שגילה 

מיתתם  אחרי  מיד  שמיני  בפרשת  לאהרן  משה 

"ויאמר משה אל אהרן  ג(:  של נדב ואביהוא )שם 

הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל 

העם אכבד וידום אהרן". ופירש רש"י:

כט- )שמות  דיבר,  היכן  וגו',  דיבר  אשר  "הוא 

מג( ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל 

תקרי בכבודי אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרן, 

אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של 

מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני 

שהם גדולים ממני וממך... ועל פני כל העם אכבד, 

ומתעלה  מתיירא  בצדיקים  דין  עושה  כשהקב"ה 

וכן הוא  כן באלו כל שכן ברשעים,  ומתקלס, אם 

אל  אלקים ממקדשיך,  נורא  סח-לו(  )תהלים  אומר 

תקרא ממקדשיך אלא ממקודשיך".

נמצינו למדים מזה דבר פלא, כי כבר מראש 

בנדב  הקב"ה  בחר  המשכן,  שהוקם  לפני  עוד 

ואביהוא לקדש את שמו ביום הקמת המשכן על 

ידי מיתתם, ועל כך אמר למשה: "ונועדתי שמה 

לבני ישראל ונקדש בכבודי" - ביום שתרד שכינתי 

על המשכן אתקדש במכובדי שימותו על קדושת 

 נ ב תאברהתא מס-ת נםשפ במאתפ אה-ן אברהפ
שהשתתאא למסת- נםשת כ ר לכם- על  טא העגל
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השם, ומשה רבינו חשב שהכוונה בזה על עצמו 

בנדב  הקב"ה  שבחר  ראה  וכאשר  אהרן,  על  או 

שהם  אני  רואה  "עכשיו  מזה:  הסיק  ואביהוא 

גדולים ממני וממך". 

הסתירה  מול  נבוכים  אנו  עומדים  כן  כי  הנה 

שמצינו בדמותם של נדב ואביהוא, כי מצד אחד 

ממשה  גדולים  היו  רבינו  משה  של  עדותו  כפי 

שמו  את  לקדש  בהם  בחר  הקב"ה  שהרי  ואהרן, 

של  קדשו  דברות  עם  מתאים  זה  והרי  ידם,  על 

נשיקה:  במיתת  שמתו  הקדוש,  החיים"  ה"אור 

מעיד  שני  מצד  אך  וימותו",  ה'  לפני  "בקרבתם 

הכתוב שהקריבו אש זרה אשר לא צוה אותם.

 "לא מתת בנר אה-ן ע 
שהת-ת הלכה בםנר משה -בן"

זו, על פי  חשבתי דרכי לפתור חידה סתומה 

מה שמצינו במדרש כמה דעות במה חטאו נדב 

התנא  אולם  ושרפתם,  אש  שיצאה  ואביהוא 

האלקי רבי אליעזר הגדול מגלה לנו חידוש גדול, 

שלא מתו רק בגלל סיבה אחת שהורו הלכה בפני 

"רבי  נג.(:  )יומא  בגמרא  ששנינו  כמו  רבם,  משה 

אליעזר אומר, לא מתו בני אהרן אלא על שהורו 

הלכה בפני משה רבן, מאי דרוש, )ויקרא א-ז( ונתנו 

בני אהרן הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש 

יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט".

כאן המקום להבהיר שלא נטעה לומר, כי בכל 

פעם שהקריבו את הקרבנות ירדה אש מן השמים, 

אלא הכוונה בזה כי אותה אש שירדה על המזבח 

של נחושת בימי משה ביום חנוכת המשכן, כמו 

שכתוב )ויקרא ט-כד(: "ותצא אש מלפני ה' ותאכל 

על המזבח את העולה ואת החלבים", נשארה על 

האש  עברה  שאז  המלך,  שלמה  ימי  עד  המזבח 

שם  ונשארה  המקדש,  בבית  אבנים  של  למזבח 

עד שבא מנשה מלך יהודה וסילק את האש.

והמקור לכך הוא ממה ששנינו בגמרא )זבחים 

לא  משה,  בימי  השמים  מן  שירדה  "אש  סא:(: 

שלמה,  בימי  אלא  הנחושת  מזבח  מעל  נסתלקה 

שבא  עד  נסתלקה  לא  שלמה  בימי  שירדה  ואש 

נסתלקה,  "לא  רש"י:  ופירש  וסילקה".  מנשה 

ומניחין  פסכתר  עליו  כופין  המסעות  שבשעת 

שנסתלקה  שלמה,  בימי  אלא  במקומה.  אותה 

משם למזבח אבנים שעשה שלמה”.

כי האש על המזבח  והנה מלשון רש"י שמפרש 

"שנסתלקה משם  של נחושת נסתלקה בימי שלמה: 

למזבח אבנים שעשה שלמה", משמע כי אותה האש 

שהיתה על המזבח הנחושת במשכן בימי משה, עברה 

ויש  המקדש.  בבית  אבנים  של  למזבח  שלמה  בימי 

להקשות על כך ממה שכתוב )דברי הימים ב ז-א(:

"וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים 

הבית,  את  מלא  ה'  וכבוד  והזבחים  העולה  ותאכל 

כבוד  מלא  כי  ה'  בית  אל  לבוא  הכהנים  יכלו  ולא 

ברדת האש  רואים  ישראל  בני  וכל  ה',  בית  את  ה' 

וכבוד ה' על הבית, ויכרעו אפים ארצה על הרצפה 

וישתחוו, והודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו". 

מן  האש  שירדה  ברורים  דברים  לנו  הרי 

משה  של  שהאש  רש"י  פירש  ואיך  השמים, 

כי  לומר  וצריך  שלמה.  של  המזבח  אל  עברה 

אותה האש שירדה על המזבח של נחושת בימי 

משה, כאשר נכנסו לארץ וגנזו את המשכן חזרה 

ועלתה השמימה, וכאשר גמר שלמה המלך את 

בנין בית המקדש ותפלתו לה', ירדה אותה האש 

מן השמים על המזבח של אבנים.  

מקרא  ואביהוא  נדב  דרשו  כך  על  כן  כי  הנה 

שכתוב: "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אף 

חנוכת  ביום   - השמים"  מן  יורדת  שהאש  פי  על 

"מצוה להביא מן  המשכן ונשארה שם כל הזמן, 

ההדיוט". ופירש רש"י: "ואף על פי שהורו כראוי, 

נענשו שלא נטלו רשות". מבואר מדברי רש"י כי 

שהקריבו:  שכתוב  ומה  הורו,  יפה  ואביהוא  נדב 

"אש זרה אשר לא צוה אותם", הכוונה שלא צוה 

אותם משה על כך, אלא הם הורו מעצמם הלכה 

בפני משה רבם.

 שתר אתשרתת עצתמתת של
בעלר התתסםתת תהמה-ש"א

עצומות,  קושיות  שתי  כך  על  מצינו  אמנם 

הקושיא הראשונה היא מה שהקשה המהרש"א 

על מאמר זה של רבי אליעזר בגמרא )עירובין סג.(, 

איך אפשר לומר שהורו הלכה בפני משה רבם על 

דבר שהוא מפורש בכתוב: "ונתנו בני אהרן הכהן 

אש על המזבח". ולפי המבואר בגמרא )עירובין נד.( 

בניו כל התורה  ואת  לימד משה רבינו את אהרן 

כמה פעמים, אם כן במה הורו הלכה בפני משה 

שקיימו מה שכתוב במפורש.

הקושיא השניה היא מה שהקשו בתוספות 

בני  "ונתנו  זה:  פסוק  שהרי  דרוש(,  מאי  ד"ה  )שם 

אהרן הכהן אש על המזבח", נאמר אצל הקרבנות 

אשר  הנחושת,  מזבח  על  הכהנים  שהקריבו 

שם ירדה אש מן השמים לאכול את הקרבנות, 

ה'  מלפני  אש  "ותצא  ט-כד(:  )ויקרא  שכתוב  כמו 

ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא 

כל העם וירונו ויפלו על פניהם". ועל כך נאמר כי 

אף שירדה אש מן השמים מצוה להביא אש גם 

בידי אדם.

ואביהוא  נדב  כי  מבואר  כהנים  בתורת  והנה 

נכנסו להקטיר קטורת בקדשי הקדשים, ומטעם 

"ואל  בפרשתנו:  אהרן  את  הקב"ה  הזהיר  זה 

בקדשי  יכנס  שלא  הקודש",  אל  עת  בכל  יבוא 

הקדשים בכל ימות השנה כמו שעשו בניו כי אם 

ביום הכיפורים, וכן משמע ממה ששנינו בגמרא 

)סנהדרין נב.(: "שני חוטין של אש יצאו מבית קודש 

בחוטמו  שנים  ונכנסו  לארבע,  ונחלקו  הקדשים 

של זה ושנים בחוטמו של זה ושרפום".

הנה כי כן איך אפשר לומר שנכנסו להקטיר 

מקרא  שדרשו  משום  הקדשים,  בקדשי  קטורת 

המזבח,  על  אש  הכהן  אהרן  בני  "ונתנו  שכתוב: 

אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא 

לא  השמים  מן  שירדה  האש  הלא  ההדיוט",  מן 

ירדה בקדשי הקדשים כי אם על מזבח הנחושת 

שהקריבו עליו קרבנות, ונשארו בצריך עיון.  

 נ ב תאברהתא נש-םת כ ר
ל נך עבת ת הא-בנתת

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

הפשט  בדרך  תחילה  לבאר  בהקדם  נכבד,  רעיון 

מה שאמר משה אל אהרן אחרי מיתתם של נדב 

ואביהוא: "הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש 

ועל פני כל העם אכבד". ופירש רש"י: "כשהקב"ה 

ומתקלס,  ומתעלה  מתיירא  בצדיקים  דין  עושה 

וצריך להבין מה  כל שכן ברשעים".  כן באלו  אם 

שמו  לקדש  המלכים  מלכי  מלך  הקב"ה  שבחר 

 רשתב הםלראה: ארך רתכן כר נ ב תאברהתא שהער  עלרהפ
משה שהפ ג תלרפ ממנת תמאה-ן הא-רבת אש ז-ה

 בראת- עמתא ב ב-ר התנא -בר אלרעז-:
"לא מתת בנר אה-ן אלא על שהת-ת הלכה בםנר משה -בן"

 שפ: "מאר  -תש, תנתנת בנר אה-ן הכהן אש על המזב ,
אע"ם שהאש רת- ת מן השמרפ, מצתה להברא מן הה רתט"

 נ ב תאברהתא השרגת מה שאמ- האב"ה: "תנתנת בנר אה-ן הכהן
אש על המזב ", שהפ עצמפ רהרת אש על המזב 
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יתברך בדרך נוראה זו של "בקרובי אקדש", דוקא 

את  הקב"ה  השרה  כאשר  המשכן  חנוכת  ביום 

שכינתו במשכן.

אך ביאור הענין הוא על פי הידוע כי תכלית 

את  שם  ישראל  שיקריבו  היא  המשכן  עשיית 

הקרבנות, כמו שכתב הרמב"ם )הלכות בית הבחירה 

מוכן  לה'  בית  לעשות  עשה  "מצות  ה"א(:  פ"א 

להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלוש 

לי  ועשו  כה-ח(  )שמות  שנאמר  בשנה  פעמים 

מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה 

רבינו והיה לפי שעה".

זאת ועוד ידוע מה שביאר הרמב"ן )ויקרא א-ט( 

הטעם שצוה הקב"ה לחוטא שיביא קרבן ויתכפר 

כי חטא  "כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה,  לו: 

לאלקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף 

גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וכיפר 

נפש,  תחת  נפש  דמו,  תחת  דמו  שיהא  הקרבן 

וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו".

את  ברצון  מקבל  הקב"ה  כי  זה  לפי  נמצא 

עושה  שהוא  בתנאי  רק  החוטא,  של  הקרבן 

תשובה על חטאיו, והוא מתבונן באמת לאמיתו 

שהיה צריך לשפוך את דמו, אלא שהקב"ה ברוב 

בהמה,  קרבן  תמורה  ממנו  לקח  וחסדיו  רחמיו 

אבל אם אין החוטא מתבונן בזה באמת בכל לבו 

דוד  אמר  כך  ועל  שלו,  בקרבן  חפץ  הקב"ה  אין 

ואתנה  זבח  תחפוץ  לא  "כי  נא-יח(:  )תהלים  המלך 

לב  נשברה,  רוח  אלקים  זבחי  תרצה,  לא  עולה 

נשבר ונדכה אלקים לא תבזה".

הנה כי כן נשכיל להבין הטעם שבחר הקב"ה 

שמו  את  לקדש  המשכן,  חנוכת  ביום  דוקא 

"בקרובי  בבחינת:  ואביהוא  נדב  של  במיתתם 

יטעו  שלא  כדי  אכבד",  העם  כל  פני  ועל  אקדש 

ישראל לחשוב כי מעתה אחרי שהוקם המשכן, 

שוב אין חשש שיענישם הקב"ה על עוונותיהם, 

מה  על  כפרה  קרבן  להביא  עצה  להם  יש  שהרי 

שחטאו, לכן סיבב הקב"ה שנתקדש שמו על ידי 

שעשה דין בצדיקים כנדב ואביהוא, כדי שילמדו 

ישראל מזה: "אם כן באלו כל שכן ברשעים".

 אה-ן השתתאא למסת- נםשת
כ ר לכם- על  טא העגל

עמקות  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שמצינו  מה  פי  על  ואביהוא,  נדב  של  מיתתם 

נפשו  מסר  ולא  העגל,  את  עשה  הכהן  אהרן  כי 

חור  שעשה  כמו  השם,  קדושת  על  להיהרג 

היו  אם  כי  העגל,  את  לעשות  ממנו  כשביקשו 

ישראל הורגים גם את אהרן לא היתה להם תקנה 

לעולמים, כמו שדרשו בגמרא )סנהדרין ז.( מקרא 

שכתוב )שמות לב-ה(:

אמר  ראה.  מה  לפניו,  מזבח  ויבן  אהרן  "וירא 

חור  ראה  אלעזר,  רבי  אמר  יפת  בר  בנימין  רבי 

השתא  להו,  שמענא  לא  אי  אמר  לפניו,  שזבוח 

)איכה ב-כ( אם  עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי 

יהרג במקדש ה' כהן ונביא, ולא הויא להו תקנתא 

להו  הויא  אפשר  לעגל  דליעבדו  מוטב  לעולם, 

תקנתא בתשובה".

)ויק"ר  במדרש  הרחבה  ביתר  מבואר  זה  ענין 

של  בידו  למסור  הקב"ה  בחר  זה  מטעם  כי  י-ג(, 

אהרן את עבודת הכהונה הגדולה, ודרשו על כך 

מקרא שכתוב )תהלים מה-ח(: "אהבת צדק ותשנא 

ששון  שמן  אלקיך  אלקים  משחך  כן  על  רשע 

מחבריך".

בתחילה  מעשה,  אותו  ישראל  שעשו  "בשעה 

הלכו אצל חור אמרו לו )שמות לב-א( קום עשה לנו 

אלהים, כיון שלא שמע להן עמדו עליו והרגוהו... 

לנו  עשה  קום  לו  אמרו  אהרן  אצל  הלכו  כך  ואחר 

אמר  נתיירא...  מיד  כן  אהרן  ששמע  כיון  אלהים, 

נביא,  שהיה  חור  את  הרגו  הרי  אעשה,  מה  אהרן 

עכשיו אם הורגים אותי שאני כהן, מתקיים עליהם 

המקרא שכתוב )איכה ב-כ( אם יהרג במקדש ה' כהן 

ונביא, ומיד הם גולין... אמר אהרן אם בונין הן ]את 

שיתלה  מוטב  בהן,  נתלה  הסירחון  אותו  העגל[ 

הסירחון בי ולא בישראל... אמר לו הקב"ה לאהרן, 

אהבת צדק, לצדק את בני ושנאת מלחייבן, על כן 

משחך אלקים אלקיך, אמר לו, חייך שמכל שבטו 

של לוי לא נבחר לכהונה גדולה אלא אתה".

עצמו  מצד  אהרן  כי  ברורים,  דברים  לנו  הרי 

כמו  השם  קדושת  על  להיהרג  ומזומן  מוכן  היה 

אלא  העגל,  את  יעשה  שלא  ובלבד  חור,  שנהרג 

כדי  העגל,  את  ועשה  נפשו  מלמסור  שנמנע 

בו  בחר  זה  ובזכות  מכליה,  ישראל  את  להציל 

הקב"ה לכהונה גדולה. 

אחרי  כי  ורחימו,  בדחילו  לומר  נראה  מעתה 

ההר  מן  ירד  רבינו  ומשה  בעגל,  ישראל  שחטאו 

חרבו  את  איש  שלקחו  לוי,  שבט  כל  את  וקיבץ 

החזיר  כך  ואחר  בעגל,  שחטא  מי  כל  את  והרגו 

השתוקק  שלימה,  בתשובה  ישראל  את  משה 

אהרן למסור את נפשו על קדושת השם, כדי לכפר 

שכוונתו  אף  כי  העגל,  את  שעשה  מה  על  בכך 

היתה לשם שמים כדי להציל את ישראל מכליה, 

עם כל זאת הרי גרם בעשיית העגל לחילול השם 

חילול  כי  פו.(  )יומא  בגמרא  מבואר  והרי  גדול, 

השם אין לו כפרה עד יום המיתה.

ט-ז(:  )ויקרא  שמיני  בפרשת  שכתוב  וזהו 

ועשה  המזבח  אל  קרב  אהרן  אל  משה  "ויאמר 

את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם". 

"קרב אל המזבח, שהיה אהרן בוש  ופירש רש"י: 

לכך  בוש  אתה  למה  משה,  לו  אמר  לגשת,  וירא 

לגשת  וירא  בוש  שהיה  הרמב"ן  וביאר  נבחרת". 

זהו  כי  לומר  ויש  העגל.  לעשיית  שגרם  משום 

נבחרת",  לכך  בוש  אתה  "למה  משה:  לו  שהשיב 

את  להציל  נפשך  את  שמסרת  בגלל  אדרבא  כי 

גדולה  הכהונה  לעבודת  נבחרת  מכליה,  ישראל 

כדי לכפר על ישראל.

 נ ב תאברהתא מס-ת נםשפ
במאתפ אה-ן אברהפ

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שאמר התנא 

שהורו  על  אלא  אהרן  בני  מתו  "לא  אליעזר:  רבי 

הלכה בפני משה רבן, מאי דרוש, ונתנו בני אהרן 

הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש יורדת מן 

הבאנו  וכבר  ההדיוט".  מן  להביא  מצוה  השמים, 

הורו  הלכה  איזו  המהרש"א,  כך  על  שתמה  מה 

בכך בפני משה רבם, הלא הדבר מפורש בכתוב 

מה  ועוד  זאת  אש.  להביא  צריכים  אהרן  שבני 

מדבר  זה  פסוק  הלא  התוספות,  בעלי  שתמהו 

בהקטרת  ולא  קרבנות,  עליו  שהקריבו  במזבח 

קטורת בקדשי הקדשים שלא ביום הכיפורים.

בזה,  הכוונה  לבאר  נראה  האמור  לפי  אך 

רבינו  משה  של  כעדותו  שהיו  ואביהוא  נדב  כי 

 רשתב אתשררת המה-ש"א: ארזת הלכה הת-ת בםנר -בפ
במה שמםת-ש בכתתב: "תנתנת בנר אה-ן הכהן אש על המזב "

 מ -ש: אה-ן עשה את העגל תלא מס- נםשת,
כ ר להצרל את רש-אל מכלרה תבזכתת זה זכה לכהתנה ג תלה

 אה-ן הכהן השתתאא למסת- נםשת תלמתת על א תשת השפ,
כ ר לכם- בכך על מה שעשה את העגל

 נ ב תאברהתא מס-ת נםשפ על א תשת השפ
במאתפ אה-ן אברהפ כ ר שרתכל לעבת  עבת ת הכהתנה הג תלה
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גדולים ממשה ואהרן, השיגו בגודל קדושתם כי 

אהרן אביהם משתוקק למסור נפשו על קדושת 

העגל,  את  שעשה  מה  על  בכך  לכפר  כדי  השם, 

שלא  הוא  הקב"ה  של  רצונו  כי  כן  גם  והשיגו 

בחיים  ה'  את  יעבוד  אלא  למיתה,  נפשו  ימסור 

על  לכפר  כדי  הגדולה  הכהונה  בעבודת  חיותו 

למסור  קדושתם  בגודל  החליטו  כן  על  ישראל, 

להקטיר  ונכנסו  אהרן,  של  במקומו  נפשם  את 

שהם  שידעו  אף  הקדשים  בקדשי  קטורת 

מסתכנים בכך.

אך מנין ידעו שהם רשאים למלא את מקומו 

של אהרן אביהם למסור את נפשם במקומו, הנה 

חכמתו:  בגודל  לנו  ורמז  אליעזר  רבי  בא  כך  על 

בפני  הלכה  שהורו  על  אלא  אהרן  בני  מתו  "לא 

משה רבן", כלומר מה שמתו הוא משום שהורו 

שלא  מה  להשיג  שזכו  רבם,  משה  בפני  הלכה 

גילה להם משה.

להם  שנתגלה  הגילוי  היה  מה  ואומר  ומפרש 

שהם רשאים למסור נפשם במקום אהרן אביהם: 

"מאי דרוש, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, 

אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא 

בגודל  השיגו  ואביהוא  נדב  כלומר  ההדיוט".  מן 

קדושתם, כי מה שאמר הקב"ה למשה: "ונתנו בני 

אהרן הכהן אש על המזבח", רמז הקב"ה בכך, כי 

בני אהרן עצמם צריכים למסור את נפשם במקומו 

של אהרן להישרף באש על קדושת השם.

מן  יורדת  שהאש  פי  על  "אף  שדרשו:  וזהו 

השמים", לאכול את הקרבנות על המזבח, "מצוה 

את  יקריבו  עצמם  הם  שגם  ההדיוט",  מן  להביא 

כפרה  מזבח  בבחינת  להישרף  האש  על  עצמם 

לכפר על חטא העגל, ומאחר שלא קיבלו פירוש 

זה ממשה רבם אלא השיגו מעצמם כוונה נשגבה 

זו, הרי זה בגדר שהורו הלכה בפני רבם.

ומה שכתוב: "ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר 

לא צוה אותם", הכוונה בזה כי מה שהקריבו את 

עצמם לה' במקום קרבן הוא בבחינת: "אש זרה 

אשר לא צוה אותם" בפירוש, שהרי בדרך כלל 

אין הקב"ה חפץ בהקרבת אדם כי אם בהקרבת 

בבחינת  כן  עשו  שהם  אלא  הבהמה,  מן  קרבן 

אינו מצווה ועושה, כי השיגו שזהו רצון הקב"ה 

אש  הכהן  אהרן  בני  "ונתנו  באומרו:  שרמז  כפי 

על המזבח".

נמצא לפי זה כי כלפי כל ישראל שלא השיגו 

עומק כוונתם, היה נראה כאילו הורו הלכה בפני 

משה רבם להקטיר קטורת בקדשי הקדשים, ועל 

ידי שיצאה אש מלפני ה' ושרפה אותם נתקדש 

אקדש",  "בקרובי  בבחינת:  ידם  על  שמים  שם 

נפלה  בארזים  אם  כי  ישראל  נתעוררו  ומזה 

שלהבת עונש כל כך קשה, על אחת כמה וכמה 

שיענישם הקב"ה אם יחטאו לפניו, אבל לאמיתו 

נפשם  שמסרו  וטהורים  קדושים  היו  דבר  של 

על קדושת השם במקומו של אהרן אביהם, כדי 

בעבודת  חייו  ימי  כל  את  לה'  להקדיש  שיוכל 

הכהונה הגדולה.

 "כל ברת רש-אל רבכת את הש-םה"
כר הפ ג-מת לכך ב טא העגל

על פי האמור נשכיל להבין מה שאמר משה 

על מיתתם של נדב ואביהוא )ויקרא י-ו(: "ואחיכם 

ה'",  שרף  אשר  השרפה  את  יבכו  ישראל  בית  כל 

נשרפו מחמת שמסרו  ואביהוא  כי מאחר שנדב 

ה' במקומו של אהרן אביהם,  נפשם על קדושת 

כדי שיוכל לעבוד עבודת הכהונה גדולה, לכן כל 

העגל,  את  לעשות  אהרן  על  שכפו  ישראל  בית 

את  יבכו  ואביהוא,  נדב  של  למיתתם  בכך  וגרמו 

השרפה אשר שרף ה'.

מעתה יאירו עינינו להבין הפסוקים בפרשתנו: 

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן", כינה 

אותם הקב"ה בכוונה תחילה "שני בני אהרן", כדי 

שמסרו  משום  הוא  שמתו  מה  כי  בכך  ללמדנו 

את  בכך  וגילו  אביהם,  אהרן  של  במקומו  נפשם 

אהרן",  "בני  בהיותם  אביהם  בכבוד  מסירותם 

מרצונם  נפשם  שמסרו  להוכיח  הקב"ה  והוסיף 

וימותו",  ה'  לפני  "בקרבתם  אהרן,  של  במקומו 

קרבתם  מחמת  נשיקה  במיתת  למות  זכו  שהרי 

לפני ה' כדברי ה"אור החיים" הקדוש.

הנה כי כן על כך בא הקב"ה להזהיר את אהרן: 

ואל  אחיך,  אהרן  אל  דבר  משה  אל  ה'  "ויאמר 

פני  אל  לפרוכת  מבית  הקודש  אל  עת  בכל  יבוא 

אין הכוונה  ימות".  ולא  הכפורת אשר על הארון 

לקדשי  יכנס  שלא  אהרן,  את  הקב"ה  שהזהיר 

הקדשים כדי שלא יענש במיתה כמו שמתו בניו, 

כי אהרן היה מקיים את רצון ה' אפילו בלא שום 

את  הקב"ה  שהזהיר  בזה  הכוונה  אלא  עונש, 

למות  נפשו  למסור  בניו  בדרך  ילך  שלא  אהרן, 

על קדושת השם על ידי שיכנס בקדשי הקדשים 

על  שימות  חפץ  הקב"ה  אין  כי  הם,  שעשו  כמו 

קדושת השם, אלא רצונו שישאר בחיים ויעבוד 

עבודת הכהונה הגדולה. 

"ולא  הקב"ה  שאמר  מה  כי  זה  לפי  נמצא 

ימות", הוא חלק בלתי נפרד ממה שביקש הקב"ה 

זה  והרי  בניו,  שמתו  כדרך  ימות  שלא  מאהרן 

מתאים להפליא עם דברי ה"אור החיים" הקדוש: 

הכתב  רמז  וא"ו,  בתוספות  'וימותו'  "ואומרו 

מרגישים  שהיו  שהגם  הצדיקים,  חיבת  הפלאת 

נעימות  לדביקות  מקרוב  נמנעו  לא  במיתתם, 

עד  מתיקות  חשיקות  חביבות  ידידות  עריבות 

כלות נפשם מהם".

 יומתק להבין בזה מה שהוסיף הקב"ה לומר: 

"בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת 

ואיל לעולה", רמז הקב"ה בכך, כי אם חפץ אהרן 

על  כן  יעשה  השם  קדושת  על  נפשו  את  למסור 

ידי עבודת הקרבנות, שיחשוב שכל מה שעושים 

שימסור  לא  אבל  לו,  לעשות  ראוי  היה  לקרבן 

נפשו בפועל ממש. 

היוצא לנו מכל זה כי נדב ואביהוא היו קדושים 

וטהורים שמסרו נפשם על קדושת השם במקום 

משה  עליהם  העיד  בחנם  ולא  אביהם,  אהרן 

קדושתם  ומגודל  ומאהרן,  ממנו  גדולים  שהם 

זכו שיצאה נפשם במיתת נשיקה, כדברי ה"אור 

לפני  "בקרבתם  הכתוב:  בפירוש  הקדוש  החיים" 

ה' וימותו", ומה שכתוב שהקריבו אש זרה אשר 

לא צוה אותם, הכוונה בזה שהקריבו את עצמם 

מרצונם הטוב בבחינת אינו מצווה ועושה.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


