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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 סיפור על מוות וחיים

  אזכרה מאוחרת
ר  ֤ ן ֶאל 'ה֙ ַוְיַדּבֵ ֲהרֹ֑ י ַאֽ ֵנ֣ י ּבְ ֵנ֖ י מֹות ׁשְ ֲחֵר֣ ה ַאֽ   1 מֹׁשֶ֔

חיים בשבוע זה. במותם של בני כך פותחת פרשתנו, שבה אנו 
ן עסקנו לפני שלוש פרשות, בשיאה של פרשת שמיני. אז, אהר

בשיאו של היום הגדול כל כך, בראש חודש ניסן המעוטר, 
הקריבו נדב ואביהוא אש זרה לפני ה' ובין רגע התערבבה 
שמחת חנוכת המשכן במותם הקשה של שנים מתוך ארבעת 
הכהנים של עם ישראל. עסקנו אז בדברי הניחום המופלאים 

אל ן. כל בית ישררבנו ובתגובתו המפעימה של אהרשה של מ
ן ובניו המשיכו בעבודת בכו את השריפה של הבנים, ואהר

  המשכן בכוחות אדירים.
של  לשאלה אחת, פשוטה, המזדעקת מפשטם כל זה מוביל

למה חיכינו כל כך הרבה זמן? מדוע פרשתנו, עם  -הכתובים 
מותם של  הפסוק הפותח אותה, לא סודרו מיד לאחר סיפור

בני אהרון? דבריו המוכרים והנפלאים של רש"י רק מחזקים 
   –את השאלה הזו 

מה תלמוד לומר, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו, משל לחולה 
בא ב, מר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחשנכנס אצלו רופא, א

אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך 
זו יותר מן הראשון, לכך נאמר אחרי מות שני בני שמת פלוני, זה זר

  2 אהרן

משל מצוין. נו, אז שתיאמר הפרשה הזו מיד ובסמיכות 
לאירוע! אגב, מה יותר מתאים מתוכנה של הפרשה הזו 
כהמשך ישיר לחטא נדב ואביהוא? עיקר עיסוקה של פרשת 
אחרי מות הוא בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, המכפרת 

חטאים. ובכן, מה יותר מתאים מכפרת החטאים מיד על כל ה
  לאחר החטא הגדול שהמית את נדב ואביהוא?

  בין המוות לחיים
  יש כאן דבר שאני חושב שהוא פלאי. 

בתורה  זכור הנוסף היחידמעבר לסיפור המוות עצמו, זהו הא
ן. בואו נראה לרגע, בסקירה קצרה, מה עברנו לחטא בני אהר

  ן'.פור עצמו ל'אחרי מות שני בני אהרובמה עסקנו בין הסי

                                                           
  ויקרא ט"ז, א'. 1
 רש"י שם 2
  ויקרא י', ט' 3
  שם 4

הראשונה הייתה פרשייה קצרה ובה איסור לכהנים להשתכר 
   –מיין ושכר 
ר ַאל ָכ֞ ִין ְוׁשֵ ֣ ּתְ ַאּתָ֣ה יַ ם ֶאלּוָבנֶ֣  ּתֵׁ֣שְ ֲאֶכ֛ ֹבֽ ְך ּבְ ֗ ד  יָך ִאּתָ ֶהל מֹוֵע֖   3ֹא֥

   –מטרת האיסור הזה כתובה בפירוש 
ם  ת עֹוָל֖ ֥ א ָתֻמ֑תּו ֻחּקַ םְולֹ֣ ֵתיֶכֽ   4 ְלדֹרֹֽ

מיד לאחר מכן, למדנו במשך פרשה ארוכה מה מותר לנו 
לאכול ומה אסור, אילו בהמות כשרות ואילו לא, פרשה 

   –מרתקת שהסתיימה גם היא ביעד ברור 
ה  ַחּיָ֔ ֶלת ּוֵבי֙ן ַהֽ ֱאֶכ֔ ֽ ּנֶ ֙ה ַהֽ ַחּיָ ין ַהֽ ר ּוֵב֤ ֹה֑ ין ַהּטָ ֵמ֖א ּוֵב֣ ֥ין ַהּטָ יל ּבֵ ֕ ֖ר ְלַהְבּדִ ֲאׁשֶ

ל א תֵָֽאֵכֽ   5  לֹ֥
ולאחר שעסקנו בחיות ובתיקונן, בא תורה של טהרת האדם, 
בפרשות תזריע ומצורע. החל מהיולדת, דרך המצורע והזב, 
הזבה והנידה, ירדנו אל המקומות השפלים ביותר, הטמאים 
ביותר של האדם ולמדנו איך נטהרים מהם, איך מטהרים את 

רצף הפרשיות הזה הסתיים  האוויר מכל חיסרון שהוא. גם
  –ביעד דומה 

ר ֹה֑ ֵמ֖א ּוְב֣יֹום ַהּטָ ֥יֹום ַהּטָ ת ּבְ   6 ְלהֹורֹ֕
ן נפתחו סוגריים בעומק, מיד לאחר מותם של בני אהר

ארוכות שהולכות ומתפתחות לאורך הפרשות עד שהן נסגרות 
בתחילת פרשתנו. מה פשרן של הסוגריים הללו, ומה פשרו 

עביר אותנו, אותך ואותי, בחיינו של המסע שהן מבקשות לה
  שלנו?

  אל תוך הענן
נדמה לי שהמפתח להבנה מצוי בפסוק השני של פרשתנו, 

   –הפותח בפועל את תיאור עבודת יום הכיפורים 
אֶמר  ר֘  ֶאל ה'ַוּיֹ֨ ּבֵ ה ּדַ יָך֒ ְוַאל-ֶאל מֹׁשֶ֗ ן ָאִח֒ ֲהרֹ֣ א  ַאֽ ֶדׁש ַהּקֹ֔  ֵעת֙ ֶאל ְבָכלָיֹב֤
֖ית  ֶכת ֶאלִמּבֵ רֹ֑ ֤ר ַעלפְּ  ַלּפָ ֶרת ֲאׁשֶ ּפֹ֜ י ַהּכַ ן  ֵנ֨ ָעָנ֔ ֽ י ּבֶ א ָי֔מּות ּכִ֚ ָארֹ֙ן ְולֹ֣ ָהֽ

ָרֶא֖ה ַעל ֶרת-ֵאֽ ּפֹֽ   7 ַהּכַ
רש"י מציע שני פירושים למילים 'כי בענן אראה על הכפורת'. 

יחודו של יום פירוש האחד, מבהיר המשפט הזה את לפי ה
ודה המפורט העברק בענן הקטורת ובסדר  -הכיפורים 

  שם, י"א, מ"ז. 5
  שם, י"ד, נ"ז. 6
  שם, ט"ז, ב'. 7
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לה שכינה. גָ ראה ה' על הכפורת ותִ יֵ שיתואר בפרשה, רק כך 
   –אך הפירוש השני הוא הפשוט ביותר 

   8 שלא ימות כדרך שמתו בניו
אם בפרשת שמיני עדיין נשאר חטאם של נדב ואביהוא 
מעומעם ולא ברור, בפרשה שלנו הוא מתבהר מעבר לכל 

מקדושתם, מקרבתם לפני ספק. חטאם נבע דווקא מגדולתם, 
ן, אל תבוא בכל באו בכל עת אל הקודש, ואתה, אהר ה'. הם

עת אל הקודש כי בענן אראה על הכפורת, כי קדושתי שם, כי 
לא קופצים אל הקודש פנימה ומשאירים את כל החיים 

  מאחור. 
אתם יודעים, לכהן הגדול יש תפקיד אחד בעולם. הוא צריך 

וא צריך להרים את כולנו, גם את לגלות לכולנו מי אנחנו. ה
הזב מזובו והמצורע מצרעתו, את כולנו הוא צריך להרים 
למקום שבו קודש הקודשים יופיע בנשמותינו. לא רק 'וכפר 

ל הבעדו ובעד ביתו', אלא 'וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל ק
ישראל'. אם כהן גדול, קדוש ככל שיהיה, יתעלה למקומות 

אתו את כל כולו  יאאבל ישכח להבהכי עליונים בעולם 
כולנו מלמטה למטה, הוא לא מילא -מלמטה למטה ואת כל

  את תפקידו.  
 על הכפורת אראה, ושכינתי שם, וענן שם, וגם אותי המצורע

  הוא יכול וצריך להביא שמה מבית לפרוכת.  -
  אסוף את המעשים

בין מות נדב ואביהוא לסיפור עבודת הכהן הגדול ביום 
ם אנחנו עוברים בדיוק את המסע הזה, אוספים את הכיפורי

כל המעשים מלמטה ועולים מעלה מעלה. אנחנו מדברים על 
  מה לשתות ומה לא לשתות, מה לאכול ומה אסור באכילה. 

אתם יודעים למה זה כל כך מדהים, שזהו סיפור הסוגריים בין 
המוות לפרשת אחרי מות? כי אין לנו שום מושג על חייהם 

   –ואביהוא, רק פרט אחד בלבד  של נדב
ְראוּ  ָרֵאל ַוּיִ ה ִלְבַנת ְוַתַחת ַרְגָליו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַמֲעׂשֵ יר ּכְ ּפִ  ַהּסַ

ַמִים ּוְכֶעֶצם ָ ָרֵאל ֲאִציֵלי ְוֶאל. ָלטַֹהר ַהׁשּ ֵני ִיׂשְ ַלח ָידוֹ  לֹא ּבְ ֱחזּו ֶאת ׁשָ  ַוּיֶ
ּתוּ  ַוּיֹאְכלוּ  ָהֱאלִֹהים ׁשְ   9 ַוּיִ

סיני, כשכולנו רואים את המחזות המופלאים, במעמד הר 
'אצילי בני ישראל' יושבים לפני ה',  - המיוחדים שבעם

כך קרובים אל ה' עד שכמו בגן אוכלים ושותים. הם היו כל 
הם  -לנו קיימנו מצווה אלוקית שם בכל אכילה ש עדן אשר

יושבים ואוכלים. כשאנחנו ברחנו ונרתענו אחורה, אצילי בני 
  זו ואכלו ושתו.ישראל ח

פעם אחת בשנה, אנחנו לא אוכלים ולא שותים שום דבר. זו 
עבודת יום הכיפורים של כל אחד ואחד מאתנו. הראשון שצם 
הוא הכהן הגדול בעצמו ועם שלם אתו עוצר ליום אחד כדי 
לאפשר לו להיכנס בשלום ולצאת לשלום ולהמשיך לגלות לנו 

ו, מהיותנו בשר ל כולנשעוד יש ענן ויש מסך. לגלות לנו שאצ

בטומאה דה שלנו וודם, באכילה ובשתיה שלנו ובִזבה ובנִ 
טיפת מצרים. וכשהוא לוקח את -שלנו, בכל אלה יש עוד טיפ

כולנו מלמטה ומתקן את חטא הניתוק של נדב ואביהוא, הוא 
מגלה שעוד למעלה מכל הקדושות, ולמעלה מקדושת קודש 

  ום הכיפורים.הקדשים, יש את קדושת כלל ישראל בי
הוא יעמוד מול השעיר המשתלח ב'ראשון' של היום, ויכפר 
על כל עוונותינו הנמוכים ביותר. והכפרה הזו היא כל כך 
גדולה, היא גדולה לאין ערוך מקרבתם של נדב ואביהוא לפני 
ה'. להארי את החשיכה גם אצלי, זה לאין ערוך מכפר ומרומם 

  מדרגה בשמיים. מאשר להעלות את נדב ואביהוא בעוד 
  לשבח את ה'זה'

בתוך ימי  'אחרי מות'השנה אנו זוכים לחיות את פרשת 
הפסח. נדמה לי שהדברים הללו קשורים אל מהותו שלפסח 

  בקשר הדוק.
אמרנו בהגדה, ממש עם תחילתה, ש'אפילו כולנו חכמים, 
כולנו נבונים... מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים'. והוספנו 

'כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'. זה מעט  –
   –משונה, כי בדרך כלל נקוט בידינו כלל אחר של חז"ל 

  10 מידו דרך קצרהללעולם ישנה אדם לת
תרבה ותרבה, אל תפסיק. מדוע כל הריבוי  –ופתאום כאן 

, לספר זהו Storyהזה? כי לספר, כך הסברנו, איננו רק מלשון 
ש, כמו הפעולה שיוצרת את אבן הספיר הגם זיכוך וליטו

הבוהקת ומאירה. לספר ביציאת מצרים, לזכך אותה, ללטש 
אותה, ולהאיר בה כל הלילה. כשאדם אומר לחברו 'מה 
הסיפור שלך'? 'הוא מתכוון: עזוב את הפוזות, עזוב את 
ה'בלופים' מסביב, ספר לי מה הסיפור שלך, מה הספיר שלך, 

  ים. מה אתה מתחת לכל הכיסוי
מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, ביחד ולבד. לדעת 
בוודאות שיש אבן טובה ובוהקת שמכוסה בכל כך הרבה 
טינופת, גם בלכלוך שנראה שכבר נהיה ממש חלק מהיופי 

ורה למי שמרבה לספר כך ביציאת קשלה. אתם יודעים מה 
מילה 'זה' יכול להגיד רק מי 'הרי זה משובח'. את ה - מצרים?

ה דבר ברור לחלוטין, שאין לו עוד שום ספק לגביו. 'הנה, שרוא
אנחנו מנסים  -' 'הה, ד'זה'. כשתינוק מתחיל לדבר ואומר 'ד

להבין מה הוא רואה, על מה הוא מצביע. כשהיינו כולנו 
   –תינוקות על ים סוף אמרנו 'זה' אחד גדול 

  11'זה אלי ואנווהו' 
ומי שמרבה לספר כמו תינוק, מי שלא מפחד לעסוק במצרים 
שלו, ומרבה ללטש אותה, ה'זה' שלו, ה'זה אלי ואנווהו' שלו 

משובח, הולך ומתבהר. זהו סיפור המסע ממות נדב  –
ך כל הדיוטות ואביהוא עד לכפרת יום כיפור, העובר דר

התחתונות שלנו, המאכלות והטומאות, ומתגבר ושואף עד 
אל מאחורי פרוכת הקודש, אל ענן ה' הנראה על הכפורת. 
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