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 "פ התש אחרי מות קדושיםפרשת 

 

 "מיתת צדיקים מכפרת"

ה  " .א ם ִלְפנֵּי ְיהֹוָֹ תָֹ ְרבָֹ י מֹות, ְשנֵּי ְבנֵּי ַאֲהֹרן, ְבקָֹ ה ֶאל ֹמֶשה, ַאֲחרֵּ ר ְיהֹוָֹ ַוְיַדבֵּ

 '(.א -' טז, ַויָֹֻמתּו", )ויקרא

במדרש )ויקרא רבה, פרשה כ', ח'(, מצינו דרשת חז"ל גבי חטאם של בני   .ב

 הוא, וכדלהלן: נדב ואבי  - אהרון

ר ָאַמר," זָֹ ם ַרִבי ִיְרְמיָֹה ֶבן ֶאְלעָֹ א ְבשֵּ רָֹ ל   ַבר ַקפָֹ יו שֶׁ נָּ ים ֵמתּו בָּ רִּ בָּ ה דְׁ עָּ בָּ יל ַארְׁ בִּ שְׁ בִּ

 ַאֲהֹרן, 

ה,   יבָּ רִּ  ַעל ַהקְׁ

ה,   בָּ רָּ ַעל ַהקְׁ  וְׁ

ה,  ַעל ֵאש זָּ   רָּ

ה.  זֶׁ ה מִּ ה זֶׁ לּו ֵעצָּ ֹּלא נָּטְׁ ַעל שֶׁ  וְׁ

ה    ,ְוִלְפִנים  סּו ִלְפַניֶשִנְכנְ  - ַעל ַהְקִריבָֹ

ה בָֹ ן ֶשֹּלא ִנְצַטּוּו -  ְוַעל ַהַהְקרָֹ ְרבָֹ    ,ֶשִהְקִריבּו קָֹ

ה רָֹ ש זָֹ ית ִכיַרִים ִהְכִניסּו  - ַעל אֵּ ש ִמבֵּ    ,אֵּ

ה ֶזה ִמֶזה צָֹ תוֹ 'א'(,  -ַמר )ויקרא, י' ֶשֶנא   - ְוַעל ֶשֹּלא נְָֹטלּו עֵּ ַעְצמֹו  'ִאיש ַמְחתָֹ , ִאיש מֵּ

ׂשּו ה ֶזה ִמֶזה ,עָֹ צָֹ  ". ֶשֹּלא נְָֹטלּו עֵּ

יך  ב ואביהוא, היו גדולי עולם וקדושי עליון, וכפי שנאר והנה, בני אהרון, נד .ג

 ונבאר, וכדלהלן: 

ה ,ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ַוֹיאֶמר"  ג'(, - )ויקרא, י'  על הפסוק .א   , הּוא ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהוָֹ

ש ,לֵּאֹמר דֵּ ל ,ִבְקֹרַבי ֶאקָֹ ד ְוַעל ְפנֵּי כָֹ בֵּ ם ֶאכָֹ עָֹ  , "ַוִיֹדם ַאֲהֹרן   ,הָֹ

 כתב רש"י, וז"ל: 
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   ,'ודי ונקדש בכב   ,ונועדתי שמה לבני ישראל' ,מג'(  -  )שמות, כט' רִדבֶ היכן "

דַ ' , אלא ',בכבודי'אל תקרי   .  'יִבְמֻכבָֹ

 , דעיו של מקוםויודע הייתי שיתקדש הבית במי ,אמר לו משה לאהרן, אהרן אחי

 בך, או בי או   -  והייתי סבור

 ". שהם גדולים ממני וממך ,רואה אני ,עכשיו

 א'(, וז"ל:  - כתב ה"כלי יקר" )ויקרא, טז' .ב

ְר ' ,לפרש יתכן גם" ם ִלְפנֵּ ְבקָֹ תָֹ   דקדק  כן על ,ביותר' ה אל  קרובים שהיו לפי, ' 'ה יבָֹ

   ,קטנה  שגיאה על אפילו ,לדונם עמהם  ה"הקב

  ,'מאד  נשערה וסביביו'  ,('ג -  'נ  ,ליםי תה) נאמרש ו כמ

  בכבוד  נזהר להיות צריך  הוא  ביותר אז ,המלך אל ביותר - הקרב הקרב כל  כי

 ,  המלך

   ' ".אקדש  בקרובי'  ה דבר אשר הואג'(, '  - )ויקרא, י'  משה אמר  וכן

 א'(, וז"ל:  - זיע"א )ויקרא, טז' הקדוש "כתב רבינו ה"אור החיים  .ג

תָֹ ' באומרו שנתכוון ,לומר נראה  עוד" ְרבָֹ  - הדרך זה על   ',םְבקָֹ

 - מכל' לה קרובים ריות בהיותם

 , מהם קרובים  שאין ,למדת הא

  ".בו  נעשה   הדבר  היה ,מהם קרוב משה היה שאם

 ו זיע"א, וז"ל:עוד כתב רבינ  .ד

  רת כהנים", פרשת "שמיני"( )"תו ל''ז למאמרם טעם לתת  ,אפשר זה וכפי"

   ,ואהרן  ממשה גדולים שהם - ואביהוא  נדב  על  משה  שאמר ,שאמרו

   -  אהרן בני למיתת 1  העגל   עון טעם  צרךשהו , משה שראה ממה כי

 

ל ,ְלַהְשִמידֹו ,ְמאֹד היְהֹו   ףִהְתַאנַ  ּוְבַאֲהרֹן"  (,כב' - שכן, על הפסוק )דברים, ט' 1 ת - ַאֲהרֹן ְבַעד ַגם ו ֶאְתַפלֵּ עֵּ  ב 

  ,"ַהִהוא



 

 

3 

   ,הדין ענף בו להסתבך  עון נדנוד  ה''הקב מצא  לא ,כן אם

 ,  אביהם בעון שקדם מה   לצד אלא  ,נכשלו ולא

  השערה  כחוט  אפילו להם נמצא לא כי ,ואהרן ממשה גדולים  שהם ,אמר לזה

 . "ואהרן משה כן שאין מה ,מהחטא

 ישראל" זיע"א, וז"ל:  2ידועים ומפורסמים דברי בעל "אוהב   .ה

   וגו',   'אחרי מות שני בני אהרן' "

 שלא נזכר כאן שום דבר מה שדיבר עם משה.   והוא לכאורה אינו מובן, 

דמיתת שני בני אהרן   , לומר ,שלא יטעו בני ישראל ,דזה היה דבר ה' למשה ,ונראה

 -היה כפשוטו  

  וד ...וגבוהה מא   ,רק מיתתם היה במדריגה עליונה

 ,מה מאוד מופלג -תברך י' ה ולומר, שאמר לרצונו הוא מופלג.  3  'אחרי' ,דידוע

   בקרבתם לפני ה'. ,הוא מיתתם של שני בני אהרן ,וגבוה ,ורחוק

 שקרבו את עצמם אל נועם ידידות שעשועים עליונים.   , היינו

 
 :דרשו רבותינו ז"ל )ויקרא רבה, פרשה י', ה'(

 - ש"אין השמדה, אלא, כילוי בנים"

 .ומכיוון, שתפילתו של משה רע"ה עשתה מחצה, מתו רק ב' מבניו

 פרשתן. רבי אברהם יהושע השיל זיע"א מאפטא. בריש להגה"ק 2

ֶלהא'(, "  -על הפסוק )אסתר, ב'  3 אֵּ ִרים ה   ", ְכשְֹך ֲחַמת ַהֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּרֹוש ,ַאַחר ַהְדב 

  :דרשו רבותינו ז"ל במדרש )אסתר רבה, פרשה ה', ב'(

א"  י ֶבן זְִמר  ם ַרִבי יֹוסֵּ קֹום ֶשנֱֶאַמר  ,ָאַמר ַרִבי ַאיְבּו ְבשֵּ מּוְך, -' ַאַחר'כ ל מ  י' ס  ג –' ַאֲחרֵּ   ,מּוְפל 

א י ֶבן זְִמר  נ ן ִמּׁשּום ַרִבי יֹוסֵּ קֹום ֶשנֱֶאַמר  ,וְַרב  י'כ ל מ  מּוְך,  -' ַאֲחרֵּ ג -' ַאַחר'ס   ." מּוְפל 

  :רשה מד', ה'(וכ"ה בבראשית רבה )פ

ן ָאַמר"  קֹום ֶשנֱֶאַמר  ,ַרִבי יּוד  י'ְבכ ל מ  מּוְך -' ַאֲחרֵּ   ,גמּוְפל   –' ַאַחר' ,ס 

קֹום ֶשנֱֶאַמר  ,וְַרב הּונ א ָאַמר מּוְך -' ַאַחר'ְבכ ל מ  י' ,ס  ג -' ַאֲחרֵּ  ."מּוְפל 



 

 

4 

   ם שנשמותיהם נדבקים בנועם העליון,, אף שהרגישו בעצמומרל ', רוצה וימותו'

ולא   ,לא נמנעו מלמסור נפשם ורוחם ונשמתם קום,ממכל , זה והם מתים מענין

 ".   4  עריבות העליון -חביבות    - עצמם מנעימות  רצו לפרוד את

הכפורים )או"ח, סימן תרכא'(, כתב  יוםתפילת שחרית של בהלכות  .ד

 השו"ע, וז"ל: 

ִרים ְשנֵּי מֹוִציִאין" אשוֹן, ְספָֹ רִּ ים  בְׁ ה קוֹרִּ שָּ ַשת - שִּ רָּ פָּ ר  ַיַעׂשוַ ' ַעד  , מוֹת ַאֲחֵרי  בְׁ   ַכֲאשֶׁ

ּוָּה   ,' 'ה צִּ

ל ִאםוְ  ת חָֹ ה קֹוִרים,  ְבַשבָֹ    .ִשְבעָֹ

א ּוַמְפִטיר ִני  קֹורֵּ ס ַבשֵּ ׂשֹור' ְבִפְנחָֹ  ,  'ַלֹחֶדש  ּוְבעָֹ

ֶרְך ַפנּו  ֹסּלּו ֹסּלּו ְוָאַמר '  ִביַשְעיָֹה ּוַמְפִטיר ר' ה  ִפי ִכי ַעד,  דָֹ  . ' "ִדבֵּ

,  פטירתם של נדב ואביהוא, ביום הכפורים  - " ובטעם קריאת פרשת "אחרי מות

 כתב ה"בית יוסף" )שם(, וז"ל: 

 ",לפי שכתוב עבודת היום"

,  נאמרו בתורה דיני עבודת יום הכפורים - נו, שמחמת ובפרשת "אחרי מות" והיי

 רשה זו.לפיכך, קוראים פ

 7  משנה ברורה"וכן ה" ,  6ה"מטה אפרים"    אוהו , והבי 5היטב"   באר"ה כתב, רםב

 , וז"ל: 

 -או מוריד דמעות עליהם  כל מי שמצטער על מיתת בני אהרון, ,איתא בזוהר"

 -מוחלין לו עונותיו  

 ובניו אינם מתים בחייו, 

 
 עין זה.ו דברי רבינו ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, מובאבהמשך המאמר, י 4

 להגה"ק רבי יהודה אשכנזי זיע"א, רב ואב"ד טיקטין. 5

 ה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות זיע"א, מברודי.גלה 6

 סק"ב. 7
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 - יתן לב לשוב מעבירות שבידושעל ידי זה, והעיקר בזה, 

 , " 8 'אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר' 

ן,  תם של בני אהרו פטירמזכירים את ו נ א - נו, שמחמת ובפרשת "אחרי מות" והיי

 והדבר מעורר לצער ובכי, יכול האדם לשוב בתשובה. 

והנה, פנימיות עניין קריאת התורה ביום הכפורים, העוסקת בעניין   .ה

 תם של בני אהרון, פטיר

 אשר יתבאר להלן: וכ ב' מקומות, -ר הקדוש", בזוה"הוא בדברי ה

 , דף נו' ע"ב, כתב וז"ל:רשתןבפ .א

ְת  תּו" ל , ְוָאְמרּו חּופָֹ י ְדַצִדיַקיָֹא ִזְמנָֹא ְבכָֹ א ִמְסַתְּלקֵּ ְלמָֹ עָֹ א ִאְסַתּלָֹק  ִדינָֹא , מֵּ ְלמָֹ עָֹ ,  מֵּ

ל ְמַכֶפֶרת ְדַצִדיַקיָֹא ּוִמיַתְתהֹון י  עָֹ א חֹובֵּ רָֹ    ,דָֹ

א ְוַעל  א דָֹ א , ַאֲהֹרן ִדְבנֵּי ַפְרְשתָֹ י  ְביֹומָֹ ינָֹן ְדִכפּורֵּ רֵּ ִוי , לָֹּה קָֹ ה ַכפָֹ  ְלֶמה  יהֹון  רָֹ   ְלחֹובֵּ

ל אֵּ  , ְדִיְׂשרָֹ

א ָאַמר ְתהֹון קּוִאְתַעְס , הּוא ְבִריְך קּוְדשָֹ ין ְדַצִדיַקיָֹא ְבִמיתָֹ ב, ִאּלֵּ   ְכִאּלּו  ְלכּו ְוִיְתַחשֵּ

ְרִבין  ַאתּון  ְרְבִנין ְמקָֹ א  ְבַהאי קָֹ א יֹומָֹ ַלְייכּו ְלַכְפרָֹ    ,עָֹ

נֵּינָֹן ל, ְדתָֹ ל ִזְמנָֹא כָֹ אֵּ א הֹוןיֵּ  ְדִיְׂשרָֹ לּותָֹ ְרְבִנין ִיְקְרבּון ְולָֹא, ְבגָֹ א ְבַהאי קָֹ   ְוִאינּון , יֹומָֹ

ין  א ַיְכִלין   לָֹא ְׂשִעיִרין  ְתרֵּ ְרבָֹ א, ְלקָֹ נָֹא ְלהּו   ְיהֵּ י ֻדְכרָֹ ר, ַאֲהֹרן  ְבנֵּי ִדְתרֵּ  . ֲעַלְייהּו ְוִיְתַכפֵּ

ִכי ֶּלה'  ,(ב' - 'ג ,במדבר) ִדְכִתיב, אֹוִליְפנָֹא ְדהָֹ '.  ְוגוֹ  'ַהֹכֲהִנים  ַאֲהֹרן ְבנֵּי ת מוֹ ְש  ְואֵּ

ב ַהְבֹכר', ּוְכִתיב ר ַוֲאִביהּוא נָֹדָֹ זָֹ ר  ֶאְלעָֹ מָֹ    ',ְוִאיתָֹ

רוְׁ  זָֹ ר ֶאְלעָֹ מָֹ י ְוִאיתָֹ עֵּ יּה  ִמבָֹ  ,  לֵּ

ר   ַמהּו זָֹ ר ֶאְלעָֹ מָֹ    ,ְוִאיתָֹ

קּול ,ֶאּלָֹא ה   שָֹ י ֲאִביהּוא  ֲהוָֹ ב   ,ֲאחּוי  ִכְתרֵּ   . ְכֻכְּלהּו ְונָֹדָֹ

ב  ַהְבֹכר'  ,(אפכא לה)  נֵּיְדַמְת  ְוִאית  א -  'נָֹדָֹ  ,  ִבְלחֹודֹוי -' ַוֲאִביהּוא', ִבְלחֹודֹוי   דָֹ

 
 מועד קטן, כה' ע"ב. 8
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ל ינֵּיּה ִאְתֲחִשיב  ַחד  ְוכָֹ  -  ְכַתְרַוְייהּו, ְבעֵּ

ר זָֹ ר  ְכֶאְלעָֹ מָֹ    ,ְוִאיתָֹ

ל ב ֲאבָֹ ל ֲהווֹ  ְשקּוִלין, ִבְלחֹוַדְייהּו ַוֲאִביהּוא נָֹדָֹ בֵּ   ְמַשְמִשין  ֲהווֹ דַ , ַסְנֶהְדִרין ִשְבִעין ְלקָֹ

י מֵּ    ,ֹמֶשה קָֹ

ְתהֹון, ַכְך ּוְבִגין א  ִמיתָֹ ל  ַעל ְמַכְפרָֹ אֵּ    , ִיְׂשרָֹ

א ַעלוְ  יֶכם'  ,(ו' -  ' י ,ויקרא, )ְכִתיב דָֹ ל  ַוֲאחֵּ ית כָֹ ל  בֵּ אֵּ ה ֶאת  ִיְבכּו ִיְׂשרָֹ פָֹ  .  'ַהְשרֵּ

ב  ַהְבֹכר' , ִשְמעֹון ִרִבי ְוָאַמר ל, ַההּוא, ְכלֹוַמר, 'נָֹדָֹ א  ְדכָֹ חָֹ א ְשבָֹ רָֹ    ,ִדּלֵּיּה ִויקָֹ

ב' ה  ַאַחת ַעל, 'ַוֲאִביהּוא  נָֹדָֹ ה ַכמָֹ נֵּי,  ְוַכמָֹ י ְדהָֹ חּו לָֹא,  ְתרֵּ ַתְייהּו ִאְשְתכָֹ ל ְכוָֹ אֵּ  ". 9  ְבִיְׂשרָֹ
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ְתחּו עֹוד"  ם ִמן ִמְסַתְלִקים ֶשַצִדיִקים זְַמן ְבכ ל, וְָאְמרּו פ  עֹול  ק ַהִדין, ה  ם ִמן ִמְסַתלֵּ עֹול   ְמַכֶפֶרת ַהַצִדיִקים ּוִמיַתת, ה 

י ַעל אֵּ   ,ַהדֹור ֲחט 

ן כֵּ ַשת וְל  ר  ּה קֹוְרִאים ,ַאֲהרֹן ְבנֵּי פ  ה ֶשִתְהיֶה ,ַהִכפּוִרים ְביֹום אֹות  ר  י לעַ  ַכפ  אֵּ ל ֲחט  אֵּ   ,יְִשר 

דֹוש ָאַמר לּו ַהַצִדיִקים ְבִמיַתת ִהְתַעְסקּו ,הּוא רּוְךב   ַהק  ב, ַהל  שֵּ ֶכם וְיֵּח  נֹות ַמְקִריִבים ַאֶתם ְכִאלּו ל  ְרב   ַהֶזה ַביֹום ק 

ר יֶכם ְלַכפֵּ   ,ֲעלֵּ

נִינּו ל זְַמן כ ל, ֶשּׁש  אֵּ נֹות יְַקִריבּו ֹלאוְ  ַבג לּות יְִהיּו ֶשיְִשר  ְרב  ם וְֶאת, ַהֶזה ַביֹום ק   יְכֹוִלים ֹלא ְשִעיִרים ְשנֵּי אֹות 

ֶהם יְִהיֶה, ְלַהְקִריב ר, ַאֲהרֹן ְבנֵּי ְשנֵּי ֶשל ִזכ רֹון ל  יֶהם וְיְִתַכפֵּ  .ֲעלֵּ

ַמְדִתי ֶשכ ָך ֶלה' ,(ב' - 'ג ,במדבר) ֶשכ תּוב, ל  ב ַהְבכֹר', וְכ תּוב'. וְגֹו 'ַהכֲֹהנִים רֹןַאהֲ  ְבנֵּי ְשמֹות וְאֵּ  וֲַאִביהּוא  נ ד 

ז ר ר ֶאְלע  מ    ',וְִאית 

ז רו   ר ֶאְלע  מ  י ה וְִאית  ִריְך ה   ! ִלְהיֹות צ 

ז ר ֶזה ַמה ר ֶאְלע  מ   ? וְִאית 

א קּול ,ֶאל  י ה ש  יו ִכְשנֵּי ֲאִביהּוא ה  ב, ֶאח  ם ְכמֹו וְנ ד   .ֻכל 

ב ַהְבכֹר'(, הפוך זה את) נִיםֶשּׁשֹו וְיִשִ   , ְלַבדֹו - וֲַאִביהּוא, ְלַבדֹו זֶה - 'נ ד 

ד וְכ ל ב ֶאח  ינ יו נְֶחש   - ִכְשנֵּיֶהם ְבעֵּ

ז ר ְכמֹו ר ֶאְלע  מ    ,וְִאית 

ל ב ֲאב  ם וֲַאִביהּוא נ ד  יּו ְשקּוִלים ,ְלַבד  יּו, ַסנְֶהְדִרין ִשְבִעים ְכנֶֶגד ה    ,מֶֹשה ִלְפנֵּי ִשיםְמַשמְ  ֶשה 

ם כ ְך ּוִמּׁשּום ת  ל ַעל ְמַכֶפֶרת ִמית  אֵּ   ,יְִשר 
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 :ל" וז כתב, ב" ע' ז נ דף,  פרשתןב .ב

י, ִאְתְתַקן " א ְדִכפּורֵּ י, ְבַהאי יֹומָֹ אנָֹא ָאַמר ִרִבי יֹוסֵּ א  תָֹ א, ְלַכְפרָֹ א דָֹ י ַפְרְשתָֹ ְלִמְקרֵּ

א,   לּותָֹ ל ְבגָֹ אֵּ  ְלִיְׂשרָֹ

ַדר, ּוְבִגין ְדִמיַתְתהֹון ִדְבנֵּי ַאֲהֹרן, ְמַכְפרָֹ  א ִאְתסָֹ כָֹ א, הָֹ א דָֹ א ְדיֹומָֹ א, ִסְדרָֹ א ַעל  ְבִגין דָֹ

ל אֵּ  , ִיְׂשרָֹ

אן ל , אֹוִליְפנָֹא ִמכָֹ י  נָֹש ַבר ַההּוא  כָֹ ארֵּ  ְדִיסּורֵּ ין  יּהְדמָֹ לֵּיּה ַאְתיָֹ ה, עָֹ רָֹ  , ִאינּון ְדחֹובֹוי ַכפָֹ

ל ַער ַמאן ְוכָֹ יהֹון  ַעל  ְדִמְצטָֹ א ִדְלהֹון חֹוַביָֹיא ַמֲעִביִרין , ְדַצִדיַקיָֹא ִיסּורֵּ ְלמָֹ עָֹ    ,מֵּ

א  ְוַעל  א  דָֹ א ְביֹומָֹ י , קֹוִרין, דָֹ א ְדִיְשְמעּון, ַאֲהֹרן ְבנֵּי  ְשנֵּי  מֹות ַאֲחרֵּ   ַעל  ֲערּוןְוִיְצטַ , ַעמָֹ

ר,  ְדַצִדיַקיָֹא ֲאבּוְדהֹון     ,חֹוַבְייהּו ְלהֹון  ְוִיְתַכפֵּ

ל ַער ְוכָֹ ַלְייהּו ִדְמִעין ָאִחית אוֹ , ְדַצִדיַקיָֹא ֲאבּוְדהֹון ַעל ְדִמְצטָֹ א, עָֹ   הּוא  ְבִריְך קּוְדשָֹ

יּה  ַמְכִריז לֵּ ר  עָֹ ר'  ,(ז' -'  ו ,ישעיה) ְואֹומֵּ אְתָךְוחַ   ֲעֹוֶנָך  ְוסָֹ ר טָֹ  -  'ְתכּופָֹ

   , ְביֹומֹוי ְבנֹוי ְימּותּון  ְדלָֹא ֶאּלָֹא,  עֹוד  ְוֹלא

לֵּיּה  ." 10  ' ְוגוֹ  'יִָֹמים  ַיֲאִריָך  ֶזַרע ִיְרֶאה '  ,(י' -  'נג  ,ישעיה)  ְכִתיב ְועָֹ

 
יֶכם' ,(ו' - 'י ,ויקרא, )כ תּוב זֶה וְַעל ית כ ל וֲַאחֵּ ל בֵּ אֵּ ה ֶאת יְִבכּו ,יְִשר  פ   . 'ַהְשרֵּ

ב ַהְבכֹר', ִשְמעֹון ַרִבי וְָאַמר   ,ֶשלֹו וְַהכ בֹוד ַהֶּׁשַבח ֶשכ ל אֹותֹו, ְכלֹוַמר ',נ ד 

ב' ה ַאַחת ַעל, 'וֲַאִביהּוא נ ד  ה ַכמ  ֶלה ֶשְּׁשנֵּי, וְַכמ  ם נְִמְצאּו ֹלא אֵּ ל ְכמֹות  אֵּ  .ְביְִשר 

 :הקדושים דבריו תרגום 10

נִינּו י ִבירַ  ָאַמר, ש  ה ִלְקרֹא ִתְקנּו ,ַהֶזה ַהִכפּוִרים ְביֹום, יֹוסֵּ ש  ר  ר, זֹו פ  ל ַעל ְלַכפֵּ אֵּ  , ַבג לּות יְִשר 

ֶדר ,ֶזה ִבְשִביל ר כ אן ,ַהֶזה ַהיֹום סֵּ ל ַעל ְמַכֶפֶרת ,ַאֲהרֹן ְבנֵּי ֶשִמיַתת ּוִמּׁשּום, ִהְסַתדֵּ אֵּ  .יְִשר 

ַמְדנּו ִמכ אן ם ֶבן אֹותֹו כ ל, ל  י ָאד  ִאים ִרבֹונֹו ֶשִיסּורֵּ יו ב  ל  ַרת ,ע  ָאיו ַכפ  ם ֲחט    ,הֵּ

ר ִמי וְכ ל י ַעל ֶשִמְצַטעֵּ יֶהם ַמֲעִביִרים, ַהַצִדיִקים יִסּורֵּ אֵּ ם ִמן ֲחט  עֹול    ,ה 

י קֹוְרִאים ,ַהֶזה ַביֹום כֵּן וְַעל ם ֶשיְִשְמעּו, ַאֲהרֹן ְבנֵּי ְשנֵּי מֹות ַאֲחרֵּ ע  ֶהם וְיְִתַכְפרּו, ַהַצִדיִקים ָאְבַדן ַעל וְיְִצַטֲערּו ה   ל 

אֵּ    ,יֶהםֲחט 

ר ִמי וְכ ל נ ם ַעל ֶשִמְצַטעֵּ יֶהם מֹוִריד אֹו ,ַהַצִדיִקים ֶשל ָאְבד  עֹות ֲעלֵּ דֹוש, ְדמ  רּוְך ַהק  יו ַמְכִריז הּוא ב  ל  ר ע   וְאֹומֵּ

ר' ,(ז' - 'ו ,ישעיה) אְתְך ֲעֹונְֶך וְס  ר וְַחט   - 'ְתֻכפ 
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ליב הלוי   מרנא ר' חיים מו"ר של קושייתו ,ידועה ומפורסמת בזהלאור האמור, ו

 :, וז"ל  11ץ זיע"א  שמולאבי

 ". להצטער ולבכות, על דבר שאירע לפני אלפי שנים אדםאיך יכול  ,  ויש להתבונן"

 : 12טינמן זיע"א  השאלה, נביא בזה, מדבריו של מרנא הגראי"ל ש ולחידוד

 , , שמיתת צדיקים מכפרת 13  "חז"ל, לומדים מן הכתובים

 , התורהומדוע, אין אנו יודעים את טעמי 

צדיקים גורמת צער לבני אדם, המצירים   אך מסתבר לומר, שזה מכיוון שמיתת 

 , יש בכוחו לכפר על העוונות"  על אובדן הצדיק, והצער הזה,

ם וברורים, אך ורק בצדיק שהיה בדורינו, וזכינו  והנה, כל דבריו הקדושים, מובני

 להתחמם לאורו, 

   נוכל להצטער עליהם.  אך צדיקים שנפטרו לפני אלפי שנים, היאך

ימים אלו של ימי העומר, אנו נוהגים בהם דינים  עוד יש לעיין, דהנה,  .ו

תם של תלמידי רבי  פטיר , בעקבות אשר מביאים את האדם לצער - מסויימים

 עקיבא, 

 (, וז"ל:ב' - א', פסק השו"ע )או"ח, סי' תצגוכפי ש

ים" ֹּלא ,נוֲֹהגִּ א שֶׁ שָּ ה  לִּ שָּ ַסח ֵבין אִּ ת  פֶׁ רֶׁ ר ג''ל   ַעד ,ַלֲעצֶׁ ֹעמֶׁ  , לָּ

 
א, עֹוד וְֹלא נ יו י מּותּו ֶשֹּלא ֶאל    ,יוְבי מ   ב 

יו ל   ."  'וְגֹו 'י ִמים יֲַאִריְך זֶַרע יְִרֶאה' ,(י' - 'נג ,ישעיה) כ תּוב וְע 

 ח'.-בספרו "שיחות מוסר", מאמר סה', עמוד רעז' 11

 ,650עמוד הובא בספר "בית אמי", פרק מב',  12

 הספד על הרבנית בת שבע אסתר קניבסקי ע"ה.

 מדרש תנחומא )פרשתן, ז'(: 13

אאַ  ַרִבי ָאַמר"  ה ִמְפנֵּי, ֲאִבינ א ַבר ב  ַשת - ִמְרי ם ִמיַתת נְִסְמכ ה מ  ר  ֶפר ְלפ  הַהפ   אֵּ   ,ר 

א ד ,ֶאל  ם, ְלַלמֵּ ֶפר ֶשְכשֵּ ה ֶשאֵּ ר   ." ְמַכֶפֶרת ִמְרי ם ִמיַתת ַאף, ְמַכֶפֶרת ַהפ 
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ֵני פְׁ בְׁ  ,מִּ ַמן אוֹתוֹ שֶׁ יֵדי   ֵמתּו זְׁ מִּ י ַתלְׁ א ַרבִּ יבָּ  ... ֲעקִּ

ים ֹּלא  ,נוֲֹהגִּ ַתֵפר שֶׁ סְׁ הִּ ר ג''ל ַעד  לְׁ ֹעמֶׁ  ,  לָּ

ים רִּ אוֹמְׁ ָאז ,שֶׁ קּו שֶׁ סְׁ לָּמּות פָּ  ". מִּ

 וכעין שאלתינו על מיתת בני אהרון, עלינו לשאול גם בזה: 

 אינו קרוב אלינו.  שלכאורה  , על דברולהצטער מה שייך להתאבל 

 בן עזאי )בכורות, נח' ע"א(: ידועה המימרה של  .ז

 - השום כקליפת עלי דומין ישראל חכמי  כל , אומר  עזאי בן"

 ." 14  הזה הקרח  מן  חוץ

 ובכל זאת, מצינו בגמרא )חולין, עא' ע"א(: 

 ", שלא שימש את רבי ישמעאל  - חבל על בן עזאי   ,ובלשון הזה אמר לי"

 "ל: , וז' ע"ב()שם, ע וביאר רש"י

   ,בעולם  היא  וחבלה הפסד  -' עזאי בן  על  חבל" '

  ,ישמעאל' ר את  שמשתי  שלא ,עזאי בן אני   ,כמותי ותיק תלמיד

 ". הוא  והפסד חבלה   לשון ,ס''שבש חבלה כל

 :הלוי שמולאביץ זיע"אה, ביאר מו"ר מרנא ר' חיים ליב ולפי ז

 כשאדם מחמיץ הזדמנות, להתעלות ולהחכים, 

 -לא רק לעצמו הפסיד 

 -אלא, הפסד וחבלה הוא בעולם 

 העולם כולו, נחבל ונפסד על ידו. 

, כולל  ם הקדושיםַהַתנִָֹאי ל אותם הדברים, "חבל על בן עזאי", נאמרו על כהנה, ו

 ,  רבי ישמעאל

 
 הוא רבי עקיבא. 14
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 . כולם בעיניו, "כקליפת השום"  משום שהיו

 .חבלה בעולם" , "הפסד וובכל זאת, הרגיש בן עזאי

 והטעם לכך: 

 דם הגדול, הוא צינור והשפעה מן השמים, כיוון שהא

 גדלותם מכוחו, את  ופעמים, שגם הגדולים כמותו, שואבים

 - ק אותו הצדיק מן העולם, נסתם צינור השפעתונסתלשוכ

 איבדו את כל חכמתם ומעלתם.וממילא, חכמי דורו שהיו יונקים ממנו, 

 והוא מאמרו של בן עזאי:

 אם הייתי משמש את רבי ישמעאל, הייתי מתעלה בעוד מדרגות,

מתעלים עוד  י, היו עולים ווממילא, שאר חכמי ישראל, השואבים את כוחם ממנ

 ועוד,

 - אי אפשר לשמשו ריות ולק רבי ישמעאל מן העולם, וממילא, כשנסת

 נקרא הדבר "הפסד וחבלה בעולם". 

ומעתה, נבין היטב, היאך אנו יכולים להוריד דמעות, ולהצטער על פטירתם של  

 נדב ואביהוא: 

 , רונםסכיוון, שהעולם כולו, נחבל ונפסד בח

קיים בעולם, אף לאחר אלפי שנים מזמן  רישומו של אותו חבלה והפסד, ו

 פטירתם,

 לינו להצטער ולבכות, אותו חיסרון והפסד, עועל 

 וממילא, כשהאדם מרגיש בחיסרון, זוכה לשכר עצום מן השמים. 

על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, הגם  והוא הטעם, שאנו נוהגים אבילות, 

 שהדבר אינו קרוב אלינו:

 כד' אלף תלמידים, היו לו לרבי עקיבא, 

יכד' אלף להוראה, הם היו  כד' אלף תלמידים, שבמידה והיו נסמכים  ם,ַתנָּאִּ
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מימרא אחת בש"ס, היינו זוכים לעוד כד'   רקוכל אחד מהם, היה מחדש ובמידה 

 -אלף מימרות בש"ס  

, שנתחדשו ונתבארו בכל  ספרי חידושי התורהמאות אלפי אשר היו מסתעפים, ל

 הדורות.

, עקיבא רבי של פטירתו  עניין את  הגמרא הביאה(, ב "ע' סא) ברכות  במסכת .ח

 : וכדלהלן

  בשרו  את סורקים והיו, היה ש''ק זמן ,להריגה עקיבא ' ר את שהוציאו בשעה"

 .  שמים מלכות   עול עליו  מקבל והיה, ברזל של  במסרקות

 .  כאן עד  רבינו, תלמידיו לו  אמרו

  את  נוטל אפילו -' נפשך בכל, 'זה  פסוק על מצטער הייתי ימי כל - להם אמר

 . אקיימנו  לא, לידי שבא ועכשיו. ואקיימנו  לידי יבא מתי, אמרתי. נשמתך

 .  באחד נשמתו  שיצתה  עד  -'  אחד' ב מאריך היה 

 ". באחד  נשמתך  שיצאה, ע'' ר אשריך, ואמרה  קול בת יצתה

   :בזה להקשות יש, ברם

 ,  שמע קריאת  אמירת  בתוך תלמידיו עם עקיבא רבי דיבר היאך

 ,ועיקר כלל  הדעת בהיסח  להיות זו בשעה  אסור, והרי

'  סא ", יהוידע בן" הקדוש  בספרו ) א "זיע הטוב  ח "הרי  רבינו בזה  שכתב  מה ויעויין 

 :  ל"וז (, ב"ע

 ,  ביוה״כ ונפטר - באלול נחבש   שהוא,  ידוע אך"

 ,  רשע אותו לפני יום כל נידון היה, יוה״כ עד, נחבש  אשר ומעת

  שמע  בפסוק שמים מלכות מקבל היה  - שסורקין ובעת, בשרו סורקין יום ובכל

 ,  ישראל

 . הצער מרוב ימות  שהיום חושב יום  כל כי



 

 

12 

  שהוא  במקום ועומדים - אצלו באים  שהיו תלמידיו עמו דברו, הימים ובאותם

 ,  נידון

 .  הוא עבודה יום כי,  תלמידיו באו לא  באמת  -  נפטר שבו ביוה״כ אבל

  בא  לא - אכילה  לו להביא, יום בכל בקבע משמשו שהיה, הגרסי יהושע רבי ואפילו

 ,  ביוה״כ

 .  לו  צריך ואינו, בתענית ג״כ היה עקיבה  רבי כי

 ,  האסורין לבית  אותו והחזירו,  באחד נפשו שיצאה - נפטר היום  אותו אך

  וגילה , לטוב זכור אליהו שבא עד - לקוברו אותו לקחת אחר לבא יוכל שלא, וגזרו

  שנפלה  היה ה׳ ומאת, האסורים לבית  שניהם והלכו, הגרסי יהושע  לרבי  הדבר

 ,  הקיצו ולא כתפו  על ונטלו יהושע רבי  ונכנס,  כולם על  תרדמה

  לעיר  הגיעו הלילה שבאותה עד - הלילה וכל היום כל, עמו לטוב זכור  אליהו והלך 

  - ומנורה ושלחן מטה  שם  וראו ,לפניהם מערה ונפתחה ההר על ועלו, טבריה

 ,  שמים ידי  מעשה

 ,  ויצאו המטה   על  עקיבה רבי את  ושמו

,  פתוחה החיצונה  מערה רק אלא נשארה ולא - שמים בידי המערה נסתמת ותכף

 ". בה נכנסים  העולם עתה  אשר

 והדבר צריך ביאור רב: 

שים ומרים אלו, ובד בבד, להיות  לעמוד בייסורים ק  רבי עקיבא,היה ל ויכ היאך 

   "ש.יתבהבורא  כל כך חבוק ודבוק

 , וז"ל:  15  א'(  - זיע"א )ויקרא, טז' הקדוש "כתב רבינו ה"אור החיים  .ט

י מוֹ '  הדרך  זה על ר יֵָּאמַ "    ,'וגו   'תַאֲחרֵּ

   ,הדרך זה על  שהיתה ,מיתתן דרך למשה '  ה רְדבַ 

 
 .4עיין מה שכתבנו, בהערה  15
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ם ִלְפנֵּ ' תָֹ ְרבָֹ   ובזה  ,הקודש בחיבת ,העליון אור לפני שנתקרבו ,פירוש -'  'ה  יְבקָֹ

 , מתו

 ,  הצדיקים  מתים  שבה ,הנשיקה סוד והוא

 -  הוא שההפרש ,אלא  ,הצדיקים כל  למיתת שוים הם  ,והנה

 - להם מתקרבת הנשיקה  ,שהצדיקים

לּו אִּ  ,  לה  נתקרבו ,הם וְׁ

ם ִלְפנֵּ ' אומרו  והוא תָֹ ְרבָֹ  - ו'' וא  בתוספות  ' יָֹֻמתּווַ ' ואומרו, '  'ה י ְבקָֹ

מַ   ,  הצדיקים חיבת הפלאת  ,הכתוב זרָֹ

רֹ  ,נמנעו לא ,במיתתם מרגישים שהיו שהגם קְׁ   - עריבות - נעימות  לדביקות במִּ

   .והבן ,מהם נפשותם כלות  עד ,מתיקות - חשיקות -  חביבות  - ידידות

  ולא , האנושי מין  מפי לא , ההכרה מושללת  והיא , איכותה מכיר אין  ,זו ובחינה

רוֹ  תושג ולא ,  כתבו מפי    ...  הגשם מושכל   תְבַהְשעָֹ

 ."גדולה מריבה ותריבהו ,הנפש תמאסהו ולפעמים

 קיבא:תתו של רבי עולדבריו הקדושים, אפשר לבאר, דהוא הדין בעניין מי

 -הקב"ה רבי עקיבא, לא הרגיש במיתתו, מרוב דביקותו ב 

 שהתקרבו הם אל הנשיקה, ולא להיפך.  כנדב ואביהוא,

 ולפיכך, זכה רבי עקיבא, ונפטר ביום הכפורים, 

 ,יום אשר בו מזכירים את מיתת בני אהרון

מלאך משרת לפני  יום אשר בו מזכירים את עבודת הכהן הגדול, ביום הכפורים, כ

 .ה'

 זרוע" )חלק א', אלפא ביתא, סימן א'( כתב, וז"ל:   16בספר "אור  

 
 רבי יצחק אור זרוע, -לרבינו יצחק בן משה מווינה, המכונה  16

 תלמידם של: 



 

 

14 

   ,אני המחבר יצחק בר' משה נב"ה - קראתי בשם זה החיבור"

  ק לצדי  עזרו ראו' , יא'( -)תהילים, צז'  שמצאתי בזה המקרא  ,מפני חבה יתירה

 - 'השמח בל  יולישר

 ונכתב בפירוש ולא ברמז.  ,סופי תיבות ר' עקיבה

  .ב' -  בא"ת ב"ש  - כי ש' ,היינו רב"י ,ורי"ש במילוי

שמצאתי את שמו נכתב   ,שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיני ,ומפני החיבה גדולה

 - 'אור זרוע'בזה המקרא 

   .שיש לכתוב ר' עקיבה בה"א ולא באל"ף ,למדתי מכאן

שהראה הקדוש   ,ואשריך .שכתבך דוד המלך בנבואה בספרו ,אשריך ר' עקיבה

 ". ברוך הוא תורתך למשה רבינו

לאחר תפילת "כל נדרי", אומר   -והנה, מנהג עדות המזרח, שבליל יום הכיפורים 

ה את פסוק " ", כל נדרי"בעל ספר  י לֵּב ִׂשְמחָֹ ֻרַע ַלַצִדיק ּוְלִיְשרֵּ    ,"אֹור זָֹ

 אך קודם אמירת תפילת "כל נדרי",  -ר פסוק זה וכמו כן, מנהג בני אשכנז לומ

 ובטעם הדבר, אפשר: 

רים, ומכניעים את לבבינו,  שמחמת שבערב יום הכפורים, אנו מתקדשים ומטה

 ,י לבן בכדי להדמות למלאכיםדולובשים בג

  הרומז לנו על רבי עקיבה,  היום הקדוש, עם פסוק זה, ערב אנו מתחילים את 

, על ידי התבוננות  הדרגות שזכה להם, על ל לעורר את עצמינוי חבכדי להת

 - בפטירת נדב ואביהוא 

 ,שאינם בהשגתינו כלל ועיקר

 
ר' שמחה בן שמואל משפייר )שפיירא(, ר' אברהם בן עזריאל, ר' אליעזר בן יואל הלוי )הראבי"ה(, ר' יהודה 

ן מפריז, ר' שמשון מקוצי, ר' יהודה החסיד, ר' יעקב בן יצחק הלבן מפראג, ר' יעקב בן מאיר בן יצחק מסר לאו

 מפרובינש, 

 ורבו של המהר"ם מרוטנבורג.
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פטירתם של נדב  דוש, בקריאת פרשת "אחרי מות", יום הקכך, שהדבר יושלם ב

 . גדולות אלו , שזכו לדרגותעצמם ואביהוא

בקריאת פטירתם של הצדיקים נדב   וממילא, יובן היאך אפשר להתעורר לבכי

 ואביהוא, ובהזכרת פטירתו של רבי עקיבא: 

 , קדושי עליון,כי כאשר אנו מתבוננים באותם צדיקים

 ,אשר זכו להפשיט מעל עצמם את כל גשמיותם

 ונפשם התעלתה אך ורק למען ה' יתברך,

כם, ויצאה נשמתו מתוך ייסורים קשים  ובפרט רבי עקיבא, שזכה להידבק בדר

 -, וסבל הכל  ומרים

 מחמת שניתק את כל הגשמיות מעל עצמו, 

 ...  מה שאנו בעוונותינו לא זכינו

 וי לבכות. ך, באמת רא ועל כ 

ין ִאיש  ,דַהַצִדיק ָאבָֹ " א'(, - )ישעיה, נז' ולפי זה, נוכל להבין, את הפסוק .י ְואֵּ

ם ַעל לֵּב ִבין , ׂשָֹ ין מֵּ ִפים ְבאֵּ סָֹ י ֶחֶסד ֶנא  ַסף ַהַצִדיק   ,ְוַאְנשֵּ ה ֶנא  עָֹ רָֹ  ",ִכי ִמְפנֵּי הָֹ

יק ָאבָּ " ם ַעל ֵלב " - ", רק כאשרדַהַצדִּ יש ׂשָּ  ",ֵאין אִּ

  במעשיו של הצדיק, אינו נאבד היטב ם אך כאשר אנו שמים על ליבינו, ומתבונני

 גופו.  כי אם -  מאיתנו

, אנו מעוררים  תת צדיקים מכפרת", כי על ידי התבוננות במעשיהםוממילא, "מי

 שינוי בעצמינו, 

 . על הכלל הלכפר  ,ואם כן, לא נלקח הצדיק בחינם, אלא

. ובכך, ניטיב ונשנה  בדרכםן במעשיהם של הצדיקים, ויזכינו ה' יתברך, להתבונ

 את דרכינו ומעשינו, 

ירחם עלינו, ויגאלינו גאולת  , וואזי, יסיר מאיתנו הקב"ה, את "חרון אפו"

 , במהרה בימינו, אמן. עולמים


