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  [ז]

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מוֹת ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם ) ב-טז, א(

 ִלְפֵני ה' ַוָּיֻמתּו:  ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחי ְוַאל ָיֹבא

א  ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֹרן ְו

  ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת:

   ויאמר ה'מדוע כתוב: "וימותו", ומדוע כתוב 

 ולכן. 'ה לפני וימותו, 1פירוש. וימותוה'  לפני בקרבתם) ב-(טז, א

 שדרשו לפי, אחיך אהרן אל דבר 'כו ויאמר) ב פסוק( הדבר כפל

 ראויים היו אהרן בני שכל ,(י, יב) מהנותרים ועוד) .(יומא פז, א

(ויקרא רבה, צו,  מחצה עשתה משה של שתפילתו רק, להשרף

                                                 
דהנה יש  .וזה כוונתו בס"ד המשך חכמה קיצר מאוד בכונת דבריו,[ז]  1

מדוע חוזר ומסיים "וימותו". די  ",כיון דכתיב "אחרי מות כו'לדקדק: א. 

הכתוב  כפלמדוע  . ב."אחרי מות"שהרי כבר כתוב  ,לכתוב בקרבתם לפני ה'

כתוב אהרן ג.  .אחרי שכבר כתוב בפסוק א וידבר ה' ,בפסוק ב' ויאמר כו'

מפורש . ד .של משה אחיו אהרןש ,כתבה תורה כאןש הטעםמה  ,אחיך

אם כן מדוע  ,בתורה (ויקרא י, א) שנדב ואביהו מתו כי הקריבו אש זרה

ם לא והרי ה ,יים למות(יומא פז, א. ועוד) שכל בניו היו ראואמרו חז"ל 

  הקריבו אש זרה.

אלא  ,מות שני בני אהרן אינו מפני שהקריבו אש זרה בלבד ,אבל באמת

שגזרה היא לפני  ,) ובעוד מקומותתנחומא (שמיני סימן בשאמרו במדרש 

ונועדתי שמה לבני ישראל דכתיב  ,שימותו קדושים בהקמת המשכןה' 

שאין הקב"ה אלא . ט מג), מתקדש אני שם בכבודיונקדש בכבודי (שמות כ

ובגלל חטאו של אהרן  ,אלא אם יש איזה חטא אפילו קל מאוד ,מעניש סתם

כל בניו ימותו בהקמת ו ,עליו יהיה "ונקדש בכבודי"ש ,בעגל נגזר עליו

) ויקרא רבה (צו פרשה יוכמו שאמרו ב ,אלא שהתפלל עליו משה ,המשכן

גזירה שבתחלה נגזרה  ,מאהרן ,ממי אתה למד ,תפלה עשתה מחצה" וז"ל

אמר רבי יהושע  ,(דברים ט) ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו מרשנא ,עליו

(עמוס  ומראאת דו כמ ,אין השמדה אלא כילוי בנים ,דסכנין בשם רבי לוי

נמנעה  ,כיון שהתפלל משה עליו ,) ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחתט ,ב

  ע"כ. "מתו שנים ונשתיירו שנים ,ממנו חצי הגזירה

לעיל  נבוא לבאר כל הדקדוקים הנראים לעיל, דכיון שכתובועל פי זה 

, לפיכך כתבה בפרשת שמיני (י, א) שנדב ואביהו מתו כי הקריבו אש זרה

שכך  ",לפני ה'"אלא שמתו  ,הסיבה העיקרית למיתתם התורה כאן שלא זאת

 באהרןגם ו) כ, ט דברים( שאמר וכמו ,). ועודפרשה י, סימן ה

, הוא שאחיך אהרן אל דבר אליו אמר לכן ',כו ואתפללה'  התאנף

 אליו ותדבר, הנותרים בנים על פנים לו נושא אני לפיכךו, פירוש

  .2הרמז דרך על והוא. הוא שאחיך

  

  [ח]

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מוֹת ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני  )טז, א(

ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת  )טז, ג( ה' ַוָּיֻמתּו:

לכן כפל הכתוב  ,ומלפני ה' היה שימותו ,גזרה חכמתו יתברך שימותו

 תהיתתן היוימותו" שמ –קרוא כך "לפני ה' וימותו" דיש ל ,"אחרי מות כו'

  ומתורץ דקדוק א'. ,מלפני ה', גזרה לפניו יתברך

אלא שנצלו רק  ",לפני ה'"ולכן מיד לאחר שכתבה תורה שמיתתן היתה 

וכמפורש בכתוב  ,כמו שאמרו חז"ל ,בזכותו של משה שהתפלל על אהרן

ף ה' ְמֹאד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהֹרן ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאּנַ ) "דברים פרק ט, כ(

, שידבר שאמר ה' למשה ,כדי לרמז ,כפל הכתוב ויאמר כו' ,"ָּבֵעת ַהִהוא

לאהרן ויאמר לו שאחיו הוא, ורק בגלל שהוא אחיו של משה שמע ה' 

וזה פירוש  י, ב],למפילת משה, [שנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שבת 

 מחצהולכן ניצלו  ,, ויאמר ה' שידבר אל אהרן, ויאמר לו שאחיו הואהכתוב

  ג. - ומתורץ דקדוק במבניו, 

כיון שמיתתם היתה  ,בניו של אהרן השתא מבואר מדוע נגזרה גזרה על כלו

נגזר על אהרן מפני חטא העגל שיהיה זה לכן  ,שבקרובי אקדש ,לפני ה'

 ומתורץ דקדוק ד'. ,מהםוהציל מחצה  ,אלא שמשה התפלל עליו ,בבניו
שנראה  .ויאמר כו' .כו' הטעם שכתוב וימותותמצית דבריו:  2

שמיתתן היתה  ,רמזה תורהכיון ש והטעם שכתוב אחיו, .כמיותר

ולכן גם בניו הנותרים היו בגזרה  ,בקרובי אקדשש ,ה לפני ה'רגז

שמשה יאמר  ,לכן כתבה תורה ,אלא שמשה התפלל עליהם ,זו

  ובגלל משה מחצה גזרה התבטלה. ,ולאהרן שהוא אחי
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  ְוַאִיל ְלֹעָלה:

  כיום כיפור, וכפרה אדומה, וכשבירת הלוחותיתת צדיקים ל שמ"אמרו חזמדוע 

 אל 'וכו הקודש אל אהרן יבא בזאת מהסמיכות 3והנה )ג-א –טז (

 בעשור של הדבר זה מרלא צריך היה ולמה, אהרן בני שני מיתת

 ,למילואים שמיני ביום ,)לא כט פסוקים להלן( השביעי לחודש

 דאמר דלמאן[ מסיני ילפינן שבעה גדול כהן דפרישת דאמר למאן

 כדאמר ,פרישה לאגמורי סמך הכי משום, ממילואים דיליף

(א,  יומא ריש בירושלמי אמר], שם עיין, )(יומא א, א בירושלמי

 ולמה ,מכפרת צדיקים מיתת אף ,מכפר הכיפורים יום מה ,א)

 מה פרה אדומה מכפרת כו' כו', אדומה לפרה מרים מיתת סמך

מה שבירת כו' , כו' הלוחות תרילשב אהרן מיתת כהסמנ למה

                                                 
כהן מנין שצריך  ,)א ,ירושלמי (יומא א[ח] תוכן דבריו, דהנה נחלקו ב 3

שילפינן יש אומרים  .שבעה ימים לפני עבודתו ביום הכיפורים הפרשהגדול 

לה מדנסמכה פרשת עבודת יום הכיפורים למיתת שני בני אהרן ביום 

 ,ללמד שכשם שבימי המילואים היו צריכים פרישה שבעה ימים ,השמיני

לפיכך  ,שבעה ימים פרישהכך הכהן הגדול לעבודת יום הכיפורים צריך 

אף על פי  ,סמכה תורה פרשת עבודת יום הכיפורים למיתת שני בני אהרן

גדול כהן ועבודת ה ,ה בראש חודש ניסןתדמיתתן הי ,שאינם סמוכים זה לזה

שבעה לפני עבודתו  כהן גדולללמד על פרישת  אלא ,הוא ביום הכיפורים

  ביום הכיפורים.

ולפי  .כהן גדול לפני יום הכיפורים נלמד מהר סיני פרישתש ,ויש אומרים

מדוע נכתבה עבודת יום הכיפורים סמוך למיתת  ,שיטתו מקשה הירושלמי

מר אוז"ל " ,אמרו בירושלמי זה ועל .בני אהרן שהיתה בראש חודש ניסן

מיתתן ביום  ולמה הוא מזכיר ,בני אהרן באחד בניסן מתו ,חייה בר בא רבי

כך מיתתן של  ,ללמדך שכשם שיום הכיפורים מכפר על ישראל ,הכיפורים

למה סמך הכתוב מיתת  ,בא בר בינה רבימר א .צדיקים מכפרת על ישראל

כך  ,שכשם שאפר פרה מכפרת על ישראל ,ללמדך ,מרים לפרשת פרה

למה סמך  ,יודן בי ר' שלום רבימר א .מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל

שמיתתן של צדיקים קשה  ,ללמדך ,לשיבור הלוחותהכתוב מיתת אהרן 

  ." ע"כלפני הקדוש ברוך הוא כשיבור לוחות

א. שכשם שיום  :הנה מבואר בירושלמי בענין מיתת צדיקים ג' דברים

מיתת צדיקים  ,כשם שאפר פרה מכפרמיתתן מכפרת. ב.  ,הכיפור מכפר

  לוחות.המכפרת. ג. שקשה לפני הקדוש ברוך הוא מיתת צדיקים כשיבור 

א. מדוע מיתת צדיקים מכפרת. ב. מה כוונת חז"ל  :והשתא יש לבאר

ת, חוושהמשילו מיתת צדיקים לג' ענינים ליוכ"פ, לאפר פרה, לשיבור ל

, דיום 4. הביאורצדיקים יתתקשה לפני המקום בה אף מ

 למקום סגולי ענין והוא, רצון עת הכיפורים מכפר מצד שהוא

 צדיקים במיתת כן ,ישראל בני עמו עון יכפר בו אשר ,הוא ברוך

(מועד  וצדיק נקי אליו בבוא ושמח שש בותער ורוכב, רצון עת הוא

 כמו שיהיה בתנאי אך ,הסגולה מצד והוא, ומכפר קטן כה, ב)

 כשקראוהו דוקא ,מכפר הכיפורים יום דאימת, הכיפורים ביום

 מחשיבו ואינו שמבזהו, הכיפורים ביום במבעט הא ,קודש מקרא

 מחשיבו אם, בצדיק כן ,מכפר אינו ,הימים כל כמו רק, בלבו

 אז ,הצדיק את בלבו במבעט אבל ,מכפרת מיתתו אז ,מרוממוו

(שבת קה,  בחיים לקוברו ראוי כוונת זה ואולי. [עליו מכפר אינו

רי ואח ].מאומה עליו כיפרה לא שמיתתו, חכם של בחייו היינו ,ב)

 ידי על כן, טהרה גורמת שהיא, אדומה פרה דוגמת ,5כן אמר

ונבאר כל  ובודאי בכל דבר יש בחינה אחרת. זה בא המשך חכמה לבאר.

 ענין וענין במקומו.
מועד ל (כיון שאמרו חז" ,הטעם שמיתת צדיקים מכפרת הוא ,תוכן דבריו 4

וכיון  ,"רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק) "ב, קטן כה

לכן הוא עת רצון  ,שהקדוש ברוך הוא שמח כשבא אליו נפש נקי וצדיק

כשם שיום כיפור הוא יום סגולה שיש בו  ,וזה ענין סגולי ,לכפר על ישראל

בו כך יום פטירת צדיק הוא יום סגולה שיש  ,עת רצון לה' לכפר על ישראל

חה לה' שבא אליו נפש מ, כיון שהוא יום שעת רצון לה' לכפר על ישראל

   .נקי וצדיק

מה נלמד  ,כיון שיום פטירת צדיק הוא עת רצון ,אלא שעוד צריך ביאור

ומבאר המשך  .שהמשילו חז"ל עת רצון זה ליום כיפורים ,מיום כיפור

אלא  ,שלא על כל אחד מיתת צדיקים מכפרת ,דכונת חז"ל ללמד ,חכמה

כפר אף על פי שאמרו חז"ל שיום כיפור מ ,דהנה .םכיום כיפוריהיא מכפרת 

, כמשמעות "מקרא קודש"דוקא אם הוא  ,מכל מקום ,לשבים ולשאין שבים

דהיינו דוקא אם הוא  הכתוב בתורה, שכשהוא מקרא קודש, הוא יום כפרה,

אין יום הכיפורים  ,אבל אם הוא אצלו יום ככל הימים ,מקרא קודשאצלו 

 מחשיבואינה מכפרת אלא למי ש ,כמו כן הוא במיתת צדיקים ,מכפר

 מכפר אינו אז הצדיק, את בלבו במבעט אבל מכפרת, מיתתו אז ומרוממו,

ועל פי זה מבאר המשך  .ן אמרו שמיתתו מכפרת כיום כיפוריםולכ ,עליו

 -כל המתעצל בהספדו של חכם ) "ב ,בת קהאמרו חז"ל (שש חכמה מה

 ,וכי עד כדי כך יש להענישו ,ודבריהם צריכים ביאור ,"ראוי לקוברו בחייו

, כי מיתתו לא תכפר עליו ,דהכונה שראוי למות בחיי הצדיק ,אלא יש לומר

 .ואין לו צורך למות אחר הצדיק כדי להתכפר במיתתו
 ,כוונתם ,שאמרו שמיתת צדיקים מכפרת כאפר פרה תוכן דבריו, מה 5
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, מחטאיו ולטהר תשובה לעשות האדם נתעורר צדיק מיתת

 דרך על או ,בזה וכיוצא 'וכו שלהבת נפלה בארזים אם ,שמתבונן

 רחמי דבעי גברא לן הוי השתא עד ,דאמרו, זירא דרבי בריוני הני

 וכשבירת .אדומה כפרה טהרה ענין וזהו ,(סנהדרין לז, א) 'כו עלן

 כמו, המצטרף וצדק, יהמוחלט צדק שיש, הפירוש, 6הלוחות

 סנהדרין( צדיק היה לאכו'  של בדורו הא ,דיקצ היה בדורותיו

, המצטרף ורע, יהמוחלט רע יש וכמו ,המצטרף צדק זה), א, קח

                                                 

פטירתו מטהרת ממש בפועל כאפר פרה  ,שמלבד הדבר הסגולי של עת רצון

 ,בא לאדם הרהור תשובה ,שעל ידי ההתבוננות שמת אדם צדיק .שמטהר

 ,יהרהר האדם בתשובה ,ניצל ממיתהואין אדם  ,שאם בארזים נפלה שלהבת

עד עכשיו  ,ת שאומר לעצמועל ידי ההתבוננוש ,או .לזה דימו לאפר פרה

 ,וזה גורם לו טהרה ,עכשיו מי יתפלל עלינו ,היה לנו צדיק שהתפלל עלינו

הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה " :ל"וז )א ,סנהדרין לז(אמרו חז"ל ש כמו

דרבי זירא, דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא. והוו קפדי רבנן. 

ה חריכא קטין שקיה דהוה כי נח נפשיה דרבי זירא אמרי: עד האידנא הו

". הרהרו בלבייהו, ועבדו תשובה ,עלן רחמי, השתא מאן בעי עלן רחמיבעי 

 וזה ענין הטהרה של פטירת הצדיק כאפר פרה אדומה.
) כי תשא פרשה מג סימן א, שמות רבה תוכן דבריו, דהנה אמרו חז"ל ( 6

כדי  נטל את הלוחות מתוך ידו של הקדוש ברוך הוא ,מה עשה משהוז"ל "

לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור הלך  ,ה הדבר דומהלהשיב חמתו, למ

וקלקלה עם אחר, הסרסור שהיה נקי מה עשה נטל את כתובתה מה שנתן 

לו השר לקדשה וקרעה אמר מוטב שתדון כפנויה ולא כאשת איש, כך עשה 

הנה  כ."ע "משה כיון שעשו ישראל אותו מעשה נטל את הלוחות ושברן

כדי שחטא העגל יהיה לפני קבלת  ,הלוחות היה שטעם שבירת מבואר

וזה הטעם שה' לוקח את  ,דהיה דינם עוד כפנויה ולא כאשת איש ,הלוחות

 אינם דורו ובני, הדור ומדריך מורה הואושהוא מוכיח לישראל  ,הצדיק

 אז, למדו ולא ללמוד להם והיה, לדבריו לב שמים ואינם, פנים לו נושאים

 ,לוחותהירת בוזה ממש כש הצדיק קחלו ,בהצדקם הרוצה יתברך השם

וכן הצדיק  ,שקבלת הלוחות היה מקטרג עליהם ביותר את חטא העגל

 ,כיון שכיש צדיק מוכיח ,לכן ה' לוקח אותו ,שבתוכם היה גורם להם קיטרוג

 ,כשאין צדיק מוכיח ,ואינו דומה רע ,לה יותר על בני הדוריש תביעה גדו

הבדל בין צדיק שעושה שכשם שלענין צדיק יש  ,לרע כשיש צדיק מוכיח

אמרו ש כמו ,ועושה מעשה צדקות בין צדיקים ,מעשי צדקות בין רשעים

אבל בדור של אברהם לא  ,יוק בדורותז"ל (סנדהרין קח, א) שנח היה צדיח

   .ביביש גם רע לפי המצב המצטרף מסכך  ,היה נחשב לצדיק

יז, מלכים א, אמרו חז"ל על מעשה הצרפתית שבא אליהו הנביא לשם (וכן 

 הייתי עכשיו שעד ,עוני להזכיר באת) יח, יז, א מלכים( וכמו

 וזה). בראשית רבה, וירא נ, יא( רשע אני ךינגד ועכשיו צדיק

 הוא אשר צדיק יש ואם ,עניים מחייב הלל) ב, לה יומא( שאמרו

 שמים ואינם, פנים לו נושאים אינם דורו ובני, הדור ומדריך מורה

 הרוצה יתברך השם אז, למדו ולא ללמוד להם והיה, לדבריו לב

 ,צדיקים המה האומות שאר נגד ואז, הצדיק לוקח צדקםבה

 הספרי כוונת 7וזה[ ,רשעים נגדו היו בחיים צדיקה שכשהיה

וירא ( בראשית רבהומבארים חז"ל ב ,מדוע באת להזכיר עווני ,ואמרה ,יח)

אמרה עד שלא באת אצלי היה הקדוש ברוך  ,צרפיתוז"ל " )פרשה נ סימן יא

והיו מעשי רבים על אנשי בני עירי  ,ומעשה אנשי עירי ,הוא רואה מעשי

ני ולהמית את באת להזכיר את עו ,והייתי צדקת ביניהם, עכשיו שבאת אצלי

יש על הקרובים אליו קטרוג  ,שכשצדיק שוכן עמהם ,הנה מבואר ." ע"כבני

   .שהיה להם ללמוד ממעשיו ,גדול יותר

שאפילו שהיה עני ביותר  ,מחייב את העניים שהלל(יומא לה, ב) ולכן אמרו 

שמוכיח מביא שהצדיק  ,מכל זה רואים .ואפשר ללמוד ממעשיו ,למד תורה

כי חפץ בטובת  ,לכן ה' לוקח את הצדיק ,שיוקטרוג אם לא לומדים ממע

משה שברן וזה ממש כשבירת הלוחות ש ,ישראל שלא יהיה עליהם קטרוג

רת יבם כשיקתת צדיילכן אמרו שמ ,ורגטקכדי שלא יהיה על ישראל 

  .הלוחות

שדבר גדול מאוד אמרו חז"ל שמיתת צדיקים כיום כיפורים,  ,העולה מזה

חידשו לנו דבר אחר במיתת שבכל דבר ודבר  ,וכאפר פרה וכשבירת הלוחות

אבל רק בתנאי שבתוך ליבו  ,פורא. שהוא עת רצון לכפר כיום כי :םידיקצ

ועוד  ,ב. שעל ידי פטירתו מתבוננים ביום המות .מחשיב את הצדיקהוא 

ג. שיש  .אדומהוגורם להתחזק בטהרה כפרה  ,שחוששים שאין מי שיתפלל

 ,על ישראלהצדיק נפטר כדי שלא יהיה קטרוג  , שמאלהתעורר בתשובה

 ו תשובה על זה.שעוי ,נמצא שישראל גרמו למות הצדיק
דברים וזאת תוכן דבריו, על פי דרכו מבאר עומק כונת חז"ל בספרי ( 7

ּוְלֵלִוי ָאַמר ֻּתֶּמי ) "דברים פרק לג, חעל הפסוק ( ,)הברכה פיסקא שמט

חז"ל וז"ל  ."הּו ַעל ֵמי ְמִריָבהְואּוֶרי ְלִאיׁש ֲחִסיֶד ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריבֵ 

 )י ,במדבר כ(תריבהו על מי מריבה, סקיפנטים נסתקפת לו, אם משה אמר "

 .ודבריהם אין להם ביאור ," ע"כאהרן ומרים מה עשו ,שמעו נא המורים

דברים [על הפסוק ( ,ומבאר המשך חכמה דסקיפנטים הוא עלילה בארמית

ת ְּדבָ ) "פרק כב, יד וישוי לה תסקופי "תרגם אונקלוס  ,"ִריםְוָׂשם ָלּה ֲעִלי

 ,דבשלמא משה נתחייב מיתה על מי מריבה ,וכונת חז"ל לומר ,"]מלין

אלא  .מת ולא נכנס לארץ ישראלאהרן  מדוע אבל ,שאמר שמעו נא המורים

וכתב בתורה שכביכול גם אהרן נענש  ,שה' עשה כביכול עלילה עליו שימות



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 מריבה מי על תריבהו ,, כ)(דברים, וזאת הברכה, פיסקה שמט

 ,אהרן מת שלכן, 'כו בעלילה לו לבוא נסתקפת     ,)ח, לג דברים(

 ,]ק"ודו .עלילהה פירוש וזה, החדש לדור גדולה מדרגתו שהיה

 ולא כפנויה שידונו כדי אותם ששיבר ,הלוחות כשבירת ממש וזה

 בעשית אותם ידון שאם, (שמות רבה, תשא, מג, א) איש כאשת

 ,אותם שבר לכן ,עונם גדולה מה ,בידם הלוחות קבלת תבע העגל

 בנו שיקוים רצון ויהי. והבן, הלוחות לשבירת ממש דומה וזה

  .8)ח, כה ישעיה( פנים כל מעל דמעה ומחה

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם ביאור "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

 במדבר דברים. –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".בינת החכמה

 ,תוספות רבות עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

                                                 

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ) "יג-במדבר פרק כ, יב(כדכתיב  ,על מי מריבה

א ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל  א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן  ַיַען 

ַהֶּזה ֶאל  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם:  ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

אף על פי שלא אמר שמעו  ,הנה כלל אהרן בחטא מי מריבה ,"ֵדׁש ָּבםה' ַוִּיּקָ 

שדרגתו  ,חרתשרצה להמיתו מסיבה א ,שבעלילה בא כביכול ה' ,נא המורים

 ,אהרן מתוכדי שלא יהיה קטרוג על ישראל  ,היתה גבוהה מדי לדור החדש

ל זה ביאור המילים "ולפי דברי חז .וזה כונת חז"ל בעלילה בא עליו

אפילו  ,שה' הריב את אהרן במריבה ,פירוש ,"הּו ַעל ֵמי ְמִריָבהְּתִריבֵ "

ה' הריב אותו ובא עליו  ,שייכות לחטא מי מריבהלו שבאמת לא היה 

החדש לא כדי להמיתו מפני שהדור  ,לחטא מי מריבה בעלילה שהוא שייך

 .היה ראוי לו

אמרו חז"ל שמיתת צדיקים כיום כיפורים, מה ש :דבריותמצית  8

חידשו לנו דבר שבכל דבר ודבר  ,וכאפר פרה וכשבירת הלוחות

אבל  ,פור. שהוא עת רצון לכפר כיום כיא :םיצדיקאחר במיתת 

ב. שעל ידי  .מחשיב את הצדיקרק בתנאי שבתוך ליבו הוא 

 ועוד שחוששים שאין מי שיתפלל ,פטירתו מתבוננים ביום המות

ג. שיש להתעורר  .וגורם להתחזק בטהרה כפרה האדומה בעדם,

נמצא  ,על ישראלכדי שלא יהיה קטרוג  ,בתשובה שהצדיק נפטר

  .ו תשובה על זהשעוי ,שישראל גרמו למות הצדיק

 


