
 בס"ד

 יפרק  -מות בני אהרן 

נורא הוד  העם אשר היה נוכח במעמד .רושם כביר היה רגע בעלהשראת השכינה במשכן רגע למדנו כי 

 הגיב ברינה ובנפילת אפים.זה, 

 ועל התוצאה הקשה של מעשה זה. חטאם של בני אהרן-פרק י מספר על תגובתם

 

נבקש מהתלמידים ראשית, כדי להדגיש את מידת הזהירות הנדרשת בעת התגלות ישירה של הקב"ה, 

  כזה. להיזכר בפעם הקודמת בה למדנו על מעמד

 ., וכיצד נקראו ימי ההכנה למעמד זהבספר שמות על כך נבקש לציין היכן למדנו

 

 יב-בעקבות תשובות התלמידים ניזכר בנאמר בספר שמות פרק יט, פס' יא

י ִליש ִ ְ    ְוָהיּו ְנכִֹנים ַליֹּום ַהש ּ

י  י ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ּכִ ִלש ִ ְ יֹּום ַהש ּ  :ַהר ִסיָני ַעלּבַ

ְלּתָ ֶאת   ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר  ְוִהְגּבַ

ְמרּו  ָ ָקֵצהוּ  ָלֶכםִהש ּ ָהר ּוְנֹגַע ּבְ    ֲעלֹות ּבָ

ל ָהר מֹות יּוָמת ּכָ ֵגַע ּבָ  :ַהּנֹ

 בפסוק כ:וכן שם, 

ְך  ֶלךְ  ה'ַויֹּאֶמר ֵאָליו  ה ְוַאֲהרֹן ִעּמָ  ֵרד ְוָעִליָת ַאּתָ

ן ה' ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת ֶאל ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל ם ִיְפָרץ ּפֶ  :ּבָ

 

  צורך ב"הגבלה"? ישמדוע הקב"ה מזהיר את העם? מדוע 

 נדרשת זהירות מרובה.  -במקום בו הקב"ה נמצא, במקום הקודש 

נזהר בציווי באופן כי הוא וה אותו", ווימי המילואים כי אהרן עשה "ככל אשר צתיאור דגישה בההתורה 

 מדויק. 

ביקשו בני אהרן להתקרב  ,ברגע הנשגב והמרשיםויום השראת השכינה באולם ביום השמיני למילואים, 

 ולא נזהרו בציווי ה'.אשר לא נצטוו בה, פעולה מיוזמתם, לה' על ידי 

 

 ג(-אפס' ) ואביהומעשה נדב 

ימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַויְַּקִריבוּ  א נּו ָבֵהן ֵאש  ַויָּש ִ ּתְ תֹו ַויִּ ְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיש  ַמְחּתָ  ה'ִלְפֵני  ַויִּ

ה ֹאָתם:  ר לֹא ִצּוָ ֶ ְפֵני  בֵאש  ָזָרה ֲאש  ֵצא ֵאש  ִמּלִ   :ה'ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַויָֻּמתּו ִלְפֵני  ה'ַוּתֵ

ביקשו להתקרב לה' על ידי מעשה שעשו מיוזמתם. הם ניגשו למזבח הפנימי להקטיר נדב ואביהו 

  .חוליןשל אש  - "אש זרהזה כהבאת "מעשה התורה מתארת  על גחלים שהביאו במחתותיהם.קטורת 



  .ותומ הם נפגעו ממנהושירדה אש משמים, המעשה היתה  תוצאת

ת אסון כבד זה מתרחש ממש בעיצומה של הרינה וההתרגשות, ובשעה שאהרן הכהן מנצח על מלאכ

 .המשכן והמזבח

 .בעקבות האסון משה פונה אל אהרן

ה ֶאל ג ֶ ר ַויֹּאֶמר ֹמש  ֶ ר  ַאֲהרֹן הּוא ֲאש  ּבֶ ֵדש  ְוַעל ה'ּדִ ְקרַֹבי ֶאּקָ ֵני ָכל ֵלאֹמר ּבִ ֵבד  ּפְ  ָהָעם ֶאּכָ

ּדֹם ַאֲהרֹן:    ַויִּ

ֵדׁש" הם האנשים הקרובים ביותר לקב"ה, המקדשים  הכוהנים העוסקים בעבודת המשכן –" ֶאכֵָּבדו" "ֶאקָּ

 .  ולהיזהר בעבודתו הקב"ה ויויחייבים להקפיד ביותר על צהם לפיכך את שמו. ומכבדים 

ֹּן". -תגובת אהרן למות בניו  ֹּם ַאֲהר   "וַיִּד

 שתק.  –", ולאחר דברי משה בוכה בקול"שהיה הרמב"ן מבאר 

תק ואהרון לא התלונן על מות בניו, אלא שרש"י כותב כי התורה מציינת את השתיקה של אהרן לשבחו. 

 ה' ישרים.  דרכישכל  -את אמונתו מראה אהרן . בקבלת הדין קבל עליו את הדיןמו

 

היא ללמד כך  ה אותם", והצעתנוהכתוב מתאר את המעשה של בני אהרן כהקרבת "אש זרה אשר לא ציוו

לא ביארה בדיוק מהו הדבר "אשר לא עצמה התורה את הדברים, ללא פירוט ודקדוק מה היה החטא. 

  .   ם שוניםפסוקישר נרמזים באפירושים  והציע ז"ל ומפרשי התורהחאמנם, . ציווה"

את מה שלמדונו גיש חשוב להדכאשר אנו עוסקים בגדולי העם, ובייחוד במעשה כה רוחני, בנוסף, 

   אדם נמדד על פי מדרגתו: כל  -  רבותינו

  "מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה –ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמֹאד' "

 קמא נ.(-בבאבבלי, )                                                                                                           

* 

בנסיון להקטיר קטורת על מזבח הזהב. משה מצווה את מישאל  ,ה: בני אהרן מתו באהל מועד-פס' ד

 לקבורה. ,אל מחוץ למחנה ןמן המשכ נדב ואביהוא להוציא את ,של אהרן הכהן יםדוד-ואליצפן, שהיו בני

 ז(-)פס' ו איסור האבלות לאהרן ולבניו

 שני בניו של אהרן מתו. .אסון נורא מתרחש ,בשיא השמחה ביום השמיני

 האם כעת תתבטל העבודה? האם תידחה עבודת המשכן מפני האבל?

 תלויים בו.  -אהרן הוא הכהן גדול, והוא שלוח של כל העם. כל פרטי עבודת המשכן ביום החשוב הזה 

 מכיוון שכך, עליו לדחות את אבלו הפרטי במשך יום זה.  

 משכן.       תוך תחומי ההכוהנים, אינם יכולים להיטמא, ועליהם להמשיך את עבודתם בגם אלעזר ואיתמר, 

 

 אלו שני מנהגי אבלות שאנו מכירים נזכרים בפסוקים, ככאלו שאהרן ובניו אסורים בהם?

  מי מחליף אותם באבלות על נדב ואביהוא?



ה ֶאל ו ֶ ָניו  ַויֹּאֶמר ֹמש  ְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹמּו ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ּבָ יֶכם ַאל ּתִ ֵ ְולֹא ָראש 

ל ָרֵאל ִיְבּכּו ָהֵעָדה ִיְקצֹף  ָתֻמתּו ְוַעל ּכָ ית ִיש ְ ל ּבֵ ַרף  ֶאתַוֲאֵחיֶכם ּכָ ר ש ָ ֶ ֵרָפה ֲאש  ְ ַתח  ז ה':ַהש ּ ּוִמּפֶ

ן י ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ּפֶ ֻמתּו ּכִ ַחת  ּתָ ֶמן ִמש ְ ֶ ה ה'ש  ֶ ְדַבר ֹמש  ּו ּכִ  :ֲעֵליֶכם ַויֲַּעש 

אהרן הנוהגים גם כיום.  ,הם מנהגי אבלות  - )"תפרמו"("פרע"( וקריעת הבגד  להיותאי התספורת )

 .בכלל משום שהם אסורים באבלות ,אסורים בהם ובניו 

פי שלמדנו, הכוהנים אינם רק אנשים פרטיים. במקום אהרן ובניו, העם כולו מתאבל על נדב ואביהוא. כ

 קשור אליהם. העםכל , והם שליחי ציבור

  יא(-)פס' חאיסור שתיית יין ושכר 

כי על הכוהנים העושים את עבודת הקודש להיזהר מאד בעבודתם. לאחר מות נדב ואביהו  ראינו

 . מקדשב ם, בעת עבודתלדורות איסורכוהנים העל אוסרת ו, הזהאת הצורך מחזקת התורה 

 מהו האיסור? כיצד אנו יודעים שהוא נוהג לדורות?  

 

ר    ַאֲהרֹן ֵלאֹמר ֶאל ה'ַוְיַדּבֵ

ָכר ַאל ֵ ְך  ַיִין ְוש  ה ּוָבֶניָך ִאּתָ ּתְ ַאּתָ ש ְ  ּתֵ

ֹבֲאֶכם ֶאל   ָתֻמתוּ  ֹאֶהל מֹוֵעד ְולֹא ּבְ

ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם   :ֻחּקַ

 משקה אלכוהולי העשוי מפירות אחרים(  –)או "שכר"  אפשר להרחיב עם התלמידים מעט על תכונת היין

אדם ששתה   ,שדורשים דיוק וזהירות. במקומות ובשליטה העצמיתאשר פוגם בצלילות הדעת, בערנות, 

 לתפקד )כגון בכביש(.  מאד יין או משקה משכר יתקשה 

)כגון  מתבלבלהתלמידים לא יתקשו לתת דוגמאות על מצבים שבהם ראו אדם שותה יין ונרדם, או 

 אסור בעבודה.ששתה יין כהן  -ועם זאת מאד השימוש ביין, ורווח בפורים(. בימי קדם היה מצוי 

 

 )נח ולוט( ששתו יין, השתכרו והתבזו. מי הם? ישנם שני אנשים בחומש בראשית: חידה

 

  נים:הושל הכ םתפקידבו םמעמדבהמשך לכך התורה מרחיבה ב

ין ַהּקֶֹדש  ּוֵבין ַהחֹל  יל ּבֵ  ּוְלַהְבּדִ

הֹור ֵמא ּוֵבין ַהּטָ   :ּוֵבין ַהּטָ

ָרֵאל  ּוְלהֹורֹת ֶאת ֵני ִיש ְ  ּבְ

ל ים ֵאת ּכָ ר  ַהֻחּקִ ּבֶ ר ּדִ ֶ ַיד ה'ֲאש  ה ֲאֵליֶהם ּבְ ֶ  ֹמש 
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חיים של קדושה -ותפקידם לקרב את עם ישראל לאורח –ביחס לכלל העם יש אחריות רוחנית  לכוהנים

 . , ולמי מותר להיכנס למקדשמהו טהור וטמא . הם מלמדים את העםוטהרה

  ללמד את העם תורה ומצוות.חובתם  כמו כן

מעלתם ומדרגתם המחייבים את הכוהנים בזהירות בעבודתם, אנו למדים על אלו,  פסוקיםמנמצא, כי 

 .מורי ההוראה של ישראלכ הכוהניםשל הכללית 

 חז"ל, וכן רש"י כאן, לומדים כי איסור שתיית יין מתייחס גם להוראה: 

"וכשם שאסור לכוהן להיכנס למקדש מפני השכרות, כך אסור לכל אדם בין כוהן בין ישראל להורות כשהוא 

 ד( ,אשתוי.."   )רמב"ם, הל' ביאת מקדש 

 

 :ערב פסיקת הדין משתיית יין יםנמנעהיו ש ,על הדייניםלמדנו לדוגמה  משנהוב

.."                                                                                   ולמחרת משכימין ובאין לבית דין ונותנין כל הלילהולא היו שותין יין כל היום, ונושאין  ,"וממעטין במאכל

 , ה(ה)משנה, מסכת סנהדרין 

 

 .אנשים היו שותים בסעודת היוםהרבה  והיתה מעשה של יום יום. שתיית יין היתה מצויה מאד, בעבר,

כאשר  , ולא בשעת המנחהתפילת שחרית, כאשר הדעת צלולהברק כה שברכת כוהנים תיאמר מכאן ההל

 כבר אכלו ושתו.

 נושאים כפים גם במנחה. –ביום זה  ן שמתענים ולא שותיםומכי –יוצא מן הכלל היא תענית ציבור 

* 

שאי אפשר לעשותם כאשר הדעת תפקידים או לבקש מהתלמידים לתת דוגמאות נוספות לאנשים אפשר 

 )קצין/מורה ועוד. אפשר לדמיין מה היה קורה אילו המורה היה מלמד כשהוא שתוי..(איננה צלולה. 

כמו כן אפשר לבקש מהתלמידים לתת דוגמאות במה עלול כהן ששתה יין לטעות בעבודתו במשכן. בכך 

 בפרקים הקודמים.גם ניתן לקיים חזרה קצרה וחופשית על הלכות  שונות שנלמדו 

 

הרמב"ם להרחיב מעט על סמך דברי על מקומם של אהרן ובניו הכוהנים במסירת התורה אפשר 

 :)מעובד מעט( בהקדמתו לפירוש המשנה

אומר לו המצווה, ואחר כך הקב"ה פירושה: היה עם דע, כי כל מצווה שנתן הקב"ה למשה רבנו ע"ה, נתנה לו 

 ...שהוא כוללאומר לו פירושה ועניינה, וכל מה 

 למדו פירושהמהיה משה נכנס באוהלו, ונכנס אליו בתחילה אהרן, ומשה היה אומר לו המצווה ו

 שאמר לאהרןמלמד אותם מה לימין משה רבנו. ונכנסו אחריו אלעזר ואיתמר בניו, והיה משה ושב אהרן וי

למדם משה כמו שלימד מזקנים, ושב האחד לשמאל משה רבנו והשני לימין אהרן. ואחרי כן יבואו שבעים ווי

 לאהרן ובניו. 

 . מלמדם )בפעם הרביעית(ואחרי כן יבאו ההמון ו

נמצא אהרן שומע המצווה מפי משה ארבע פעמים, ובניו שלוש פעמים, והזקנים שני פעמים, ושאר העם פעם 

 .אחת

 .וכו' מלמדים את העם מלמד את העם, ואחר כך בניועצמו אחר כך יוצא משה ואהרן 

כ: התורה ממשיכה לתאר את העבודה במשכן ביום השמיני, לאחר מות נדב ואביהו. לא נרחיב -פס' יב

 בפסוקים אלו.


