פ' אחרי מות
 )1ספר ויקרא פרק טז
שנ ֵּי ְבנֵּי ַאהֲר ֹן ְבק ְָרבָתָ ם ִל ְפנֵּי ה' ַויָמֻתּו:
(א) ַוי ְדַ בֵּר ה' ֶאל משֶה ַאח ֲֵּרי מֹות ְ
 )2רש"י על ויקרא פרק טז פסוק א
וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו'  -מה ת"ל היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא אמר
לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני זה זרזו יותר
מן הראשון לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן:
 )3אבן עזרא על ויקרא פרק טז פסוק א
אחרי מות  -אחרי שהזהיר את ישראל שלא ימותו אמר השם למשה שיזהיר גם לאהרן שלא ימות כאשר מתו בניו וזאת הפרשה
לאות כי בני אהרן הכניסו הקטורת לפנים מהפרכת.
 )4ויקרא פרק טו
ש ָכנ ִי ֲאשֶר בְתֹוכָם:
(לא) ְו ִהז ְַרתֶ ם אֶת ְבנ ֵּי יִש ְָראֵּל ִמ ֻטמְָאתָ ם וְֹלא יָמֻתּו ְב ֻטמְָא ָתם ְב ַטמְָאם אֶת ִמ ְ
 )5רמב"ן על ויקרא פרק טז פסוק א
טעם אחרי מות שני בני אהרן כי מיד כאשר מתו בניו הזהיר את אהרן מן היין ומן השכר שלא ימות (לעיל י ח ט) ,ואמר עוד
למשה שיזהיר אות ו שלא ימות בקרבתו לפני ה' והקרוב ,שהיו שתי המצות האלה ביום המחרת למיתתם ,כי בו ביום אונן היה,
ואין רוח הקודש שורה מתוך עצבות (שבת ל ):ואזהרת היין ,הדבור לאהרן היה ,ובאותו היום היתה גם זאת המצוה למשה ,אבל
הקדים הכתוב האזהרות שהזהיר את ישראל שלא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם ,ואחרי כן כתב אזהרת
היחיד:
 )6ועל דעתי ,כל התורה כסדר ,שכל המקומות אשר בהם יאחר המוקדם יפרש בו כגון וידבר ה' אל משה בהר סיני (להלן כה א)
בספר הזה ,וכגון ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן (במדבר ז א) בספר השני ,וכיוצא בהן ,ולכך אמר בכאן "אחרי מות",
להודיע כי היה זה אחרי מותם מיד ועל דברי רבותינו (תו"כ פרשה א ג) שאמרו ,שלא תמות כדרך שמת פלוני ,זה זרזו יותר מן
הראשון ,יהיה טעם הכתוב שאמר השם למשה בלשון הזה ,אחרי שמתו שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' אמור אליו שלא יבא
בכל עת אל הקדש ולא ימות:
 )7הקדמת הרמב"ן לספר ויקרא
הספר הזה הוא תורת כהנים ולוים ,יבאר בו עניני הקרבנות כולן ומשמרת המשכן כי כאשר היה ספר אחד בענין הגלות והגאולה
ממנו ,והשלימו בענין אוהל מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן ,צוהו בקרבנות ובשמירת המשכן שיהיו הקרבנות כפרה להן
ולא יגרמו העונות לסלוק השכינה ,וצוה בכהנים הנוגשים אל השם שיתקדשו ,שהזהיר על טומאת מקדש וקדשיו ,וגם שלא
יהרסו לעלות אל השם ,כמו שאמר דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדוש מבית לפרוכת אל פני הכפרת אשר על
הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת ,כאזהרת פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב . . .
 )8אברבנאל וירקא פרק טז
אל פני הכפורת אשר על הארון :רוצה לומר אין ענינו כענין משה בביאה כי משה יכנס בכל עת שמה לשמוע הדבור וכמו שאמר
ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל .הנה אם כן משה
מפני הכפורת אשר על הארון היה נכנס שמה בכל עת לשמוע הדבור .אבל אהרן שלא בא אליו הדבור מעל הכפורת אשר על
הארון מה לו להכנס שמה כי הוא מקום סכנה ושמה מתו בניו וזה שאמר ולא ימות וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא ד'
כ"ג) כהן גדול שנכנס לפני לפנים בלא צורך עבודה חייב מיתה כהן הדיוט שנכנס להיכל בלא צורך עבודה חייב מלקות . . .
 )9הנה התבאר למה תלה הכתוב אסור הביאה בכל עת אל הקדש במיתת בני אהרן ולא נאמר כזה בשאר הפרשיות שנאמרו
ביום ההוא לפי שהיה זה להזהירו שלא ימות שמה כאשר מתו בניו ושהיה זה לתת הבדל בין משה רבינו שהיה בכל עת מוכן
לנבואה ושומע הדבור מעל הכפורת מה שאין כן אהרן.
 )11רב ש ר הירש ויקרא פרק יא פסוק א
חודש ופסח יצרו את ג ופה הלאומי .פרשת משפטים הסדירה את חייה החברתיים .מפרשת תרומה ועד פרק יא של שמיני הוקם
המשכן; הוא שהעמיד את חזון התורה כמטרת שיא בקרב האומה .והן זה כל עצמו של חזון זה :העם כולו  -על כל פרטיו  -יהיה
"ממלכת כהנים וגוי קדוש" .אולם אל יהא חזון זה רק סמל המקדש; אלא יהפוך למציאות בכל פינות החיים של כל בן ובת
לאומה; יהא הכלל החונה מסביב למקדש ראוי לקריאה הפונה לכל בניו ובנותיו" :קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם" (להלן
יט ,ב)! אך לשם כך יש צורך באנשים ,שהורתם ולידתם וכל מזונם הם במיוחד לצורך המטרה הזאת; יש צורך במישטר של
אנשים ,שנולדו וניזונו לחזון הקודש של התורה .מישטר זה הונח על  -פי ה' בפרשת שמיני ,תזריע ,מצורע ואחרי מות; הן הן
הפרשות ,המובילות לקראת "קדשים תהיו".

 )11רב ש ר הירש ויקרא פרק טז פסוק א
הפסוק האחרון של הפרק הקודם סיים את סידרת החוקים על טומאת גוויות וטומאת קדושות .סידרה זו החלה בפרק יא .וכבר
עמדנו שם (פי' יא ,א) על הקשר ההדוק שבין חוקים אלה  -לבין מות בני אהרן המתואר בפרק י .אותם בחירי האומה מתו בשעת
הקדשת מקדש התורה; והם מתו על  -ידי שכינה ,שעמדה לשרות עלי אדמות .מותם הראה את המעלה היתירה של הדרישות -
שהוטלו על עם זה עם כניסת תורה זו בקירבו :כי התנאי לקיום בני עם התורה  -אף הקרובים ביותר אל ה'  -הוא קבלת מרותה
של תורת מקדש זה .משום כך הלכות מאכלות אסורות והלכות טומאה וטהרה הן המסקנה הישירה של הקדשת המקדש .שהרי
זו משמעות אותן הלכות :על העם לבחור לו מזון ,שיקל עליו לקבל עול תורה .עליו לייסד מישטר ,שיהא בו כדי לקדש את כל
החיים; וכל חיי ההנאה והיצירה יהיו שזורים אזהרות על טהרה מוסרית;
 )21ותתחדש בהם בכל עת התודעה על היחסים למקדש תורת ה' .כך יזכור העם בכל מעשה ובכל מחדל :יחסיו אל תורת
המקדש הזה יוכלו להתקיים רק בחירות מוסרית ,לבל ישקע בתהום חוסר חירות מוסרית  -שהיא הניגוד למקדש התורה הזאת.
שאם לא כן ,רק אובדן העם הזה יציל את המקדש לצורך עתיד האנושות .וזו משמעות האזהרה ,המסיימת את הלכות טומאה
וטהרה" :והזרתם את  -בני  -ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את  -משכני אשר בתוכם" (לעיל טו ,לא)
 )21כל זה י סוכם עתה במצוה הנתונה בפרק זה .לקיומה נבחר יום אחד של השנה הלאומית היהודית .וההקדמה למצוה זו חוזרת
לאותו מאורע  -שכל דיני טומאה וטהרה נסמכו אליו:
 )21בקרבתם לפני  -ה' וימתו :קריבתם לפני ה' היתה סיבת מותם .הם לא הבינו את רום האידיאל היהודי  -ואת פחיתות מעלתם
הם; הפרזה זו בערך עצמם היתה הצד האישי של חטאם  -הקריבה  -והיא שהביאה לידי אובדנם (ראה פי' לעיל י ,א).
 )9שמות פרק כה
ש ַכנ ְתִ י בְתֹוכָם:
(ח) ְועָשּו לִי ִמ ְקדָש ְו ָ
ויקרא
שמִינ ִי ק ָָרא משֶה לְַאהֲר ֹן ּו ְל ָבנ ָיו ּו ְלז ִ ְקנֵּי יִש ְָראֵּל:
(ט:א) ַויְהִי בַיֹום ַה ְ
(ט :כג) ַוי ָב ֹא משֶה וְַאהֲר ֹן אֶל אֹהֶל מֹועֵּד ַויֵּצְאּו ַויְב ֲָרכּו אֶת ָהעָם ַוי ֵָּרא כְבֹוד י ְהֹוָה ֶאל כָל ָהעָם:
(ט:כד) וַתֵּ צֵּא אֵּש ִמ ִל ְפנֵּי ה' וַת ֹאכַל עַל ַה ִמז ְ ֵּב ַח אֶת הָעֹלָה ְואֶת ַה ֲח ָלבִים ַוי ְַרא כָל ָהעָם ַוי ָרֹּנּו ַויִפְלּו עַל ְפנ ֵּיהֶם:
(י:א) ַויִקְחּו ְבנֵּי ַאהֲר ֹן נ ָדָ ב ַו ֲאבִיהּוא ִא יש ַמ ְחתָתֹו ַוי ִתְנּו ָבהֵּן אֵּש ַויָשִימּו ָעלֶי ָה קְט ֶֹרת ַויַק ְִריבּו ִל ְפנֵּי ה' אֵּ ש ז ָָרה ֲאשֶר ֹלא ִצּוָה א ֹתָ ם:
ָָארץ:
(יא :ב) דַ בְרּו ֶאל ְבנ ֵּי יִש ְָר ֵּאל לֵּאמ ֹר ז ֹאת ַה ַחי ָה ֲאשֶר ת ֹאכְלּו ִמכָל ַה ְב ֵּהמָה ֲאשֶר עַל ה ֶ
(יא:כד) ּו ְל ֵּאלֶה ִת ַטמָאּו כָל הַּנֹגֵּ ַע ְבנִ ְבלָתָ ם י ִ ְטמָא עַד ָהע ֶָרב:
(יא :כה) ְוכָל הַּנֹשֵּא ִמּנִ ְבלָתָ ם י ְ ַכבֵּס ְבגָ ָדיו ְו ָטמֵּא עַד ָהע ֶָרב:
ש ְבעַת יָמִים כִי ֵּמי נ ִדַ ת דְ ֹותָ ּה ִת ְטמָא:
(יב :ב) ַדבֵּר ֶאל ְבנ ֵּי יִש ְָר ֵּאל לֵּאמ ֹר ִאשָה כִי תַ ז ְִרי ַע ְויָלְדָ ה זָכָר ְו ָטמְָאה ִ
שאֵּת אֹו ַס ַפחַת אֹו ַבה ֶֶרת ְו ָהי ָה בְעֹור ְבשָרֹו ְלנֶגַע צ ָָרעַת וְהּובָא אֶל ַאהֲר ֹן הַכֹהֵּן אֹו אֶל ַאחַד ִמ ָבנ ָיו
(יג :ב) ָא ָדם כִי י ִ ְהי ֶה בְעֹור ְבשָרֹו ְ
הַכ ֹ ֲהנִים:
(טו:ב) ַדבְרּו אֶל ְבנֵּי יִש ְָראֵּל ַו ֲאמ ְַרתֶ ם ֲא ֵּלהֶם אִיש ִאיש כִי י ִ ְהי ֶה ז ָב ִמ ְבשָרֹו זֹובֹו ָטמֵּא הּוא:
ש ָכנִי ֲאשֶר בְתֹוכָם:
(טו :לא) ְו ִהז ְַרתֶ ם אֶת ְבנֵּי יִש ְָראֵּל ִמ ֻטמְָאתָ ם וְֹלא יָמֻתּו ְב ֻטמְָא ָתם ְב ַטמְָאם אֶת ִמ ְ
(טז:ג) בְז ֹאת י ָב ֹא ַאהֲר ֹן אֶל הַק ֹדֶ ש ְבפַר בֶן ָבקָר ְל ַחטָאת וְַאי ִל לְעֹלָה:
שמָה ֹלא תַ עֲשּו ּו ְבחֻק ֹ ֵּתיהֶם ֹלא
ש ְב ֶתם בָּה ֹלא תַ עֲשּו ּו ְכ ַמ ֲעשֵּה א ֶֶרץ ְכנַעַן ֲאשֶר ֲאנִי ֵּמבִיא אֶתְ כֶם ָ
(יח :ג) ְכ ַמ ֲעשֵּה א ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ֲאשֶר י ְ ַ
תֵּ לֵּכּו:
שמְרּו ָל ֶלכֶת ָבהֶם ֲאנ ִי ה' אֹ-להֵּיכֶם:
ש ָפטַי תַ עֲשּו ְואֶת חֻק ֹתַ י תִ ְ
(יח:ד) אֶת ִמ ְ
(יט :ב) ַדבֵּר אֶל כָל עֲדַ ת ְבנֵּי יִש ְָראֵּל וְָאמ ְַרתָ ֲא ֵּלהֶם ְקדשִים תִ הְיּו כִי קָדֹוש ֲאנ ִי ה' אֹ-להֵּיכֶם:

