
 
 

 בעדווכיפר    –פרשת אחרי מות 

 לו  אשר  החטאת  פר  את  אהרון  והקריב״  כיפור  ביום  גדולה  הכוהן  עבודת  על   בפרשה  נאמר

מכפילות  .  טז יא( התורה חוזרת שוב על אותו פסוקובהמשך )  (ו,  טז)  ביתו״   ובעד   בעדו   וכפר

פעם ראשונה עליו   בותינו שאהרון הכוהן הגדול מתוודה פעמיים על פר החטאת, ר  הפסוק למדו

תיו, כי רק מי שנקי ובתחילה הכוהן מתוודה על עוונ .ועל אשתו, ופעם שנייה עליו ועל הכוהנים

 מעוונות יכול לכפר על אחרים. 

,  ו נמסר ישירות לפני הקב״הכשאדם מפרט את חטאיו דינש  (ג רלאוידוי נאמר בזוהר )ועל ה

 חם של המקטרגים להרע לו, ולכן ניתן להקל בדינו. וואין בכ

 ן הכהן להתוודות ולכפר על חטאי אחרים, אשתו והכוהנים? ווכיצד יכול אהר

התשובה על כך שביום כיפור הכוהן הגדול מגיע לדרגה כל כך גבוהה באהבת ישראל עד שהוא 

 ם. יכול להתוודות עליהם ולכפר עליה

כאשר משה נשלח להוציא את עם   .ן בפגישתו עם משהואת אהבת ישראל מצאנו אצל אהר

החשש של הייתה  שהסיבה לכך  דרשו רבותינו  ו  ,לקבל את השליחות  ישראל ממצרים הוא סרב

שלא הקב״ה אמר למשה    .ן שהיה גדול ממנו והיה כבר נביאומשה מפגיעה בכבודו של אהר

תהיה    משה  השמחה שלו על הצלחת   -  ד יד()  ״וראך ושמח בלבו״  ו, אלאב  אן לא יקנודאג, אהרי

לפעמים אדם מראה בחיצוניות שלו שהוא שמח בהצלחת השני,   .תית, גם בליבו הוא ישמחיאמ

בזכות שמחה זו זכה  ו  ן הייתה אמיתית ושלמה,ואבל בתוכו הוא מקנא, אבל שמחתו של אהר

   .(גשמו״ר ) ן לחושן שהיה נתון על ליבוואהר

לאהר אפשרה  לקנא  בלי  בשמחתו  ולשמוח  האחר  אצל  הטוב  ראיית  של  הזאת  ן והמידה 

טא אדם שחו ,  של אהרון  משיכה גם בזרעוההמעלה הזאת    .ולכפר גם על אחרים  תולהתווד

בעזרה, אוכלים  היו  הכוהנים  את בשר קורבן החטאת    מביא קורבן חטאת כדי לכפר עליו,היה  

רגיש עצמו שותף מלא לכאבו  ה  ,הכוהן באהבת ישראל שיש לו  .תכפר למקריבהילתם  ובאכ

 . צליח לכפר עליוובכך ה  ,וצערו של המקריב

וגוי  ״   מעלת הכוהנים באהבת ישראל צריכה להיות בכל יהודי ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים 

 .  ויקרא יט ו(וך״ )ואהבת לרעך כמ״ וביטוי לכך נתנה התורה בציווי (שמות יט וקדוש״ )



 
 

אמר    ,הגיעו לרופאוהם  לאשתו כאבה הרגל,  כאשר  ,  שם הרב אריה לויןיאת האהבה הזאת י

 הרגל של אשתי כואבת לנו. :הרב

 

 

 


