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  א"תשע "חוקת"פרשת 

  ה"ב

  

  לדמותו של אהרו� הכה� – "חוקת"לפרשת  "נקודה טובה"

אהרו� ואלעזר בנו עולי אל הור ההר , משה. בפרשת השבוע אנו נפרדי מדמותו של אהרו� הכה�
מעביר משה מאהרו� הכה� הגדול , מופלאיחודי ו, "סגור"במעמד , בתו� מערה, וש. לעיני כל הע
  . מת מיתת נשיקהאהרו� בגדי הכה� הגדול ואת תפקידו ו את, לבנו אלעזר

 וכתות גדול בכבוד מוצעת מטתו שראה מפני אהר� של כמיתתו מיתה משה בקש שעה באותה"
  ).יב פרק נת� דרבי אבות" (אותו סופדות השרת מלאכי של כתות

  :  הרו�ללא א –א� יורדי בהרכב חסר , כל הע רואי את שלושת המנהיגי עולי אל ההר

, במדבר כ" (ִי1ְָרֵאל 0ֵית �ֹל י/ ְ.לִֹ.י ,ֲהרֹ� ֶאת ַוִ%ְב)" ,ֲהרֹ� ָגַוע ִ)י ָהֵעָדה ָ)ל ַוִ%ְרא""
  ).כט

על פי המובא בפסוקי , המנהיג והכה� הגדולנשרטט קווי לדמותו של אהרו� , במאמרינו זה
  .ל"התורה ובדברי חז

אבות " (אוהב את הבריות ומקרב� לתורה, אוהב שלו ורוד2 שלו", בעל ענווה גדולהאהרו� היה 
  .ומעול לא הוכיח א2 אד בגלוי מעול לא נכנס לדברי חברו). יב, א

"  ?כיצד  3" רוד2 שלו

 בני לו ואמר מה אחד אצל לו וישב אהר� הל�. זה ע זה מריבה שעשו אד בני שני וכ�"
 עיני את אשא היא� לי אוי אומר בגדיו את וקורע לבו את מטר2 אומר מהו חבר� ראה

 קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא. עליו שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי חברי את ואראה
 לבו את מטר2 אומר מהו חבר� ראה בני ,מר לווא האחר אצל לו ויושב אהר� והול� מלבו
 שאני הימנו בושתי חברי את ואראה עיני את אשא היא� לי אוי ואומר בגדיו את וקורע
 ונשקו גפפו בזה זה וכשנפגשו. מלבו קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא. עליו שסרחתי הוא
  ).אבות דרבי נת� יב(" לזה זה

כדי , וכל זאת, אפילו תו� כדי סטיה מ� האמת, אהרו� נוקט כא� בטקטיקות מתוחכמות של שכנוע
  .להרבות שלו בעול

  ".לא מיליל" אפילו ,בבי אותוצליח להשפיע על הסואהרו� ה. זאת ועוד

 אותו בקש ,למחר. שלו לו) אמר( ונת� רשע באד) פגש( פגע בדר� מהל� אהר�כשהיה "
 את ואראה כ� אחר עיני אשא אי� לי אוי) אותו אד לעצמו( אמר .עבירה לעבור האיש
  . )ש" (העבירה מ� עצמו מונע האיש אותו ונמצא. שלו לי שנת� הימנו בושתי ,אהר�

ללא כל צור� . מעוברי עבירה לחטוא, מנע אהרו� באופ� עקי2, בדר� זו של אהבה וכבוד לזולת, כ�
  .רק מכוח דמותו ואישיות, בהטפת מוסר

הרי שעל אהרו� , )ח, לד דברי( "משה את ישראל בני ויבכו"משה נאמר  ו שלבעוד שבמות, לכ�
לא היה , )לפי הצור�(במילי קשות  א2 מוכיחו תקי2 משה שהיה מנהיג ".ִי1ְָרֵאל 0ֵית �ֹל"בכו 

  ".ִי1ְָרֵאל 0ֵית �ֹל"על , היה אהוב על כול, ואילו אהרו� שנקט בדר� רכה. הע כלאהוב על 

קשו יוב ביניה ייש אהרו� ג על זוגות שלא הסתדרו, שהבאנו" שלו הבית"את שיטת 
 –והליווי האישי של אהרו� בזכותו התיוו�  כאשר השלו חזר למשכנ, ואכ�. להתגרש
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על , אהרו� –ה קראו לילד שנולד אחרי הפיוס בש , העובד הסוציאלי והמטפל הזוגי, הפסיכולוג
  .שמו של האיש לו ה חייבי את אושר האישי

היו אלה  לא , �ואהר שאלמלא .�ואהר שמ שנקרא בישראלשל נפשות  אלפי כמה דועולכ� היו 
  ).ש –על פי (בבכייה רבה ,  אלה הצטרפו לאבל הכללי על אהרו�וג. לעול נולדי ובאי

כשהוא , לע" עבד"אלא היה בבחינת , עולה דמות של מנהיג שלא חיפש שררה וכבוד, מ� האמור
  .נושא את המשא החברתי על כתפיו

 –הסג� וממלא המקו של משה ,  2הוא היה מספר . אהרו� לא היה רק מנהיג חברתי וכה� גדול
  .וכמתורגמ� שימש לו אהרו� כדובר, משה לקה בגמגושומאחר . היג הלאומיהמנ

ואפילו שמח  אחיו הצעיר 3 הסג� והעוזר של משה מוכ� להיות  ,האח הגדול – העובדה שאהרו�
  .מלמדת על גדלותו האישית ועל ענוותנותו, בכ�

  ?ומה אומרת דמותו של אהרו� לב� המאה עשרי ואחת

וללכת (מתלמידיו של אהרו� ) תשתדל להיות ג אתה(הוי . "משנהתשובה לכ� אומר הלל ב
  ".ומקרב� לתורה אוהב את הבריות. אוהב שלו ורוד2 שלו) תהיה). (בדרכיו

  

  

  ".אנא אלי): "שיר שמקור מילותיו עממי(ונסיי בשירה של שולי נת� 

  

  ...אנא אלי

  ,במקו שבו מקננת שנאה

 .האהבת� לי לזרוע 

 סליחה  �3 במקו שבו עלבו

 אור  3במקו שבו חוש� 

 שמחה  3 במקו שבו עצב 

  

  ...אנא אלי

 עשה שלא אתאווה כל כ� 

  להיות מנוח אלא מנח

 עשה שלא אתאווה כל כ� 

 להיות מוב� אלא מבי� 

 עשה שלא אתאווה כל כ� 

  ...להיות אהוב אלא אוהב
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  :ותשיר זה מבטא את רוחו של אהרו� הכה� בשתי נקודות חשוב

 .הרצו� לזרוע אהבה ואחדות   .א

  .אוהב וסולח, מנח –הרצו� להיות פעיל   .ב

 

  .חברתית �הלוואי ונהיה מתלמידיו של אהרו� וממשיכי דרכו האנושית 

        

        

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםבברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  com.rothmoshe@gmail: מייל

   1php?cat=26.com/parasha.pirsuma.http://www  ":   נקודה טובה"ארכיו� 

 .נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

  .ל"אשמח לקבל למייל הנ? יש ל  הערה או הארה

 .הפ" בי� חברי ? אהבת


