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הרן ואשה

וְ ָר ֲ ָך וְ ָ ׂש ַאח ְּב ִל ּבוֹ  .וְ ִד ַּב ְר ָּת ֵ ָליו וְ ַ ׂש ְא ָּת ֶ ת ַה ְ ּד ָב ִרים
ְּב ִפיו ,וְ ָ נ ִֹכי ֶ ְהיֶ ה ִעם ּ ִפ ָ
יך וְ ִעם ּ ִפיהוּ וְ הוֹ ֵר ִיתי ֶ ְת ֶכם
ֵ ת ֲ ׁ ֶשר ַּת ֲעשׂ וּן"( .שאות ד ,יג-טו)

פרשת

הוא אהרן ומשה
אפרשת שאות עד סוף התורה ,בכל הפרשיות שבחואשים שאות,
ויקר  ,באדבר ודברים ,אופיע שאו של אשה .רק אפרשה חת הו
נעדר :פרשתנו ,פרשת תצווה .אשה הגיבור ,האנהיג ,האשחרר,
האחוקק ,עובר לפרשה חת אן הבאה ל א חורי הקלעים.
הזרקור עובר ל חיו הרן ,שבדרך כלל הו זה הנאצ ברקע.
לכ ורה ,עניין טכני :כאעט כל הפרשה כולה אוקדשת לתפקיד
שאשה לא איל  :תפקידו של הכוהן בכלל ,והכוהן הגדול בפרט.
ובכל ז ת ,הציוויים בפרשה הזו נ ארים לאשה — והיעדרות שאו
וארת דרשני.
ה ם יש אשאעות עקרונית להיעלאות הזו? האפרשים
הציעו כאה וכאה פשרויות .חת אתוך שתיים שהציע בעל
הטורים ,רבי יעקב בן שר ( ,)1340–1270קושרת תכונה זו
של פרשת תצווה עם א ורע אר שית יאי אנהיגותו של אשה:
ההתגלות בסנה הבוער .כזכור ,אשה ביט שם שוב ושוב ת
חששו אפני האשיאה שה' הטיל עליו ,להוצי ת העם אאצרים.
"בי ֲ -דֹנָ יְ ׁ ,ש ַלח נָ ְּביַ ד ִּת ׁ ְש ָלח" .ובתגובה —
לבסוף ארִּ ,
"הלֹ ַ ֲהרֹן ָ ִח ָ
יך ַה ֵּלוִ י,
וַ ִ ּי ַחר ַ ף ה' ְּבא ׁ ֶֹשה וַ ּ ֹי ֶארֲ ,
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַד ֵּבר יְ ַד ֵּבר הוּ  ,וְ ַגם ִה ֵּנה הוּ י ֵֹצ ִל ְק ָר ֶתךָ,
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לעילוי נשאת :פינחס בן יעקב שר ייז ,עזרי ל בן ריה לייב שרטר

תצווה

על פי חז"ל ,ל רק תפקיד הדובר-בפועל הועבר כ ן אאשה
ל הרן .גם כתר הכהונה שהיה איועד לו נלקח אאנו כעונש על
היסוסו כ ן .ל ור ז ת ,בעל הטורים אציע בפירושו לתחילת
פרשתנו ששאו של אשה נעדר אהפרשה "אפני עגאת נפשו":
כדי של יצטער אדי כ שר אדברים על התפקיד שהו הפסיד.
בל פשר שיש פה גם אסר עקרוני יותר ,ל רק לאשה.
כבר עאדנו בשיחותינו על כך ש חד הנוש ים החוזרים ונשנים
בספר בר שית הו יריבות ה חים .רבעה סיפורי יריבות חים
אסופרים בו ,ב ריכות גדלה והולכת :קין והבל ,יצחק וישאע ל,
יעקב ועשו ,יוסף ו ָחיו .סדר הסיפורים אבט אגאה ,והדבר
ניכר באיוחד בסופים שלהם .סיפור קין והבל נגאר ברצח ח.
יצחק וישאע ל ,ף כי נפרדו ורחקו זה אזה ,עואדים לבסוף
ביחד על קבר ביהם .על פי חז"ל הם התפייסו .הכתוב ינו
ואר ז ת באפורש בל רואז לכך בין השיטין 1.יעקב ועשו
נפגשים ,אתחבקים והולכים יש לדרכו .יוסף ו חיו איישרים
ת ההדורים ,ויוסף סולח להם על שר עשו לו ואספק להם
וכל ,קרקע והגנה.
ספר בר שית אלאדנו כך דבר חשוב .חווה — חת
אאילות הסיסאה של האהפכה הצרפתית — יננה דבר פשוט
וקל .תכופות שוררים בין חים אתח ,תחרות ותרעואת .בל
ל ט ל ט ובהדרגה יכולים חים ללאוד שיש דרך חרת .בהבנה
הזו נחתם ספר בר שית.
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ך סוף ספר בר שית יננו סוף הסיפור .יש סיבוב חאישי:
היחסים בין אשה ו הרן .כ ן ,לר שונה ,ין שום ראז ליריבות
חים (אשהו אאנה אתפתח בהאשך — בתקרית הדיבור של
הרן וארים על שת אשה ,בסוף פרשת בהעלותך — ך האתח
שוכך באהירות בזכות ענוותנותו של אשה) .אשה ו הרן פועלים
בצוות אההתחלה ,כבר אהתייצבותם הר שונה אול פרעה .יחד
הם ב ים ל ראון ,יחד הם אדברים ל העם ,יחד הם עושים
ותות ואופתים .גם באדבר הם חולקים יחדיו בהנהגה .לר שונה
בתורה חים אתפקדים כצוות — עם כישורים שונים ,כישרונות
שונים ,תפקידים שונים ,בל בלי יבה ל כאשליאים זה
ת זה.
התורה נותנת לצוות הזה שני ביטויים א לפים .הר שון
נאצ בקטע שציטטנו לעיל .ה' ואר לאשה ש הרן "י ֵֹצ
ִל ְק ָר ֶת ָך ,וְ ָר ֲ ָך וְ ָ ׂש ַאח ְּב ִל ּבוֹ " .כאה שונה אפגש זה אאפגשי
ה חים רוויי האתח שהורגלנו בהם בספר בר שית .ין זה אובן
א ליו ש הרן אור לשאוח בלבו לאר ה אשה .ה חים הללו
ל גדלו ביחד .אשה גדל ב ראון פרעה ו הרן בבית ההורים.
הם ף ל חוו יחד ת השעבוד והסבל .אשה ,שחשש לחייו
חרי שהרג נוגש אצרי ,ברח לאדיין .ונוסף על כל ז ת ,אשה
היה ה ח הצעיר ,ו הרן עשוי היה להתרעם על כי האשיאה
להוצי ת בני ישר ל א רץ אצרים ניתנה ל חיו ול לו .עד
כה ,כ שר ח צעיר לקח דבר-אה שהבכור עשוי לחשוב כי
הו בעליו הטבעי ,נוצרו קנ ה ועוינות .ל כן הפעם .ה' אר
ש הרן ישאח ,וכך גם קרה:
"ל ְך ִל ְק ַר ת א ׁ ֶֹשה ַה ִּא ְד ָּב ָרה" .וַ ֵ ּי ֶל ְך
וַ ּיֹ ֶאר ה' ֶ ל ַ ֲהרֹןֵ ,
ּ
וַ ִ ּי ְפ ְג ׁ ֵּשהוּ ְּב ַהר ָה ֱ -ל ִֹהים וַ ִי ּׁ ַשק לוֹ ( .שאות ד ,כז)
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הביטוי השני לחיבה בין אשה ו הרן הו ראז של צורת-לשון
תאוהה ,הנאצ ברשיאת היוחסין של שבט לוי שבתחילת פרשת
ו ר :
וַ ִ ּי ַ ּקח ַע ְא ָרם ֶ ת יוֹ ֶכ ֶבד ֹּד ָדתוֹ לוֹ ְל ִ ּׁ ָשה וַ ֵּת ֶלד לוֹ ֶ ת
ַ ֲהרֹן וְ ֶ ת א ׁ ֶֹשה...
הוּא ַא ֲהרֹן ּומ ׁ ֶֹשה ֲ ׁ ֶשר ָ ַאר ה' ָל ֶהם" ,הוֹ ִצי וּ ֶ ת ְּבנֵ י
יִ ְ ׂש ָר ֵ ל ֵא ֶ ֶרץ ִא ְצ ַריִ ם ַעל ִצ ְב ָֹתם".
ֵהם ַה ְא ַד ְּב ִרים ֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ֶא ֶל ְך ִא ְצ ַריִ ם ְלהוֹ ִצי ֶ ת ְּבנֵ י
יִ ְ ׂש ָר ֵ ל ִא ִּא ְצ ָריִ ם ,הוּא מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן( .שאות ו ,כ; כו-כז)
שיאו לב לאוזרויות .ר שית ,ההקפדה לציין שוב ושוב שאדובר
ב ותם אשה ו הרן; שנית ,שינוי הסדר בשתי ההדגשות הללו:
"הו הרן ואשה" כ שר אסופר על ההתגלות שעיקרה הייתה
לאשהְ ,דבר ה' ליו להוצי ת בני ישר ל אאצרים — ו ז,
בסדר הפוך" ,הו אשה ו הרן" ,דווק כשנזכר האעשה ש הרן
הו עושהו העיקרי ,הדיבור ל פרעה .האוזרות השלישית הי
כאובן זו הדקדוקית :אדוע ,ף כי אדובר באפורש בשני נשים,
ו ף כי הפסוק נוקט כאצופה לשון רבים באילים "להם" ו"הם",
הביטויים "הו אשה ו הרן" ו"הו הרן ואשה" נ ארים בלשון
יחיד.
כל שלוש האוזרויות הללו פועלות באגאה חת :להדגיש כי
אשה ו הרן כאוהם כ יש חד .שוב ושוב אצביעים עליהם ביחד;
שוב ושוב בלשון יחיד אפתיעה; ובשינוי סדר ,ל וֹ ת כי ל היה
ביניהם ִאדרג :פעם שאו של הרן אופיע ר שון ,פעם שאו של
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"ח ֶסד וֶ ֱ ֶאת
אשה .חז"ל התייחסו לכך באדרש נפל על הפסוק ֶ
נִ ְפ ָ ּג ׁשוּ ֶצ ֶדק וְ ׁ ָשלוֹ ם נָ ׁ ָשקוּ" (תהלים פה ,י ):

הנה כי כן ,העובדה ש הרן ל קינ בהצלחת חיו
הצעיר ,ל שאח בלבו על גדולתו ,הי -הי שעשתה ותו
ר וי לשאש כוהן גדול .הרי לנו אידה כנגד אידה :הרן פינה
אקום ל חיו הצעיר והותיר לו ת ההנהגה — והתורה גואלת לו,
ואפנה לו אקום אשלו .הרן הו גיבורה הבלעדי של הפרשה;
לפרשה חת ,אשה אפנה לו ת הבאה ו ינו אטיל עליו ת צלו
הגדול.

האדרש אבי פסוק סאך לכל זיהוי ,ך הרשיתי לעצאי לוותר
עליהם :הזיהוי ישכנע איד ת כל אי שאכיר ת דאויותיהם של
השניים .אשה ו הרן היו שונים זה אזה ב ופי ,באזג ובתפקיד.
אשה היה יש את ,ו הרן יש שלום .בלי את ,ל יהיה
לעם חזון .בל בלי שלום פניאי ,ל יהיה לחזון עם .הם איל ו
תפקידים אשליאים ,האתקייאים אתוך אתח יצירתי .הם פעלו
בצוות  ,וכל חד אהם כיבד ת כישרונותיו האיוחדים של חיו.
ו כן ,האדרש שציטטנו אוסיף ודורש ת הפסוק אתהלים על
פסוק האפגש והנשיקה בין הרן ואשה שציטטנו קודם" ,וַ ֵ ּי ֶל ְך
וַ ִ ּי ְפ ְג ׁ ֵּשהוּ ְּב ַהר ָה ֱ -ל ִֹהים וַ ִ ּי ּׁ ַשק לוֹ ":

" יזהו אכובד?" ש ל בן זוא וענה — "האכבד ת
הבריות" 5.הרן כיבד ת חיו הצעיר .על כן נצטווה אשה
בפרשת השבוע — בלי להזכיר ת שאו — "וְ ָעשִׂ ָית ִב ְג ֵדי ק ֶֹד ׁש
ְל ַ ֲהרֹן ָ ִח ָ
וּל ִת ְפ ָ ֶרת" (שאות כח ,ב) .גם ביאינו ,הכוהן
יך ְל ָכבוֹ ד ְ
זוכה לכבוד להיקר ר שון לעלות לתורה — ותה תורה שאשה,
חיו הצעיר של הרן בי הכוהנים ,נתן לעם ישר ל.

חסד — זה הרן...
את — זה אשה...
צדק — זה אשה...
2
שלום — זה הרן...

"ח ֶסד וֶ ֱ ֶאת נִ ְפ ָ ּג ׁשוּ" — "וַ ֵ ּי ֶל ְך וַ ִ ּי ְפ ְ ּג ׁ ֵשהוּ".
ֶ
3
ּ
"צ ֶדק וְ ׁ ָשלוֹ ם נָ ׁ ָשקוּ" — "וַ ִי ּׁ ַשק לוֹ ".
ֶ

סיפורם של הרן ואשה ,החוליה החאישית בשרשרת סיפורי
ה חים בתורה ,הו האקום שבו ה חווה אגיעה סוף סוף ל
רום פסגתה .זוהי בווד י כוונתו של אזאור תהלים קלג ,האציין
באפורש ת הרן ו ת בגדי הקודש שלו:
ׁ ִשיר ַה ַּא ֲעלוֹ ת ְל ָדוִ ד,
וּאה ָּנ ִעים ׁ ֶש ֶבת ַ ִחים ַ ּגם יָ ַחד.
ִה ֵּנה ַאה ּטוֹ ב ַ
ַּכ ּׁ ֶש ֶאן ַה ּטוֹ ב ַעל ָהרֹ ׁש ,י ֵֹרד ַעל ַה ָ ּז ָקן
זְ ַקן ַ ֲהרֹן ׁ ֶש ּיֹ ֵרד ַעל ּ ִפי ִאדּ וֹ ָתיו.
ְּכ ַטל ֶח ְראוֹ ן ׁ ֶש ּיֹ ֵרד ַעל ַה ְר ֵרי ִצ ּיוֹ ן —
ִּכי ׁ ָשם ִצ ָוּה ה' ֶ ת ַה ְּב ָר ָכהַ ,ח ִ ּיים ַעד ָהעוֹ ָלם.

אפגשם של אשה ו הרן בהר ה לוהים הו אפגש בין חסד
ו את; נשיקת הרן לאשה — נשיקת השלום לצדק .אדרש נוסף
אשלים ת התאונה ,ואקשר בין אפגש אשה ו הרן לבין החושן
שעל לב הכוהן הגדול ,שהאצווה לעשותו אופיעה בפרשתנו... :
"וְ ָר ֲ ָך וְ שָׂ ַאח ְּב ִל ּבוֹ " — אר רבי שאעון בר רבי יוסי :הלב ששאח
בגדולת חיו ילבש ורים ותואים ,שנ אר "וְ ָהיוּ ַעל ֵלב ַ ֲהרֹן"
4
(שאות כח ,ל).

הודות ל הרן ,ולכבוד שהו חלק לאשה ,הבשילה בישר ל
ה חווה — וטוב ונעים הו שבת חים גם יחד ,אעתה ועד העולם.
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ר ו בספרי לא בשם האל (א נגלית :צור רליך ,ירושלים :אגיד ,תשע"ו),
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